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مقدمة

مرحبـــــــاً!

… ف� دليل حفاة أ
والتغي� االجتماعى
القدام للعمل مع المؤسسات
ي
من فضلك اخلع نعليك ...
ما هو دليل حفاة األقدام؟
إنــه دليــل عمــى ،ميكــن للشــخص اســتخدامه بنفســه ،موجــه للقــادة وامليرسيــن
الذيــن يرغبــون ىف مســاعدة املؤسســات عــى العمــل والتطويــر بأســاليب أكــر فائــدة،
وإنســانية ،وفاعليــة ىف ســعيها لإلســهام ىف خلــق مجتمــع أكــر آدميــة .وهــذا الدليــل مــن
إصــدار "جامعــة حفــاة األقــدام".
يتضمــن هــذا الدليــل ،وموقــع الشــبكة املدعــم لــه ،مفاهيــم وأســاليب وقصــص
وأنشــطة تــم تجربتهــا واختبارهــا .والغــرض منــه هــو املســاعدة عــى تحفيــز وإث ـراء
مشــاركة أى فــرد يدعــم املؤسســات والحــركات االجتامعيــة ىف تحدياتهــا مــن أجــل
العمــل ،والتعلــم ،والنمــو ،والتغـ ّـر ملواجهــة احتياجــات عاملنــا املع ّقــد .وعــى الرغــم مــن
أن الدليــل مو ّجــه للقــادة وامليرسيــن ىف مؤسســات املجتمــع املــدىن ،إال أننــا نأمــل أن
تكــون ذات فائــدة ألى شــخص مهتــم بإنشــاء وتنميــة مؤسســات تعمــل بأســلوب انســاىن
ســليم ىف أى مجــال مــن مجــاالت الحيــاة.
إن "دليــل حفــاة األقــدام" مقـ ّدم مجانـاً للعــامل وميكــن نقلــه مــن هــذا املوقــع عــى
الشــبكة  . www.barefootguide.orgكــا يحــوى املوقــع أيضـاً مكتبــة متزايــدة ميكــن
نقلهــا مــن املوقــع تضــم تدريبــات إضافيــة ،وقـراءات ،ودراســات حــاالت ،ورســوم بيانيــة
تصحــب الدليــل.
ونقـ ّدم ىف هــذا الكتــاب وجهــة نظــر مختلفــة عــن الغــرض مــن وجــود املؤسســات،
واألدوار الفعليــة التــى تلعبهــا ،وأهميــة دعــم ســيادة املؤسســات املحليــة والحــركات
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مقدمةى :مرحبـــــــاً!

اآلجتامعيــة مــن أجــل تغيــر مجتمعــى هــادف .ويتضمــن الكتــاب مجموعــة مــن
األســاليب التــى تســاعدنا عــى فهــم أنفســنا وأدوارنــا كقــادة وميرسيــن ىف محاوالتنــا
التغــر ىف املؤسســات .كــا نقــدم أيضــاً الفرصــة الستكشــاف أهميــة
لتيســرعملة
ّ
العالقــات وآليــات الســلطة داخــل املؤسســات وعمليــات التغـ ّـر املؤســى هــذا إىل جانب
بعــض األدوات التــى قــد تســاعد عــى تفهــم املؤسســات متضمنــة األســاليب التــى تتبعهــا
املؤسســات ىف تحركهــا ىف جوانــب تنمويــة عديــدة ،وكيــف ميكننــا تيســر عمليــة التغيــر،
والتحديــات التــى نواجههــا جميع ـاً ىف تنفيــذ أو تعزيــز التغيــر .وأخ ـرا ً يشــجع الدليــل
إقامــة مؤسســات تســهل عمليــة التعلّــم باســتمرار مــن خرباتنــا ومــن خـرات اآلخريــن.

من هم جماعة حفاة األقدام؟
هــذا الدليــل مقـ ّدم مــن فريــق عاملــى مكــون مــن مجموعــة متعاونــة مــن املتخصصــن
والنشــطاء مــن "جمعيــة مــوارد التنميــة املجتمعيــة – Community Development
 "Resource Associationبجنــوب أفريقيــا ،و "الخدمــات التطوعيــة عــر البحــار –
 "Voluntary Service Overseasىف نيبــال ،الكامــرون ،وكنــدا ،و" ِ "Action Aidىف
غانــا والهنــد ،و  Treatment Action Campaignىف جنــوب أفريقيــا ،و "برنامــج أرض
الكنيســة –  ""Church Land Programmeىف جنــوب أفريقيــا ،وبعــض املتخصصــن
املســتقلني .كــا كانــت هنــاك إســهامات قيّمــة مــن "برنامــج تنميــة الدميقراطيــة –
 "Democracy Development Programmeىف جنــوب أفريقيــا ،وكذلــك "أوكســفام
 "Oxfam -مــن اململكــة املتحــدة.

نحتاج إلى رأيك:
هــذا الدليــل يعتــر عمــل متواصــل يحتــاج إىل تحديــث ســنوي بنــا ًء عــى آراء وإســهامات
املســتخدمني له.
وإننــا ننــر هــذه الطبعــة التجريبيــة وندعــو أى مــن يســتخدمه أن يرســل تعليقاتــه
عليهــا ،عــى أســاس خرباتــه الخاصــة .وإننــا حريصــن عــى اختبــار هــذا الدليــل ىف أماكــن
مختلفــة وعديــدة ،فهــذا مــن شــأنه أن يســاعدنا عــى توســيع إدراكنــا للعمــل الفعــى
الــذى ينتظــر القــادة وامليرسيــن ،وبهــذا ميكننــا تحســن هــذا الدليــل.
ونخطــط ىف هــذه املرحلــة إلصــدار طبعــات منقحــة ســنوية ،وسنســتمر ىف ذلــك رمبــا
حتــى يفــوق هــذا الدليــل قدراتنــا ويصبــح شــيئاً مختلفـاً كليــة! فــإذا وجــد أنــه ذا فائــدة
ـوى للبيع.
عاليــة فإننــا نخطــط لرتجمتــه إىل لغــات عديــدة وأيضـاً إصدار نســخة بغــاف مقـ ّ
يوجــد عــى موقعنــا عــى الشــبكة  www.barefootguide.orgمنــوذج لتدويــن
آراءك .وميكنــك ايضـاً مراســلتنا بالربيــد اإللكــروىن إىل "تـراىس مارتــن – "Tracey Martin
املســئولة عــن عمليــة تجميــع اآلراء ،وإرســال آرائكــم وتعليقاتكــم واقرتاحاتكــم عــى
الربيــد اإللكــروىن feedback@barefootguide.org

أسئلة للتقييم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

هــل أوحــى لــك الدليــل بــأى تغي ـرات ىف أداء عمــل معــن أو ىف أســلوب عملــك؟ مــن املفيــد أن تحــى قصــة مختــرة عــن
كيفيــة اســتخدامك للدليــل ،ومــردود اســتخدامه.
أى فصول الدليل كانت ذات فائدة خاصة لك؟ وملاذا؟
هل هناك شئ آخر تود أن تراه ىف الدليل؟
هل هناك أى جزء من الدليل وجدت صعوبة ىف فهمه؟
هــل هنــاك أى جــزء مــن الدليــل ال توافــق عليــه؟ برجــاء إفادتنــا عــن الســبب ىف ذلــك ،مــع إبــداء اقـراح وال تــردد أن تســهم
مبــا ت ـراه مــن بدائــل.
ارسل رأيك إىل feedback@barefootguide.org
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شارك معنا بأدواتك ومواردك
إننــا نرحــب بــأى مــواد إضافيــة ميكننــا إضافتهــا للطبعــات القادمــة وملوقــع الشــبكة .فيمكــن أن تكــون هنــاك أنشــطة ،وقـراءات،
وقصــص واقعيــة ،أو حتــى أشــعار أو صــور قــد ترغــب ىف املشــاركة بهــا مــا تكــون قــد وجدتــه مفيــدا ً وميكــن أن ينتفــع بــه آخــرون.
بالرغــم مــن أنــه ال ميكننــا أن نعــد بإدراجهــم ىف كل الحــاالت  ،ولكننــا ســوف نأخــذ كل إســهام ىف االعتبــار بجديــة ،ونرجــع الفضــل
فيــه ألصحابــه إذا اســتخدمناه.
ارسل إسهاماتك إىل contact@barefootguide.org

أفــراد جامعة حفاة األقدام

يرجى االتصال بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين:
contact@barefootguide.org
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تكريــم مصادر هذا الدليل
جميــع أفــكار هــذا الدليــل جــاءت مــن مصــادر عــدة .فهــى مســتم ّدة مــن أفــكار نرشهــا
آخــرون ،ومــن أفـراد عملــوا معنــا ،ومــن خرباتنــا الخاصــة ومــا تعلمنــاه مــن حشــد مــن
املتخصصــن عــر الســنوات مــن عديــد مــن البلــدان والخلفيــات .وقــد اخذنــا تلــك
األفــكار وتعاملنــا معهــا وأجرينــا تكييفــاً لهــا عــى أســاس الخــرات الفعليــة ىف هــذا
املجــال .ويــكاد يكــون مــن املســتحيل تتبــع أو إرجــاع الفضــل لــكل مــن ســاهم ىف
التاريــخ الــرى الــذى كان األســاس ملــا ورد ىف هــذه الصفحــات.
ولكننــا نريــد أن ننــوه بشــكل خــاص إىل عامــل الحافز البــرى وعىل األخــص "رودلف
ســتيرن" و "برنــارد لييــف جويــد" الذيــن تبلــورت أفكارهــا عــن التنميــة البرشيــة ىف
مدرســة فكريــة متكاملــة عــن تنميــة األفـراد واملؤسســات واملجتمعــات.
كــا تجــدر اإلشــارة إىل أعضــاء "معهــد التنميــة املؤسســية – NPI Institute of
 " Organisation Developmentوموقعــه  www.npi-academic.nlوالــذى أسســه
"برنــارد لييــف جويــد" عــام  .1945فقــد كان عامــل الحافــز البــرى يدفعهــم للعمــل،
وقــد أضافــوا إليــه ووضعــوا أفكارهــم الخاصــة والعديــد مــن املفاهيــم املختلفــة ،وهــى
موجــودة ىف هــذا الدليــل .ومــن بينهــم نذكــر" :ماريــو فــان بوســكوتني"" ،فريتز جالســل"،
"ديــك كــروم"" ،ليــو دى ال هوســايي" .أمــا "دافيــد ســكوت" فقــد عمــل مــع "ســدرا –
 CDRAلعــدة ســنوات وق ـ ّدم لنــا العديــد مــن هــذه التداريــب واملفاهيــم.
وفيــا يــى املفاهيــم الخاصــة التــى اســتخدمناها مبســاعدة هــؤالء مقرتنــة
باملتخصصــن ،وموضــع ورودهــا ىف هــذا الدليــل:
•"اإلنسان الثالىث التكوين" – "رودولف ستيرن"
•"أوجــه التنميــة البرشيــة والســر الذاتيــة" – "برنــارد لييــف جويــد" و "ماريــو فــان
بوىســكوتني"
•"جوانب التنمية املؤسسية" – ""برنارد لييف جويد" و "فريتز جالسل"
•"الطباع األربعة" – "رودولف ستيرن" و "ديك كروم"
•"تناقضات القيادة" " -ليو دى ال هوسايي"
•"عملية " – "Uفريتز جالسل"
مــن املحتمــل أن تكــون هنــاك بعــض األســاء األخــرى التــى يرجــع إليهــا الفضــل ىف هــذا
العمــل ومل يتــم إدراجهــا ىف هــذه الطبعــة ،ونأمــل عــى إضافتهــا وتصحيحهــا ىف طبعــات
مقبلــة مــن هــذا الدليــل.
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حــق النرش والرتخيص
هــذا الكتــاب متــاح للنقــل مجان ـاً مــن موقعنــا األلكــروىن .برجــاء االحتفــاظ بــه مجاني ـاً .ال يجــوز اســتخدام أى جــزء مــن هــذا الكتــاب أو
الرســوم البيانيــة أو الكارتــون الــوارد بــه ألى أغ ـراض تجاريــة.
وهــدف "جامعــة حفــاة األقــدام" هــو أن يكــون ملســتخدمى الكتــاب حريــة النســخ منــه وتوزيعــه بــأى شــكل مطبــوع أو الكــروىن ،ولكــن مــع
التشــديد أن يكــون ذلــك ألغـراض غــر تجاريــة .وميكــن توزيعــه ككتــاب كامــل أو أجـزاء منــه ،فبعــض الصفحــات تصلــح لتصويرهــا كملزمــة
منفصلــة للتوزيــع.
فــإذا رغبــت أن تســتخدم أى أج ـزاء مــن هــذا الكتــاب ىف عمــل خــاص بــك ،يرجــى التأكــد مــن تســجيل الفضــل فيــه لهــذا الدليــل "دليــل
حفــاة األقــدام"" ،جامعــة حفــاة األقــدام" ،وصاحــب الرســوم ن .د .مــازن .وأيضـاً تأكــد مــن إدراج عنــوان صفحــة الويــب www.barefoot.org
كــا ميكنــك عمــل حلقــة اتصــال بــن موقعــك االلكــروىن وموقــع "حفــاة األقــدام" املذكــور عاليــه .وبرجــاء عــدم إدراج ملفــات تنزيــل هــذا
الكتــاب عــى موقعــك االلكــروىن ،حيــث أننــا ســوف نصــدر طبعــات منقحــة ومســتحدثة مــن حــن آلخــر.
وملناقشة ما سبق برجاء التواصل معنا عىل بريدنا االلكرتوىن التاىلcontact@barefootguide.org :
اإلجازة القانونية:
"دليــل حفــاة األقــدام للعمــل مــع املؤسســات والتغـ ّـر االجتامعــى" الــذى أصدرتــه "جامعــة حفــاة األقــدام" مر ّخــص مبوجــب ترخيــص "اإلبــداع
املنســوب للعامــة – الغــر التجــارى – للمشــاركة باملثــل  -رقــم  3غــر املو ّجــه .وأى تصاريــح غــر هــذا النطــاق ميكــن الرجــوع إليهــا ىف موقعنــا
www.barefootguide.org
ولكم الحرية فيام يىل:
•املشاركة ،والنسخ ،والتوزيع ،والنقل لهذا الكتاب
•إعادة ترتيبه وتكييفه
وذلك مع مراعاة الرشوط التالية:
•نســبة العمــل إىل مصــدره :فالبــد أن تنســب العمــل إىل مصــدره بالكيفيــة التــى حددهــا املؤلــف أو صاحــب الرتخيــص لهــذا العمــل (ولكــن
ليــس بــأى شــكل يوحــى بأنهــم يفوضونــك أو مينحونــك الحــق ىف اســتخدام العمــل)
•الغرض الغري التجارى :ال يجوز لك أن تستخدم الدليل ألغراض تجارية
•املشــاركة باملثــل :إذا أجريــت أى تعديــل أوتغيــر أو اتخــذت هــذا الدليــل أساسـاً لعمــل خــاص بــك ،ميكنــك توزيــع املخــرج الناجــم عــن
ذلــك ولكــن فقــط بنفــس الرتخيــص أو ترخيــص مامثــل لهــذا الرتخيــص.
•عنــد أى إعــادة اســتخدام أو توزيــع للعمــل البــد أن توضــح لآلخريــن رشوط الرتخيــص لهــذا العمــل .وأفضــل طريقــة لذلــك هــى ربطهــم
بالصفحــة االلكرتونيــة.
ال ميكن التنازل عن الرشوط السابقة إالّ بترصيح من "جامعة حفاة األقدام"
ال يوجد ىف هذا الرتخيص أى يشء من شأنه أن يخل أو يقيد من حقوق املؤلف األدبية.
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مقدمةى :مرحبـــــــاً!

عندما تعطيني سمكة فكأنك
أطعمني يوما
و عندما تعلمني الصيد فكأنك
أطعمتني إلى حين يلوث النهر

أو تباع ضفافه
لكن عندما تؤطرني فمهما كانت
التحديات أستطيع أن أجسم

حلوال تتالئم مع المحيط الذي أعيش فيه
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الفصل األول

تشكيل عاملنا
والتغ� المجتمعى
طرق جديدة لفهم المؤسسات
يّ

إننا أعظم من يأسنا
فالجوانــب الســلبية للبرشيــة ليســت هــى األكــر
واقعيــة وأصالــة؛
ولكــن األكــر أصالــة بالنســبة لنــا هــو قدرتنــا
عــى اإلبــداع ،عــى الغلبــة،
عــى االحتــال ،عــى التحــول ،عــى املحبــة،
وعــى قدرتنــا عــى تجــاوز آالمنــا.
وأفضل ما نع َرف به هو لغز استمرار وجودنا،
وإمكانيتنــا عــى اإلرتفــاع ،وعــى خلــق حضــارات
أفضــل ،وعــى مواجهــة واقعنــا الحقيقــى
وبأننا سوف نبقى
وكلــا كــر اليــأس كلــا كان مــا يجلبــه لنــا
املســتقبل أعظــم.
"أفضل ما يعرفنا هو الغموض"

من "الرصاع الفكرى" للمؤلف :بن أوكرى1999 -

مرحبا ً – ها أنا "لوفتى"

هل فكرت ف� أهمية المؤسسات ،أو نوع المؤسسات سنحتاجه ف�
مث�ة
المستقبل؟ هل تبدو لك عبارة "سيادة المؤسسة المحلية " ي
لالهتمام؟
هل المؤسســة آلة أم ش ئ
تتغ� المؤسســات؟ هل أنت
� حى؟ وكيف ي ّ
"مبدع ف
ثقا�"؟
تث� اهتمامك ،هلم اكمل القراءة!
إذا كانت هذه التساؤالت ي

7

الفصل أ
الول :تشكيل عالمنا

يحىك جيمس هذه القصة ...
إحدى القصص المفضلة ىل تحىك عن مجموعة من النساء الريفيات
يتلق� مساعدة من مؤسسة تنموية لنشاء حديقة خ�ض وات �ف
ت
اللوا� ي ن
إ
ئ
ين
مجتمعهم .لقد كان الهدف الأساىس ش
الغذا�
تحس� النظام
للم�وع
لأ
ئ
بكث� .ففى الواقع تعلّمت السيدات
النجاز
فراد المجتمع .أما إ
النها� فقد تجاوز ذلك ي
وتشجعن بكونهن جزء من المجموعة ت
كث�اً
ح� أن طموحهن نما وأثمرمع بذورهن.
ي
ّ
ث
تقدمن
ثم
الفائض.
ويبعن
للطعام
أرسهن
احتياج
من
أك�
ينتجن
أصبحن
ما
ورسعان
ّ
بكل ت
اح�ام إىل رئيس المؤسسة بالتماس للحصول عىل أرض إضافية وبالفعل حصلن
عليها .عندئذ ت ز
نظ� أجر لحراسة
ان�عن مجموعة رجال من جلستهم للعمل لديهم ي
أرضهن الجديدة ولبناء سقف لأدواتهن .لم يكد يمر وقت طويل إال ّ وكان وضعهن �ف
تغ� أيضاً .لقد أصبحن قوة ال يستهان بها .وبدأت تلك السيدات ف� ضم
المجتمع قد ي ّ
أخرين للعمل معهن ،وبدأ ش
الم�وع يضم جوانب شديدة االختالف من حياة المجتمع،
اقتصادياً وسياسياً .ف
�ض
و� النهاية كان نجاح مؤسستهن ،وليس حديقة الخ وات ،هو ما
كان له الأثر الأ بك� عىل المجتمع.

ما أهمية املؤسســات؟
أ

كثر

وعة
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املؤسسات ذات أهمية ...
فهــى متكننــا مــن تجميــع قدراتنــا الفرديــة لتحقيــق أمــور ال ميكننــا تحقيقهــا مبفردنــا.
وبهــذا ميكننــا كجامعــة أن نعبــئ قوانــا ملواجهــة التحديــات البرشيــة بإمكانيــات أكــر.
ولكن ملاذا نتحمل املؤسسات التى ال تعمل؟
ملــاذا نحتمــل تنظيــات عتيقــة هالكــة تشــعرنا بالبــؤس وتزيــد مــن مشــاكلنا التــى
مــن املفــرض أن تجــد لهــا حلــوالً؟
ملــاذا ال نوجــه اهتــام أكــر للمؤسســات التــى ننشــئها نحــن؟ عــى األخــص اآلن
حيــث يشــكل األمــر موضــع اهتــام.
عنــد هــذه النقطــة مــن تاريخنــا تواجــه البرشيــة خيــارات وقـرارات هامــة ومل ّحــة.
واملســئولون عــن اتخــاذ هــذه الخيــارات والقـرارات هــم الذيــن لديهــم ســلطة مؤسســية
تســاندهم ،ســواء كان هــؤالء حكومــات بريوقراطيــة ،أو رجــال أعــال لهــم أمرباطوريــات
ىف صــورة رشكات ،أو أفـراد عاديــن تؤازرهــم مؤسســات محليــة وحــركات اجتامعيــة.
عندمــا يصبــح األشــخاص العاديــن قادريــن عــى إنشــاء ،وتشــبيك ،وتعزيــز
مؤسســاتهم ،وبالتــاىل التعبــر مــن خاللهــا عــا يفكــرون فيــه ويشــعرون بــه
ويريدونــه ،وتنفيــذه ،عندئــذ تنمــو قدرتهــم عــى االختيــار واتخــاذ القــرارات
فيــا يؤثــر عــى حياتهــم .وبالنســبة للماليــن التــى ال حرصلهــا ممــن يعيشــون
ىف فقــر وبــدون حقوقهــم األساســية ،فتســتطيع هــذه املؤسســات ان متكنهــم مــن
مســتقبل أفضــل.

سلطة للم
جم
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موارد
ضائعة
ذ

وبان

مياه

حركات
ت جتماعية
ا

ملوثة

أنماط عيش
مشطة

خسائر بيئية

ال
جليد

رأ
س مالية
زاحفة

تغير
مناخي

أ
حامطار
مضة

حكومات "صديقة"

الم
منظمات
جماعية

اوبئة

ألحياء القصديرية

الفقر في المناطق
الريفية

جتمع
ا
ل
م
د
ن
ي
الكتل

خراب
حضري

مالعب
ال
ج
صولجان ب هة
ا
لتوسكان

في هذا المنعرج التاريخي يتوجب على اإلنسانية أن تتخذ قرارات سريعة

عقلية مناضلة يمكن أن
تحول دون
قدرتنا عىل رؤية حلول
جديدة.
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قــد تجذبنــا رؤيتنــا للمؤسســات املجتمعيــة والحــركات االجتامعيــة كآالت حربيــة
تــدك أســوار التهميــش والظلــم وتطالــب بحقوقهــا .وقــد ينمــو داخلنــا األمــل أننــا
إذا فزنــا بكــم مــن املعــارك فســوف نكســب الحــرب وننطلــق نحــو مســتقبل جديــد.
ولكــن عــى الرغــم مــن أنــه ينبغــى علينــا أن نحــارب الظلــم أينــا نجــده إالّ أن هــذا ال
يكفــى .فليــس هنــاك مــا يثبــت أننــا إذ نــرى تحدياتنــا كمجموعــة رصاعــات بــن الظــامل
واملظلــوم ،وبــن اليســار واليمــن أو الغنــى والفقــر ،فــإن هــذا مــن شــأنه أن يجعــل
مكاســبنا مســتدمية.
فقــد نفــوز ىف بعــض املعــارك بالفعــل ،ونحقــق العــدل واإلنصــاف ،وعلينــا أن نفعــل
ذلــك كلــا كان رضوريــاً ،ولكــن مــن الســذاجة أن نظــن أن "الحــرب" ضــد الفقــر،
والتهميــش ،والظلــم ســوف تنتهــى بالفــوز ملجــرد التعامــل معهــا كحــرب أو معركــة.
فإننــا إذا نظرنــا إىل كل ذلــك عــى أنــه حــرب فســوف ننحــر إىل األبــد ىف رصاع يرتاكــم
بشــكل مســتمر ضــد مكاســبنا.
فالســلطة االقتصاديــة للصفــوة ســوف تتأكــد دامئــاً أنهــم الفائــزون ىف الرصاعــات
التــى حــددوا معاملهــا بأنفســهم ،وســوف يح ّولــون ال ـراع لصالحهــم حتــى ان فُــرض
وخــروا ىف معركــة أو اثنتــن .واألســوأ أن العقليــة املقاتلــة قــد تضعــف مــن قدرتنــا عــى
إيجــاد امكانيــات جديــدة .علينــا أن نكــون أكــر حكمــة مــن ذلــك ونبحــث ىف إمكانيــات
تحقيــق تح ـ ّول أعمــق.

الفصل أ
الول :تشكيل عالمنا

رفض الدخول فى لعبة الحرب:
إن املشــكلة ليســت فيــا إذا ك ّنــا ســنفوز ىف لعبــة الحــرب بطريقــة أو بأخــرى ،وإمنــا
املشــكلة ىف اللعبــة ذاتهــا .إننــا بشــكل أو بآخــر منحــرون ىف هــذه اللعبــة ،الغنــى
والفقــر عــى الســواء ،مســتعبدين لنظــام ال يخــدم مصالــح بعيــدة املــدى ألى فئــة.
اللعبــة ذاتهــا تحتــاج تغيــر ،تحتــاج إىل فكــر بديــل ،مببــادئ وقيــم مختلفــة ،مــن خــال
إحــداث تغيــر ىف األفــراد واملؤسســات الذيــن يلعبــون هــذه اللعبــة ،وأيضــاً بتجربــة
أشــكال مؤسســية جديــدة ،وإقامــة عالقــات وروابــط فيــا بينهــا.

“

تمعن
ف� هذه:

تغي� بمحاربة الواقع الموجود.
ال يمكنك إحداث أى ي
لتغي� ش ئ
� ما ،عليك بناء نموذج جديد يجعل النموذج
ي
الموجود عتيقاً

ت
باكمينيس� فولر
ر.

”

ين
الز ي ن
المكسيكي�
اباتي�

فكر جديد يرسخ:
هناك بالفعل مؤرشات لفكر جديد بدأ يسود .فمثالً متعن ىف هذا:
بعــد أن انتــرت مجموعــة الزاباتــا املكســيكيون ،وتركــوا اســلحتهم ،وزادت أمكانيــة
فوزهــم بالســلطة السياســية باملســكيك ىف التســعينات ،قــرروا اختيــار دورا ً مختلفـاً .فقــد
أدركــوا أنهــم إذا حصلــوا عــى الســلطة ســوف يصبحــون كاألحــزاب األخــرى ،عرضــة
للشــبهات وفاســدون .ولــذا فقــد قامــوا بتغيــر عالقتهــم بالحكومــة ذاتهــا ،وتغيــر
اســاليب تنفيذهــم لألشــياء .ففــى إقليــم تشــياباس ،تقــوم مجموعــة الزاباتــا بإعــادة
تشــكيل الحكومــة بــدءا ً مــن املســتوى األســفل إىل املســتويات األعــى ،كحكومــة مســتقلة
ســيادية ،ملــكاً لهــم ومعطيــة صــورة الحتــاالت املســتقبل.
يعيــد صغــار املزارعــون ىف العــامل كلــه تنظيــم عالقاتهــم مــع بعضهــم البعــض
ومــع عمالئهــم ،فينشــئون أســواق مزارعــن ،ويحــدون مــن اعتامدهــم عــى الــركات
الزراعيــة مــن خــال حــركات متناســقة وشــبكات تجــارة عادلــة .وأصبحــت األشــكال
الجديــدة مــن الصناعــة البنكيــة املجتمعيــة ذات املبــادئ األخالقيــة تتزايــد ،مثــل "بنــوك
جرامــن –  ،"Grameenأو نظــم التوفــر اليوميــة .فمثــل هــذه النظــم املرصفيــة تتيــح
للماليــن الوصــول إىل مــوارد لالســتثامر ىف املســتقبل وبنــاء أشــكال جديــدة مــن التضامــن
والكيانــات املجتمعيــة.
تكــر شــبكة االنرتنــت احتــكار صفــوة اإلعــام القديــم واالتصــاالت ،فأتاحــت ظهــور
أشــكال مذهلــة مــن أنظمــة الشــبكات ،ليــس فقــط ىف الشــال (حملــة أوبامــا كانــت
مثــاالً جيــدا ً) ،بــل وىف العــامل كلــه .فالشــبكات املفتوحــة للمعلومــات اإلبــداع واملجتمعــات
اإلفرتاضيــة وتكنولوجيــات الشــبكات االجتامعيــة التــى تربــط البــر عــر الكــرة األرضيــة،
بــدأت ىف إعــادة تشــكيل الكثــر مــن العالقــات ،خاصــة بــن الشــباب .فهنــاك تبــادل أفقــى
لألفكاريتطــور برسعــة مذهلــة وقــد بــدأت بالفعــل منــاذج جديــدة ىف الظهــور.

خلق مجال لبدائل:
هنــاك إذن أرضيــة جديــدة تظهــر ،ليــس فقــط مبواجهــة النظــام الهرمــى القديــم ،وتــوىل
قيــادة الســلطة القدميــة ،وإمنــا أيض ـاً بخلــق مجــاال لتقديــم وبنــاء بدائــل .إنــه تحـ ٍـد
ملّــح اختبــارى لخلــق أشــكال جديــدة مــن املؤسســات والشــبكات ،وصــور جديــدة مــن
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

صغار المز ي ن
ارع� وشبكات التجارة
العادلة

صحافة المواطن – شبكات مفتوحة
للمعلومات  -مجتمعات من الواقع –
ين
المبدع� من عامة الشعب
يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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الرتابــط بينهــم ،بــدالً مــن إعــادة تشــكيل الصــور القدميــة باســتمرار .ســوف تكــون هنــاك
بدايــات عديــدة زائفــة ودروس مســتفادة ،ولكــن هنــاك شــئ جديــد ينشــط يســتحق أن
نتعلــم منــه.

"أى نوع من املؤسسات يتطلبه"
املستقبل؟

االرتفاع فوق التشاؤم:

ف� النهاية دائماً ما
ين
العنيف� أنفسهم،
يدمر الأشخاص
ّ
ويفسحون الطريق أمام آخرين اللذين
يستطيعون يتعاونون ليواصلوا التقدم .إن
الحياة ليست مجرد رصاع تنافىس عىل البقاء
وإنما بالأحرى هى انتصار للتعاون
والبداع.
إ

أصبــح الكثــر مــن النشــطاء االجتامعيــن يشــكون ىف أســاليب العمــل التــى ال تقــوم
بالرتكيــز عــى الرصاعــات ،ويــرون أن بعــض مــا يدعــى ابتــكارات ،مثــل لجــان األط ـراف
املعنيــة ،كمجــرد إجـراءات لنيــل رضــا األطـراف املختلفــة ،أو كمجــرد حيلــة .قــد يكــون
هــذا صحيح ـاً ىف بعــض األحيــان ولكنهــا ال يجــب أن تكــون كذلــك ،خاصــة إذا كانــت
تلــك االبتــكارات أو املبــادرات منبثقــة مــن املؤسســات القاعديــة.
كل هــذه االبتــكارات البــد أن يتــم تأسيســها مبشــاركة النــاس العاديــن وباســتخدام
اصواتهــم الفعالــة مــن خــال مؤسســات محليــة حقيقيــة ذات ســيادة إذا كان مــن شــأنها
إحــداث تغيــر حقيقــى ومســتديم للجميــع .وعندهــا ســتعترب تلــك املبــادرات هــى
الخطــوات األساســية لبنــاء املســتقبل.

أى نوع من المؤسسات يتطلبه المستقبل؟
البد أن نسأل ثانية ،ونصمم عىل االستمرار ىف طرح هذا السؤال:
أى نوع من املؤسسات يتطلبه املستقبل؟
نســتطيع ان نخمــن مــن خــال خرباتنــا ان املؤسســات التــى ســتكون فعالــة مســتقبالً
هــى املؤسســات التــى ســتكون أكــر ترابطـاً فيــا بينهــا ،وأكــر مشــاركة وإنســانية ،وأقــل
هرميــة وتنافســية ،كــا ســتكون هــى املؤسســات األكــر تحــررا ً مــن االنظــم القدميــة،
وأكــر ذكاءا ً واعتــادا ً عــى التشــبيك ،كــا ســتكون هــى القــادرة عــى التعــرف عــى
نقــاط القــوة املختلفــة واالحتياجــات الفعليــة ألفرادهــا ،وأقــل تقيّــدا ً بالعقائــد القدميــة،
وأكــر قــدرة عــى التعلّــم مــن الخـرات .ولقــد بدأنــا ىف مشــاهدة مؤسســات تنشــأ مــن
هــذا النــوع ،ونعتقــد أن املجتمــع املــدىن عليــه أن يلعــب دورا ً رئيســياً ىف تجربــة وتجديــد
أشــكال املؤسســات الحاليــة.

فريتجوف كابرا

نتصور منضمات المستقبل……..

ة السلطة

لعب

ال
تدرج
ال

تميز

مزبلة التاريخ
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من الخارج

التبعية

المشاركة

القيم
ا
إلنسانية

من الداخل

الفصل أ
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رؤيــة ما هو موجود ،ودعــم ما هو ممكن
تبــدأ املؤسســات املحليــة صغــرة ،وغالبــاً مــا تتخطــى التصــ ّور األصــى لهــا ،مثــل
مؤسســات النســاء البســتانيات اللــواىت تحدثنــا عنهــن مــن قبــل .حقيقــة أن قــدرة األفـراد
الذيــن يعيشــون تحــت ظــروف ملّحــة عــى تجميــع وتنظيــم أنفســهم إمنــا هــو دليــل
عــى أن الدافــع للتطــور والتنظيــم موجــود بشــكل فطــرى داخلهــم.
ورغــم ان الدعــم الخارجــى مثــل الجهــات املانحــة ،والجمعيــات األهليــة ،والنشــطاء،
أو العاملــن بالحكومــة تعتــر عنــارص مســاعدة إال أن إرادة األفـراد لتطويــر مؤسســاتهم
يبقــى أمـرا ً واقعيـاً بالفطــرة داخلهــم ال يحتــاج إىل اإلســترياد مــن آخريــن ،وإمنــا يحتــاج
فقــط إىل تحريــره ودعمــه إذا احتــاج األمــر .إن املحــاوالت الســترياد منــاذج مؤسســات
مــن الخــارج (عــادة أشــكال إدارة متســمة بطابــع الغــرب) قــد أثبــت أنــه غالب ـاً مــا
يقــى عــى املحــاوالت املحليــة ويفشــل بســبب عــدم وجــود عنــر امللكيــة.
مــن الســهل أن نتفــق عــى أن املؤسســات اململوكــة محلي ـاً هــى شــئ جيــد ،ولكــن
هــل ينطبــق هــذا عــى كل نــوع مــن املؤسســات؟ فكــم رأينــا مــن مؤسســات جيــدة،
بــدءا ً مــن املســتوى املحــى إىل املســتوى العاملــى ،متزقــت بســبب الرصاعــات ،أو تج ّمدت
بســبب ســوء اإلدارة ،أو صــارت ه ّدامــة ألعضائهــا بســبب األنانيــة والــذات املخيفــة ،أو
مل يعــد لهــا وجــود إطالق ـاً بســبب عــدم قدرتهــا عــى التعلّــم والتكيّــف مــع الظــروف
املتغّــرة! وكــم اكتشــفنا أن ذات األشــياء التــى تحــاول املؤسســات حاليــاً تغيريهــا ىف
العــامل الخارجــى موجــودة بالفعــل داخلهــا! إن الجمعيــات األهليــة التــى تدعــو ملشــاركة
عادلــة للســلطة ىف املجتمعــات هــى ذاتهــا منظمــة باألســلوب الهرمــى التقليــدى.
إن مهمتنــا ليســت املســاعدة عــى تشــكيل أو تخليــد املؤسســات التــى تســتغل
النــاس أو البيئــة الطبيعيــة بأســاليب قــد تهمشــها أو تســتنزفها أو تقلــل مــن شــأنها أو
تســلبها ســلطتها.

"حقيقة أن الناس ىف الظروف امل لّحة
قادرون عىل تجميع وتنظيم أنفسهم
إمنا هو دليل عىل حقيقة أن الحث
والدفع للتطور والتنظيم هو أمر
فطرى داخلهم".

اإلحساس بالسيادة:

تقدم و تشارك
مع غيرك !

لحقيقي:

لقــد اتضــح لنــا مــن أمــد بعيــد أنــه لــى تتغــر املؤسســات أو املجتمعــات فإنهــا تحتــاج
إىل أن يكــون لديهــا إحســاس قــوى بالســيادة واالســتقاللية ىف اتّخــاذ قراراتهــا واســلوب
تعاملهــا مــع العــامل .وقــد تحقــق هــذا بكثــر مــن الطريــق البســيطة وغــر امللحوظــة
ىف الغالــب نتيجــة العمــل التنمــوى والدعــم مــن كثرييــن مــن القيــادات وامليرسيــن
ىف مؤسســات املجتمــع املــدىن ،باعتبارهــم هــم ذاتهــم أعضــاء ىف
املجتمعــات املحليــة ذاتهــا ومهتمــن ببنــاء مؤسســات
ســليمة .وهنــاك اآلالف واآلالف مــن مؤسســات
املجتمــع املــدىن التــى بالرغــم مــن
السيادة
الصعوبــات الكبــرة التــى واجههوهــا
ه
ي
ال
قــد حققــوا مســتويات عاليــة مــن
ثرا
ء
ا
الســيادية.
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رؤية املســتقبل ىف املؤسســات املحلية ذات السيادة

سيادة الغذاء

سيادة
البذور

يتــم اســتخدام لفــظ "الســيادة" بشــكل ســليم ىف مؤسســات صغــار املزارعـ ًن واملتخصصني
ىف ذات املجــال عنــد الحديــث عــن" ســيادية الطعــام أو البــذور" وإعتبارهــا حــق لالعتامد
عــى الــذات ،وحــق امللكيــة املحليــة ،وحــق ات ّخــاذ القـرار بنــا ًء عىل وعــى وحريــة اختيار،
وعــدم الخضــوع إلرادة وأهــواء األطـراف الخارجيــة التى تســعى للســيطرة واالســتغالل.
الســيادية هــى إحــدى املفاهيــم القويــة خاصــة عنــد تطبيقهــا عــى املؤسســات ،وهــو
يصــف املرونــة التــى تنمــو داخــل األرسة ،وبــأن املؤسســة هــى تعبــر عــن حريــة إرادة
أفرادهــا .البــد أن يكــون واضحـاً أن حقــوق مثــل ســيادية الطعــام ميكــن فقــط أن توجــد
إذا أدرجــت ىف مؤسســة قويــة ســيادية.

السيادية هى صفة مؤسسية مطلوب تطويرها ،وحق يلزم ت
اح�امه والدفاع عنه.
فإذا كان التطوير خاص بالتحول أو تحويل السلطة فالبد من وجود مفهوم
واضح عن كيفية االحتفاظ بالسلطة ش�عياً وبشكل مستمر -والمؤسسات المحلية
السيادية والحركات االجتماعية هى الموضع المناسب لذلك.

السيادة ليست أمراً سهالً:
إننــا نشــهد مؤسســات مجتمعيــة نشــطة ،وإن كانــت غــر منظمــة،
وحــركات مجتمعيــة ،وجمعيــات أهليــة محليــة تواصــل التكتــل مــن أجل
توفــر التمويــل ،ويعملــون عــى موامئــة أنفســهم وعملهــم وتكوينهــم
ولغتهــم ،بــل وحياتهــم مــع قوالــب مرشوعــات متويليــة قصــرة األجــل
ومرشوعــات محكمــة .وال تــزال املؤسســات املحليــة تقــدم الخدمــات
للجهــات املم ّولــة والحكومــات لتحقيــق أهدافهــا مــن املرشوعــات املع ّدة
لهــا مــن الخــارج ،مــع القليــل مــن عمليــات املشــاركة املدرجــة عشــوائياً
لتعطيهــا نكهــة محليــة! وجميعهــا يتلقــى املســاعدة مــن الجمعيــات
األهليــة واالستشــاريني املتخصصــن ،الذيــن هــم أنفســهم يتنافســون
للحصــول عــى التمويــل ويواجهــون املســئولية وفــق املعايــر الخارجيــة.
ولــذا فــإن مامرســة الســيادية أمــر صعــب.

احذروا اإلرساليات الحديثة:
بــدأت بعــض الجميعــات األهليــة الدوليــة الكــرى التــى تعمــل مبنهجيــة
التنميــة املرتكــزة عــى الحقــوق إدراك أهميــة دعــم املؤسســات املحليــة
والحــركات االجتامعيــة باعتبارهــم أصحــاب حقــوق مؤثريــن .ولكــن عىل
الرغــم مــن الحديــث عــن "الحقــوق" فاننــا ال ن ـزال نشــهد مؤسســات
محليــة أو "رشكاء" يخضعــون للتقييــم ،حتــى للتقييــم الــذاىت ،مقارنــة
بقوالــب ،وقوائــم فحــص ،ومنــاذج مــن أفضــل املؤسســات الناشــئة ىف
الشــال ،ويتخــذون مــن هــذه النــاذج أساس ـاً لبنــاء قدراتهــم.
13

الفصل أ
الول :تشكيل عالمنا

إننــا نشــهد مؤسســات حيويــة قامئــة عــى التطــوع يعــاد بناؤهــا كمؤسســات أكــر مهنية،
تفقــد ســاتها تدريجيـاً ،وتصــر ممثلــة فقــط ملصالــح املجتمــع التــى تتفــق مــع التمويــل
أو توجيهــات الجمعيــات األهليــة .نراهــم يتطــورون ليصبحــون مواطنــن أكــر تهذّب ـاً،
ورمبــا يخففــون بعــض آثــار الفقــر عــى املــدى القصــر ،ولكنهــم ال يغضبــون إالّ عندمــا
يبطــئ التمويــل ،وال يعــودوا يشــعرون بالظلــم الــذى كان أســاس خروجهــم للنــور ،وإمنــا
يصبحــون مجــرد خيــال باهــت لقدراتهــم ىف أفضــل األحــوال ،وعائق ـاً للتنميــة ىف أســوأ
األحــوال .إننــا نتســائل أحيانـاً مــا إذا كنــت بعــض الجمعيــات األهليــة والجهــات املانحــة
ىف قطــاع التنميــة قــد أصبحــوا رســل العــر ،يش ـ ّوهون إمكانيــات األهــاىل ،وبســذاجة
وقلــة ذكاء يُضعفــون املواطنــن متهيــدا ً لعوملــة بديلــة لالســتعامر.
لــك هــى التنميــة التــى تفتقــر للســيادية املحليــة ،وقــد رافقــت طويـاً الفقــر املتزايــد
للمهمشــن ىف هــذا العــامل .يجــد قطــاع التنميــة صعوبــة شــديدة ىف أن يعــرف بهــذا
الــدور املق ّنــع دون فضــح افتقــاره للســيادة والجــرأة عــى التمســك بأفــكاره.

!

الغير الحكومية
بإمكانيتها المتواضعة
أمام زحف مؤسسات

يا االهي كل شيء يبدو
بائسا جدا ماذا ستفعل
بعض المنظمات

تح

رك

ات

اج

تما

عية

عمن تتكلم؟

العولمة فهي
جبارة و قوية
أما نحن فال
حول و ال قوة
تدينا !

ما
األ وراء
الم حالم
حطمة

أتر
ك
و
ه
م
ج
ي
تكم:
تقبل
وا نظرية
العولمة

إن الموقف أبعد ما يكون عن اليأس:
املوقــف أبعــد مــا يكــون عــن اليــأس .فهنــاك مؤسســات وحــركات ســيادية ىف جميــع
القــارات تناضــل مــن أجــل نجــاح هــذا االتجــاه ،وغالبــاً تســاندها جهــات مانحــة
وجمعيــات أهليــة .ويحتــاج القطــاع التنمــوى أن يبحــث عــن تلــك النــاذج ويتعلــم
منهــم .وهنــاك مبــادرات وبرامــج ومشــاريع عديــدة واعــدة جــدا ً إذا أمكنهــا أن توفّــق
ذاتهــا أو تتحــول إىل تبنــى أســلوب مؤســى بشــكل مبــارش.
فاألمــر إذن يتطلــب مــن املتخصصــن ىف التنميــة ،مبــا ىف ذلــك الجهــات املانحــة ،أن
توجــه اهتــام أكــر إىل مفهــوم املؤسســة ذاتــه وعمليــة التيســر لتنميــة مؤسســات
محليــة وحــركات اجتامعيــة ســيادية حقيقيــة .قــد يكــون هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن
ميرسيــن التنميــة املؤسســية املحرتفــن داخــل القطــاع ,البعــض منهــم تنمــوى الفكــر
ولكننــا نعتقــد أنــه نظــام يحتــاج إىل أن نتعلمــه بشــكل أوســع ونركــز باألكــر عــى عمــل
القطــاع ككل ،وليــس عــى قطــاع مهنــى صغــر.
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

"هناك مؤسسات وحركات سيادية ىف
جميع القارات تناضل من أجل نجاح
هذا االتجاه ،وغالب اً تساندها جهات
مانحة وجمعيات أهلية .ويحتاج
القطاع التنموى أن يبحث عن تلك
النامذج ويتعلم منهم".
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جوانب أساســية للمؤسســات السيادية
منظمات ذات سيادة
األهداف و
المبادئ
أصوات
إرادة

ثقافة

وحيدة

ضمير

سياسة

ثقة في
النفس
تمرين

متعاضدة
متواصل

جمعيات ذات هيكلة
قوية:

"ما يحتاج إليه األمر فقط هو
الوقت الذى نفحص فيه ما يجرى ىف
املجتمعات فعلي اً مع اح رتام عميق
لكل ما هو محىل وفطرى ،مع دقة
مت كّننا من تقديم دعم متأنٍ ودقيق
عند اللزوم".
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ما هى بعض الجوانب األساسية لهوية املوسسات أو الحركات السيادية؟
مثــل هــذه املؤسســة تناضــل لــى تشــتهر ونعمــل مــن أجــل تنفيــذ هدفهــا
الخــاص .إنهــا تعمــل ىف إطــار املبــادئ والقيــم الخاصــة بهــا ولديهــا الجــرأة
للتمســك بهــا.
إنهــا تعبــر حقيقــى عــن إرادة وصــوت أفرادهــا وأصبــح ىف إمكانهــا تقديــم
الخدمــات التــى تخــدم أهدافهــا وليــس أهــداف املؤسســات األخــرى .وبينــا
تقبــل تلــك املؤسســات التمويــل الخارجــى ،إالّ أنهــا ليســت آلــة تنفيــذ
للمشــاريع املمولــة مــن جهــات خارجيــة.
املؤسســة الســيادية فريــدة ثقافيــا وكيانيــاً ،وليســت استنســاخ لقالــب
"أفضــل املامرســات".
املؤسســة الســيادية لديهــا وعــى ســياىس ،وتعــرف حقوقهــا ومســئولياتها
ولديهــا تفهــم جيــد لعالقــات الســلطة التــى تتوالهــا.
املؤسســة الســيادية قــادرة عــى التعــاون والعمــل مــع منــدوىب املؤسســات
األخــرى والنظـراء دون أن تفقــد إحساســها بذاتهــا .فالســيادة ال تعنــى ســلوك
محــدود منعــزل ،وإن كانــت هنــاك بعــض مظاهــر االســتقاللية والتطــور
الفطــرى واكتشــاف هويتهــا الخاصــة ،وذلــك قبــل أن تنفتــح عــى التعــاون
مــع املؤسســات األخــرى.
الســيادة تعتــر منهجيــة وىف الوقــت ذاتــه وعمليــة تعلــم مســتمر .والقــدرة
عــى التعلــم والتك ّيــف هــو مــا يســاعد عــى ســيادة املؤسســات ىف عــامل
متغـ ّـر ومتقلــب ،وبالتــاىل يزيــد مــن فاعليتهــا .املؤسســة الســيادية تتعلــم
مــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة ،أوالً مــن خربتهــا التــى اكتســبتها بجهدهــا،
ثــم مــن عالقــات التعلــم املتعــددة أفقي ـاً مــع ممثــى املؤسســات األخــرى
والنظ ـراء.
املؤسســة الســيادية ىف الغالــب ال تفــى باملعايــر التــى تتطلبهــا معظــم
الجهــات املانحــة.

اكتشاف التحديات الفعلية للممارسات التنموية:
ميكننــا اكتشــاف التحديــات الفعليــة للعمــل التنمــوي التــى تواجــه الجمعيــات األهليــة
والجهــات املانحــة مــن خــال تشــجيع ودعــم هــذه الخــواص والعمليــات .مــا يحتــاج
إليــه األمــر فقــط هــو الوقــت الــذى نفحــص فيــه مــا يجــرى ىف املجتمعــات فعليـاً مــع
احـرام عميــق لــكل مــا هــو محــى وفطــرى ،مــع دقــة متكّننــا مــن تقديــم دعــم متــأنٍ
ودقيــق عنــد اللــزوم.
كــا يحتــاج األمــر إىل ميرسيــن وجهــات مانحــة تعمــل باســتقاللية ومتمســكة
بأهدافهــا وقيمهــا املســتمدة مــن احتياجــات وحقــوق البــر ومــن املؤسســات التــى
تســعى إىل دعــم تلــك الحقــوق واالحتياجــات.
الفصل أ
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رؤية العالم من خالل المؤسسات:
املجتمــع هــو مؤسســة تتكــ ّون مــن عــدة مؤسســات أخــرى ،رســمية وغــر رســمية،
جميعهــا قائــم عــى أســاس مــن األرساملتعــددة والصداقــات والجــرة فتلــك جميعهــا
تعتــر مؤسســات ىف حــد ذاتهــا.
واملجتمعــات نفســها هــى أجـزاء مــن "مؤسســات" أكــر تتزايــد باســتمرار .وميكــن أن
تش ـكّل شــبكات مــن مؤسســات املجتمــع املــدىن أو الحــركات االجتامعيــة التــى تعمــل
محليـاً أو قوميـاً ،أو حتــى حــركات دوليــة .أو ميكــن أن نــرى املجتمعــات ككيانــات مــن
املحليــات التــى تش ـكّل مع ـاً كيانــات أكــر تتجــه مبــارشة نحــو تكويــن دول .وهــذه
الــدول بدورهــا هــى جــزء مــن مجتمعــات قوميــة أكــر ،بعضهــا إقليمــى وبعضهــا
عاملــى .إن عــامل األعــال لــه أشــكاله املؤسســية الخاصــة بــدءا ً مــن املحــات واألســواق
املحليــة إىل الــركات العامليــة العمالقــة.
البــر هــم كائنــات اجتامعيــة ،لذلــك فإننــا نشـكّل مؤسســات تجمعنــا معـاً وننفــذ
مــن خاللهــا مــا ال ميكننــا تنفيــذه كأفـراد .واملؤسســات هــى جــزء مــن هويتنــا الطبيعيــة،
مثــل الهــواء الــذى نتنفســه ،لدرجــة أننــا قــد ال نشــعر بأهميتهــا بالنســبة لنــا .وبتجميــع
احتياجــات ومهــارات وقــدرات األف ـراد مع ـاً ىف مؤسســات ،أمكــن للبرشيــة أن تحقــق
بطــوالت إبداعيــة تــكاد تفــوق الخيــال ولكنهــا أيضـاً قــد حققــت دمــارا ً مريعـاً.
وليــس مــا تفعلــه املؤسســات هــو فقــط الــذى يغـ ّـر العــامل ،وإمنــا أنــواع املؤسســات
التــى ننشــئها واســلوب تنظيــم أنفســنا هــو الــذى يحــدد بقــدر كبــر طبيعــة ونوعيــة
املجتمــع البــرى .إننــا نحــن املؤسســات ذاتهــا.

أعتقد أن الناس ترى
المؤسسات كآالت يتم من خاللها
تنفيذ أشياء مختلفة ف� العالم من حولنا،
ين
مدرك� أنهم ببناء المؤسسات
يغ�
يشكلون العالم.

جيمس تايلور

كيف نرى املؤسســات :هــل كآالت أم كأجهزة حية؟
كثــرون مــن النــاس يــرون املؤسســات كآالت يديرهــا بــر – ورمبــا تكــون هــذه هــى
الفكــرة الســائدة بالفعــل ىف العــامل اليــوم عــن طبيعــة املؤسســات.
هــذه النظــرة اآلليــة للمؤسســات توافــق املديريــن الذيــن يأملــون ىف الســيطرة أو
قيــادة مؤسســاتهم بطريقــة آمنــة متوقعــة نحــو مصائــر معروفــة مخططــة .ال ميكنهــم
بالطبــع تنفيــذ هــذا ســوى مبحاولــة إجبــار النــاس عــى التــرف كأج ـزاء آالت مطيعــة
أفعالهــا متوقعــة وبــدون احســاس وهــم بهــذا يقضــون عــى الــرارة اإلبداعيــة،
والحـرارة الدافعــة ،والــروح اإلنســانية التــى مت ّكــن املؤسســات املزدهــرة مــن تحقيــق مــا
ميكنهــا تحقيقــه واالســتمرارية ىف املســتقبل.
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر فإننــا نعتقــد أن املؤسســات هــى أجهــزة حيــة تتســم
بالفــوىض واإلختــاف ،وهــى أجهــزة حيــة ألنهــا مك ّونــة مــن بــر مشــاركون عالقــات
ف ّعالــة مــع جميــع األفــراد املرتبطــن بهــا بتعدديــة معقــدة .وكــا يحتــاج البــر إىل
التق ـ ّرب إليهــم مبحبــة وفضــول وتســاؤل لــى نســتطيع الوصــول إىل أفضــل مــا فيهــم،
هكــذا أيض ـاً املؤسســات ميكنهــا اإلســتجابة ألســلوب اهتــام مختلــف.
فام هو الذى مييّز البريوقراطية الكئيبة عن املؤسسات النابضة بالحياة والخالّقة؟

الحياة
تسعى للتنظيم ولكنها
تستخدم ض
الفو� لتبلغها .لذا
فالمؤسسات هى عبارة عن عملية
وليست عبارة عن بناء ما.

مارجريت ويتىل
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األجهزة الحية :ماذا يجعل منها عالمة مميّزة؟

"حني ننظر للمؤسسات عىل أنها أى
شئ آخر غري أف رادها ،وغري برشية،
فإننا عندئذ ندعم كل ما يرقد ىف القاع
من أخطاء ىف العامل".

حــن ننظــر للمؤسســات عــى أنهــا أى شــئ آخــر غــر أفرادهــا ،وغــر برشيــة ،فإننــا
عندئــذ ندعــم كل مــا يرقــد ىف القــاع مــن أخطــاء ىف العــامل :املؤسســات اآلليــة
وغــر اإلنســانية ،والســلوكيات التــى تســعى للتحكــم مــن خــال عمليــات ســيطرة
وإقصــاء منظّمــن.
إذا نظرنــا إىل مؤسســة مــا عــى أنهــا آليــة (ســواء عــن وعــى أم دون وعــى) ،فقــد
نعطــى اهتاممــاً كبــرا ً لألمــور املنظــورة ،مثــل هيكلهــا ،نظــام إدارتهــا (حوكمتهــا)،
وإجـراءات اتخــاذ القـرار فيهــا ،والسياســات الرســمية ،واإلطــارات املنطقيــة التــى يجــرى
تصميمهــا وتنظيمهــا مــن خاللهــا.
لهــذه الســات األكــر وضوحـاً أهميتهــا بالطبــع ،ولكــن إذا أردنــا أن نفهــم حقـاً مــا
يجعــل مؤسســة مــا عالمــة مميــزة ،البــد أن ننظــر إليهــا كجهــاز حــى لــه هــذا الســات:
•القيم واملبادئ الفعلية التى تو ّجه سلوكيات وأفعال األفراد ىف املؤسسة.
•التطبيقــات الفعليــة – ليــس فقــط مــا تقولــه الخطــة ولكــن مــا يتــم تنفيــذه بالفعل،
عملهــا الحقيقــى ،والفكــر األعمــق وراء هــذا العمل.
•العالقات البرشية بني األفراد وبعضهم البعض ،وبني املؤسسة والعامل الخارجى.

إن
منهجية الأجهزة الحية
تساعدنا عىل أن نرى أن هذه
العنارص تم�ابطة ديناميكياً
وتاريخياً ،وأن السالمة أو االختالل
الوظيفى إلحداها له جذوره ف�
الأخرى.

•الثقافــة والعــادات التــى تشـكّل الســلوكيات العاديــة والفريــدة والغــر املد ّونــة لــكل
مؤسسة.
وتغيهــا عــى مــدى الزمــن.
•تطــور املؤسســة – كيفيــة اســتجابتها ،تعلّمهــا ،منوهــاّ ،
وعــى نقيــض األنظمــة اآلليــة التــى تتضائــل مبــرور الوقــت ،فــإن األجهــزة الحيــة
تتطــور مبــرور الزمــن.
فــإذا كان يهمنــا العمــل مــع الحيــاة املوجــودة داخــل املؤسســات ،فســوف نجدهــا فقــط
ىف تلــك املجــاالت .وبالرتكيــز فقــط عــى الجوانــب الشــكلية والتــى تتســم أكــر باآلليــة،
فإننــا مــن األرجــح نعــزز مــا هــو غــر حــى ونكتــم مــا هــو حــى .أمــا بتوجيــه اهتــام
أكــر إىل هــذه الجوانــب الحيــة فإننــا باألرجــح نعطــى الحيــاة للجوانــب اآلليــة بحيــث
تســاند أكــر مــا تعــوق الجهــاز البــرى الخـاّق.

منهجية األجهزة الحية:
إن منهجيــة األجهــزة الحيــة تســاعدنا عــى أن نــرى أن هــذه العنــارص مرتابطــة ديناميكياً
وتاريخي ـاً ،وأن الســامة أو االختــال الوظيفــى إلحداهــا لــه جــذوره ىف األخــرى .لذلــك
فــإن األداء املؤســى الضعيــف قــد يكــون مرتبط ـاً بالعالقــات أو الثقافــة التنافســية أو
املتصارعــة .وقــد يكــون هــذا نتيجــة لنقــص االســتثامر ىف تنميــة فريــق العمــل ،فهــؤالء
ىف حالتهــم املرتبكــة يقعــون ىف فــخ بــذل الجهــد األكــر ىف أنشــطة مل تعــد مفيــدة ،دون
إرادة أو وقــت للتوقــف والتفكــر ىف تحدياتهــم .إنهــا حلقــة معيبــة ،مثــل الحطّــاب
الــذى أصبــح مشــغوالً جــدا ً لدرجــة أنــه مل يعــد لديــه الوقــت لشــحذ فأســه!
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إن أســلوب األجهــزة الحيــة يتطلــب منــا أن نستكشــف الجــذور األكــر احتجابــاً وراء
الســامة او االختــال الوظيفــى للمؤسســة بــدالً مــن اســتخدام التفكــر اآلىل املفــرط ىف
الســذاجة الســائد ىف العــامل عــن الســبب والنتيجــة.
هــذا العــامل الــذى يحــوى أجهــزة ديناميكيــة حيــة ومتغـ ّـرة قــد تكشّ ــف عــن تن ـ ّوع
غــر عــادى .أمــا املديريــن ذوى العقليــة اآلليــة فيحاولــون "التحكــم ىف التنـ ّوع" أو حتــى
الحــد منــه عــن طريــق لوائــح وسياســات خاصــة ،بــدالً مــن قبــول فــوىض وتوتـرات تلــك
األجهــزة .وبهــذا فإنهــم يدمــرون اإلبــداع الــذى يوفــره التنــوع.

استنساخ "أفضل ممارسات" أم اإلبداع الفريد:
بالنظــر إىل مــدى تعقيــد املؤسســات الحيويــة البــد أن نفــرض (كــا علمنــا مــن خرباتنــا
بالفعــل) أنــه ال توجــد مؤسســتني متشــابهتني .العديــد جــدا ً مــن أكــر املؤسســات إبداعـاً
ونجاحـاً تكــر قواعــد "أفضــل مامرســات" ،إذ تكتشــف أســاليبها الفريــدة للعمــل التــى
تناســب نــوع العمــل الــذى يقومــون بــه وطبيعتهــم الخاصــة .وإدراك هــذا التنــوع مي ّكــن
املؤسســات مــن االحتفــاظ بخصوصيتهــا ،وبالتــاىل تكتشــف طاقتهــا اإلبداعيــة ،وأفضــل
مــا لديهــا .لذلــك ،فبــدالً مــن محاولــة استنســاخ "أفضــل مامرســات" ،ميكننــا باألحــرى
أن نســأل" :مــا هــو العمــل الفعــى لهــذه املؤسســة؟ ومــا هــى أشــكال املؤسســة التــى
تدعــم هــذا العمــل بشــكل أفضــل؟" ولكــن مــا يثــر الســخرية أنــه حــن نــرى مؤسســة
ناجحــة نرغــب ىف محاكاتهــا ،وبذلــك نقلــل مــن احتــاالت تحقيــق نجــاح خــاص بنــا
قائــم عــى تفردنــا!

"لذلك ،فبدالً من محاولة استنساخ
"أفضل مامرسات" ،ميكننا باألحرى أن
نسأل" :ما هو العمل الفعىل لهذه
املؤسسة؟ وما هى أشكال املؤسسة
التى تدعم هذا العمل بشكل أفضل؟"

هل هي منظمات متشابهة أو منظمات متنوعة و فريدة من نوعها؟
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مبــادئ وأفكار أساســية توجه هذا الكتاب
يس�شد هذا الكتاب بالعديد من المبادئ والأفكار ،الكث� منها مستفاد من آ
ت
الخرين
ي
الخ�ة.
ولكن جميعها تشحذه وتدعمه ب
ف
ونقدم هنا أربعة "إرشادات" وجدنا أنها صادقة ونافعة بوجه خاص � عملنا
أ
الخ�ة هو أساس
قدرة الفراد والمؤسسات عىل التع ّلم من ب
تنميتهم ،واستقالليتهم ،وترابطهم.
الخ�ة أمر قديم قدم الجبال ،وهو واحد من
إن التعلم من ب
العمليات الطبيعية المتناسقة ،وإن كانت نادراً ما تستخدم بوعى،
بالتفك� فيما
يطور الناس أنفسهم .إننا نتعلم بالعمل،
ي
وبها ّ
ف
نفذناه ،ثم نقوم بعمله بشكل أفضل � المرة التالية .كما نتعلم
أفضل بوجه خاص من نظرائنا ،أى أفقياً ،من الذين يشاركوننا
بخ�تنا.
خ�اتهم ونقرنها ب
ب
فعال
إن تعلّم كيفية التعلم بشكل ّ
خ�تنا َيمكننا من االفتخار بذكائنا
من ب
ومعرفتنا ،وبناء استقاللية سليمة
ين
الخارجي�.
الخ�اء
عن ب

اقتناء السلطة وتحولها
من خالل العالقات:

إننا نحيا ونتعلم ونتطور ف�
إطار ثالثة أنواع من العالقات:
عالقة مع الذات ،وعالقات متبادلة مع
الأشخاص حولنا ،وعالقات خارجية مع با�ق
العالم .والسلطة يتم اقتنائها من خالل العالقات،
سوا ًء كانت تتمثل ف� الرصاع مع أنفسنا لنطالب بسلطتنا
الداخلية ،أو ف� سلطة البعض عىل آ
الخرين ،أو السلطة ت
ال�
لنا مع آخرين ،أو السلطة ت
ال� تستخدمها الدولة فيما يتعلَق
بمواطنيها – فبدون السلطة ال يكون للعالقات ن
مع� ،وال
للخ� أو ش
نبدل
لل� .إذا أردنا تبديل السلطة ،فعلينا أن ّ
قوة ي
العالقات.

(والرادة لتحقيق التنمية) هى عملية طبيعية
التنمية إ
فطرية داخل الفرد.
أياً كان الوضع الذى قد نجد فيه المؤسسات ،فهم بالفعل
يتطورون .قد يكون تطورهم سليماً أو بالشكل الذى يرونه أو
عىل الأقل يدركونه ،وقد يتوقفون ف� بعض مواضع ،يغ� أنهم
كانوا يتطورون بالفعل قبل قدوم الميرسين بوقت طويل،
وسوف يستمرون كذلك طويال ً بعد مغادرتهم .ال يمكننا نقل
أو تسليم التنمية – فهى تحدث بالفعل كعملية طبيعية
نحتاج أن نفهمها ،ت
ونح�مها ،ونتعامل معها.

التنمية ف� الغالب
عملية معقّدة ،يغ�
أ
متو ّقعة ،وتتسم بالزمة:
كم تتكلف وكم يستغرق من
الوقت مساعدة سيدة ف� أزمة ف� أن
مؤذ ،أو
تجد الشجاعة للتعامل مع زوج ٍ
لمجتمع لىك يجد الثقة ف� التعامل مع أعضاء مجالس
فاسدين :عندما تبدو مؤسسة ما عىل حافة االنفجار ،هل تكون
هذه هى النهاية بالنسبة لها ،أم يمكن اعتبارها فرصة للتجديد؟ أى
وغ� متوقّعة للقوى يمكن أن تسهم ف� تدهور وانتهاء
تنمية معقّدة ي
ف
مبادرة اجتماعية كانت مزدهرة � وقت ما.
ف
النسان ،عرضة
إن التنمية هى عملية يغ� متوقّعة متأصلة � إ
ف
للأزمات .،ولكن ف� شبه معجزة تكون أزمات التنمية تحمل � باطنها

فرص لتحرك جديد ،ولتحوالت نوعية.
ين
المتخصص� أو الجهات المانحة تتجنب عادة تقديم الدعم
إن
لأ
ف
ن
الخفاق ،بينما النقيض
ظان� أن ذلك يدل عىل إ
� أوقات ا زمات ،ي
يمكن أن يحدث .فإدراك الأزمة والتعامل معها ،بكل ما فيها من
أمور يغ� متوقعة ،أمر أساىس لالتجاه للتنمية.
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الفصل أ
الول :تشكيل عالمنا

تغي املؤسسات
فهم أســاليب ّ
األجهــزة الحيــة تتغـ ّـر باســتمرار ،ولكننــا نحتــاج إىل تغـ ّـر ســليم ونســعى لــه .لذلــك فإننــا
عــادة نتســائل" :كيــف نغـ ّـر مؤسســتنا؟" ولكــن قــد يكــون مــن األفضــل الرجــوع خطــوة
للخلــف ونســأل أوالً" :كيــف تتجــه املؤسســات للتغـ ّـر؟ وكيــف تتغـ ّـر بالفعــل ،ســوا ًء
تغـ ّـر منظــور أم غــر منظــور؟ ومــا هــى الظــروف واإلمكانيــات املوجــودة للتغـ ّـر؟" وإذ
نعــرف كيــف تتغـ ّـر مؤسســة مــا ومــا ظــروف التغــر لديهــا ،وحــر عملنــا ىف عمليــات
التغـ ّـر املوجــودة بالفعــل ،كل ذلــك أســاىس لتبنــى اســلوب التنميــة.
وهنــاك ثالثــة أنــواع أساســية للتغــر االجتامعــى الحظناهــا وتنطبــق عــى
املؤسســات ،هــى:

التغي:
أنواع ّ

تغي طبيعى كنتيجة منطقية:
ّ

التغـ ّـر الطبيعــى ميثــل كشــف للحيــاة اليومي ـ ٍة ،حيــث األف ـراد والعائــات واملجتمعــات
تتغــر بالتدريــج تلقائيــاً (بــدون وعــى) ،إذ يتعلمــون مــن
واملؤسســات والتجمعــات
ّ
الخ ـرات والتجربــة والخطــأ ،محاولــن تحســن وتعزيــز مــا يعرفونــه ويعملونــه ،عــى
أســاس مــا لديهــم خطــوة بخطــوة بغــر ثبــات ،ولكــن ال زالــوا يتعلمــون ويتك ّيفــون،
ســوا ًء بشــكلٍ جيــد أو ســيئ .إنــه نــوع مــن التغـ ّـر يتســم بالتعلــم العمــى.

تغ� طبيعى كنتيجة منطقية
يّ

تغي تحوىل:
ّ

املؤسســات ايض ـاً تقــع ىف أزمــات .فعندمــا يفــوق النمــو والتعقيــد قــدرة املؤسســة،
وعندمــا مل تســتوىف االحتياجــات الهامــة ،تصبــح املؤسســة عندئــذ غــر مســتقرة وغــر
متوازنــه ،وتنطلــق كل أنــواع الســلوكيات غــر العاديــة .وأعــراض هــذا النــوع مــن
التغــر تظهــر غالبــاً ىف الــراع املتبــادل أو التوت ّــر املؤســى األكــر عموميــة الــذى
ّ
يقــود إىل األزمــات .إن التوتــر وال ـراع والنضــال مــن أجــل الســلطة أمــور معروفــة
بأنهــا ســلبية ونحــاول تج ّنبهــا .ولكــن حــاالت التوقــف أو األزمــات عــادة تشـكّل فرصـاً
لتغـ ّـر كبــر تحــوىل.
هــذا النــوع مــن التغـ ّـر يحــدث غالبـاً مــن خــال عمليــات صعبــة مــن عــدم تعلــم
االتجاهــات األعمــق واألســاليب واملعتقــدات والقيــم التــى تنطــوى عليهــا األزمــة
ومواجهــة مخاوفنــا وشــكوكنا وكراهياتنــا .عــدم التعلــم يفســح الطريــق لكيانــات جديــدة
أكــر مالمئــة ميكــن تجديدهــا أو تبنيهــا.

تغ� تحوىل
يّ

تغي إسقاطى:
ّ

عندمــا تكــون املؤسســات مســتقرة وســليمة ،وعندمــا تكــون الظــروف الخارجيــة مواتيــة
ومســتقرة ،عندئــذ تتوافــر الظــروف للتغـ ّـر اإلســقاطى .ىف هــذه الظــروف ميكــن للنــاس
أن تنظــر للمســتقبل ،ويضعــون رؤى ملــا يريــدون وخطــط لتنفيذهــا .مــن هنــا تبــدأ
"املشــاريع"؟.
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تغ� إسقاطى
يّ
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خلق الﻈروف للتﻐيّر اإلسقاطى:
كثــري مــن املجتمعــات مســلوبة القــوة واملهمشــة (ومؤسســاتها) يعيشــون ىف أوضــاع
غــري مســتقرة نهائيـاً وغــري متوقّعــة (مــن التغـ ّـري الطبيعــى أو التحــوىل) حيــث غالبـاً مــا
تفشــل الجهــود لبــدء تغــري إســقاطى (يــؤدى ملشــاريع) ،حتــى لــو كانــت مم ّولــة جيــدا ً
مــن الخــارج .فالجهــات املانحــة الخارجيــة تفضــل الظــروف التــى تصلــح ملرشوعــات
(ســوا ًء كانــت موجــودة أم ال) ألنهــا تقــدم الوعــد أو الوهــم الســتثار أكــر أمانـاً قائــم
عــى النتائــج .ولهــذا الســبب فإنهــا كثـريا ً مــا تــرص عــى مشــاريع ليســت ممكنــة بعــد.
فهــى عــادة تحتــاج إىل العمــل مــن خــالل ظــروف طبيعيــة فوضويــة أو ظــروف تحوليــة
تخضــع لألزمــات ،لخلــق الظــروف الداخليــة والخارجيــة الزدهــار تغـ ّـري يــؤدى ملشــاريع.

رؤيــة التنظيم املســتقبىل للمجتمع

نيكانور يب�الس

المجتمﻊ المدنى" :المجال الثقافى":

المجتمع
السيا�
المجتم
االقتصادى
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يكتــب "نيكانــور بــريالس" الناشــط الفليبينــى عــن الطبيعــة الثالثيــة الجوانــب
للمجتمــع معــرا ً عــن رؤيتــه للمجتمــع أنــه مكــ ّون مــن ثــالث مجــاالت متفاعلــة
معــاً ،هــى :املجتمــع املــدىن ،والحكومــة ،وقطــاع األعــال .ويصــف هــذا التقســيم
بأنــه الطبيعــة الثالثيــة للحيــاة االجتاعيــة .ويركّــز عــى أهميــة التوتــر الخ ـالّق بــن
هــذه األنظمــة الفرعيــة الثالثــة مــن أجــل تنميــة ســليمة للمجتمــع .فالقــوى الخالّقــة
ىف املجتمــع تكــون حيويــة حيــث يلتقــى الثالثــة ىف محاوالتهــم لتشــكيل بعضهــم
البعــض .ويتــأزم املجتمــع حــن يصبــح واحــد مــن الثالثــة مســيطرا ً أكــر إىل درجــة أنــه
ال يعــود يحقــق غرضــه املتفــرد.
يبــدأ "بــريالس" بوصــف الوظائــف الهامــة لــكل مــن الثالثــة .فــريى املجتمــع
االقتصــادى – عــى ســبيل املثــال مجــال األعــال – عــى أنــه يتعامــل مــع "إنتــاج،
وتوزيــع ،واســتهالك الســلع والخدمــات لســد االحتياجــات البرشيــة بشــكل مناســب"
ودوره أنــه "يسـخّر الطبيعــة لســد احتياجــات البــرش بفاعليــة" وذلــك مــن خــالل تنظيــم
ـى .أمــا املجتمــع الســياىس – الحكومــة ككل  -فهــو "الجهــاز
املجتمــع للعمــل الجاعـ ً
الفرعــى الــذى يتعامــل مبســاواة ىف جميــع جوانــب العالقــات اإلنســانية".

المجتم
ف
المد�

ينظــر "بــريالس" إىل املجتمــع املــدىن عــى أنــه "املجــال الثقــاىف" للمجتمــع ويصفــه بأنــه
"ذلــك الجهــاز الفرعــى مــن املجتمــع املعنــى بتنميــة كل الطاقــات البرشيــة وإنشــاء
املعرفــة ،واملعنــى ،والفــن ،واألخالقيــات ،واالحســاس بالتديــن .والثقافــة هــى املجــال
الــذى يعطــى هويــة ومدلــول ،وميثــل الصــوت األعمــق للجاعــة .إنــه املجــال الــذى
يطـ ّور الطاقــة البرشيــة الكاملــة لألفـراد واملؤسســات ،وميك ّنهــم مــن أن يصبحوا مشــاركن
أكفــاء ىف االقتصــاد ،والحيــاة السياســية ،والثقافــة ،واملجتمــع الكبــري ".بهــذا فــإن املجتمــع
املــدىن كأف ـراد ومؤسســات يلعــب دورا ً فريــدا ً وعميق ـاً إنســانياً ىف تنميــة املجتمــع.

الفصل ئ
االول :تشكيل عالمنا

المبدعين فى المجال الثقافي:
يقــر "بــرالس" بــأن هنــاك أفـراد ىف املجتمــع املــدىن ،والحكومــة ،واألعــال ،يعملــون مــن
أجــل تغيــر عاملهــم مــن خــال قيــم املجتمــع املــدىن – ويطلــق عليهــم اســم "املبدعــن
الثقافيــن" .ومــن املحتمــل أن هــؤالء املبدعــن الثقافيــن كقــادة وميرسيــن يســاعدون ىف
ربــط العــامل بأشــكال مؤسســية جديــدة.
إن املســتقبل ملجتمــع حــر وعــادل وصحــى يتطلــب تحــوالً ىف تنظيــم جميــع قطاعــات
املجتمــع :قطــاع الحكومــة وتحولهــا مــن البريوقراطيــة التــى تخــدم ذاتهــا إىل مؤسســة
تحمــى مواطنيهــا بــدون خــوف ،وتضمــن املســاواة والعدالــة؛ وقطــاع األعــال وتحولهــا
مــن هاجــس قصــر املــدى بعائــد ربــع ســنوى إىل اســتثامرات طويلــة األجــل بنشــاط
مســتدام؛ وقطــاع املجتمــع املــدىن وتحولــه مــن ضحيــة مقاتلــة إىل دوره الثقــاىف للتوســع
ىف الحريــة لألفـراد والجامعــات واملجتمعــات معـاً.
وىف كل حالــة تحتــاج هــذه األدوار إىل أشــكال جديــدة مــن التنظيــات ،واألجهــزة
الحيــة التــى متكننــا بالحقيقــة مــن تعبئــة إمكانياتنــا الفرديــة مجتمعــة ملواجهــة تحدياتنا
البرشيــة بإمكانيــات أكــر.

"إن املستقبل ملجتمع حر وعادل
وصحى يتطلب تحوالً ىف تنظيم
جميع قطاعات املجتمع".

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org

يساهم المبدع الثقافي في تغيير المجتمع
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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من الداخـل للخـارج
آ
نتغ�
نحو فهم انفسنا والخرين ،وكيف ي

مرحبا ً … انا اسمى "كاما" …

ولكن هذا الفصل يتحدث عنك انت .إذا كنت تريد حقاً مساعدة
آ
الخرين عىل فهم أنفسهم بشكل أفضل ،فإنك قد ترغب ف� البدء
ميس توجيه
بفهم نفسك أوالً .سندرس معاً كيف يمكنك كقائد أو ّ
أ
السئلة بشكل أفضل وكيف يمكنك ان تصبح ث
تيس�اً .كما سنقوم
اك� ي
بعرض العديد من "النوافذ" ت
ال� يمكنك من خاللها رؤية نفسك
آ
والخرين بشكل أفضل واعتقد أنك ستستمع بالتجربة حيث ستكتشف
انك ث
اك� تشويقاً مما كنت تظن! هيا استمتع بوقتك!

ت
"لوف�" يحىك هذه القصة …
قدمت ىل احدى الزميالت نصيحة ف� شدة
من عدة سنوات مضت ّ
البساطة" :إذا أردت أن تعرف ما يحدث بالفعل داخل إحدى
المؤسسات أو المجموعات ت
ال� تعمل معها ،فعليك أن تلتفت إىل ما
يحدث داخلك ،فغالباً ما تقدم لك مشاعرك الشخصية أهم أ
الدلة".

إذا كنت تريد أن
ميساً مؤثراً،
تكون قائداً أو ّ
ت
عليك أوال ً أن تمسك مرآة ل�ى
نفسك.

اعتقد ان ما كانت تعنيه هو أن قلوبنا هى أيضاً أعضاء حسية حية .ومن خالل
النصات بشكل أعمق إىل ما يحدث حولنا.
مشاعرنا او إحساسنا الداخىل و حدسنا ،يمكننا إ
ولكنه تعلم االستماع والثقة ف� مشاعرك الشخصية ليس شيئاً سهال ً فأنا مثال ً قد نشأت
عىل التشكك ف� المشاعر – فهى ليست منطقية كما قيل ىل ولذلك يجب عدم الثقة بها.
ولكن محو هذا التعليم المتعمق داخلنا ليس أمراً سهال ً فهناك طريق طويل ينبغى أن
صديق� فتحت ىل نافذة جديدة أرى من خاللها العالم كما ساعد�ن
ت
اجتازه .ولكن نصيحة
اك�.
تواصىل مع مشاعرى وأحاسيىس عىل الشعور بالحياه بشكل ب

ممارسة ما نقوله:
إذا كان هدفنــا كقــادة ومامرســن للتنميــة أو ميرسيــن أن نســاعد اآلخريــن عــى
فهــم ذواتهــم بوضــوح  ،فإننــا نحتــاج أوالً أن نتواصــل مــع أفكارنــا ومشــاعرنا ورغباتنــا
الشــخصية .وإذا كنــا نريــد حقـاً أن نفهــم وننصــت ملــن نعمــل معهــم ،فإننــا نحتــاج ان
ننفــذ مــا نقولــه بأنفســنا أوالً "."to walk our own talk
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توجيه أســئلة جيدة
لماذا نحتاج إلى أسئلة جيدة؟
ـر هــى قدرتــه عــى توجيــه األســئلة املناســبة ىف الوقــت
إن إحــدى ســات القائــد امليـ ّ
املناســب .فــإن فــن القيــادة يعتمــد عــى القــدرة عــى توجيــه أســئلة تحــدث تغيـرا ً.
وهــذه القــدرة تعتمــد بدورهــا عــى القــدرة عــى اإلنصــات بشــكل ف ّعــال .وليــس
مــن الصعــب أن نالحــظ مــدى التوافــق بــن مهــارة توجيــه األســئلة ومهــارة اإلنصــات.
فاإلنصــات جيــدا ً لآلخريــن يســاعدنا عــى توجيــه أســئلة مناســبة .وىف هــذه الحالــة مــن
الراجــح أن نحصــل عــى إجابــات تســتحق االســتامع إليهــا.
وعــادة مــا تبــدأ عمليــة التســاؤالت مننــا كمامرســن تنمويــن أو قيــادات ولكــن
الغــرض النهــاىئ هــو مســاعدة اآلخريــن عــى االســتامع للعــامل حولهــم بعمــق أكــر
وتوجيــه أســئلتهم الخاصــة عنــه .ويعتــر هــذا هــو أســاس عمليــة التمكــن.

موكل�" ممارسة تنموية ف� كمبوديا تحىك هذه القصة ...
"إندا ي
خ�ات ت
مش�كة
قبل كل اجتماع مع ال�ش كاء نضع سيناريوهات وأسئلة مختلفة ،ونختار ب
ونربطها بالثقافات المحلية .نضع ف� أذهاننا كل الحضور ونضع أنفسنا مكانهم ونحاول
ح� آ
خ�اتهم الحياتية ت
الن؟
خ�اتهم وخلفياتهم :من هم؟ ما قصتهم؟ ما هى ب
تقمص ب
الخ�ات عىل رؤيتهم للموقف ،وكيف يمكن أن تؤثر ردود افعالنا
كيف يمكن أن تؤثر تلك ب
عىل إجاباتهم؟ وعىل ضوء هذا نعيد تقييم أسئلتنا ونحاول صياغة أسئلة من شأنها أن
تشجع عىل الحوار.

أسئلة ف َعالة:
تقــول "إيرينــى ليونــارد" :إن توجيــه أســئلة مؤثــرة هــى أســهل الطــرق للحصــول عــى
اإلجابــات الصحيحــة .يبــدو األمــر بســيطاً ولكنــه عــادة مــا يتــم إغفالــه .وتواصــل إيرينــى
حديثهــا فتقــول أن األســئلة الفعالــة لهــا قوتهــا وهــى تشــحذ الفكــر ولكــن دون عدوانية.
فاألســئلة تنحــر ىف" :مــاذا؟" "كيــف؟" ،وليــس دامئـاً "ملــاذا؟" وتحـذّر "ايرينــى ليونــارد"
أن أســئلة "ملــاذا"  -وإن كانــت مفيــدة ىف اجتــذاب املعلومــات  -قــد تجعــل الحضــور ىف
موقــف دفــاع .كــا توجهنــا إىل حيلــة أخــرى لتوجيــه أســئلة فعالــة وهــى انتظــار الــردود
بصــر لــى نــرك لآلخريــن فرصــة للتفكــر.
وتواصــل القــول" :إذا كنتــم تعملــون مــع آخريــن لحــل مشــكلة مــا ،فــا يكفــى
إخبارهــم باملشــكلة .فعليهــم أن يكتشــفوا املشــكلة بأنفســهم .ولكــن ميكنكم مســاعدتهم
عــى ذلــك بتوجيــه األســئلة التــى تشــحذ الفكــر .فبــدالً مــن وضــع افرتاضــات ملــا يعرفــه
اآلخــرون ،ميكنــك أن تســأل" :مــا هــى املشــكلة ىف رأيــك؟"

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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"تكمن القدرة عىل اإلنصات واالبتعاد
عن اآلراء املسبقة وراء توجيه األسئلة
الفعالة"

إن توجيــه أســئلة فعالــة لــن يكــون لــه أيــة فائــدة إذا مل تكــن لديــك القــدرة عــى
اإلنصــات واالبتعــاد عــن اآلراء املســبقة .هــذا يعنــى اإلنصــات ملــا يقولــه اآلخــر بالفعــل
أو مــا يحــاول قولــه .مــا هــو املغــزى وراء عبارتهــم؟ يجــب هنــا ان تتخــى عــن رأيــك
الشــخىص حتــى ال يعــوق فهمــك للمعلومــات الهامــة ،وان تبحــث عــن معلومــات
إضافيــة بحدســك أو غريزتــك.

تدريب
توجيه أسئلة أفضل
يتضمن هذا التدريب أداة تع ّلم عمىل فعالة ولكنها بسيطة ,فهى تستخدم نهج توجيه أ
التغي� من خالل
السئلة إلحداث
ي
ّ
ف
ت
ن
ين
الخ�ات ال� أثارت التساؤل ،ثم
المشارك� عىل
المشارك� عىل ايجاد أسئلة ذات أهمية .كما تشجع
مساعدة
التفك� � ب
ي
ي
ف
ين
ين
المشارك� عما سيقومون به إليجاد إجابة للسؤال.
التفك� � السؤال ،يليها االستفسار من
تحس� وتعميق وإعادة
ي
أ
ين
المشارك� عىل إيجاد إجابات رسيعة أو بسيطة لسئلتهم ،ولكن يساعدهم عىل التقدم نحو
يج�
إن هذا التدريب ال ب
ف
الخطوة التالية � عملية التساؤل.
ف
ويمكن تكييف هذا التدريب ليتوافق مع العديد من المواقف ،كما يمكن تنفيذه مع أفراد أو مع مجموعات � .هذه
النسخة من التدريب ،يعمل المشاركون ف� ثنائيات.
 .1تجميع أسئلتك ،واختيار اهم أ
السئلة من بينها:
للتفك� وتدوين بعض أسئلة ملحة
اعط نفسك بضع دقائق
ي
تواجهها ف� عملك أو حياتك .تأكد أنك انت شخصياً موجود
داخل أ
السئلة ،مثالً" :كيف اكتسب ثقة أعمق ف� المؤسسة؟"
ويجب أال ّ يكون سؤاال ً ينبغى أن يسأله شخصاً آخر – مثل
تقدم الحكومة دعماً أفضل لصغار المز ي ن
ارع�؟"
"لماذا ال ّ
أ
ثم ت
دون
اخ� أحد السئلة وفكر كيف قمت بصياغتهّ .
مشاعرك المصاحبة لهذا السؤال.

الخ�ة ت
ال� تكمن وراء السؤال:
 .2إبراز ب

خ�ة (أو
من أين تأ� هذا السؤال حقيقة؟ حاول أن تتذكر ب
اثنتان) أدت بك إىل توجيه هذا السؤال  ...ت
واس�جع تلك
دون أى ذكريات أو مالحظات هامة ف� هذا الصدد .ما
ب
الخ�ةّ .
هى المشاعر المصاحبة لهذه القصة؟

 .3مشاركة السؤال مع زميل:

قص عىل زميلك قصتك أو سؤالك (وهو يستمع لك ف�
يخ�ك الزميل ما استوقفه ف� القصة أو
فضول) .ويجب أن ب
السؤال ،ثم ت
يق�ح ما يراه قد حدث بالفعل ،أى القصة
الحقيقية وراء القصة .ما هى النصيحة ت
ال� يمكنه تقديمها
لك؟

 .4إعادة التفك� ف� سؤالك أ
الصىل:
ي

ين
تحس� سؤالك ،فربما تبادر إىل ذهنك سؤال
حاول بعد ذلك
دونه ،واكتب المشاعر المصاحبة لهذا السؤال الجديد
أفضلّ .
المطور.
أو
ّ

 .5ماذا ستفعل بعد ذلك؟

اكتب الخطوة التالية ت
ال� ت ز
تع�مها للإجابة عىل سؤالك.

 .6شارك أسئلتك مع المجموعة:
أك� ،قد يكون من المفيد
إذا كنت تعمل مع مجموعة ب
مشاركتهم ف� جميع أ
السئلة والمشاعر المصاحبة .فالمشاركة
ف� أ
السئلة العميقة يمكن أن يؤدى إىل حوار صحى.
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التيســر الجيد والقيادة التيســرية
بعض مبادئ:
سؤال رائع لتوجيهه من خالل عملية تنمية مجتمعية أو مؤسسية هو:بعض مبادئ:
"من يشارك ،ومن هو صاحب عملية التنمية ؟"

•كقــادة وميرسيــن نــدرك أن البــر يتطــورون خــال مســرة حياتهــم .دورنــا هــو
مســاعدتهم عــى فهــم رحلــة حياتهــم ومــا حولهــم بوضــوح حتــى ميكنهــم تحديــد
اختياراتهــم .إننــا فقــط نشــارك ىف تلــك املهمــة الخاصــة بهــم!
•ان لدينــا احـرام عميــق وفضــول ملعرفــة اآلخريــن ،مــا يعرفونــه ،مــا نـراه منهــم ومــا
مل نــره بعــد (فهنــاك دامئـاً مــا وراء مــا تـراه العــن).
•إننا مهتمون وننصت بعمق ملا يفكر فيه الناس ،وما يشعرون به ،وما يريدونه
•نســاعد النــاس عــى إب ـراز معارفهــم ومصادرهــم املخفــاة ،والنظــر بعــن التقديــر
والتكريــم لقدراتهــم.
•نســاعد اآلخريــن عــى وضــع أســئلتهم الخاصــة وتكويــن أحكامهــم الخاصــة
واختياراتهــم حتــى لــو اختلفنــا معهــم.

"كقادة وميرسين ندرك أن البرش
يتطورون خالل مسرية حياتهم".

•نســاعد اآلخريــن عــى التعلّــم مــن خرباتهــم الخاصــة وخــرات بعضهــم البعــض.
واألهــم أن نســاعدهم عــى تعلّــم عمليــة التعلــم نفســها بشــكل ف ّعــال حتــى ميكنهــم
ان يصبحــوا مفكريــن مســتقلني.
•نعمــل مــن أجــل صالــح املجتمــع بــأرسه أو املؤسســة ،وليــس ملصالــح قلــة
منهــم فقــط.
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قصـــــة

الطـوف ف� النهر
توىن ووتكنز

امليسة
هذه القصة توضيح رائع للفارق بني القيادة اآلمرة والقيادة ّ
لحســن الحــظ أمكننــى أن أعــر نهــر
"مورتــو" مرتــن خــال العــام
املــاىض .فالرحلــة الرائعــة
التــى اســتغرقت أربعــة
أيــام اجتــازت إحــدى
املناطــق القفــرة األخــرة
املوجــودة ىف الجزيــرة
الشــالية.

قــاد الحملــة األوىل
"بــاز" وهــو مرشــد
أمريــى لــه خــرة كبــرة
ىف رحــات الطــوف ،ولديــه
الكثــر مــن القصــص يحكيهــا عــن
أنهــار جبّــارة مثــل نهــر "كولــورادو".
ومــع قائــد مثــل "بــاز" مل يكــن هنــاك مــرر
للخــوف مــن شــاالت "موتــو" الكبــرة.
قضينــا نصــف اليــوم األول ىف اللســان العلــوى الهــادئ
للنهــر نكـ ّون فريــق العمــل وننســيق بــن أفـراده .كان البــد
مــن التحكــم ىف التخبــط وتنظيــم تلقــى األوامــر فمــع ثــورة
شــال لــن يكــون هنــاك مــكان لخطــأ :فعندمــا يــزأر "بــاز"
بصــوت يفــوق زئــر امليــاه ،يكــون مــن الحتمــى وجــود رد
فعــل فــورى.
أمكننــا التحكــم ىف "نهــر موتــو" ،ففــى كل شــال صارعنــا
النهــر وغلبنــاه حيــث مل تكــن تضــارع رصخــات أوامــر "بــاز"
ســوى رضواة مجاديفنــا ونحــن نقــود الطــوف إىل حيــث أراد
"بــاز" متاماً.
بنهايــة الرحلــة كان هنــاك شــعور غامــر بالنــر .لقــد
انترصنــا .لقــد أثبتنــا أننــا متفوقــون .كنــا نعلــم أننا نســتطيع
أن نفعــل ذلــك .وشــعرنا أننــا أقويــاء وبخــر ،فقــد تغلّبنــا
عــى غمــوض وعظمــة نهــر "موتــو".
املــرة الثانيــة التــى اجتــزت فيها نهــر "موتــو" كان البد أن
يكــون اختبــارا ً فائــق القيمــة ،ولكــن املرشــد كان نيوزيلنــدى
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رقيــق الــكالم .وكان يبــدو أنــه لــن
ميكــن حتــى أن نســمع صوتــه
مــع هديــر الشــاالت.
وحــن اقرتبنــا إىل
الشــال األول مل يرفــع
صوتــه إطالقــاً ،بــل
مل يحــاول قيادتنــا أو
الســيطرة عــى النهــر.
بــل ىف لطــف وهــدوء
تحســس حــال النهــر
وراقــب كل دوامــة صغــرة
بــه .مل يكــن هنــاك أى إثــارة
أو رصاخ .مل يكــن هنــاك أى رصاع
للفــوز فيــه ،فقــد كان يحــب النهــر.
لقــد كنــا نندفــع بسالســة وجــال ،وبعــد يــوم واحــد
كان النهــر قــد أصبــح صديقــاً لنــا وليــس عــدوا ً .مل يكــن
النيوزيلنــدى الهــادئ هــو قائدنــا ،ولكنــه كان مجــرد شــخص
كانــت حساســيته تفــوق حساســيتنا بكثــر .وحــل الضحــك
محــل التوتــر.
ورسعــان مــا مت ّكــن النيوزيلنــدى مــن االســرخاء وتــرك
القيــادة لنــا بالــدور .وكان مجــرد إميــاءة هادئــة منــه تكفــى
للفــت انتباهنــا إىل األمــور التــى ال نراهــا لنقــص خربتنــا.
وإذا ارتكبنــا خطــأ مــا نضحــك ويتــوىل الشــخص التــاىل
القيــادة.
وبدأنــا نخــرق غمــوض نهــر "موتــو" وأصبحنــا مثــل
النيوزيلنــدى الهــادئ نســتمع للنهــر ونســتمتع بالنظــر لــكل
األشــياء التــى مل نالحظهــا ىف املــرة األوىل.
وىف نهايــة الرحلــة مل نكــن قــد غلبنــا ســوى أنفســنا!
مل نكــن نريــد أن نــرك صديقنــا النهــر خلفنــا .مل يكــن
هنــاك رصاع ،وبالتــاىل ال فــوز .بــل باألحــرى رصنــا واحــدا ً
مــع النهــر!
الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

النوافــــذ األربــع
هناك ع�ش ات الطرق ت
ال� تساعدنا عىل فهم أنفسنا بشكل أفضل – إن
أ
المر يبدو وكأننا ننظر من خالل نوافذ مختلفة ف� نز
م�ل ما .كل نافذة
تقدم لنا وجهة نظر مختلفة .ف� هذا الفصل ننظر من خالل أربع
ّ
"نوافذ" مصممة بحيث تساعدنا عىل النظر ألنفسنا كأفراد ،وكأعضاء �ف
المجتمع ،وكب�ش .

نماذج وأمثلة مجازية لفهم ذواتنا:
نستعرض ىف هذا الفصل أربعة مناذج لإلنسان:

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org

•اإلنسان الثالىث التكوين
•مظاهر تطور الفرد
•الطبائع األربعة
•تناقضات القيادة
مثــل النــاذج الكثــرة األخــرى املســتخدمة ىف هــذا الكتــاب ،هــذه النوافــذ هــى نتــاج
عـرات الســنني مــن العمــل االجتامعــى الــذى قــام بــه مامرســو تنميــة مــن كل أنحــاء
العــامل .وكلــا أمكننــا حاولنــا إعطــاء فكــرة عــن أصــول هــذه النــاذج ،واملفكريــن
األساســيني الذيــن يرجــع إليهــم الفضــل فيهــم ،واملصــادر التــى ميكــن ان نجــد بهــا
معلومــات أكــر عنهــم.

ند يقدم بعض المعلومات:
اننــا كبـرش بطبيعتنــا كائنات مع ّقــدة ،لذلك ففهم أنفســنا كان
عــى مــر العصور ومــن بدء الزمن أمـراً محبذاً ض
وع�
و�ورياً جداً .ب
القــرون وضعنــا أمثلــة مجازية ونمــاذج وأنظمة تســاعدنا أن نفهم
ذواتنــا ووضعنــا ف� العالم بشــكل أفضل.
وأحد أقدم أ
النظمة لفهم الب�ش يقوم عىل فكرة أننا ي ن
مركب� من ثالثة
جوانب أساسية :العقل ،والجسد ،والروح .وعىل الرغم من كل التقدم
العلمى والتكنولوجى إال ّ أن هذا االعتقاد ال يزال قائماً .وهو شائع ف�
أ ف
للكث� من فروع المعرفة الب�ش ية.
معظم الديان � العالم ،ومرجع ي
وبينما التعاليم الدينية ال�ش قية تتجه نحو تأكيد تكامل العقل
والجســد والــروح ،نجد التعاليم الدينيــة الغربية تتجه نحو االعتقاد ف�
ن
"النيوت�" نســبة إىل
يجا�" أو
انفصالهــم .ونجد التعليم العلمى إ
"ال ب
"سـ يـر إســحق نيوتن" ( )1727 -1643قد تجنب بوجه عام الحديث عن
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الــروح .كما أن علماء الغــرب تجنباً لمظاهر الحياة
الـ تـى ال يمكن إثباتهــا بالمالحظة واالختبار فضلوا
تــرك كل أ
المور الروحية للمؤسســات الدينية لتتناولها.
ن
"النيوت�" كان
واليوم لدينا نماذج علمية متاحة توضح أن النظام
ملء أ
بالخطاء .فالنماذج العلمية الحديثة القائمة عىل علم الطبيعة
ي
أ
أ
وغ� ذلك من النظمة الفكرية
الكمى ونظرية النظمة وعلم البيئة ،ي
أ
ت
المتقدمة ،هذه النماذج تسعى الثبات أن كل الشياء م�ابطة ومن
� منها منفصال .هذه أ
المستحيل النظر إىل شئ
التفك� بشأن
السلوب ف�
ً
ي
العالم كانت من سمات الفلسفة أ
والديان ال�ش قية آلالف ي ن
السن�.
وبالتغ�ات الحادثة ف� العالم تت�اجع سيطرة التعاليم العلمية
ي
أ
ث
اليجابية ،وتظهر نماذج جديدة أك� تكامال ً تضم كل من النظمة
إ
الفكرية الغربية وال�ش قية.
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النافـذة األولـى
اإلنسان الثالثى التكوين
اإلنصات للرأس والقلب واألقدام

الرأس ،والقلب ،أ
والقدام

نحن ب�ش مفكرين – نفكر ف� أ
الشياء ت
ال�
نالحظها لىك نفهمها.

اإلنصــات والتســاؤل هــا دون شــك أهــم املهــارات .رمبــا يعتــر أم ـرا ً عجيــب ولكنــه
صحيــح أننــا إذا أمكننــا أن نســتمع بعمــق لآلخريــن وأن نو ّجــه أســئلة مناســبة ونحفــز
اآلخريــن لفعــل املثــل ،عندئــذ نكــون قــد قطعنــا نصــف الطريــق نحــو تحقيــق مهمتنــا.
هــذه النافــذة عمليــة جــدا ً .واآلن فلتنظــر إليهــا كنمــوذج لإلنصــات لآلخريــن :هــل
ميكنــك االســتامع ملــا بــن الســطور؟ هــل ميكنــك ســاع النــص الفرعــى أســفل النــص
األصــى؟ هــل ميكنــك ســاع ليــس فقــط مــا يقــال ولكــن أيضـاً مــا يحاولــون قولــه؟ هــل
ميكنــك التواصــل مــع مــا يشــعرون بــه حقـاً ،وليــس فقــط مــا يقولــون أنهــم يشــعرون
بــه؟ هــل ميكنــك التأكــد مــا يريدونــه بالفعــل؟
إننــا نســمى هــذا اإلنصــات العميــق ،وهــو مــن أهــم مهــارات القائــد ،أو مــارس
ـر.
التنميــة ،أو امليـ ّ

اإلنصات إلى  3مستويات  ...معاً!
دامئ ـاً لدينــا االتجــاه للتأكيــد بشــدة عــى التفكــر والفكــر املنطقــى دون أن نــدرك أن
قراراتنــا ىف الحيــاة مصدرهــا التوافــق بــن التفكــر والشــعور واإلرادة.
وغالبــاً مــا يكــون التفكــر مختلفــاً عــن الشــعور مختلفــاً عــن اإلرادة بــل وأحيانــاً
تتعــارض .والتحــدى هــو أن نلتفــت ليــس فقــط إىل اإلحســاس املنطقــى والعــادى ،ولكــن
أيض ـاً للرســائل القويــة التــى ترســلها املشــاعر واإلرادة.

نخت� العالم من
نحن ب�ش لهم مشاعر – ب
خالل مشاعرنا.

نحن ب�ش لنا إرادة – تدفعنا احتياجاتنا
ورغباتنا للعمل.
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ت
"لوف�" يشاركنا بهذا السيناريو
تخيل ن
أن� عضو رئيىس ف� مجموعة العمل ،وأنت عضوجديد .أطلب
ف
منك أن تجلس معى وتفكر ملياً � عملك .ستوافق .تبدو الفكرة
ف
خ�ات سيئة
حسنة � البداية ،ولكنك تصبح بعد ذلك قلقاً ،فلديك ب
سابقة عن مثل هذا الحوار .لذلك فعىل الرغم من أنها تبدو فكرة جيدة ،ولكن ف� أعماقك
ال تريد أن تفعل ذلك .عقلك الواعى وإرادتك ف� رصاع فيما بينهما .قد ال تكون مدركاً
ت
إىل كمدافع ،وأبدأ أنا ف�
لذلك .وبمجرد جلوسك معى ،تظهر جميع أنواع المشاعر .فتأ� ّ
القلق بشأن عملك .هذا بالرغم ان عملك ف� الحقيقة جيد.
ال�اعة إذن تكمن ف� عدم االستماع لرد الفعل المنطقى لديك ،ولكن أيضاً لمشاعرك
ب
ف
ت
وإرادتك .وبصف� عضواً قيادياً � مجموعة العمل ينبغى أن أحس بقلقك ،وأسألك عن

شعورك تجاه الحديث عن عملك معى .ومن خالل استماعى إلجابتك ،ينبغى أن أبحث
عن مفاتيح توضح ىل مشاعرك الحقيقية ،وليس فقط ما تقوله.

الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

االســتامع لرؤوســنا ،وقلوبنا ،وأقدامنا  ...معاً
االستماع للرأس:
أ
مكون من المالحظات ،والفكار،
هذا هو مستوى
ي
التفك� ،وهو ّ
أ
والبص�ة الروحية.
والوقائع ،والمفاهيم ،والمجادالت ،والفكار،
ي
بغ� إدانة او بدون تكوين آراء مسبقة ن
يع� االنفتاح
واالستماع ي
آ
وخ�اتهم
العقىل واالهتمام الحقيقى بأمور مثل خلفية الخرين ب
تفك�هم وكيفية تكوين آراءهم ت
واف�اضاتهم.
وأسلوب ي
االستماع للقلب:
ويتكون من المشاعر ،والحالة
هذا هو مستوى المشاعر،
ّ
الغ� لفظية .االستماع للمشاعر وااللتفات
والخ�ات ي
النفسية ،ب
ن
واليماءات .واالستماع
وتعب�ات الوجه
والعين� إ
ي
لنغمة الصوت ي
آ
ف
التعاطفى ن
يع� أن نضع أنفسنا � مكان الخرين .فاالستماع
للصمت يمكن أن يكشف مشاعر عدم الموافقة أو عدم الكفاية
أو الملل أو الغضب.
ين
للقدم�:
االستماع
آ
الرادة ،حيث تستمع لما يريد الخرون فعله.
هذا هو مستوى إ
ن
مدرك� لنواياهم
وعادة يكون المتحدثون أنفسهم بالكاد
ي
المدرك�ن
ورغباتهم .إنه لمن المدهش كيف أن قلة فقط هم
ي
تماماً لما يحفزهم وما يريدون بالفعل ف� موقف ما .ومهارة
االستماع تكشف ما يكمن "وراء" أفكارهم "وأسفل" مشاعرهم
فالتعب� الجسدى القوى قد ينم
الرادة –
ولغة الجسد تكشف إ
ي
التعب� الضعيف للجسد قد يكشف عن
عن إرادة قوية ،بينما
ي
إرادة ضعيفة.

تحديات أساسية لالستماع عىل ثالثة مستويات:
الجميع لديه رؤيته الخاصة للعالم وللتفك� ف� أ
الشياء
ي
أ
المختلفة .راعى إذن أال ت
تف�ض أنهم يرون الشياء
بنفس اسلوب رؤيتك لها.
االستماع للمشاعر الحقيقية لشخص ما يعطى مفاتيح
هامة لما يهمهم بالفعل.
التغي�.
الرادة يكون حيث تكمن عادة مقاومة
مستوى إ
ي
آ
وتغي� إرادتهم هو
ومساعدة الخرين عىل االستماع ي
التغي�.
أك� تحديات
ي
أحد ب
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التفكري

الشعور

اإلرادة
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تدريب مسىل:

ف� ثنائيات يواجه كل شخص آ
الخر ويحىك
له ما فعله اليوم السابق  ...ولكن البد
أن يتحدث االثنان معاً ف� نفس الوقت!
افعل ذلك لمدة دقيقة.
ثم تناقشوا فيما حدث ،واسألوا أنفسكم
كم من مرة تفعلون هذا ف� حياتكم
اليومية دون أن تدركوا.

بعض أفكار
عملية:
نعرض فيما يىل كيفية جعل آ
الخرين
يتعرفون عىل أفكارهم ومشاعرهم
قبل المشاركة ف� مناقشة:
®

®

®

®

®
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قبل المناقشة داخل مجموعة اترك
ين
للمشارك�
للتفك� ف�
بضع دقائق
ي
موضوع خاص بهم لىك يتعرفوا عىل
أفكارهم ومشاعرهم بشأنه.
ت
قص�ة
اق�ح عليهم عمل دردشة ي
مع الشخص المجاور لهم إلخراج
أفكارهم ،فهذا من شأنه أن يؤدى إىل
أك�.
مشاركة ب
تم� كان ذلك مناسباً شجعوا آ
الخرين
للتعب� عن مشاعرهم وما يريدون،
ي
وليس فقط أفكارهم.
كلمة تحذير:
البعض عند سؤالهم عما يشعرون
يقولون" :أشعر بـ  .".....وغالباً ما
يعرضون أفكارهم وليس مشاعرهم.
لتحف� ت
ال� ي ز
يز
ك�
التدوين أسلوب ناجح
لدى آ
ين
للمشارك�
الخرين .اعط فرصة
للجلوس ف� هدوء وكتابة أفكارهم
والتفك� ف�
ومشاعرهم وما يريدون،
ي
أ
السئلة ت
ال� تهمهم.

بعض تحديات اإلنصات العميق:

هدئ عقلك ...

بالنظــر إىل كــم األمــور التــى تــدور ىف رؤوســكم مــن العجيــب أنــه ميكننــا حتــى أن نتابــع
مــا يقولــه اآلخــرون .فمتابعــة أفــكار متحــدث مــا ليــس أم ـرا ً ســهالً ىف الحقيقــة ،فهــو
يقتــى منــا أن نضــع أفكارنــا ومشــاعرنا وإرادتنــا ىف حالــة توقّــف للحظــة .ومتــى حــدث
هــذا ميكننــا أن نســمع أفضــل مــا يقــال بالفعــل.

االستماع للثالث مستويات  ...معاً:
حــاول واســتنتج مــا إذا كان مــا يقولــه الشــخص يعــر حقـاً عــن مــا يفكــر فيــه أو يشــعر
بــه أو يريــد ،ومــا إذا كانــت تلــك متامثلــة أو مختلفــة .ليــس مــن الســهل الفصــل بــن
هــذه املك ّونــات الثالثــة واالحتفــاظ مبهــارة االســتامع.

متابعة المشاعر:
إن األفــكار الســطحية التــى يعــر عنهــا النــاس قــد تكــون مضلّلــة .لهــذا فمــن الــرورى
االســتامع للمشــاعر الحقيقيــة لشــخص مــا إذا كنــا نريــد اكتشــاف مــا هــى اهتامماتــه
الفعليــة .فــإذا كنــا ال نســتطيع أن نحــدد مشــاعرهم الحقيقيــة ،فســوف يكــون مــن
الصعــب أيضـاً أن نفهــم الســبب ىف اتجــاه تفكريهــم لنحـ ٍو مــا أو الســبب فيــا يريدونــه.
كثــرون ال ميكنهــم معرفــة مشــاعرهم الخاصــة ،لذلــك يحتــاج األمــر إىل كثــر مــن العمــل
ملســاعدة هــؤالء للتعــرف عــى مشــاعرهم والتعبــر عنهــا.
أفضــل طريــق نبــدأ بــه هــو ببســاطة أن نســأل النــاس عــن مشــاعرهم وتشــجيعهم
عــى التعبــر عنهــا  -خاصــة حــن تكــون املشــاعر مختلطــة – حيــث ان ســؤالهم ميكــن
ان يفيــد ىف كشــفها.
فكثــرون يفتقــرون إىل ألفــاظ يعــرون بهــا عــن مشــاعرهم املختلفــة .فكيــف إذن
نســاعدهم عــى تكويــن الفــاظ خاصــة بهــم دون أن نوحــى إليهــم مبشــاعر معينــة.
اننــا كبــر نحــن قــادرون عــى االحتفــاظ مبشــاعر مختلطــة وغالبــاً متعارضــة.
فجميعنــا لديــه عالقــات حب/كراهيــة .فيمكنــى مث ـ ًا أن أســعد حــن أراك ،ولكــن قــد
انزعــج حــن تتأخــر ،وكال الشــعورين يتواجــدان ىف الوقــت ذاتــه .إن إظهــار املشــاعر
املختلطــة ميكــن أن يســاعدنا عــى فهــم الســبب وراء تــرف اآلخريــن بالطريقــة التــى
يترصفــون بهــا ،والتــى غالب ـاً مــا تبــدو مشوشــة!

ال تضغــط:
هنــاك مــن يجاهــدون حتــى ميكنهــم التعبــر عــن مشــاعرهم ،وىف هــذه الحالــة ال يجب أن
نضغــط عليهــم لفعــل ذلــك عالنيــة .قــد تكــون لديهــم جــروح ســابقة جعلتهــم يطرحــون
جانبـاً مشــاعرهم حتــى ال يعيــدوا املــاىض للحيــاة .والبعــض ميكنــه فقــط كشــف مشــاعره
الحقيقيــة مــن خــال عالقــات فرديــة (شــخص لشــخص) ملــن يثقــون بــه.

فخ نفاذ الصبر:
حــن نســتمع لشــخص مــا غالبـاً مــا نفهــم مــا يقولونــه قبــل أن ينتهــوا مــن حديثهــم.
فانتظــار محــاوالت رشح طويــل ملــا يبــدو أم ـرا ً واضح ـاً ميكــن ان يكــون شــيئاً مم ـاً.
ورد الفعــل الشــائع هــو إمــا مقاطعــة كالمهــم أو الــرود والتفكــر ىف شــئ آخــر حتــى
ينتهــون مــن الــرح .ولكننــا كميرسيــن ينبغــى أن نحــرص عــى عــدم الوقــوع ىف فــخ
نفــاذ الصــر .علينــا أن نســتمر ىف االســتامع باســتيعاب للمشــاعر التــى تكمــن وراء
الفكــر ولتعبــر املتحــدث عــن إرادتــه .فهــذا هــو اإلنصــات العميــق.
الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

طرق التفكير:
مــا نهــدف إليــه مــن خــال كل تلــك النقــاط هــو توضيــح أن البــر لديهــم طرقهــم
الخاصــة ىف التفكــر ،وفهمهــم لأللفــاظ ،وتأثــر الخ ـرات الشــخصية عــى ايجــاد معنــى
لألشــياء املختلفــة.
وإذا مل نضــع ىف االعتبــار االختالفــات التــى تحــدث بســبب اختــاف مرجعياتهــم،
فمــن الراجــح أن يحــدث مقاطعــة أثنــاء حديثنــا لهــم .واألســوأ مــن ذلــك أننــا أحيان ـاً
نعتقــد أننــا نعــرف مــا يتحدثــون عنــه بينــا الحقيقــة خــاف ذلــك.
لقــد ســمعنا جميعــاً شــخصاً يقــول" :أعــرف مــا تعنونــه متامــاً" .وقــد شــاهدنا
كيــف أن أولئــك العارفــن بــكل شــئ ليــس لديهــم إدراك ملــا نعنيــه .فعلينــا أن ال
نفعــل نفــس الشــئ.
فافرتاض أن كل شخص يفكر بنفس الطريقة هو أساس االرتباك والفوىض.
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التحديات:

مارتن بوبر

“

ف
النسان :مبدأ الفكر؛
هناك ثالثة مبادئ � حياة وكيان إ
ومبدأ الكالم؛ ومبدأ الفعل .الأصل ف� كل الرصاعات ن
بي�
وب� من حوىل ن
ي ن
أن� ال أقول ما أعنيه ،وال أفعل ما أقوله.

1

اعرف نفسك:

3

لماذا ال نترصف وفق أفكارنا ومشاعرنا

عادة ما
نشعر أننا بدون حيلة،
أ
نتغ� ولكن
لننا نعرف أننا نحتاج أن ي ّ
ال يمكننا ذلك .شئ
� ما يعرقلنا .نشعر
بشلل ف� إرادتنا.

ع� عن نفسك • ترصف من تلقاء نفسك
اعرف نفسك • ب ّ

2

الرادة
شلل إ

”

متعــن ىف أفــكارك! اســأل أســئلتك الشــخصية! تعـ ّرف عــى مشــاعرك!
اكتشــف مــا تريــده!

عبّر عن نفسك:
إن معرفتــك ملــا تفكــر فيــه وتشــعر بــه وتريــده يجعــل مــن األيــر
لــك التعبــر عــن نفســك.

تصرف من تلقاء نفسك:
تــرف وفــق أفــكارك ومشــاعرك وإرادتــك! كــن نفســك! افعــل مــا
البــد أن تفعلــه! تشـ ّجع!

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

هذا راجع إىل ما يىل:

الشك أو التشكك ف� الذات:

تتغ� إىل
نشك أن الناس أو المواقف يمكنها ان ي ّ
أ
الفضل .نشك ف� قدرتنا عىل مواجهة التحديات
ف� المستقبل.

الكراهية أو كراهية الذات:

إننا نمتعض من آ
الخرين أو نكرههم بسبب
إهانات سابقة .ونكره أنفسنا بسب ذلك.

الخــوف:

نخ�ش أن نتخىل عما نعرفه ت
بغ�
ح� إذا كان ي
فائدة .نخاف من المجهول الذى ينتظرنا.
التغ� قد يحتاج إىل أن نكشف شكوكنا
يّ
وكراهياتنا ومخاوفنا لىك نستطيع التعامل معها.
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النافذة الثانية
مظاهر تطور الفرد
فهم قصة حياة الشخص
”ىومنتلا لمعلا بل وه تاياكحلا صق“

ت
"لوف�" يحىك هذه القصة ...
الس� الذاتبة تستغرق
منذ ع�ش سنوات ذهبت إىل ورشة عمل عن ي
أربعة أيام ف� "كيب تاون" .كان المطلوب منا أن نعود إىل الخلف وننظر
إىل حياتنا ونستعيد أهم أ
ن
وجدت�
الحداث من خالل قص الحكايات.
اتفحص ت
س�ة حياة شخص
حيا� الخاصة كما لو كنت أدرس قصة أو ي
آخر .فكرت كث�اً ف� العالقات مع آ
ال� شكّلت ت
الخرين ت
حيا� ،ثم حاولت
ي
ت
تخيل مستقبىل ،بالنظر لما أردت أن تكون عليه حيا�.
وحا� ومستقبل ت
ما� ض
النظر إىل ض
حيا� كان أمراً مؤلماً ومفرحاً ف�
ن
اك� الصور اكتماال ً ت
أعطا� ث
ال� سبق ىل رؤيتها لنفىس.
ذات الوقت .فقد
أن� أك� من الداخل ،وان لدى جذور أعمق �ف
ن
غادرت الورشة وأنا أشعر
ب
ف
ض
الما� ،وخرجت بتقدير جديد لما استطيع أن افعله � المستقبل.
اعتقد ن
أن� عندها أدركت أن قص الحكايات هو لب العمل التنموى.
فقص الحكايات عملية تساعد آ
الخرين عىل إدراك قصص الخاصة،
ض
والحا�ة والمستقبلة ،ت
ح� يمكنهم فهم قصصهم
وحياتهم الماضية
الخاصة والبدء ف� تشكيل المستقبل الذى يريدونه.
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إىل الوقت ض
الحا�.ثم نحاول أن نتخيل الفصل
الجديد.
بالنظر إىل ت
حيا� ككتاب ن
أمكن� أن أرى نماذج من
سلوىك بع� فصول ت
حيا� .عىل سبيل المثال الحظت ن
كث�ا ما كنت
أن� ي
الك� سناً .آ
أ
أشعر ن
الن استطيع أن أرى كيف
أن� مسلوب السلطة مع ب
كان يمكن مواجهة هذه التحديات بفاعلية .فرؤية نماذج من سلوىك
كب� ىل .فقد ن
مكن� من التعرف عىل ردود الفعل
الشخىص كان ذو نفع ي
ف
ت
وتوقّعها لىك تكون اختيارا� � المستقبل مختلفة.
هناك أمور ف� ض
الما� أفخر بها ،وبعض أمور أندم عليها بشدة

الس�ة الذاتية قد ن
أعان� عىل مسامحة
وتم ّثل عبئاً عىل عاتقى .تكوين ي
اح� من أ
ن
نفىس وأر ن
العباء ت
ال� كنت أحملها .كما ساعد� عىل مسامحة
آ
ن
الخرين مما ساعد عىل تخفيف الجرح والمرارة اللذين
أحبطا�.
أمكن� أن أرى كل أ
ف
المور الجيدة ت
و� ذات الوقت ن
ال� فعلتها ف�
ت
حيا� .وبإدراك انجاز تا� ن
لدى.
أمكن� أن أقدر من جديد جوانب القوة ّ

كب�اً من
الس� الذاتية ،بدأت االحظ أن عدداً ي
اتنبه لعمل ي
ومنذ بدأت ّ
أ
ين
الممارس� يستخدمونها .لقد قيل ىل عن فاعلية هذا السلوب عىل سبيل
ين
ين
العامل� مع النساء المعنفات ف� عشوائيات مدينة
الممارس�
المثال من
ف
ف
ف
ال�امج الثقافية � مدينة "خاييليشتا" � كيب
مكسيكو ،أو مع الشباب � ب
ف
تاون ،أو مع صغار المز ي ن
ارع� المالّك � ماسفينجو ،زيمبابوى .إن الخيط
ت
المش�ك ف� كل هذه القصص هو استخدام أسلوب قص الحكايات
ن
(بمع� إعادة رسم) قصص حياتهم
لمساعدة الناس عىل إعادة بناء
وحياة مجتمعاتهم .ومن خالل تنفيذ ذلك يشعرون بمدى ثراء قصص
حياتهم ومالئمة معارفهم المحلية.

كل منا يستفيد من دروس الحياة بشكل مختلف .فليس هناك طريقة
ين
المسن� .فالبعض منهم يغلق عىل
أفضل من رؤية ذلك سوى ف� حياة
نفسه ف� ض
الما� ،ودائماً ما ئن
ي� من الفرص الضائعة .بينما آخرون عىل
ين
نشط� من جهة تحديات الحياة .بالنسبة ىل،
الرغم من سنهم ال يزالون
كب� ،إنهم عظماء.
يبدو هؤالء حكماء إىل حد ي
من الواضح أن فحص حياتك الماضية بهذا أ
السلوب أمر يغ� سهل.
ومن أ
السهل فعل ذلك ف� ورشة عمل بها ميرسين بدال ً من تنفيذه
وحدك .إن الميل إىل حذف كل أ
الشياء ت
ال� ال نريد أن نتذكرها هو أمر

ت
حيا� ف� صورة كتـاب:
إحدى حلقات ورشة العمل كانت من خالل تداريب كتابة ورسم ،لىك
نعيد رسم حياتنا كما لو كانت حياة كل منا هى موضوع كتاب .كان علينا
أن نقسم حياتنا إىل فصول ونربط أ
الحداث من خاللها لنصل بالقصة
ّ

ميس ينبغى أن تكون قد حاولت مع قصتك الخاصة
انك كقائد أو ّ
آ
قبل أن تبدأ ف� مساعدة الخرين عىل كشف قصص حياتهم.

ين
رائع .لهذا فإن قص الحكايات يحتاج إىل
مستمع� ،ولو شخص واحد.
ف
فقص الحكاية يبدأ بمشاركة شخص تثق فيه � قصة حياتك.

الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

جوانب التطور البشرى
ال احــد يولــد كام ـاً أو متطــورا ً .فطــوال حياتنــا نتعلــم وننمــو ،عــى الرغــم مــن أن مــا
نتعلمــه هــو عــادة مــا تفرضــه علينــا املرحلــة الحياتيــة التــى نحياهــا .هــذه العمليــة
تعتــر متواصلــة ،وىف نفــس الوقــت تتحــرك ىف مراحــل أو جوانــب مختلفــة .وعــى الرغــم
مــن أن مســار الحيــاة يختلــف بالنســبة لــكل فــرد عــن اآلخــر ،إالّ أن هنــاك جوانــب
مشــركة.
ولقــد كانــت هنــاك تفاســر عديــدة لهــذه الجوانــب ،كــا ميكــن أن نجــد العديــد مــن
منــاذج التطــور البــرى ىف علــم النفــس التنمــوى الحديــث .وترجــع هــذه النــاذج إىل
األســس النظريــة التــى وضعهــا أرســطو وغــره مــن العلــاء الكالســيكيني ،والتــى ط ّورهــا
فيــا بعــد ىف القــرن الثامــن عــر "ديــكارت" وغــره مــن فالســفة "التنويــر" .وىف القــرن
العرشيــن أبــرز "فرويــد" خمــس مراحــل مــن التطــور النفــى الجنــى ،كــا أوضــح
"رودلــف ســتيرن" عــر مراحــل للتطــور طــوال حيــاة اإلنســان .وأيـاً كان النمــوذج الــذى
نختــاره ،فمــن الواضــح أن هــذه كلهــا تنوعــات مــن منــوذج أصــى مضمونــه تقســيم
حيــاة اإلنســان إىل ثالثــة مراحــل :الطفولــة ،النضــج ،والشــيخوخة .ومــن حيــث عالقاتنــا
مــع بعضنــا البعبــض تتســم هــذه املراحــل بثــاث حــاالت :التبعيــة ،االســتقاللية ،واالتـكّال
املتبــادل .هــذه املراحــل موجــودة ليــس فقــط ىف الفكــر الغــرىب ،ولكنهــا تظهــر كنمــوذج
أصــى شــائع بــن الكثــر مــن الثقافــات .فعــى ســبيل املثــال تعاليــم الصــن القدميــة
تعكــس جوانــب مامثلــة ،تعــرف كــا يــى :زمــن التعلّــم ،زمــن ال ـراع ،وزمــن التحــول
إىل الحكمــة.
ومــن جهــة النمــوذج املســتخدم ،فــإن مرحلــة التبعيــة تســتمر منــذ جوننــا أجنــة
إىل أن نســتطيع شــق طريقنــا ىف الحيــاة – عــادة ىف أوائــل العرشينــات مــن العمــر .أمــا
مرحلــة االســتقاللية فتظهــر عندمــا نصبــح ناضجــن صغــار نتســائل ،ونرفــض املس ـلّامت
التــى نشــأنا بهــا ،ونجاهــد أن نش ـكّل أفكارنــا الخاصــة ،ونصبــح مكتفــن ذاتي ـاً مادي ـاً.
هــذه املرحلــة ميكــن أن تســتمر حتــى منتصــف األربعينــات مــن العمــر .وأمــا مرحلــة
االتـكّال املتبــادل فتظهــر حــن يكــون هنــاك إدراك ناضــج لحقيقــة أننــا لــى نحقــق حيــاة
متكاملــة فإننــا نحتــاج إىل تعــاون ف ّعــال مــع اآلخريــن لــى نــرد للعــامل شــيئاً .هــذه
املرحلــة تظهــر ىف منتصــف العمــر ،ولكــن قــد تظهــر مبك ـرا ً عــن ذلــك.

عشر مراحل للتطور الفردى:
يــرى "برنــارد ليفــى جــود" أن املراحــل الثــاث الرئيســية للحيــاة ميكــن تقســيمها بدورهــا
إىل عــر مراحــل ،كل منهــا مدتهــا ســبع ســنوات .املشــكلة مــع هــذا التقســيم هــو
أنــه بينــا يبــدو ان الجميــع يوافــق عــى وجــود ثــاث مراحــل أساســية ،إالّ أن املراحــل
العمريــة التــى تدخــل ىف هــذه املرحــل قــد تختلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى أو مــن
مجتمــع إىل آخــر .فعــى ســبيل املثــال ىف البلــدان التــى يقــر فيهــا متوســط العمــر
بســبب انتشــار األمـراض املعديــة ،القلــة فقــط ميكــن أن تصــل إىل عمــر  63عامـاً ،حســب
رأى "ســتيرن" ،مــا يدعــو إىل تســمية املرحلــة بـ"مرحلــة زمنيــة مفتوحــة" .وباملثــل ىف
املجتمعــات التــى تشــابه مجتمعنــا ،حيــث الوفــاة بســبب اإليــدز أو األمـراض والعوامــل
األخــرى ،يجــد األطفــال أنفســهم مســئولني عــن رعايــة أرسة بأكملهــا وهــم ال يزالــون ىف
ســن املراهقــة .وبذلــك يتــم تعجيــل مرحلــة االنتقــال مــن الطفولــة إىل النضــج وهــو أمــر
غايــة ىف الخطــورة.
لهــذا فقــد اخرتنــا منــوذج "ســتيرن" لنجعلــه أكــر مرونــة ،مــع احتفاظنــا بالعــر
مراحــل املقرتحــة دون ضمهــا إىل مراحــل عمريــة محــددة.
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

نماذج أصيلة
"هذه
المراحل موجودة ليس
ف
الغر� ،ولكنها تظهر
فقط � الفكر ب
كنموذج أصىل شائع ي ن
الكث� من
ب� ي
الثقافات"

التبعية
مرحلة التبعية تستمر من
الميالد ت
ح� الع�ش ينات
من العمر.

االستقاللية
مرحلة االستقاللية تستمر
من الع�ش ينات إىل
أ
الربعينات

التكّال المتبادل
إ
التكّال المتبادل
مرحلة إ
ف
عادة تبدأ � متوسط
العمر ،ولكن قد ت
تأ� قبل
ذلك
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مراحــل التطور العرش

التبعيـــة :

من سن صفر
إىل 20

مرحلة التقليد:
• عندما يولد الطفل يكون معتمداً كلية عىل والديه الحتياجاته الب�ش ية
أ
الساسية كالطعام والحماية والدفء ،وأيضاً لالحتياجات العاطفية من
حب وثقة.
الطفال أساساً من التقليد ،ومحاكاة أ
• ويتعلم أ
الدوار .لذلك فاللعب هام
جداً ف� السن المبكرة .فهو يتيح للطفل فرصة تقليد ومحاكاة السلوك
والب هى النماذج أ
الم أ
الب�ش ى الذى يرونه حولهم .فصورة أ
الوىل
ب� الذكورة أ
ليتعلم الطفل التوازن ي ن
والنوثة ف� كل منهما.
• كما يتعلم أ
الطفال استخدام اللغة ف� السن المبكرة ،فيكونون  %60من
مفرداتهم ف� هذه المرحلة.

1

• أ
للطفال خيال خصب جداً ،ف
و� هذه
التمي� ي ن
المرحلة ال يستطيعون دائما ي ز
ب�
الخيال والواقع.
• ف� هذه المرحلة من المهم أن ن
يب�
الطفل الثقة بالنفس والفهم الجيد لذاته
ولقدراته.

اختبار السلطة:
• تز
ت�ايد باستمرار أهمية العالم الخارجى ف� هذه المرحلة (عىل
أ
ين
المدرس� ،والصدقاء) ممن يدرجهم
سبيل المثال المدارس،
الطفل ف� نظرته للعالم.
ين
• وتظهر نماذج أدوار أخرى إىل جانب الوالدين ،مثل
المدرس�
أ
والصدقاء.
• قد يبدأ أ
الطفال ف� مواجهة السلطة ،خاصة سلطة والديهم.
ويمكن اعتبار هذا أيضاً من مرحلة التعلّم.
• قد يبدأ أ
التعب� عن فكرهم،
الطفال ف�
ي
الخ�
خاصة حول موضوعات مثل :ي
وال�ش  ،التنافس ،الجمال والقبح ،الصدق
وعدم الصدق ،والخيال والواقع .وهنا
بقيمهم
غالباً ما ّ
يكون لديهم إالحساس ّ
الخاصة ف� هذه المرحلة.
و� هذه المرحلة يكون أ
• ف
الطفال عىل
استعداد لالضطالع ببعض المسئولية.
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2

مـن أنــا؟

3

الف�ة ت
• البلوغ مرحلة يمكن وصفها بأنها ت
ال� يبحث فيها الشخص
عن ذاته وكيانه ف� العالم ،وعادة يتحدى ويستكشف مفاهيم
السلطة خالل هذا البحث.

• وهو أيضاً وقت نمو الوعى الجنىس والتساؤالت حول الجنس.
تغ�ات جسدية ،مثل
وهو مستهل االنوثة والرجولة بعالماتها من ي
أ
الحيض عند الفتيات ،وخشونة وعمق الصوت عند الوالد.
• تظهر أيضاً ف� هذه المرحلة أهمية المثل والمثل أ
العىل ،مثل
مطر� البوب ونجوم السينما .وعالباً ما يبدأ الشخص ف� ايجاد
ب
ذاته ف� مجموعة من أ
البطال
والبطالت.

• يمكن أن تكون هذه ت
الف�ة تف�ة
الحساس
مشاعر سلبية عميقة مثل إ
بعدم أ
المان ،الوحدة ،الملل،
والغضب .هذه أحياناً تتعلق ببحث
المراهق عن ن
"مع� للحياة".
الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

مراحل التطــور العرش (تتمة)

االستقاللية:
البداع
تف�ة إ
• يمكن النظر إىل هذه المرحلة عىل أنها مرحلة استكشافية ،ي ن
ح�
المكان .إنها بحث عن
كث�ة بقدر إ
يريد المراهق أن يكون له تجارب ي
أ
الحاسيس والتجارب ،واختبار الحدود وهى أيضاً وقت للتجول والسفر.
ولكنها أيضاً ف� بعض المناطق قد تكون تف�ة حمل وتربية أطفال .ان
يغ� الوظائف ،أو ت
ح�
البالغ
ي
الصغ� يمكن أن ي ّ
أ
أ
ف
ت
كث� من الحيان.
الماكن ال� يعيش فيها � ي
• إنها تف�ة زيادة االستقاللية ،حيث تصبح
االختيارات ألسلوب الحياة ث
أك� أهمية ،بل أحياناً

4

من  18إىل 45
سنة

تبعده هذه االختيارات عن أرسته.
• ف� هذه المرحلة يصبح خوفهم من التحول
لنسخة من النماذج الموجودة حولهم مسيطراً
ين
ف� بعض الحاالت ،حيث يريد صغار
البالغ�
ومث�ة.
تشكّيل حياة خاصة بهم محتلفة ي

ت
"فلسف� الخـاصة"
• إنها تف�ة يكون فيها االتجاه نحو التخصص واالستعداد لتعميق
الفهم.
• تكون لدى الشخص البالغ ف� هذه المرحلة قدرة خالقة صالحة
للتجاوب مع المواقف المختلفة.
• قد يكون الشخص ف� هذه ت
الف�ة قد وجد مكانه ف� الحياة
ويستطيع استخدام هذا المكان لصالحه ،أى انها مرحلة
استقرار.
• ولكن توجد بعض المخاطر ف�
هذه ت
الف�ة مثل االنغالق ف� ي ن
روت�
يّ ن
التطرق إىل طاقات
مع� وعدم
ّ
إبداعية جديدة.
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الممر أ
الوسط
ت
ثان" يؤدى إىل استفسار
• يمكن وصف هذه الف�ة عىل أنها "بلوغ ٍ
عميق عن الكيان الشخىص.
• إنها تف�ة يكون فيها الشك ف� الذات شائعاً حيث ت
اف�اضات
الخ�ات الفعلية.
الحياة تواجه ب

6

• من الصعب ت
الكث� مما تريد عمله لم يتم بعد ،خاصة
االع�اف بأن ي
البد� ،ال تع�اف بحتمية الدخول �ف
ن
مع بداية ظهور عالمات التدهور
إ
ف
الشيخوخة ،وحقيقة أن الشخص البد سيموت � مرحلة ما.
• يمكن أن تكون تف�ة مؤلمة ومفعمة
بالمشاعر .البعض يتعامل معها
باالنغماس ف� سلوكيات تهرب،
مثل ادمان الكحول ،االنغماس ف�
العمل أو ف� هوايات مكلّفة.
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مراحل التطــور العرش (تتمة)

االتّكـــال املتبـادل:

من 40سنة ...+
مرحلة الريــادة

7

• الخروج من أ
بخ�ة
الزمة بقيم
ومعان جديدة يتحقق ب
ٍ
تغي�ات جوهرية
متقدمة .فعند هذه النقطة يجرى البعض ي
ّ
ف� حياته ،أو يتوىل وظائف ومهن جديدة ،أو يتعامل مع ما
حوله باتجاهات جديدة.
• إن أفضل لحظات الحياة تكون من خالل اتجاهات جديدة.
• والحرية ت
ال� نصل إليها حديثاً يمكن أن تؤدى إىل اهتمامات
وجوانب قوة جديدة.
م�ايدة للجمع ي ن
• قد يجد الشخص قدرة ت ز
ب� العالم الداخىل
آ
ف
والخارجى بينما يضمن آراء الخرين � آراءه.
• يتولد الشعور الحقيقى
بالمعرفة الذاتية من خالل
اختبارات الحياة.

تف�ة مراجعة

9

• ف� هذه المرحلة ،قد تعود المسائل ت
ال� سبق معالجتها
من قبل للظهور بقوة.
• قد يدرك الشخص أن هناك أمور عديدة ف� الحياة لم
الكا� لتصحيح أ
تكتمل بعد وال يوجد الوقت ف
المور.

• إنها وقت للتعامل مع السلبيات ف� شخصية الفرد.

النسان
• قد يتولد شعور مؤلم بالخوف بأن يصبح إ
أضعف من أن يرعى نفسه وبأنه البد أن يعتمد عىل
آ
الخرين.
• كما ت ز
الحساس
ي�ايد إ
المتصاعد بالموت والتعامل
مع ذلك.
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تف�ة الحكمـة

8

• هى تف�ة هدوء ينشأ فيها ت
اح�ام جديد للطبيعة ،تف�ة
يمكن فيها أن تكتشف فيها تفردك.
• ف� هذه ت
الف�ة قد يقع الشخص ف� خطأ النظر بازدراء
آ
للخرين خاصة إذا كان الشخص لم يتصالح بعد مع فكرة
تركه لمرحلة الشباب .ويتولد ف� هذه المرحلة االحساس
ت
باح�ام دور الشباب ف� الحياة.
• قد يظهر لدى الشخص أيضاً إحساس بالحكمة القائمة
الخ�ة ،ومعرفة الذات ،ومعرفة العالم المحيط.
عىل ب
• وقد ينشأ
اهتمام بالتنمية
والتطور عىل
المدى الطويل.

وقت حــر (فراغ)

10

• ف� هذه السنوات المتأخرة يصبح لدينا ث
الك� من الوقت
لىك نقوم بمسئوليات وسيكون لدينا القدرة عىل ان نحب
حقيقة .وإذا لم يكن لينا الوقت ف
الكا� ،سيكون لدينا احتياج
شديد إلعطاء حب يغ� م�ش وط برغم عدم قدرتنا عىل ذلك.
• سيكون أيضاً لدينا اختيار عام التخاذه ،فقد يختار
الشخص أن يتعلق بأمور من ض
الما� أو يتخىل عنها ويبدأ
بالتدريج ف� منح وتقبل الحب.
• تكون هذه ايضاً مرحلة فهم الحياة بمنطق ت
االس�جاع،
يقدر فكرة انه بالرغم من عدم كمال
ويمكن للشخص أن ّ
آ
الخرين ،إال ّ أنهم
يسعون بشدة أن يكونوا
أفضل .إنه ت
االح�ام
الحقيقى للفرد.

الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

النافـــذة الثالثـة
الطبائع األربع
التع ّرف على النار ،والهواء،
والماء ،واألرض داخلنا
مقدمـــة:
منــوذج الطبائــع األربــع كان شــائعاَ ملــدة طويلــة ،فرتجــع أصولــه إىل مــر القدميــة أو
بــاد مــا بــن النهريــن ( ،)Mesopotamiaولكنــه مل يأخــذ شــكالً رســمياً حتــى حــواىل
عــام  400قبــل امليــاد حــن ربطــه األطبــاء اليونــان القدمــاء بنظريــة األربعــة عنــارص:
األرض ،واملــاء ،والهــواء ،والنــار .وقــد ك ـ ّون ابق ـراط مــن هــذا نظريــة الحــاالت املزاجيــة
األربــع .فقــد اعتقــد أن بعــض ســلوكيات البــر مرجعهــا إىل ســوائل يفرزهــا الجســد
(أســاها أمزجــة) .هــذه األمزجــة هــى الــدم ،الصفـراء (صفـراء اللــون) ،الصفـراء (ســوداء
اللــون) ،والبلغــم .وعــى الرغــم مــن التشــكيك واســع املــدى لهــذه النظريــة مــن جانــب
املؤسســات الطبيــة ،إالّ أن منــوذج الطبائــع األربــع وربطهــا بالحــاالت املزاجيــة األربــع
والطبائــع األربعــة قــد صمــد أمــام الزمــن .كــا أن الطبائــع األربــع (املتفائــل ،رسيــع
الغضــب ،املكتئــب ،الالمبــاىل) أثبتــت فائدتهــا ىف العديــد مــن الســياقات.
التفائــل او الشــخصية املتفائلــة ترتبــط بالــدم ،وبفصــل الربيــع (مطــر وحــار)،
وبعنــر الهــواء.
رسيــع الغضــب مرتبــط باملــرارة صفــراء اللــون ،وبفصــل الصيــف (جــاف وحــار)،
وبعنــر النــار.
املكتئــب مرتبــط باملــرارة ســوداء اللــون ،وبفصــل الخريــف (جــاف وبــارد)،
وبعنــر األرض.
الالمبــاىل مرتبط بالبلغم ،وبفصل الشــتاء (مطري وبارد) ،وبعنرص املاء.
الطبائــع األربــع ميكــن أن تكــون مفيــدة جــدا ً ملســاعدتنا عــى فهــم أنفســنا وفهــم بعضنــا
البعــض .كــا أنهــا تســاعدنا عــى تقديــر واحـرام مــا لدينــا مــن مواهــب ومواهــب الذين
نعمــل معهــم واالســتفادة منهــا.
ولكــن ينبغــى أن نراعــى تجنــب تكـرار ذواتنــا ومــن حولنــا .تذكــروا أننــا بالطبيعــة
مركبــن مــن أشــياء كثــرة .والطبائــع األربــع مــا هــى إالّ نافــذة واحــدة مــن خاللهــا
نــرى اآلخريــن.

من العنارص أ
الساسية ،النار ،والهواء،
والماء ،أ
والرض ،تظهر أربع طبائع شب�ية
أساسية.

النـار
أ
الشخاص ذوى الطبع
النارى (الحاد) عادة
يترصفون بطريقة عنيفة.
أ
ين
انفعالي� ،نشطاء،
ولنهم
رسيعى الغضب ،رسيعى التسامح ،فهم
تواقون لتوىل مناصب قيادية.

المـاء
أ
الشخاص ذوى الطبع ئ
الما�
هادئ� ت
ومس� ي ن
يكونون ي ن
خ�،
ين
متكاسل�،
قاتمى الظالل،
بطيئ�ن
وصبورين – وقد يبدون ي
بالنسبة آ
للخرين.

الهواء
ين
ين
إيجابي� ،ثرثارين،
مرح�،
ين
ومتفائل� .ذوى الطبع
ئ
الهوا� يحبون أن يمارسوا
الحيل (التالعب) ،ولكنهم أحياناً
يخطئون ف� التعامل.

األرض
ين
ين
حساس�،
حريص� ،جادين،
انتقادي� .أ
ين
الشخاص ذوى
الطبع أ
ال ضر� (العمىل) يمكن
ين
انتقادي� بشكل زائد
أن يكونوا
آ
لذواتهم وللخرين.

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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بعض أفكار للعمل مع نموذج
الطبائع أ
الربع:
ين
للمشارك� ف� الورشة لغة
يقدم هذا النموذج
ّ
رائعة للحديث عن اوجه الخالف والتشابه
ت
الكث�ين عىل االس�خاء
فيما بينهم .لقد ساعد ي
ال� يواجهونها �ف
من جهة العالقات المتوترة ت
العمل ،وعىل تقدير أنفسهم ث
أك� واكتساب
الثقة بذواتهم .هذا النموذج يمكن أن يساعد
السهام ف� تكوين ثقافة ث
أك� احتماال ً وفكراً
عىل إ
ف� مكان العمل.
يمكن أن يستخدم النموذج أيضاً عند اختيار
اعضاء جدد لفريق العمل .وال ينبغى النظر
إليه عىل أنه المعادل العرصى لوابل اختبارات
القياس السيكولوجى الذى يصلح الستخدام
المؤسسات ،ولكن أ
بالخرى كمجموعة لطيفة من
الرشادات لكيفية تآلف أ
الشخاص مع يغ�هم
إ
ن
العامل� معهم.
ي
أ
ف
و� الفصل السادس توجد بعض الفكار عن
التغي�.
كيفية تجاوب الطبائع المختلفة مع
ي

تدريب مسىل:

جرب هذا التدريب! عصف ن
ذه� لجميع
أ
اللفاظ ت
ال� تراها مرتبطة بكل من
العنارص أ
الربعة :النار ،الهواء ،والماء،
أ
والرض  ...ثم اسأل نفسك أى منها
يع� عن الصفات الب�ش ية .قد تصل إىل
بّ
ألفاظ مثل :انفعاىل (النار) ،بارد (الماء)،
عميق أ
(الرض) ،خفيف (الهواء) .أى
أ
اللفاظ تمثل ث
أك� صفاتك؟

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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نظرة عامة للطبائع األربع
النـــــار – الطبــع النــارى يعتــر رسيــع الغضــب .واألشــخاص الذيــن لهــم هــذا الطبــع
نشــطني ،طموحــن ،وانفعاليــن ،وغالبـاً يريــدون غــرس هــذه القيــم ىف اآلخرين .مييلــون إىل
أن يكونــوا ف ّعالــن ،وكقــادة هــم حيويــن ومســتقلني ،ولكنهــم ميكــن أن يجــروا اآلخريــن
عــى فعــل األشــياء .وهــم ذوو مبــادئ وحاســمني ،وغالب ـاً مــا يرغبــون ىف فعــل األشــياء
الصحيحــة يريــدون أن يكونــوا عــى صــواب ،وال يهمهــم الشــهرة .وألنهــم واثقون بأنفســهم
ومســتقلني فليــس مــن الســهل إثبــاط همتهــم ،ولكنهــم قــد يكونوا غــر صبوريــن ورسيعى
الغضــب .وىف عملهــم مييلــون إىل أهــداف عاليــة ،ولهــم حكــم صائــب عــى األمــور ولديهــم
مهــارات اتخــاذ الق ـرارات .قــد ال يكــون لديهــم الصــر عــى االجتامعــات وأف ـراد العمــل
اآلخريــن ،وميكــن أن يكونــوا عدميــى الحــس بتأثريهــم عــى اآلخريــن حولهــم.
الهــواء – الطبــع الهــواىئ معــروف أيضـاً أنــه متفائــل .فالهــواء يــدل عــى شــخصية مرحــة،
ثرثــارة ،ممتعــة .الهوائيــون محبــون للمــرح ومتحمســن ،لديهــم مهــارات التعامــل مــع
اآلخريــن ،ولهــم توهــج تلقــاىئ وثقــة بالنفــس .هــم عاطفيــون معـ ّـرون عــن عواطفهــم
بالطبيعــة ،ولكــن ميكــن أن مييلــوا إىل العجرفــة وإطــاق العنــان ألهوائهــم .وىف عملهــم
يوفــرون منــاخ إيجــاىب ،بــل ويتطوعــون للمســاعدة .ولكنهــم ميكــن أن يكــون لديهــم
أحــام يقظــة ويصارعــون الســتكامل مــا لديهــم مــن عمــل ،ويســتطيعون أداء اكــر مــن
عمــل ىف نفــس الوقــت .طاقتهــم اإلبداعيــة والحامســية ميكنهــا أن تلهــم اآلخريــن،
ولكنهــم مييلــون إىل فقــد الرتكيــز ىف مهمــة مــا عندمــا يخفــت اإلبــداع.
املـــــاء – الطبــع املــاىئ ميثــل الشــخصية الالمباليــة .األشــخاص بهــذا الطبــع مســرخني
متكاســلني .فهــم يظلــوا هادئــن معظــم الوقــت ولكــن ميكــن اعتبارهــم ذوى عــزم وتصميم
وقــدرة .وعــى الرغــم مــن أنهــم بطيــئ الغضــب ،مــع الضغــط عليهــم ميكــن أن ينفجــروا.
وىف العمــل هــم ثابتــن ولديهــم إحســاس بالوقــت والتــدرج .وهــم وســطاء ممتازيــن
ويعملــون جيــدا ً تحــت الضغــظ ،ولكــن يحتاجــون إىل تحديــد مواعيــد إلنجــاز العمــل.
وأحيانـاً يــرون أن مــن الصعــب االســتامع إليهــم ىف مــكان العمــل ،ويتجنبــون الرصاعــات.
األرض – الطبــع األرىض معــروف أيض ـاً باإلكتئــاب .هــم أنــاس ذوى عمــق ىف التفكــر،
يقـ ّدرون الجــال وحساســن نحــو اآلخريــن .وميكــن أن يكونــوا فالســفة وشــعراء ،مضحني
بذواتهــم ،ذوى ضمــر حــى .ممكــن أن يكونــوا رسيعــى االكتئــاب وانتقاديــن ألنفســهم.
مييلــون إىل املبــادئ واملثاليــة .ىف عملهــم يتجهــون نحــو الهــدف ومنظّمــن ،مســتواهم
عــا ٍل جــدا ً ،يرتكــون أماكــن عملهــم نظيفــة ومنظّمــة .يوجهــون أســئلة صعبــة ومثابريــن
ودقيقــن ،مهتمــن بالتفاصيــل .ميكنهــم أن يجــدوا حلــول مبدعــة ولكــن يتوقعون األســوأ.
قــد يقاومــون التغيــر إذا مل تكــن هنــاك ســابقة ناجحــة لتحفيزهــم.
الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

جـدول الطبـائع
النــــار

ف� العمل
يوجه نظره نحو الهدف ،وينظر للصورة ككل • ينظّم جيداً ويستفيد بالوقت جيداً • يهتم بالمواعيد
ّ
والتخطيط • يسعى للكمال والمستويات العليا • يوجه أسئلة صعبة • يهتم بالتفاصيل •
مثابر ودقيق • منظّم ومرتّب • نظيف وأنيق • اقتصادى • يدرك المشاكل ويتوقع
السوأ • يجد حلول مبدعة • يحب الجداول والرسوم البيانية أ
أ
والشكال
التغي�.
والقوائم • يقاوم
ي

عاطفيـــاً
الخرين • مضحى بذاته • رسيع أ
لديه عمق وفكر • جاد وذو عزم • فيلسوف وشاعر • حساس تجاه آ
•
حى
ضم�
ذو
•
كتئاب
ال
مثال
ي
ي
ومتمسك بالمبادئ.

األرض

ف� العمل
ثابت الخطى • ممتاز ف� التقدم ويرى كل شئ
� كامال ً من بدايته إىل نهايته • يتوسط ف� حل المشاكل
أ
السماع إليه * يجد حلوال ً جيدة ف� الوقت
لفت
• يتجنب الرصاعات • يجد صعوبة ف�
المناسب • يحتاج وضع مواعيد لنجاز أ
العمال • يعمل جيداً تحت الضغط •
إ
يستغرق وقتاً ولكن يجد الطريق السهل إلنجاز العمل.

الهــواء

ف� العمل
يهتم بالهدف ،وينظر للصورة ككل • يحسن التنظيم ويستفيد جيداً من الوقت • يسعى
لحلول عملية • رسيع الترصف • يوزع العمل • يضع أ
الهداف • ينجح ف� مواجهة
ّ
آ
ين
ص�
تإث�
المعارض� عىل الخرين • ال ب
المعارضة • يمكن أن يتجاوز عن ي
لديه عىل االجتماعات • لديه إجابات عىل كل شئ
� • يمكنه خلق
التفك� والحكم عىل
أعمال ال لزوم لها • ممتاز ف�
ي
أ
المور واتخاذ القرار.

ف� العمل
أ
كث�ة
إيجا� • يتطوع لى عمل وليس من السهل عليه أن يقول ال • يفعل أمور ي
يعطى جو ب
ف� وقت واحد • يجاهد إلنجاز العمل • يشعر بالملل ي ن
ح� ال يكون هناك إبداع أو
فعال ومتحمس
تجديد • يستطيع ايجاد أنشطة جديدة • مبدع وحيوى * ّ
• يلهم آ
التغي� ولكن ف�
الخرين للمشاركة • يمكنه التكيف مع
ي
حدود.

عاطفيـــاً
شخصية لها قبول • ثرثار ويحب الحكايات • يعطى حياة للمجموعة • لديه حاسة فكاهة
ومع�
• عاطفى ويحسن إظهار انفعاالته • ّ
متحمس ب ّ
للتغ�.
• مرح وزائد التحمس • رسيع الغضب ولكن رسيع المغفرة • محب لالستطالع وقابل ي ّ

عاطفيـــاً
فعال ونشط جداً • متمسك جداً بالمبادئ • لديه احتياج ملّح للتغ� • البد أن يصحح أ
الخطاء
ّ
يّ
ّ
• يخ�ش الفشل • ذو إرادة قوية وحاسمة • ال يسهل إثباط همته • مستقل ولديه اكتفاء ت
ذا�
وغ� صبور • يحب أن يكون عىل صواب ،وليس متبسطاً.
• ين�ش الثقة بالنفس • عنيف ،ورد فعله رسيع ،ي

عاطفيـــاً
أ
ف
ت
الغراض
كل
مع
ف
يتكي
ال يريد شد االنتباه إىل نفسه • متكاسل ومس�خ • هادئ وساكن ورابط الجأش • � سكونه يحتفظ بمشاعره مخفاة * ّ
• بطئ الغضب ،ولكن ينفجر ف� حالة الضغظ الشديد عليه.

المــاء
تذكّر من فضلك
•معظــم النــاس لديهــم طبعــن غالبــن ،طبــع منهــا أقــل ظهــورا ً بكثــر مــن اآلخــر .وهــذا الطبــع األقــل ظهــورا ً هــو الــذى عــادة
يســاعد الشــخص عــى ان يجــد تحدياتــه .فعــى ســبيل املثــال الطبــاع املائيــة القويــة غالب ـاً يكــون امامــه تحــدى ايجــاد النــار
املوجــودة داخلــه وهــو مــا يحتاجــه بالفعــل.
•ينبغــى االســتفادة مــن الطبــاع ىف تقديــر املواهــب التــى لدينــا والتــى لــدى اآلخريــن .كــا ميكنهــا ان تســاعدنا عــى تحديــد
تحدياتنــا ،ولكــن يجــب أالّ تســتخدم للحكــم ســلبياً عــى الــذات أو اآلخريــن.
•ىف بعــض األحيــان الطبــاع املختلطــة تختفــى وراء ترصفــات مفروضــة عليــك ،أو التــى تتبناهــا كــا تتبنــى طفــل ،أو مفروضــة
بســبب مــرض أو اكتئــاب .ومحاولــة اكتشــاف الخليــط الــذى لديــك مــن الطبــاع قــد يســتغرق وقت ـاً.
•املؤسسات الف ّعالة ميكن أن تستفيد بالفعل من تعدد الطباع ،حيث أنها تكمل بعضها البعض بأشكال كثرية.
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الطبائــع األربعة وكيف تكون مؤثــرة :أفكار وتحديات
افكار لألشخاص ذوى الطباع الهوائية:

•واصــل العمــل ،وكــن منجــزا ً ً وواســع
اإلدراك.
•اكتشــف وحــدد الحــدود الداخليــة
والخارجيــة.
•استمع بانتباه وعناية.

افكار للعمل مع األشخاص ذوى الطباع الهوائية:

•كــن متبســطاً ومســرخياً ،وال تندفــع إىل النقطــة
التــى تريــد مناقشــتها.
•اخلق مناخاً إيجابياً يساعد عىل العمل.
•اعط صورا ً حية ويرس العمل من خاللها.
•ال تكن ملتزماً بشدة بالهيكل التنظيمى.
•ضع حدودا ً وتخطيطاً للتغيري.
•اربط هذه الحدود والخطط مبواعيد تنفيذ.

افكار لألشخاص ذوى الطباع املائية:
•اكتشف ما يحفزك!
•كن أكرث تو ّجهاً للعمل والحسم.
•اعط اهتامماً أكرث للنتيجة.
افكار للعمل مع األشخاص ذوى الطباع املائية:
•تأن وال تندفع لألمور.
•كن واضحاً ودقيقاً.
•اعــط معلومــات هامــة دون دخــول ىف الكثــر مــن التفاصيــل
الغــر الجوهريــة.
•اعط بدائل واسمح معها بوقت كاف لدراستها.
•ال تتوقع إجابات فورية ،فكن صبورا ً.
•تفهم ان اآلخرين سيتحركون ىف الوقت املناسب.
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افكار لألشخاص ذوى الطباع النارية:
•حــاول أن تكــون مــدركاً لقوتــك ومــدى تأثــرك
عــى اآلخريــن عاطفي ـاً.
•احــرم مواهــب الطبائــع األخــرى ،خاصــة الذيــن
هــم أكــر حرص ـاً ،وأقــل حس ـاً ،أو يترصفــون ببــطء.
•اتــرك الفرصــة كاملــة لألشــياء حتــى تنتهــى ،وال تتــرع ىف
الحكــم ،وانتظــر درجــة أعــى مــن املشــاركة.
أفكار لكيفية العمل مع ذوى الطباع النارية:
• اطرق املوضوع مبارشة معهم .كن واضحاً وحاسامً.
•قدّم نقط جيدة للنقاش ود ّعمها بالوقائع والتفاصيل.
•ال تشكو إن مل يكن ذلك رضورياً.
•كن مستعدا ً للتحدى.
•فكر ىف النتائج والخطط البديلة.
•ساعدهم عىل إدراك احتياجهم إىل إرشاك آخرين ىف اإلدارة.

افكار لألشخاص ذوى الطباع األرضية (العملية):

•تجاوز الرتكيز عىل الذات.
•انظر للجوانب املضيئة لألمور.
•كن متسامحاً مع ذاتك.

افكار للعمل مع األشخاص ذوى الطباع األرضية:

•تقبــل حقيقــة أنــه مــن الصعــب عليهــم تق ّبــل
التغيــر بســهولة.
•ابحث عن خربات ترتبط باملوقف الجديد.
•اعــرف بصعوبــات العمــل مــع الشــخص وال تقلــل
مــن حقيقتهــا.
•اعــط توضيــح كامــل لخطــط بديلــة تقرتحهــا،
تشــمل أســباب اختيارهــا واملشــاكل التــى قــد
تنطــوى عليهــا.
•ال تكن إيجابياً بزيادة دون مربر.
•اســتخدم معالجــة نفســية عكســية ،فأحيانـاً إشــعال
املقاومــة والســلبية تح ّمــس عــى اتجــاه أكــر
لإليجابيــة.
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النـافــــذة الرابعـة
تناقضات القيادة
بحثا ً عن قيادة وتيسير جيدين

“

اسمع الناس ف� كل مكان يقولون أن المشكلة ف� زماننا هذا أنه لم
يعد هناك قادة .إذا نظرنا إىل الوراء سوف نجد أنه كان هناك دائماً
كث�اً لعدم وجود
قادة .ولكن بالنسبة ىل أرى أن هناك سبب أعمق ي
قادة عظماء الآن .هذا بسبب أنه لم تعد هناك حاجة إليهم .الرسالة
واضحة .إننا لم نعد نريد ان يقودنا شخصاً ما من الخارج .كل منا
البد أن يكون القائد لنفسه .نعرف ما يكفى الآن لنتبع الضوء الذى
بداخلنا ،ومن خالل هذا الضوء نخلق مجتمعاً جديداً.

لورنس فان دير بوست

”

لورنس فان دير بوست

ت
خ�ة عن القيادة الجماعية
"لوف�" يحىك ب
كث�ة
هل القادة والقيادة هما نفس ال�شئ ؟ ليس بال�ض ورة .فهناك أنواع ي
للتفك� ،حيث نشارك فيه بعضنا
من القادة .ففى  CDRAلدينا جلسات شهرية
ي
بخ�اتنا ونفكّر ماذا ن
الخ�ات بالنسبة لممارساتنا المستقبلية .وغالباً ما
تع� تلك ب
البعض ب
ف
ت
نجرى تعديالت أو تحسينات ملموسة � عملنا أو مؤسستنا عىل أساس القضايا ال� تثار
ف� هذه االجتماعات .إن هذا نوع من القيادة حيث نكون جميعنا قادة .وبالنسبة ىل أرى
أن هذا هو جوهر الديمقراطية بالمشاركة ،حيث بدال ً من اختيار قادة أقوياء ،يمكننا خلق
قيادات فيما بيننا.
ف
وميسة،
إن التحدى هو � كيفية التأكد من أن هذه العمليات القيادية مخططة جيداً ّ
أ
توجه .ربما يقودنا هذا إىل دور مختلف
لىك تتيح لجميع الصوات أن تتحدث ويكون لها ّ
التيس�ية.
للقادة ،وأسلوب مختلف لتأسيس القيادة – نموذج القيادة
ي
يبدو أن مسألة القيادة توجد عىل لسان كل شخص هذه أ
اليام .ومع ض
الفو� ت
ال�

بدال ً من
اختيار قادة أقوياء ،يمكننا
خلق قيادات فيما بيننا.

تسود كوكبنا ،نحتاج إىل قيادة فريدة لم تظهر من قبل .ولكن هل نحتاج إىل قيادات
قوية وصارمة ،أم علينا أن نبحث عن شئ
� آخر؟ ال يبدو أن نهج القوة المسيطرة قد أفاد
العالم مؤخراً.
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فهم منوذج القيــادات املتناقضة
دور
القيادي المبدع أساس �ف
ي ي
الموازنة ي ن
ب� المواقف المختلفة

التناقــض هــو العالقــة بــن شــيئني متضاديــن وليــس متعارضــن ،مثــل الليــل والنهــار،
الحلــو واملــر ،الذكــورة واألنوثــة ،أو الطبــاع الناريــة واملائيــة .االختالفــات بينهــم قــد
تكــون مش ـ ّوقة وهامــة ،ولكــن معرفــة كيــف يتعايشــون مــع اختالفاتهــم يعتــر أم ـرا ً
أكــر تشــويقاً وأهميــة .فهــم متضــادات ولكنهــا مك ّملــة لبعضهــا البعــض.
وىف إطــار القيــادة والتيســر ،إدراك تناقضــات القيــادات ميكــن أن تحفــز فاعليــة
العمــل التنمــوى املؤســى.
وفيام يىل األدوار القيادية األساسية الستة حسب منوذج تناقضات القيادات:

مل ِهم
تركيزى
متح ٍد

محفّز
تأسيسى
مدعّم

هــذه األدوار مرتبطــة مع ـاً وفق ـاً لثــاث مجموعــات مــن التناقضــات القياديــة :ملهــم/
مح ّفــز؛ تركيــزى /تأســيىس؛ ٍ
متحد/مد ّعــم.
مبســط للتناقضــات ،وتوضــح احتيــاج
والصــورة املوجــودة ىف الصفحــة تقـ ّدم منــوذج ّ
أدوار وســات القيــادة إىل تحقيــق تــوازن بينهــا وبــن بعضهــا البعــض.
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امليسة – األدوار والســات
تناقضــات القيادات ِّ
ت
ال� ي ز
ك�ى

(توجه للمستقبل)
ّ
يساعد هذا النموذج آ
الخرين عىل التخطيط،
التفك� ووضع
التوجه والوضوح،
ي
اكتشاف ّ
ت
الس� نحو المستقبل الذى
االس�اتيجيات لكيفية ي
يريدونه ،ووضع أ
الولويات.
السمـات :ت
ال� ي ز
التفك�؛ التحليل – الطبع
ك�؛
ي
ض
أر� نارى

الملهم

المتحدى

(توجه للمستقبل)
ّ
يساعد أ
الشخاص (والمجتمعات ،والمؤسسات)
عىل اكتشاف رؤى أو صور ملهمة للمستقبل ترشد
عملهم أو حياتهم ،وعىل اكتشاف ن
مع� لعملهم أو
حياتهم ،وأمل ف� قدراتهم وأنفسهم.
البداع؛ قص الحكايات (قصص
السمات :الخيال؛ إ
للمستقبل)؛ الطبع نارى ئ
هوا�

(توجه للمستقبل)
ّ
متكلّم؛ يواجه بإيجابية أ
المور المؤخرة للعمل؛
ف
يوجه أسئلة قاسية؛
يكس الحدود؛ ّ
صادق � أقواله؛ ّ
يتحمل المخاطر.
ّ
ت
السمات :الشجاعة؛
اليجابية؛ التشكك –
ام؛
االح�
إ
ئ
الطبع نارى ،ض
وهوا�
أر�،

المحفّز

ض
للحا�)
(توجه
ّ
يساعد أ
الشخاص عىل أن يجدوا نشاط وحافز
لما يعملونه؛ ويساعدهم عىل استبعاد أمور مثل
يز
يز
والتمي� العنرصى ،القيادة
التمي� عىل أساس النوع
ت
المستبدة ،أو ظروف العمل السيئة ال� تثببط الهمة.
ّ
السمات :الرصاحة؛ عدم ي ّ ز
التح�؛ القدرة عىل خلق
هوا� ئ
تناغم  -الطبع ئ
وما�

المد ّعم

ض
للحا�)
(توجه
ّ
أ
يرعى؛ يتعاطف؛ يريح؛ يوفر مساحة من المن
أ
والمان
السمات :التعاطف؛ الحنان؛ االستماع – الطبع ئ
ما�
ئ
وهوا�

التأسيىس

(توجه ض
للما�)
ّ
يساعد أ
خ�اتهم،
من
التعلم
عىل
الشخاص
ب
النظر ي ن
وتقبل أخطائهم،
بع� التقدير لتاريخهمّ ،
التفك� لىك يتعلموا ث
بأك� حرية.
والمسامحة ،والعمق ف�
ي
التفك�؛ التهدئة؛ الموضوعية؛ التسامح –
السمات:
ي
الطبع ئ
ما� ض
أر�.
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امليسة
األدوار الســتة للقيادة ِّ
مقابل

التوجه للمستقبل
ملهم – ّ
يساعد أ
الشخاص (والمجتمعات والمؤسسات) عىل اكتشاف رؤى أو صور ملهمة للمستقبل ترشد عملهم
ف
أو حياته ،وعىل اكتشاف ن
مع� لعملهم أو حياتهم ،وأمل � قدراتهم وأنفسهم.
ض
للحا�
التوجه
محفّز – ّ
يساعد أ
التمي�ز
الشخاص عىل أن يجدوا نشاط وحافز لما يعملونه؛ ويساعدهم عىل استبعاد أمور مثل
ي
المستبدة ،أو ظروف العمل السيئة ت
يز
ال� تثببط الهمة.
والتمي� العنرصى ،القيادة
عىل أساس النوع
ّ

ما تعلّمناه عن هذين الدورين والتناقض بينهما.
أ
آ
ن ف
ن
ح� يجدوا العضاء أو مجموعة العمل ينقصهم النشاط .فقد يحفز هؤالء
بارع� � إلهام الخرين ،ولكنهم يرتبكون ي
بعض القادة يكونون ي
أ
قح� تفتقر المؤسسات إىل تناغم يب�ن
التمي� .ي ن
يز
العضاء الرؤية المجتمعية أو المؤسسية ولكنهم قد يصابوا باالحباط بسبب أى شكل من أشكال
أعضائها (مثل عقد اجتماعات دورية لمجموعة العمل بها) ،يمكن أن يصبحوا غري� أ
الطوار تي�كون الناس ف� ارتياب وضغط وتعب .فالناس عادة
ب
يستمدون الطاقة من التناغم ف� حياتهم.
يمكن أن يحدث توتّر ي ن
ب� هذين الدورين ،ولكنه توتّر صحى .وكأن الدور المحفّز يقول للدور الملهم" :من الجيد أن تكون معى ف� الصورة!"
ويجيب الدور الملهم "حسناً ،ولكن دعنا ال نلتصق سوياً حالياً .فالمستقبل يدعونا ان نفكر بشكل أك� مما نحن آ
الن!"
ب

مقابل

يز
التوجه للمستقبل
ترك�ي – ّ
التفك� ووضع ت
االس�اتيجيات عن
مساعدة الناس عىل التخطيط ،عىل اكتشاف التوجه والوضوح ،عىل
ي
كيفية التقدم نحو المستقبل الذى يريدونه ،ووضع أ
الولويات.
التوجه ض
للما�
تأسيىس – ّ
خ�اتهم ،النظر ي ن
بع� التقدير لتاريخهم ،وتقبل أخطائهم ،والتسامح،
مساعدة الناس عىل التعلّم من ب
ث
التفك� لىك يتعلموا بحرية أك�.
والتعمق ف�
ي

ما تعلّمناه عن هذين الدورين والتناقض بينهما.
ك� والتأسيس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدورة التعلّم العمىل (انظر الفصل الخامس) .فإن فيض التعلّم المستمر من ض
ب� ت
ال� ي ز
العالقة ي ن
الما� ف�

التكيف.
اتجاه
ي
التفك� حول المستقبل يمكّن من تأسيس مجتمع أو مؤسسات صحية مستقلة قادرة عىل ّ
آ
ب� ي ن
والعالقة ي ن
االثن� دورية (مثل الليل والنهار) .فكل منهما البد أن يلقى اهتمامه المطلوب لىك ينجح الخر.

مقابل

التوجه للمستقبل
متحدى – ّ
أ
ف
يوجه أسئلة قاسية؛
يكس الحدود؛ ّ
متكلّم؛ يواجه بإيجابية المور المؤخرة للعمل؛ صادق � أقواله؛ ّ
يتحمل المخاطر.
ّ
التوجه للحا�ض
مد ّعم – ّ
أ
أ
يرعى؛ يتعاطف؛ يريح؛ يوفر مساحة من المن والمان.

ما تعلّمناه عن هذين الدورين والتناقض بينهما.
يتحداهم ،أو هل يحتاجون إىل من يحتويهم  ...أو
البد أن تدرك هذا مبا�ش ة :عندما يرتكب شخص ما خطاَ  ...هل يحتاجون إىل من ّ
ين
كب�ة ،فإنه قد يشعر باالنعزال أو الميل للسيطرة
يحتاجون القليل من
ميس متحدى بدرجة ي
االتجاه�؟ إذا كانت مؤسسة ما ،أو قائد أو ِّ
أ
كب�ة.
مشجعة (مد ّعمة) فقد تكون مريحة ،لطيفة ،أو متساهلة بدرجة ي
بشكل ي
كب� .وعىل العكس ،إذا كانت المور ّ
ب� هذين الدورين هى عالقة ي ن
والعالقة ي ن
إيجا� لشخص ما ولكن داخل
نقدم ّ
ب� أضداد ولكنها تكاملية .فكيف يمكن أن ّ
تحدياً كافياً بشكل ب
آ
آ
ف
ين
مدرك� أنهم إذا فشلوا فسوف يجدون
مشجع ،لىك يتخذ الخرين المخاطرة ،ولكن مع االستعداد لقبول الراء المخلصة � عملهم،
مناخ ِّ
الدعم والتشجيع وليس النبذ.
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الفصل ن
الثا� :من الداخـل للخـارج

اســتخدام تناقضات القيادة
إن منــوذج تناقضــات القيــادة يشــكّل مصــدرا ً هامــاً لألســئلة التــى ميكــن أن
يســتخدمها األفــراد واملؤسســات لتقييــم أنفســهم ،وتقديــر جوانــب القــوة لديهــم،
ومواجهــة تحدياتهــم.

استخدام النموذج على المستوى الفردى:
قــد تجــد املؤسســة (أو الفريــق) هــذا النمــوذج مفيــدا ً للحصــول عــى رأى األف ـراد ىف
املؤسســة .فشــجع اآلخريــن عــى اســتخدام األســئلة التاليــة بانتظــام وتقديــم مــردود
لبعضهــم البعــض:
لــدى النشــاط والطاقــة
أســئلة ملهمة/منشــطة :إىل أى مــدى عمــى ملهــم؟ هــل ّ
للعمــل يوم ـاً بيــومٍ ؟ هــل أفعــل مــا أريــد حق ـاً فعلــه؟ مــاذا يعرقلنــى؟
أســئلة تركيزية/تأسيســية :هــل أنــا أركــز ىف تفكــرى؟ هــل ىل تو ّجــه واضــح؟ هــل
أعــرف مــا هــى أولويــاىت؟ هــل أتعلّــم باســتمرار ،وأجــد الوقــت للتمعــن والتعلّــم
الفعــى مــن الخ ـرات؟
أســئلة تحدى/دعــم وتشــجيع :هــل أحصــل عــى تحــدى مــن اآلخريــن حــن احتــاج
لذلــك؟ هــل أســمح لآلخريــن بــأن يتحدوننــى؟ هــل أطلــب أو أحصــل عــى التشــجيع
الــذى احتــاج إليــه؟

استخدام النموذج على المستوى المؤسسى:
ميكــن هنــا وضــع أســئلة مامثلــة ،ولكــن بتو ّجــه جامعــى .مــن املفيــد عــادة قبــل توجيــه
األســئلة الجامعيــة أن نحصــل عــى ردود الفعــل مــن كل فــرد .وليــس غريبـاً عــى األفـراد
ىف الحــاالت الجامعيــة أن يلزمــوا الصمــت بينــا تكــون إجاباتهــم فيهــا تحـ ٍـد ألعضــاء
املجموعــة األكــر فاعليــة.
أســئلة ملهمة/منشــطة :متــى تكــون املؤسســة ىف حالــة حيويــة وموجهــة ألهدافهــا؟
متــى تكــون ظــروف العمــل والثقافــة العامــة داخــل املؤسســة محفّــزة أو غــر
مح ّفــزة؟ مــا الــذى يســاعد عــى ذلــك أو يعوقــه؟
أســئلة تركيزية/تأسيســية :هــل املؤسســة واضحــة ولديهــا تركيــز؟ هــل تتعلــم مــن
الخ ـرات بطريقــة ســليمة ،وواعيــة ،ومســتمرة تدخــل ىف تخطيطنــا للمســتقبل؟ مــا
الــذى يســاعد عــى ذلــك أو يعوقــه؟
أســئلة تحدى/دعــم وتشــجيع :هــل هنــاك ٍ
تحــد أو دفــع داخــل املؤسســة؟ هــل
ميكــن أن نكــون أمنــاء لبعضنــا البعــض بطريقــة إيجابيــة؟ هــل ندعــم بعضنــا البعــض
حــن نجاهــد أو نفشــل؟

أربعة أفكار
ت
اس�شادية عن
أ
الفراد:
كل شخص مختلف:
كب� ف� العالم .وكلما
تنوع ي
هناك ّ
ن
التنوع
نظرنا ي
بع� التقدير لهذا ّ
كلما أمكننا أن نستفيد منه أك�ث

والتنوع هو مفتاح
للعمل المبدع.
ّ
المؤسسات الصحية.

كل شخص مؤثر:
لو حفرت أسفل السطح فسوف تجد
أن ت
ح� من يبدون بدون ذكاء لديهم
قصص تنويرية يقصونها .أما إذا
وجدنا آ
الخرين ي ن
ممل� ،فهذا دليل
ضدنا ث
أك� مما هو ضدهم.
كل شخص جدير باالهتمام:

كل شخص جدير باالهتمام ت
(ح�
تس�
أنت)! إذا لم ّ
تصدق هذا فأنت ي
ف� المسار الخطأ ف� العمل.
الرداة والقدرة عىل
كل شخص لديه إ
التغ� وتطوير نفسه:
يّ
الرادة والقدرة
قد تكون هذه إ
ن
ين
ومنسي� – مهمتنا أن
مدفون�
ي
نظهرها.

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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الفصـل الثـالث

من النـاس للنـاس
إقامة عالقات واالستفادة منها ف� المؤسسات

“

المحبة أعىل قدراً من الرأى .فإذا أحب الناس بعضهم،
فإن ث
أك� الآراء اختالفاً يمكن توفيقها.

رودلف ن
ستي�

”

مرحباً ،أنا "روبز" ...

ال يفوتك هذا الفصل .سنحاول معاً استكشاف أهمية العالقات
ف� المؤسسات والتغ� االجتماعى  ...سوف نتحدث عن "القوة" �ف
يّ
تغي�اً حقيقياً.
العالقات ،وكيف نقيم عالقات صحية تحدث ي

"كريىس" تحىك هذه القصة ...
"اس ــتطاعوا الحديث معى ب رصاحة
حي ــث أننى غريبة ع ــن الجمعية،
بالرغم من عدم اس ــتطاعتهم
التحدث مع اً"
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ف� بداية ن
تعيي� لمدة ي ن
عام� بصفة استشارى تنمية مؤسسية ()OD
التغي�ات الشائعة
ف� نيبال لدى جمعية أهلية محلية ،اتضح ىل أن
ي
ف� أهدافهم كمؤسسات هى من الراجح نتيجة رصاع مستمر من أجل
ين
ين
والحالي� لهم وجهات نظر مختلفة عن التوجه المستقبىل
السابق�
السلطة .إن الرؤساء
للجمعيات أ
الهلية ،ولكل منهم جماعة مؤيديه .وكلما قويت الروابط الشخصية ،أو
ف
التوجه وعدم
ضعفت ،يبدو أحد الجوانب "فائزا" ،وبالتاىل يكون هناك تحول دائم � ّ
للمام بأهداف متفق عليها .أ
القدرة عىل التحرك قُدماً أ
ول نن� وصلت مؤخراً ،فلست
بالنشطة (الديناميكيات) الشخصية للجمعية أ
بعد مختلطة أ
الهلية .وقد ناقش معى
العديدون من شباب مجموعة العمل رصاع السلطة ،حيث استطاعوا الحديث معى
برصاحة حيث ن
أن� غريبة عن الجمعية ،بالرغم من عدم استطاعتهم التحدث معاً ،أو
مع رؤسائهم .وبالنظر لهذا ،ومع أ
الخذ ف� االعتبار الحساسيات والعالقات الشخصية،

الفصـل الثـالث :من النـاس للنـاس

كان البد أن أجد طريقة لىك أقوم بعرض هذه النقطة بشكل
يغ� ش
مبا� (وبمكر) من خالل مناقشاتنا حول أولويات مستقبل
الجمعيات أ
ت
خطوا� وقضيت عدة شهور ف� مجرد
الهلية .هكذا أبطأت
ن
إىل ويثقوا ف� دوافعى.
المالحظة وبناء عالقات لىك يعرف� الناس ويرتاحوا َ
الحساس بالثقة ن
بي� ي ن
الدارة ،وقد استغرق هذا
وب� مجلس إ
كما كان من المهم أن أعمق إ
ف
عدة شهور مع زيارات نز
م�لية وعشاء عمل وشاى � منازل بعضنا البعض ،نتحدث خاللها
عن عائالتنا وحياتنا بوجه عام .وعىل الرغم من أن هذا أ
السلوب كان ضد مفاهيمى
و"الم�ل" ،إال ن
نز
الغربية عن "االنتاجية" والفصل المعتاد ي ن
أن� رسعان ما أدركت
ب� "العمل"
أن الوقت الذى قضيته ف� ذلك كان مثمراً جداً.
وب� ئ
زمال� ،مما جعل العمل ث
تطورت الروابط والعالقات ن
بي� ي ن
أك� متعة ،وخلق
هكذا ّ
آ
تقديراً لثقافات كل منا الخر .وفيما بعد ساعد بناء العالقات هذا بشكل أساىس عىل
ت
مالحظا� عن رصاع السلطة السابق
الدارة سوف يستقبل
الشعور بالثقة بأن مجلس إ

الشارة إليه عىل أنها مالحظات بناءة ونافعة لسالمة الجمعية وقدراتها.
إ

أسئلة ميكننا استخدامها:
مــاذا حــدث بالفعــل؟ مــاذا كانــت الكاتبــة تقصــد مــن وراء أســلوبها وترصفهــا؟ مــا
هــى التحديــات أو الــدروس املســتفادة مــن هــذه القصــة؟

مــا أهمية العالقات؟
كلــا كانــت لنــا عالقــات دافئــة ورصيحــة وموضــع ثقــة ،كلــا تفتّحــت أمامنــا احتــاالت
مدهشــة متكننــا وتفتــح أمامنــا مجــاالت عديــدة إيجابيــة لنــا ولالخريــن .نكتشــف أننــا
ميكننــا أن نتحــدث بأمانــة ورصاحــة أكــر ،ميكننــا أن نحقــق ذواتنــا بشــكل افضــل ،وأن
نكــون أكــر إبداعـاً وانتاجيــة بــل وكرمـاً .نصبــح أقــل خوفـاً مــن أن نخطــئ ،وأكــر قــدرة
عــى أن نتعلــم معـاً كجامعــة.
وبالطبــع العكــس صحيــح ،عندمــا نخفــى أشــياء عــن بعضنــا البعــض ،ونفتقــر إىل
الثقــة املتبادلــة ،ويســود عالقاتنــا الــرود والخــوف والغمــوض ،فــإن احتــال وامكانيــة
التعلــم كجامعــة ينتهيــان .نشــعر بالنقــص ونكــون أقــل قــدرة عــى االيجابيــة واإلبــداع.
وطاملــا أن املؤسســات هــى مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يعملــون مع ـاً ىف إطــار
عالقــة هادفــة ،فمــن الواضــح أن العالقــات الطيبــة تكــون حيويــة لســامة املؤسســات
ولتمكيننــا مــن العمــل ســوياً بطريقــة هادفــة لتحقيــق أهدافنــا الجامعيــة املؤسســية.
ولكــن هــل العالقــات وســيلة لغايــة؟ فلنفكــر ىف هــذا.
إذا كان الغــرض مــن العمــل ســوياً هــو بنــاء مجتمــع ســليم ومســتدام ،إذن إقامــة
وتعزيــز العالقــات هــى أيضـاً هــدف رئيــى لعملنــا ومؤسســتنا .ففــى العمــل التنمــوى
العالقــات متثــل وســائل وغايــات مع ـاً.
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"إذن إقام ــة وتعزيز العالقات
ه ــى أيض اً هدف رئيىس لعملنا
ومؤسستنا".
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الدفء اإلنسانى هو المفتاح:
"فالدفء اإلنس ــاىن يحفز
عىل الثقة".

ف
التغ�
� حاالت ي ّ
والتشكك ،تكون الثقة بالشخص
للتغي�
بالتيس�
الذى يقوم
ي
ي
أساسية
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مــن خربتنــا كقــادة وميرسيــن ،تعلّمنــا أن الــدفء اإلنســاىن هــو مفتــاح نجــاح عمليــات
التغــر والتشــكك ،تكــون
التنميــة .فالــدفء اإلنســاىن يحفــز عــى الثقــة .وىف حــاالت
ّ
الثقــة بالشــخص الــذى يقــوم بالتيســر للتغيــر تكــون أساســية ،ســواء كان الشــخص
ـرا ً .كــا أن األمانــة والكتــان والرصاحــة مــن جانــب القائــد أو امليــر هــم
قائــدا ً أم ميـ ّ
أمــور حيويــة.
باإلضافــة إىل هــذا البــد أن تكــون املؤسســة أو املجتمــع محاطــن برشنقــة أو رحــم
ـر
مــن الــدفء يحمــل بدايــات جديــدة ويغذيهــا ويخرجهــا للنــور .وعــى القائــد أو امليـ ّ
أن يوفــر أو ييــر وجــود هــذا الــدفء ،الثبــات التكامــل وخلــق وتشــجيع ثقــة أكــر ىف
العمليــة التنمويــة وداخــل املؤسســة ذاتهــا.
امليــر أن يصيــغ طريقــة للعمــل مــع األشــخاص قــد ال تكــون
وميكــن للقائــد أو
ّ
موجــودة ىف عاملهــم .هــذا الــدفء يبــدأ ىف إفســاح املجــال للتغيــر بشــكل أبعــد مــن
اإلج ـراءات واألســاليب املحــددة ملــارس التنميــة .فالــدفء يحطــم الحواجــز ،ويذيــب
الجمــود ،ومي ّكــن النــاس مــن اســتعادة االحســاس بقيمتهــم.
إن عالقــات الــدفء والتكامــل والثقــة تذكّــر النــاس بإنســانيتهم وتجلعهــم متفهمــن
لبعضهــم البعــض مــا يسـ ّهل التغيــر.

الفصـل الثـالث :من النـاس للنـاس

روبز يحىك هذه القصة:
ين
من بضع سنوات ،ي ن
أخصائي�
صغ�اً مكون من
ح� كنت أدير فريقاً ي
لدعم التعليم ،قررت أن أنظم رحلة لنا جميعاً ف� أى مكان نتناول
فيه الطعام معاً ،ونلهو معاً مرة عىل أ
القل كل تف�ة دراسية .دعينا إليها
ال ي ن
ين
داري� وعامىل النظافة ف� الوحدة التابعة
الجميع ،بما ف� ذلك
العامل� إ
ىل .ورسعان ما أصبح هذا أمراً معتاداً .لقد الحظت أن الشعور باالرتباط ببعضنا البعض
وتقدير بعضنا لبعض جعل مجموعة العمل ث
أك� قدرة عىل العطاء ،بينما يواجهون أحياناً
ف
فق�ة.
تحديات ال يمكن التغلب عليها عند العمل � أحياء ي

"لقد الحظت أن الشعور باالرتباط
ببعضنا البعض وتقدير بعضنا لبعض
جعل مجموعة العمل أكرث قدرة عىل
العطاء".

الرؤيــة من خالل العالقات
العالقــات هــى الب ّوابــة التــى مــن خاللهــا
ميكننــا أن نــرى املؤسســة أو املجتمــع الــذى
نعمــل معــه .ومعنــى عبــارة "نــرى املؤسســة"
هــو أن ننظــر مــن خــال مــا ميكــن للمــرء
أن ي ـراه عــادة عــى الســطح ،مثــل املســاحة
والهيــاكل واإلجــراءات والنظــم واملــوارد
والسياســات  ...الــخ إىل الثقافــة والقيم ،الفكر
الكامــن ،واملســلّامت التــى ترشــد وتقــود
اســلوب املؤسســة ىف التفكــر والعمــل فعليـاً.
مثــل هــذه األمور ليســت ظاهــرة للعيــان وال
ميكــن كشــفها حتــى بأفضــل أدوات التقييــم
وقوائــم املراجعــة .إن تعــ ّرف النــاس عــى
بعضهــم البعــض عــى املســتوى اإلنســاىن هــو
الطريــق الوحيــد الــذى ميكــن مــن خاللــه
يكشــف الشــخص "أرساره" لآلخريــن.
ببســاطة ،إذا وثــق بــك النــاس فمــن الراجــح
أن يخــروك مبــا يحــدث بالفعــل.

هناك أشياء قد ال يمكن كشفها ت
ح� بأفضل أدوات التقييم وقوائم المراجعة.
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"مل يخطر بباىل أننى قد أكون جلست
ىف الكرىس املفضل ألحد".

يز
روب� يحىك قصة أخرى ...
اتذكّر حدث وقع ىل ي ن
مدرساً للتالميذ
ح� كنت ّ
الصغار ف� أول يوم ىل تدريب عىل التدريس ف� مدرسة
ثانوية ف� "كيب تاون" .بعد مقابلة مبدئية مع المدير
ين
المدرس� .حدث هذا قبل دق
توجهت إىل حجرة
لتوجيهنا لفصولناّ ،
أ
تفك� جلست
جرس الفسحة الوىل بقليل .كانت الغرفة خالية ،لذلك ودون ي
عىل أريكة مريحة بجوار النافذة .ورسعان ما بدأت الغرفة أ
تمتل بالمعل ي ن
ّم�،
ولكن ف� نفس الوقت بدأ داخىل شعور ت ز
م�ايد بعدم الراحة .جلس شخص
وجه ىل تحية فاترة ،وآخر ن
رمق� بنظرة باردة .ففى الحال
إىل جوارى وبالكاد ّ
خطر ىل ن
أن� قد أكون جلست ف� الموضع المفضل ألحد كبار المعل يّم�ن
بالمدرسة .لذلك قمت عىل الفور ،واعتذرت ،وذهبت إىل مقعد صلب ف�
أقىص طرف الغرفة.
لقد أجريت بحثاً عن المدرسة قبل وصوىل إليها ،واستمعت بإصغاء إىل
المدير أثناء اجتماع التوجيه للفصول  ،ولكن هذه "القاعدة" الهامة لم
ن
يبلغ� بها أحد! لم تكن ف� أى الئحة أو منشور ،ولم تكشف عن وجودها

أية قائمة مراجعة.

الســلطة ،والعالقات ،والتغيري
"إذا مل تؤ ِد التنمية إىل تغيري ىف طبيعة
وسامت العالقات بني الناس ،فلن
يكون هناك احتامل لحدوث تنمية
حقيقية".
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إذا مل تــؤ ِد التنميــة إىل تغيــر ىف طبيعــة وســات العالقــات بــن النــاس ،فلــن يكــون
هنــاك احتــال لحــدوث تنميــة حقيقيــة .إذا كنــا كقــادة أو ميرسيــن لســنا مهتمــن
بالتعامــل مــع العالقــات ،بــكل مــا بهــا مــن صعوبــات وتعقيــدات ،فإننــا نكــون عرضــة
أن نصبــح مجــرد فنيــن آليــن.
هــذا حقيقــى ،ألن الســلطة تحيــا بالعالقــات .وكثــرا ً مــا تعــاق التنميــة بســبب
عالقــات الســلطة هــذه التــى تحــد مــن التعــاون ،مــا يضغــط عــى النــاس ويحــد مــن
قدراتهــم ويكــون مجحف ـاً لهــم .لذلــك إذا كنــا نريــد أن نــرى تحــوالت أو تغـ ّـرات ىف
الســلطة ،فعلينــا أن نســاعد عــى تحقيــق التح ـ ّول ىف العالقــات.
ليســت هنــاك عالقــة ســلطة مثاليــة .فاملواقــف املختلفــة تحتــاج إىل أنــواع مختلفــة
مــن الســلطة (انظــر أســفل الصفحــة) .وكــا تتغـ ّـر األشــياء هكــذا أيضـاً البــد أن تتغــر
العالقــات والســلطة لتواكــب املواقــف الجديــدة.

الفصـل الثـالث :من النـاس للنـاس

عالقات التبعية واالستقاللية والتبادلية فى السلطة:
املوســعة املوضحــة ىف الفصــل الثــاىن تتســم بانهــا
إن جوانــب التطــور البــرى الثــاث ّ
تبعيــة ،مســتقلة ،ومتبادلــة .هــذه الجوانــب ايضـاً توضــح عالقــات الســلطة بــن النــاس
وبعضهــم البعــض ىف جوانــب الحيــاة املختلفــة.
ى (وقــد يكــون هــذا
فحــن أكــون تابع ـاً لــك (ألنــك القائــد) ،فــإذن لــك نفــوذ ع ـ ّ
أمـرا ً مفيــدا ً أو غــر مفيــد) .وعنــد نقطــة مع ّينــة ميكننــى أن أبــدأ ىف التفكــر ىف تجــاوز
هــذه التبعيــة ،رمبــا لــى أتطــور وأعـ ّـر عــن نفــى كقائــد لــى أكــون أكــر اســتقاللية.
وعندمــا أصبــح أكــر اســتقاللية ،فهــذا يعنــى أننــى وجــدت قــدرة أكــر داخــى متكننــى
ـى واســتعيد ثقتــى بنفــى
مــن الصمــود مبفــردى .ومبــرور الوقــت ،أقــف عــى قدمـ ّ
وقــدرىت عــى التعامــل معــك بطريقــة أكــر تواص ـاً حيــث تصبــح الســلطة متبادلــة
وفيهــا مشــاركة.
ـر .وعــادة ىف املراحــل األوىل
تذكّــر هــذا دامئـاً ميكــن أن يكــون مفيــدا ً للقائــد أو امليـ ّ
مــن العالقــات يشــعر األشــخاص أو املؤسســات التــى نعمــل معهــا أنهــا تعتمــد علينــا،
لالسرتشــاد ،للدعــم ،للوصــول إىل املــوارد  ...الــخ .فــإذا كان غرضنــا أن من ّكــن األخريــن
فســوف تكــون لدينــا الرغبــة ىف مســاعدتهم ،ومبــرور الوقــت يصبحــون غــر معتمديــن
علينــا ،بــل مد ّعمــن ألنفســهم ومعتمديــن عــى أنفســهم أكــر .وغالب ـاً نعــرف أن هــذا
يحــدث حينــا يبــدأون ىف التحــدى أو ىف انتقادنــا!
وهــذا يعنــى أن علينــا الرتاجــع ،وتــرك مســاحة لآلخريــن الســتخدام ســلطتهم
الجديــدة ،الرتــكاب األخطــاء ،والتعلّــم منهــا .ولكــن هــل يجــب أن نتحداهــم
الختبــار وتقويــة قدراتهــم؟ هــل يجــب أن نســاعدهم عــى التعلّــم حــن يخطئــون،
أم نرتكهــم ليشــقوا طريقهــم بأنفســهم؟ ليســت هنــاك إجابــات ســهلة لهــذه األســئلة،
ألن األمــر يعتمــد عــى املوقــف ،فــكل موقــف يحتــاج إىل حكــم مختلــف .ولكــن
توجيــه هــذه األســئلة مفيــد.
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"ومبرور الوقت يصبحون غري
معتمدين علينا ،بل مد ّع مني ألنفسهم
ومعتمدين عىل أنفسهم أك رث .وغالب اً
نعرف أن هذا يحدث حينام يبدأون ىف
التحدى أو ىف انتقادنا!"
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هل التبعية شئ سيئ؟
هــل التبعيــة شــئ ســيئ؟ اإلجابــة نعــم وال .فاألطفــال الصغــار يعتمــدون كث ـرا ً عــى
والديهــم .هــذا الجانــب مــن التبعيــة ميكــن أن يكــون شــيئاً رائعـاً يعطــى فرصــة للتعلّــم
والتعليــم ،ولكــن ىف مرحلــة مــا يبــدأ األطفــال ىف النمــو والتق ـ ّدم نحــو املراهقــة .وىف
خــال ذلــك يشــعرون بالحاجــة إىل البعــد عــن التبعيــة ،رمبــا قبــل أن يــدرك األبويــن
ذلــك .هــذا التغــر هــو ىف الغالــب نــوع مــن الـراع عــى الســلطة ،وهــذا الـراع حــن
ينتهــى يســاعد األطفــال عــى النضــج ،وعــى تقويــة أنفســهم للوصــول إىل املراهقــة .أمــا
الحــرص عــى أن يظــل األطفــال تابعــن مــن خــال مشــاعر األمومــة وعــدم الســاح لهــم
بإظهــار ترصفــات مســتقلة أثنــاء منوهــم هــو أمــر غــر صحــى.
التابعــون يعتمــدون عــى القــادة بكافــة الطــرق املبــارشة والضمنيــة .ميكــن أن يكــون
هــذا صحي ـاً إىل الوقــت الــذى يصبحــون فيــه راغبــن وقادريــن عــى تــوىل مســئولية
قياديــة وســلطة أكــر ،وعــى تبديــل عالقاتهــم بعالقــات
أخــرى مــع آخريــن .وهنــا يحــدث غالبــاً رصاع عــى
الســلطة ،قــد يصــل إىل أزمــة .ولكــن إذا عولــج ذلــك
الــراع بطريقــة ســليمة ميكــن أن تكــون أمــرا ً صحيــاً،
وميكــن ايض ـاً اعتبارهــا فــرة اختبــار للتحقــق مــن مــدى
اســتعدا األف ـراد لالضطــاع بــأدوار جديــدة .واملؤسســات
ىف تحركهــا مــن مرحلــة تطــور إىل مرحلــة أخــرى عــادة
تدخــل ىف هــذه الرصاعــات مــن جهــة العالقــات ،فمث ـ ًا
مــن االعتــاد عــى املؤســس/الرائد إىل اســتقاللية أكــر
وتوزيــع للقيــادة .وســوف تجــد تفاصيــل أكــر عمقــاً
تغطــى هــذا الجانــب ىف الفصــل الرابــع.

كلمة عن "سلطة الضحية"

"وهنا يحدث غالب اً رصاع عىل السلطة،
قد يصل إىل أزمة .ولكن إذا عولج ذلك
ال رصاع بطريقة سليمة ميكن أن تكون
أم را ً صحي اً ،وميكن ايض اً اعتبارها فرتة
اختبار للتحقق من مدى استعداد
األف راد لالضطالع بأدوار جديدة".

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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ين
مهمش� ،عادة
أولئك الذين يرون أنفسهم
مسلو� السلطة بشكل يغ� عادل أو
ب
أ
ف
اهق�ن
يلجأون إىل ما يسمى "سلطة الضحية" .ومن المثلة الشائعة � هذا الصدد :المر ي
ين
المتجهم� يحاولون بفتور أن يجعلوا والديهم يشعرون بالذنب عىل ما يفرضونه عليهم
الفق�ة ت
ال� تبالغ ف� الحديث عن فقرها وعجزها لىك
من قيود .وأيضاً مثال المجتمعات ي
تن�ع موارد ث
تز
أك� من الجهات الخارجية .كذلك الموظفون الدائمو الشكوى من أنهم
ف
ن
ن
ومتعب� ،لىك يتلقوا اهتماماً وعطفاً أو ليبعدوا عنهم النقد لعملهم .و� كل
مضغوط�
ي
ي
ش
من هذه الحاالت تستخدم "الضحية" سلطة يغ� مبا�ة أو خفية للتنبيه للذنب الموجه
التأث� عىل الموقف لصالحهم .قد يكون لقضيتهم ما
ضدهم أو الثارة الخوف من أجل ي
ف
بي�رها أو العكس ،ولكن ألنها مق ّنعة ويسهل إنكارها � حالة مواجهتها ،لذا فهى تحتاج
إىل ردود فعل ماهرة من جانب المتلقى .أولئك الذين يستخدم أسلوب "سلطة الضحية"
ف� الغالب ال يعرفون أساليب أخرى متاحة للتعامل مع موقفهم ،وبعبارة أخرى ،ال
يعرفون انه قد تكون لديهم سلطات أخرى.

أسئلة ميكن استخدامها:
•أين اختربنا ىف حياتنا عالقات تبعية صحية وغري صحية؟
•كيف تعاملنا معها؟
•هــل نجاهــد مــن أجــل الحديــث عــن الســلطة؟ مــاذا ميكننــا أن نفعــل لتحفيــز
املناقشــات عــن الســلطة؟
•مــاذا لدينــا مــن تحديــات شــخصية أو مؤسســية إلدراك الســلطة واســتخدامها
بطريقــة مفيــدة؟
الفصـل الثـالث :من النـاس للنـاس

أنواع السلـطة
الب�ية .ف
هناك العديد من الطرق إلدراك السلطة .ونعرض هنا نموذج شائع له صلة جيدة بجوانب التنمية ش
و� كل حالة نعرضها
نجد ان نوع السلطة مرتبط بعالقة رئاسة مع آ
الخرين أو مع الذات.
السلطة الفوقية (التبعية)
وهى ن
تأث�نا عىل ش ٍ ئ
شخص ما .هكذا يرى معظم الناس هذا النوع من
تع� ممارسة ي
� ما أو ٍ
السلطة أو النفوذ ،ولهذا ال يريدون الحديث عنها .ولكن هناك أمثلة إيجابية الستخدام النفوذ
عىل الجماد :من ذلك سلطة النحات عىل المادة ت
ال� يعمل بها؛ سلطة عازف الجيتار عىل آلته؛
آ
آ
أك�،
تأث�هم عىل الخرين لمنفعة ب
سلطة الميكانيىك عىل اللة .كما أن هناك ي
الكث�ون يمارسون ي
أ
كث�ين.
مثل :نيلسون مانديال؛ غاندى؛ مارتن لوثر كنج؛ الم يت�يزا ،وهم قلة فقط من ي
آ
ف
ولكن ي ن
ح� ئ
سل�.
يس الناس استخدام النفوذ عىل الخرين ،عندئذ نرى السلطة � ضوء ب
آ
مدمرة فقط إذا استخدمها الشخص بشكل يغ�
فالسلطة عىل الخرين ليست سيئة ،ولكنها تصبح ّ
مسئول ،يحرم آ
الخرين من سد احتياجاتهم أ
الساسية.
أما الشــكل المدمر للســلطة أو النفوذ عىل آ
الخرين فيكون ي ن
ح� يســتخدمها الشــخص بشكل
ّ
مطلــق تصارعــى وتنافــى ،او عندما تكون طريقة الحصول عليها هى ت ز
ان�اعها من شــخص
آخر أو منع شــخص آخر من ممارســتها .ففى هذه الحالة الســلطة تســاعد عىل استمرار عدم
المســاواة والظلم والفقر .ف
و� الغالب مثل هذا الشــكل من الســلطة يمارس ي ن
ح� ينال أناس
ســلطة مطلقة عند توىل الســلطة .بل إننا نرى هذا يحدث عندما يتوىل أناس من المجتمعات
متبن� سلوكيات الســلطة ت
المهمشــة الســلطة بشــكل ما ،أحياناً ي ن
ال� كان يسلكها الذين قبلهم
الذين تسـلّموا منهم السلطة.

السلطة الفوقية

السلطة الداخلية (سلطة مستقلة)

يتم الحصول عىل هذه السلطة عند تنمية المعارف والمهارات والثقة الداخلية ت
وال� ترفع
من مستوى حياتنا .واكتساب السلطة الداخلية يتضمن التعلّم ،وتحقيق النجاح ،واالستمتاع
بالشعور بقيمة الذات والذى ت
� يوجد داخل ش
يأ� مع التطور الشخىص .هناك ش ئ
الب� بالفطرة
آ
أ
نتكيف بابداع مع المواقف
يدعونا أن نضع الهداف ،وأن نحققهاّ ،
ونطور ما حققه الخرين ،وان ّ
الجديدة – وهى الحاجة إىل سلطة داخلية .ف� الفصل أ
الول تحدثنا عن التطور او التنمية عىل
أنها "عملية طبيعية ،وسلطة داخلية ،نحتاج أن نفهمها ت
ونح�مها ونتعامل معها".

السلطة الداخلية

السلطة المشاركية (السلطة المتبادلة)
آ
يتحقق هذا النوع من السلطة ي ن
ح� يتم تنفيذ العمل بالتعاون مع الخرين .إنها أيضاً سلطة
ال� تتال�ق
ال ن
النسان ،والتعاون المبدع .إنها النقطة ت
نسا� ،الرصاعات الجماعية لحقوق إ
التضامن إ
ش
النجازات الب�ية العظيمة
عندها الحاجة إىل السلطة والحاجة إىل المحبة واالنتماء .وإذا تأملنا إ
آ
نجد أنها جميعاً ناجمة من التعاون ف� العمل معاً أو البناء عىل إنجازات الخرين الذين سبقوا.
السلطة المتبادلة ترتبط باكتشاف أرضية ت
مش�كة ي ن
ب� المصالح المختلفة وبناء قوة جماعية.
تعت�
تعب� عن هذا النوع من السلطة ،مثلما ب
والمؤسسات السليمة البنيان والتعاون هما ي
ن
ح� يتم استخدام التضامن
تعب�اً عنها ي
الرصاعات المجتمعية والحركات االجتماعية أيضاً ي
المكتسب من "السلطة المتبادلة" لمواجهة "السلطة العليا/النفوذ" بمساوئها.

السلطة المشاركية
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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خمسة أســس للسلطة
علامء النفس االجتامعى ىف دراســة معارصة (تعد اآلن دراســة كالســيكية) عام  1959وضعوا خطة من خمســة نقاط للســطلة تعكس األسس
أو املصادر املختلفة التى يعتمد عليها أصحاب الســلطة ىف عالقاتهم مع اآلخرين .وغالباً ما تقوم ســلطتنا عىل هذه األســس مجتمعة.

السلطة الوظيفية :وهذه هى السلطة الرسمية ت
ال� لشاغىل المناصب ف� مؤسسة أو مجتمع ما ،يدعمها عادة سياسة
وتعت� شكل من أشكال النفوذ أو السلطة العليا.
أو قانون .ب

الثابة :وهذه السلطة تعتمد عىل قدرة صاحب السلطة عىل منح مكافاءات مادية ،قد تكون مالية ،أو مزايا،
سلطة إ
أو أجازة ،أو هدايا مطلوبة ،أو ترقيات ،أو زيادات ف� أ
و� قطاع التنمية تكون هذه السلطة �ف
الجر أو المسئوليات .ف
وغ�ها من الوسطاء الذين يوزعون التمويل .إنها نوع من انواع النفوذ .فبعض الجهات المانحة
يد الجهات المانحة ي
ت
ن
اض� عن هذا النوع من النفوذ ،فهم
ال� تعطى التمويل تفعل ذلك بروح التضامن إ
والنسانية العميقة ،ولكنهم يغ� ر ي
يفضلون عمل ش�اكات قائمة عىل السلطة المتبادلة .هناك توتر لم ينته بعد ف� عالم التنمية ،ولكنه نادراً ما يناقش
فيما ي ن
ب� مانح التمويل والمتلقى.
الشخاص عىل اجتذاب آ
السلطة الشخصية :هى سلطة أو قدرة أ
الخرين ،إلقامة عالقات شخصية متبادلة ،ولتحقيق
والحث عىل الوالء .ويعتمد هذا عىل الجاذبية الشخصية (الكاريزما) والمهارات الشخصية ت
ال� لصاحب السلطة .وهنا
مثال للسلطة الداخلية ،وإن كان يمكن استخدامه كمثال للنفوذ .فعندما يصبح العالم ث
أك� ديمقراطية ،معتمداً أقل
الجماع ،يصبح هذا النوع من السلطة ف� هذه الحالة ث
عىل السلطة الوظيفية ،ث
اك� أهمية ،وهو يستلزم ي ز
ترك�
وأك� عىل إ
تمك� أ
أعمق عىل ي ن
الفراد.
أ
الخ�ة :إنها السلطة ت
وخ�اتهم ،واحتياج المؤسسات إىل
سلطة ب
ال� يستمدها الشخاص من مهاراتهم ،ومعارفهم ،ب
أ
أ
والخ�ات .وعىل نقيض النواع الخرى من السلطة ،هذا النوع عادة تخصىص للغاية ويقترص عىل مجال
هذه المهارات ب
ف
ن
يعت� مثال آخر
ّلع� عل أحدث المعارف النافعة .وهذا ب
الخ�اء .وجزء من هذه السلطة يكمن � كونهم مط ي
تخصص ب
ن
ح� تكون مهارات ومعلومات
سل�) خاصة ي
للسلطة الداخلية الذى يمكن أن يستخدم كمثال للنفوذ (سواء ب
إيجا� أو ب
الخب� مطلوبة بشدة.
ي
السلطة الجبارية :هذه تمثل ممارسة النفوذ السل� الباعث عىل الخوف لدى آ
الخرين.وقد يقوم عىل أى من أنواع
إ
ب
ت
الجبارية تبدو
السلطة السابقة أو ح� عىل القوة البدنية لضمان طاعة من يخضعون لهذا النفوذ .هذه السلطة إ
القل تأث�اً من أنواع السلطة أ
ال ثك� وضوحاً ولكن أ
أ
الخرى ،حيث أنها تخلق االستياء والمقاومة .وهناك شكل مق ّنع من
ي
آ
الجبارية هو سلطة الضحايا ت
للتأث� عىل
أشكال هذه السلطة إ
ال� يستخدمونها لتعميق الشعور بالذنب لدى الخرين ي
المواقف لصالحهم.

أسئلة ميكن استخدامها:
•ما أنواع السلطة التى أستخدمها واعتمد عليها ىف العالقات املختلفة ىف حياىت؟
ىل (النفوذ) أو باملشاركة معى؟
•ما أنواع السلطة التى يستخدمها اآلخرون ع ّ
•ما أنواع السلطة التى تستخدم ىف العالقات التى تحكم املؤسسات؟
•ما أنواع السلطة التى نريد استخدامها ىف املواقف املختلفة ىف املستقبل؟
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مــا أهمية أن نتحدث عن الســلطة؟
كثـرا ً مــا نعمــل مــع أنــاس إمــا ال توجــد لديهــم ســلطة أو انهــم فقــط يشــعرون بذلــك،
ونصحبهــم وندعمهــم ىف عمليــة متكينهــم .إن لنــا دورا ً ىف دعــم جهودهــم للوصــول إىل،
ومامرســة حقوقهــم وســلطتهم .ومــن األســاليب املفيــدة ملســاعدة اآلخريــن عــى النظــر
بعــن التقديــر ملــا لديهــم مــن ســلطة والســتخدامها بشــكل أكــر إيجابيــة هــو عقــد
الحــوارات عــن الســلطة بأســلوب يظهــر الســلطة بشــفافية ووعــى.
وباعتبارنــا قــادة ،وميرسيــن ،ومامرســن تنميــة ،وجهــات مانحــة ،فلدينــا ســلطة
هائلــة عــى أولئــك الذيــن نحــاول مســاعدتهم ،أكــر كث ـرا ً مــا نــدرك أو حتــى نريــد.
إنهــا عــادة خليــط مــن ســلطة الخــرة واإلثابــة .فــإذا مل نكــن نحــن ومــن نتعامــل معهــم
مدركــن لســلطتنا وســلطتهم واإلمكانيــات التــى تتيحهــا هــذه الســلطات ،وحدودهــا،
واحتــاالت إســاءة اســتخدامها ،فعندئــذ مــن الســهل أن نؤثــر عليهــم ونتحكــم فيهــم
بطــرق ال نرغــب فيهــا ،أى انــه يصبــح لنــا عليهــم نفــوذ ه ـ ّدام .فعــى ســبيل املثــال
تقريبــاً جميــع املوظفــن امليدانــن ىف الجهــات املانحــة لديهــم قصــة عــن كيــف أن
مجتمــع مــا أو مؤسســة رشيكــة تعتــر اى فكــر أو اقـراح عــرىض كأنــه أمـرا ً صــدر لهــا.
بالفعــل نحــن كقــادة أو ميرسيــن البــد أن نــدرك أنــه ميكننــا إحــداث تغيــر بــل وميكننــا
أن نضعــف مــن مكانــة اآلخريــن مبجــرد حضورنــا حتــى لــو نكــن ننتــوى ذلــك.

تريىس تحىك هذه القصة ...
ف� أول أسبوع ىل ف� المكتب ،كنت قد قررت أن أدير بطريقة جديدة،
بأن أقلل من تسلسل السلطات واخلق نوعاً من الثقة .اجتمعت مع
كل عضو ف� فريق العمل عىل حدا ،وسألتهم عن وظيفتهم ،وتاريخهم
مع المؤسسة ،وما يتوقعونه من المدير.
كان أفراد الحراسة والتنظيف يطهون طعام الغذاء كل يوم ف� المكتب .كان طعاماً محلياً
خاص بنيبال ولكنه كان مختلفاً عىل ق
مذا� للطعام بعد سنوات من العمل ف� تايالند .وذات
يوم ن
حذر� أحد الحراس أن هناك طبق ي ن
مع� "حارق" للغاية .فقلت "ال مشكلة .أنا أحب
ّ
أ
كث�ة التوابل كان ذلك أفضل .وبعد ذلك بأسبوع ،ف�
الطعمة الحريفة .بل كلما كانت ي
وقت الغداء ،الحظت أن أحد أعضاء فريق العمل يتنفس بصعوبة .وقال" :ال أفهم ذلك.
أ
السبوع ض
وأك� .لم أعد استطيع تناوله ث
أك� ث
الما� أصبح الطعام حريفاً ث
أك� من ذلك!"

بعض أفكار
عملية
الحديث عن السلطة صعب ،ف
و� بعض
الثقافات تقريباً مستحيل .ينقصنا اللغة
والشجاعة لمناقشتها ،ألننا ش
نخ� أن
تهدد السلطة أو تعكر عالقاتنا ببعضنا.
بالجبار والنفوذ،
فالسلطة غالباً ترتبط إ
كث�اً ما نفضل تجاهلها.
لذلك فنحن ي
وليست هناك أساليب وأدوات سهلة
للتغلب عىل هذا واننا نأمل أن تكون
تلك النماذج أ
والسس ت
ال� أوردناها
للسلطة من شأنها أن توفر لغة للحوار،
يشجع عليها أ
السئلة ت
المق�حة .وكما انه
يحسن خلق مناخ آمن وودود وإفساح
المكان آ
للخرين للتحدث عن مناقشة
فكث�اً ما يكون طلبنا
المسائل الصعبة ،ي
من آ
التعب� عن مشاعرهم
الخرين
ي
موجهاً للحوارات عن أمور هامة .ولكن
كن حريصاً أال تشجع آ
الخرين عىل اتهام
ّ ّ
بعضهم البعض ،بل دعهم يصفون
ما يشعرون به ،وإذا أمكن ،مع توضيح
الخ�ات ت
ال� أثارت تلك المشاعر.
ب

وقد تعلّمت من هذا أنه عندما يكون لديك "سلطة وظيفية" فعليك أن تكون ث
أك� حرصاً
فيما تقول!

اكتشاف سلطتنا الداخلية:
كميرسيــن نرتبــط بقــادة املجتمــع الذيــن لديهــم الســلطة (بأنــواع عديــدة) وميارســونها،
كــا أنهــم مفوضــون مــن اآلخريــن ملامرســة ســلطاتهم ،ســواء كانــت ســلطة باملشــاركة
معهــم أو ســلطة نفــوذ عليهــم .ومــن الــرورى مســاعدتهم عــى مامرســة ســلطتهم
بوعــى وإدراك للمســئولية لتحقيــق األهــداف الجامعيــة ،والتــى مــن ضمنهــا تشــجيع
ودعــم متكــن أعضــاء املجتمــع.
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فــكل فــرد منــا عــى حــدا لديــه ســلطة داخليــة .هــذه الســلطة تك ّونــت لدينــا وتأثــرت
بخرباتنــا ومــا نتعلّمــه ،ســوا ًء إيجــاىب أو ســلبى .فمســاعدة اآلخريــن ســوا ًء كانــوا قــادة
أو أعضــاء أو مؤسســة ،عــى تطويــر ومتكــن أنفســهم شــخصياً هــو جانــب حاســم مــن
التمكــن والتطويــر املؤســى.

ما نحتــــاج إليـه
ميس
وأحياناً كقائد أو ّ
ش
عليك أال تجيب بشكل مبا� ،بل
تنتظر ت
وتس�شد بآخرين مما يؤدى
أيضاً إىل تمكينهم.
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ميــر ،ولــى تبنــى عالقــات حقيقيــة تنمويــة ،فالســات واالتجاهــات
كقائــد أو
ّ
والقــدرات التاليــة مــن شــأنها أن تحــدث فارقــاً:

حقق األمانة ،استحقاق الثقة ،التكامل  ...والشك!
الثقــة هــى ســمة تتصــف بهــا العالقــات الطيبــة .ميكنــك بنــاء الثقــة مــن خــال
اســتحقاقك لذلــك ىف كل مــا تفعلــه أو تضطلــع بــه – األمانــة ،الرصاحــة ،والتكامــل هــا
املفتــاح .لــدى العديــد مــن املؤسســات أو املجتمعــات خ ـرات ســلبية للقــادة واألف ـراد
الخارجيــن .وبالرغــم مــن الحـرارة التــى قــد يظهرونهــا نحــوك ،فقــد يجــدوا مــن الصعــب
أن يثقــوا بــك ويصارحونــك .ولكــن إذا مل يفعلــوا ذلــك فهــذا يعنــى أنــك ســوف تســر
عــى غــر هــدى.
وأمانتــك يف الترصيــح مبــا ميكنــك أن تقدمــه أو ال ميكنــك تقدميــه يحتــاج منــك إىل
ـر عليــك أال تجيــب بشــكل مبــارش ،بــل تنتظــر
شــجاعة ورصاحــة .وأحيانـاً كقائــد أو ميـ ّ
وتسرتشــد بآخريــن مــا يــؤدى أيضـاً إىل متكينهــم .والتعبــر بشــفافية عــن شــكوكك ميكــن
أن يشــجع اآلخريــن عــى التــرف بشــئ مــن األمانــة.

الفصـل الثـالث :من النـاس للنـاس

"روبز" يحىك هذه القصة ...
احتياج المجتمع كان واضحاً – كانوا يريدون بناء جرس فوق النهر
أ
يع�ون
الذى بدا أنه سيفيض خالل موسم المطار .فأطفال القرية ب
النهر ف� طريقهم للمدرسة ،وقد حدثت مأساة غرق طفل من مدة
يز
سبب
وج�ة .وقد ّ
قدمت الحكومة المحلية وعوداً فارغة من قبل ،مما ّ
ن
ن
بالكث� من
الح� كان الغرباء عن البلدة يعاملون ي
غضباً يب� أهاىل المحليات .ومنذ ذلك ي
الشك .إذن ماذا كان يمكن للناشطة الميدانية أن تفعل؟ كانت تريد بالفعل أن تساعد،
ولكنها لم تكن تملك أن تعد ببناء الجرس الذى يحتاجونه بشدة .ومحاولتها أن شت�ح ما
ق
كانت مؤسستها تزمع أن تفعله لم يفد ش ٍ ئ
حد ما من
ب� ،حيث ال� هذا رفض وقح إىل ٍ
المجموعة الميالة للمعارضة ت
والح�ة
وال� تجمعت لحضور االجتماع .وإذ شعرت بالحرج ي
ّ
ين
الممتلئ� بالمرارة.
غادرت االجتماع وهى تتساءل كيف يمكن أن تكسب قلوب هؤالء

"وإذ شعرت بالحرج والحرية غادرت
االجتامع وهى تتساءل كيف ميكن
أن تكسب قلوب هؤالء املمتلئني
بامل رارة".

ىف بعــض األحيــان ،كغربــاء "أكــر حنكــة" عندمــا نتقابــل مــع أنــاس يعانــون مــن الحرمان
واالرتبــاك ،فإننــا نخلــق لديهــم ولــدى أنفســنا توقعــات كبــرة .قــد يكــون الســبب ىف
ذلــك هــو خوفنــا مــن الشــعور بالعجــز إذ ال ميكننــا تقديــم مســاعدة ت ُذكــر ،وبذلــك فإننا
نقــوى مــا يشــعر بــه أولئــك مــن بــؤس .فــاذا نفعــل إذن؟ ليســت هنــاك إجابــات ســهلة
لهــذه املعضــات .قــد تكــون حقيقــة األمــر هــو أننــا عاجزيــن عــن تقديــم املســاعدة
ولذلــك البــد أن ننســحب .إننــا ال نــأىت للمــكان بــردود مســبقة والفائــدة الوحيــدة لدينــا
هــى قــدوم هــؤالء األف ـراد إلينــا لثقتهــم بنــا .ثــم مــن خــال حــوارات صادقــة معهــم
تســتطيع مســاعدتهم ودعمهــم ليجــدوا الطريــق لألمــام.

اجعل الوقت صديقا ً لك:
إن إقامــة عالقــات ثقــة والحفــاظ عليهــا ال يســتغرق وقت ـاً فقــط ،وإمنــا أيض ـاً يحتــاج
وقــت مركــز .فكث ـرا ً مــا يجــد القــادة وامليــرون صعوبــة ىف تربيــر هــذا الوقــت الــذى
يســتغرقونه للجهــات املانحــة ،حيــث أن ذلــك الوقــت ال يــأىت بثــار فوريــة منظــورة أو
بنتائــج يســهل قياســها.

ت
"لوف�" أيضاً يحىك هذه القصة ...
ين
ين
الميداني� ف� جمعية أهلية زراعية ناجحة مستدامة
الناشط�
إن
ف� زمبابوى (اعرفها شخصياً) أفردوا الوقت المطلوب إلقامة عالقات
وفهم ما يجرى ف� المناطق الريفية ت
ال� يعملون بها .فهم لم يتعجلوا
آ
ح� يستطيعون ضمان عملية دقيقة للغاية وشاملة ت
ت
وم�وية تصل بهم إىل تعريف الخرين
آ
بأنفسهم ،ومعرفة الخرين وإمكانياتهم وظروفهم ونقاط القوة الحقيقية لديهم ولىك
يتمكنوا حقيقة من مساعدة المجتمعات عىل معرفة نفسها بشكل أفضل .ت
وم� تحقق هذا
واكتسبوا الثقة العميقة من المجتمعات وتعرفوا عليهم ،عندئذ يصبحون جاهزين لبدء
عملهم لمساندة التغي� .هذه المرحلة أ
الوىل من بناء العالقات وفهم بعضهم البعض
ي
يمكن أن تستغرق  18شهراً ،ولكن بعد ذلك تس� أ
المور برسعة شديدة ،جاذبة المجتمعات
ي
ف
أخ� ن
ين
العام� أو
و� أنه خالل
إىل الطريق الصحيح ووضعها � الموضع الصحيح .وقد ب
ال� يعملون فيها مع المجتمعات قد استطاعوا تحقيق ث
الثالثة أعوام ت
أك� مما يمكن أن
أ
أ
الطالق (تلك
تحققه الجمعيات الهلية الخرى خالل خمس سنوات إذا أمكنها تحقيقه عىل إ
الجمعيات ت
ال� بدأت التنفيذ بشكل أرسع).
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هــذا ال يعنــى إننــا كميرسيــن نحتــاج دامئ ـاً إىل  18شــهرا ً لــى ننشــئ عالقــات طيبــة.
ولكــن األمــر يعنــى أنــه علينــا أن نجــد الوقــت الــذى نحتاجــه إلقامــة والحفــاظ عــى
النوعيــة املطلوبــة ىف العالقــات .فــإذا مل ميكننــا ذلــك ومل نســتطع أن نــرر بثقــة الوقــت
املطلــوب ألعضــاء املجلــس أو املمولــن – فإننــا بذلــك نحــط إىل األبــد مــن قدرتنــا عــى
أن نكــون ف ّعالــن .وينبغــى عــى املؤسســات التــى تســتعني بأخصــاىئ تنميــة لتحديــد
واقعيــة الوقــت الــذى يســتغرقه إنشــاء عالقــات والحفــاظ عليهــا ىف كل جانــب مــن
جوانــب حياتهــم وعملهــم.

الفضــول:
األفـراد ،واملؤسســات ،واملجتمعــات ،والــركات ،جميعهــا مع ّقــدة وســاحرة ،ولكــن ذلــك
فقــط إذا كانــت لدينــا الرغبــة ىف رؤيتهــا هكــذا.
إىل أى مــدى نهتــم حقيقــة ولدينــا فضــول للتعـ ّرف عليهــم؟ كلــا زاد فضولنــا زادت
إمكانيتنــا لرؤيــة وكشــف مــا يحــدث بالفعــل.
تذكــر حــن كنــت أصغــر ســنا؟ كطفــل كان أحــد اســباب مقدرتــك عــى التعلم بشــكل
أرسع كثـرا ً مــن أى وقــت آخــر .انــه الفضــول الطبيعــى والشــديد للتعـ ّرف عــى العــامل
حولــك .وتذكّــر كــم مــن األســئلة و ّجهتهــا ،بعضهــا كان يضايــق والديــك ومعلّميــك .مــاذا
حــدث إذن لهــذا الفضــول النابــض بالحيــاة – أيــن ذهــب؟ وكلــا كربنــا ىف العمــر ،ومــن
خــال تك ّيفنــا رغـاً عنــا ،ينــام الطفــل الفضــوىل داخلنــا أحيانـاً ويحتــاج إىل اإليقــاظ لئــا
نصبــح أكــر بطئـاً ىف التعلّــم.
إن الفضــول مــع إعطــاء الشــئ قــدر حقــه بــدالً مــن التطفــل وحــب االســتطالع هــو
مــؤرش واضــح عــى العــزم عــى التعلّــم مــن شــخص آخــر أو مــن مجموعــة مــا .إنــه
وقــود جيــد لبنــاء العالقــات.

إدراك الذات لدى القادة والميسرين:
عــى املســتوى املؤســى ،إدراك الــذات مي ّكــن املؤسســات مــن التواصــل مــع اآلخريــن
مــن مركــز القــوة.

"ماذا حدث لفضول الطفولة؟"
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الفصـل الثـالث :من النـاس للنـاس

حكاية نادرة أخرى من "روبز" ...
ف
تغي�أسلوبها ف� العمل
صغ�ة كانت � طريق ي
عملت مع مؤسسة ي
ن
متحمس� لهذه التطورات
ف� برامجها ،وعىل الرغم من أنهم كانوا
ي
التعب� عن ذلك
الجديدة ف� نشاطهم ،إال ّ أنهم لم يكونوا قادرين عىل
ي
الغ� عن المؤسسة
بشكل جرئ ومنطقى .ونتيجة لذلك أصبحت توقعاتهم وتوقعات ي
مرتبكة يغلّفها الشك .وقاموا ببحث عميق ومراجعة مؤسسية مفيدة للتالمس مع هذا
التغي� ت
ال� يجرونها .وقد كنت أقوم بشكل
الحساس الجديد بالهدف خالل عملية
إ
ي
ن
النسا� وعىل مستوى
أساىس بمساعدة المؤسسة بشأن عالقتها بذاتها عىل المستوى إ
أ
ح� أصبحت ث
عاىل من الوضوح ت
تعت� هذا العملية متعلقة
أك� تفهماً لفكارها حيث ب
ف
بشكل أساىس بهوية المؤسسة ( .)identityوأثمر هذا التعاون � تف ّهم أفضل لكيفية
ترجمة هويتهم تلك ف� أنشطة برامجهم ،وأيضاً ف� كيفية تقديم أنفسهم وتواصلهم مع
المجموعات المستهدفة ت
ال� يعملون معها.

ت
اح�ام
النفس (أى العالقة
الطيبة مع ذاتك) هو أساس تأسيس
عالقات قوية مع آ
الخرين .فإذا كان شعورك
طيباً تجاه ذاتك ،يكون من أ
اليرس أن ترى
ما هو جيد ف� آ
الخرين فتعاملهم
ت
باح�ام.

عــى املســتوى الفــردى ،لديــك جوانــب القــوة والضعــف ،والحساســيات الخاصــة بــك،
ومــا تحبــه ومــا تكرهــه ،وأفــكارك ومشــاعرك ،ومــا تريــده  ...فــإذا عرفــت ذلــك ســوف
ـر أن تقيــم عالقــات حقيقيــة مثمــرة أفضــل.
ميكنــك كقائــد أوميـ ِّ
رمبــا يكــون لديــك مشــاكل متعلّقــة بشـ ٍ
ـخص مــا ىف املؤسســة ،مــا يعيــق عملــك،
ورمبــا يذكّــرك هــذا دون وعــى بشــخص آخــر كان لــك معــه خالفــات مل ت ُ ّحــل (قــد يكــون
أب مســتبد ،أو صديــق ســابق مخــادع  )...ورمبــا طباعهــم البطيئــة (املائيــة) ىف ترصفاتهــم
تثــر غضبــك بطباعــك الناريــة (الحاميــة) .وىف أى مــن الحالتــن ،التحــدى األول أمامــك
هــو التعامــل مــع نفســك ،مــع طباعــك الســابقة أو الحاليــة أو طبيعتــك.
احــرام النفــس (أى العالقــة الطيبــة مــع ذاتــك) هــو أســاس تأســيس عالقــات قويــة
مــع اآلخريــن .فــإذا كان شــعورك طيب ـاً تجــاه ذاتــك ،يكــون مــن األيــر أن تــرى مــا
هــو جيــد ىف اآلخريــن فتعاملهــم باحــرام .أمــا إذا كان النقيــض هــو الحــال يكــون مــن
الطبيعــى أن ينعكــس هــذا عــى اآلخريــن ،فتجــد فيهــم املشــاكل التــى تجدهــا ىف
نفســك .فمــن املنطقــى أن تعــرف نفســك ،وتعمــل عــى تنميــة ذاتــك!
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اللغة والثقافة:
قــد تعــاق العالقــات أو تتحطــم بســبب ســوء فهــم بســيط وتزيــد فــرص حــدوث ذلــك
إذا كانــت ثقافتنــا مختلفــة .فمــن املفيــد ىف هــذه الحالــة اكتشــاف مــا إذا كان هنــاك
معــانٍ مشــابهة لنفــس األلفــاظ ىف الثقافــات املختلفــة.
كــا أن لغــة الجســد مهمــة ،وكذلــك كيفيــة تنفيــذ األشــياء .فعــى ســبيل املثال املســافة
بــن الشــخص واآلخــر أثنــاء التعامــل تختلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى .فالوقــوف مالصقــن
أو عــى مســافة بعيــدة ميكــن أن يكــون لــه أثــره ىف كيــف ينظــر إلينــا ويفهمنــا اآلخــرون.
ىف بعــض البلــدان ميكنــك أن تدخــل ىف العمــل مبــارشة ،ولكــن ىف العديــد مــن الثقافــات
التقليديــة إن مل تبــدأ بتحيــات ومجامــات طويلــة لــن يتق ّبــل اآلخــرون اقرتاحاتــك بســهولة.

اإلصغاء النشط:
متــى كانــت آخــر مــرة أصغــى إليــك اآلخــرون جيــدا ً؟ إن هــذا اإلصغــاء هــو حــن يســتمع
لــك الشــخص اآلخــر دون انتقــاد أو إعطــاء نصيحــة رسيعــة ،بــل يكــون مهتــم بالفعــل
مبــا تقولــه ،دون تحديــد اى اهــداف مســبقة او جــدول أعــال يتضمــن شــيئاً آخــر ســوى
رغبتهــم ىف فهمــك ومســاعدتك.

"قد تتحطم العالقات بسبب سوء
فهم بسيط".

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org

"روبز" وقصة أخرى يقدمها لنا ...
ف
أذكر ي ن
وقت طويل :ف�
ح� كنت � حفل وقابلت شخصاً لم أره منذ ٍ
مثل هذه المناسبات يميل الشخص إىل عقد أحاديث خفيفة والتحرك
قليال ً حول المكان .ذلك الشخص كان قد شغل من مدة ي ز
وج�ة منصباً
جديداً وبينما كان فرحاً بالمنصب الجديد ،كان يرهبه بشدة ف� ذات الوقت .وكان يمكن
ن أ
خ�ة جيدة
أن يتطرق الحديث إىل أحد
طريق� :لن وظيفته كانت مشوقة ىل جداً وىل ب
ي
ف
لدى
فيها ،كان يمكن بسهولة أن أدخل � مناقشة بشأنها وأعطى نصيحة جيدة وأبهره بما ّ
من معرفة ،ولكن كان الحديث سيصبح جافاً ف� النهاية وكل منا سيتجاوزه إىل حديث آخر.
لذلك آثرت أن اتبع الطريق آ
ت
انفعاال� أو أفكارى
فصمت واستمعت إليه ولم أبد
الخر.
ّ
أوجه سؤاال ً من ي ن
ح� آلخر .استمر ف� الكالم بينما استطعت ان
أو ب
خ� ت� ،وإنما رصت ّ
ٍ
ف
ق
تعمق الحديث ي ن
ح�
اظهر تشو� � االستماع له .وبالرغم من ضجيج الحفل من حولناّ ،
يث� تساؤالت هامة عن نفسه وعن أفكار هادفة خاصة
وصلنا إىل نقطة جوهرية بدأ فيها ي
ن
أقدم
بالتحدى الذى كان يواجهه عند التعامل مع أحد أعضاء الفريق .عندئذ أمكن� أن ّ
اق�احات مفيدة .ت
بعض ت
واف�قنا ونحن مقتنعون بتجديد عالقتنا وتعميقها .عدت إىل
نز
الم�ل وقد قضيت وقتاً طيباً وأيضاً بإحساس من المشاركة ف� تنمية شخص آخر – لمجرد
استماعى إليه باهتمام.

إن محاولــة (والرغبــة ىف) اإلصغــاء ميكــن أن تشـكّل خــرة ممتــازة ،وهــى أرسع طريقــة
للوصــول إىل الجانــب اإلنســاىن لــدى اآلخــر وىف داخلنــا.
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ماذا ميكــن أن يعرتض الطريق؟
 ...أمام بناء عالقات صحية قائمة على االحترام
ذكريات عالقات سابقة:
كــم مــن مــرة تتأمــل كمؤسســة ىف خرباتــك الســابقة بشــأن عالقــات مــع مؤسســات
أخــرى؟ فكــا أن الشــخص قــد يكــون حــذر ىف أيــة عالقــة جديــدة إذا كان قــد عــاىن مــن
خيانــة ىف عالقــة قدميــة ،هكــذا املؤسســة التــى أخفقــت ىف عالقــة مــع مؤسســة أخــرى
تكــون حريصــة عنــد الدخــول ىف عالقــة جديــدة.

إهمال المشاكل حتى تلتهب:
ىف أيــة عالقــة ميكــن أن تســر األمــور إىل األســوأ كث ـرا ً ،تاركــة وراءهــا جــروح وفقــدان
للثقــة .رمبــا مثـ ًا مل تتحقــق التوقعــات خــال تنفيــذ املــروع .فــإذا مل يتــم حــل هــذه
املشــاكل فســوف تشــعل ســوء فهــم وتخلــق املشــاعر الســلبية ،وتزيــد مــن تعميــق
اتجاهــات األف ـراد الســلبية تجــاه بعضهــم البعــض.

لوم الطرف اآلخر لفشل العالقة:
إن لــوم الطــرف اآلخــر أو املجموعــة األخــرى أمــر شــائع ولكنــه عديــم الجــدوى .إنــه
يخلــق مســافة بــن الطرفــن ونزعــة دفاعيــة ،وال يفيــد ىف تطويــر العالقــة .فــإذا مل تكــن
ســعيدا ً بالعالقــة ،مــن املفيــد أن تفكــر فيــا ينبغــى أن تفعلــه حيالهــا ومــا ينبغــى أال
تفعلــه ،لــى تتحســن العالقــة .فقــد يكــون تغيريســلوكك أيــر كثـرا ً مــن إقنــاع شــخص
آخــر بتغيــر ســلوكهم.

الذكريات الخاصة بالجروح القديمة

التركيز الزائد على المهمة المطلوبة:
مجــرد الرتكيــز عــى املهمــة أو املــروع ،واســتبعاد مشــاعر واحتياجــات اآلخريــن أمــر
غــر مفيــد .فغالبـاً مــا تكــون وظائفنــا مو ّجهــة فقــط لإلطــار الزمنــى للتنفيــذ وجزئيــات
العمــل ،مــا يخلــق مناخ ـاً يؤكّــد باألكــر عــى املهمــة املطلوبــة .ولكــن إذا تجاهلــت
مشــاعر اآلخريــن وتقدمــت ىف مهمتــك دون اعتبــار ألى شــئ آخــر ،فإنــك بذلــك تزيــد
مــن اإلحســاس بالغربــة لــدى اآلخريــن ،ولــن تحصــل عــى املشــاركة التــى ميكــن أن
تحصــل عليهــا إذا كان هنــاك إحســاس أكــر باحتياجاتهــم .فالنــاس ليســوا آالت ،إذا
عاملتهــم باحــرام وتفهــم ،واســتمعت ملشــاعرهم ،ســوف يرغبــون ىف العطــاء بشــكل
اكربويعملــون أفضــل مــع بعضهــم البعــض.

إهمال المشاكل لتلتهب لن يجعلها تختفى

هاجس المهام المطلوبة

عراك بال جدوى
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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بعض أفــكار عملية
تقابل مع اآلخرين بالرأس والقلب واألقدام:
عــا تفكــر فيــه ،تشــعر بــه،
عــر ّ
هــذا يعنــى أن تدخــل ىف العالقــات بــكل كيانــكّ .
وتريــده .وش ـ ّجع اآلخريــن عــى أن يفعلــوا نفــس الشــئ بفضــول وتقديــر حقيقــى ملــا
يقولونــه.

تقابل مع الناس بشكل غير رسمى:
كثــرون يشــعرون بالراحــة ىف املنــاخ غــر الرســمى فــإذا كان لديــك اهتــام حقيقــى
لتطويــر عالقتــك ،فدبــر مقابلــة مــع اآلخر/اآلخريــن ىف منــاخ يشــعرون فيــه بالراحــة
وبأنهــم ىف منزلهــم .فعندمــا يكــون النــاس ىف االســرخاء ميكنهــم أكــر أن يتكلمــوا عــن
األمــور الهامــة بالنســبة لهــم وأن يترصفــوا بتلقائيــة.

فى لقاءات المجموعات شجع االهتمام بالفرد:
أحــد األســاليب التــى تتيــح مناخ ـاً أكــر انفتاح ـاً وراحــة للعمــل ىف مجموعــة هــو أن
تطلــب مــن املشــاركني تقديــم أنفســهم ،وأن يذكــروا مــا تركــوه وراءهــم ىف املنــزل
أو املكتــب أو املوقــع لحضــور االجتــاع او ورشــة العمــل .إن هــذا يفتــح املجــال
للمشــاركة ببعــض مشــاعرهم .فليــس غريب ـاً أن يتحــدث البعــض عــن مســائل هامــة
تؤثــر عليهــم ىف تلــك اللحظــة ،واملشــاعر التــى تصحــب ذلــك .كــا أن النــاس يشــعرون
بالراحــة حــن مننحهــم فرصــة للمصارحــة بهــذا الشــكل .فهــم يشــعرون بالقبــول
ويســتطيعون أكــر أن يطرحــون جانبــاً بعــض االحباطــات أو الضغــوط التــى قــد
تكــون تجذبهــم بعيــدا ً عــن العمــل ىف املجموعــة .كــا أن ذلــك ميكــن أن يثــر لــذى
املجموعــة مشــاعر إنســانية وهــم يشــهدون مناخ ـاً يهتــم بهــم .ونتيجــة لذلــك يتــم
خلــق الطــروف املواتيــة لنشــاط جيــد.

تبادل الرسومات:
إنــه أســلوب مفيــد للتعامــل مــع الفهــم أو ســوء الفهــم الــذى يظهــر خــال املشــاركة
بــن مؤسســتني.
اكتــب عــى ســبورة "كيــف نــرى أنفســنا" "كيــف نــرى املجموعــة األخــرى" "كيــف نظــن
املجموعــة األخــرى ترانــا" .ثــم اطلــب مــن كل مجموعــة أن تجيــب عــى هــذه األســئلة
باســتخدام الرســومات والتعبـرات املجازيــة.
ثــم اجتمعــوا ثانيــة ىف مجموعــة أكــر ،واعرضــوا مــا تــم عملــه ،وناقشــوا مــا ينطــوى
عليــه ،مــع توضيــح أى مفاهيــم خاطئــة ومعالجــة النقــاط التــى متثــل مشــاكل.

تحقيـق التوافـق:
اكتــب عــى الجانــب األيــر من ورقــة :قامئــة بـ"األشــياء التى ميكننــى فعلها ملســاعدتك".
ثــم عــى الجانــب األميــن مــن الورقــة اكتــب :قامئــة بـــ "األشــياء التــى ميكنــك عملهــا
ملســاعدىت" .ثــم ادع الشــخص اآلخــر أو املجموعــة األخــرى لإلضافــة إىل كال القامئتــن .ثــم
ناقــش النتائــج واجـ ِر التغيـرات.
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أخ�ة
قصة ي
عملت أعواماً مع مؤسســات عديدة حيث صدمت بترصفات
يس معاملة آ
القــادة أو أ
العضاء فيهــا .فالبعض ئ
الخرين أو يترصف
بتســاهل يتعــارض مع ما ىل من قيــم .فلو لم اتمالك نفىس لكنت
بســهولة خلقت داخىل كراهية شــديدة لبعض الذين عملت معهم .لو كنت
ن
عىل ف� كل حالة عىل حدا أن اختار
فعلــت ذلــك لمــا أمكن� العمل معهــم .لذلك كان ّ
كث�اً ما يقعوا ف�
أســلوب مختلف ،وأذكّر نفىس أن الناس ليســوا ترصفات ،وإنما هم ي
عالقات أو مواقف تخرج أســوأ ما فيهم.
هم عادة يخشــون فقدان الســيطرة ،ليس ألنهم مغرمون بالســلطة ،ولكن ألنهم
يشــعرون بالمســئولية الزائدة وال يثقون ف� آ
الخرين الذين تربطهم بهم عالقات .فعندما
يترصفون بخوف يصبحون دائماً سـ ئ
ـي� التعامل بشــكل ما .لذلك قررت أن أصادقهم،
وأن أظهر تقديرى ألى ش ئ
� يحاولون عمله بشــكل ســليم (فهناك دائماً هذه المحاولة).
حاولــت أن أظهــر لهم الثقة ،وبذلك أذكّرهــم بمزايا أن تثق آ
بالخرين وتكون موضع
ثقتهم .وبوضعى هذا ن
تغي� ســلوكهم ،ومناقشــة أساليب بديلة
أمكن� مســاعدتهم عىل ي
لطــرق تعاملهم مع آ
الخرين.
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"أذكّر نفىس أن الناس ليسوا ترصفات،
وإمنا هم كث ريا ً ما يقعوا ىف عالقات أو
مواقف تخرج أسوأ ما فيهم".
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الفصـل الـرابع

من خــالل املــرآة
مراقبة وفهم المؤسسات

“

تفهم االحتياجات ش
الب�ية هو نصف الطريق لسداد تلك
االحتياجات

أدالى ستيفنسون

”

مرحباً! أنا "كيكى" ...

هذا الفصل يقدم مادة تفتح أ
ال ي ن
ع� حقيقة! إنه مملوء بـالعديد من
والرشادات العملية لمساعدتنا عىل فهم مؤسساتنا،
"النوافذ" ،والقصص ،إ
للتغ�.
وكيف تنمو وتتطور ،وأين يمكننا المساعدة إذا احتاجت المؤسسات ي

ت
"لوف�" يحىك هذه القصة ...

" بدا ىل أن املشكلة تكمن باألكرث
ىف املدي ر".

كميس تنمية مؤسسية .بدأ عمىل
بدأ أول تعاقد ىل كإستشارى حر ّ
بمكالمة تليفونية من مدير جمعية أهلية ف� "كيب تاون" .دعا�ن
الدارى .كان
وأخ� ن� أنه يواجه صعوبات مع فريق العمل إ
للحضور ب
ن
ن
يرى أن أدائهم أد� من المستوى المطلوب ،ويريد� أن أجرى مقابلة معهم الكتشاف
مشكالتهم ،وأن أقدم تقريراً يتضمن توصيات للمساعدة ف� "بناء قدراتهم".
هكذا بدأت محاورة كل أ
الفراد الكتشاف المشكلة .وبعد ي ن
معينة.
ح� بدأت تتضح ظاهرة ّ
بدا ىل أن المشكلة تكمن أ
بال ثك� ف� المدير وعالقته مع فريق العمل ،وليس ف� الفريق
نفسه كما اعتقد هو .لقد كان المدير رسيع النفعال إىل حد الساءة ف� بعض أ
الحيان.
إ
إ
ف
وأحياناً كان يصيح فيهم ،بل ان احد أفراد الفريق إنفجر � البكاء كلما تذكّر ذلك .فلم

يكن أحد يعرف ما المطلوب منه ،وكانوا يخشون مجرد السؤال .كان من الواضح أفراد
وبالساءة ،مما أدى إىل إنعدام الثقة وإرتكاب أخطاء تافهة،
الفريق يشعرون بتوتر دائم إ
ف
تغ� مستمر � العمالة .وكنت قد تحدثت مع بعض أفراد الفريق
والمقاومة المتعنتة مع ي
ن
الميدا� الذين أيّدوا بدورهم كل ما ذكر ىل.
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وبعد المقابالت ت
ال� تضمنت تقييم لما لديهم من مهارات ومراجعة
أ
أ
الدارية مبا�ش ة
الدارية ،كتبت تقريراً �ش حت فيه أن النظمة إ
النظمة إ
وعملية ،وأن المهارات المطلوبة لتنفيذها تقع داخل نطاق القدرات
الموجودة لدى فريق العمل .ثم تناولت ف� التقرير المدير وعالقته بالفريق ،كاشفاً
ف� جرأة كل ما ذكر ىل ،إىل جانب تحليل بارع ورسد آ
للراء (مع عدم ذكر أسماء ت
اح�اماً
للرسية) .وختمت التقرير بمجموعة من التوصيات المنطقية .ثم طبعت كل ذلك بشكل
أنيق عىل جهاز الكمبيوتر الجديد الخاص ب� .سلّمت التقرير ف� الموعد المحدد لذلك
ن
يستدعي�
ف� اليوم التاىل .وغادرت المكان وأنا فخور تماماً بأول عمل ىل ،وتوقعت أن
ت
توصيا�.
لمساعدتهم عىل تنفيذ
بعد يوم أو ي ن
اثن� دعيت باقتضاب من المدير الجتماع .وعندما وصلت ،وأنا أشعر بالغيظ
ف
ن
ين
جالس� � جانب
الدارى
البالغ حيث لم
يشكر� عىل التقرير ،وجدت المدير والفريق إ
من الطاولة الطويلة ومقعد موضوع عىل الجانب المقابل .وكان المدير قاضياً ،ومحكّماً،
ومحلّفاً! كان ثائراً بسبب التقرير ،ورفض تصديق ما قاله الفريق – وهم ف� مواجهة
نظراته الغاضبة أنكروا ف� خنوع أنهم قالوا ذلك – ثم عارض التحليل الذى عرضته
ن
ورصف� .لقد اس ُتدعيت ،وأُدنت كمذنب ،وطُردت!
أن� استحق هذه المعاملة – بل واتعجب آ
ح� فكرت ف� أ
المر تحققت ن
ولكن ي ن
الن أنهم
دفعوا ىل أجرى!

"يبدوا ان هذا الشخص مل يكن فقط
غري منظم ورسيع اإلنفعال ولكنه أيض اً
شديد اإلساءة .كان إحدى الشكاوى
األساسية انه يرصخ فيهم ويهينهم
أمام باقى العاملني".

أسئلة لالستخدام:
امليسىف عمله؟
•ما هى االتجاهات والقيم التى و ّجهت ّ

تغي الناس؟
•ما هى االفرتاضات التى وضعها عن كيفية ّ

•كيف كنت ستترصف خالف ذلك؟

امليس؟
•ماذا كانت التح ّديات التى واجهها املدير للتعاقد والعمل مع ّ

اتضح ان
ف
الميرس كان مخطئاً � أفكاره
مثلما كان المدير.

•ما الدروس التى ميكن أن تستم ّدها من هذا وميكنك تطبيقها عىل عملك؟

الدرس المستفاد من هذه القصة:
فلنحلل هذه القصة لرنى بالتحديد ما الخطأ الذى حدث.
ـر عــى الرغــم مــن أنــه مألــوف ،إالّ أنــه
أوالً ،مــن الواضــح أن املنهــج الــذى ات ّبعــه امليـ ّ
غــر مناســب.
فبدايــة أجــرى حــوارا ً مــع الفريــق وراقــب عملهــم واألنظمــة املؤسســية ،وليــس ىف
هــذا خطــأ .ثــم حلــل املوقــف وخــرج بنتائــج عــى أســاس "خربتــه الخاصــة ورأيــه".
إنــه أمــر شــائع ،ولكــن مــن هنــا بــدأت املتاعــب .فالتوصيــات املصاغــة مبهــارة والنــرة
الســلطوية التــى ات ّبعهــا ىف التقريــر آلــت باألمــور إىل األســوأ ،حيــث أظهــرت املديــر ىف
ضــوء ســئ .ونتيجــة للتقريــر الــذى كان ســيصبح مســتندا ً معلنـاً ىف املؤسســة ،كان املديــر
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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ىف مــأزق .كان يواجــه احتــاالت موقــف مــذل أمــام فريــق عملــه .فليــس غريبــاً أن
يواجــه املوقــف بالطريقــة التقليديــة "الهجــوم هــو أفضــل وســيلة للدفــاع".
ـر مصمـاً عــى كشــف الحقيقــة والدفــاع عــن الفريــق اإلدارى املظلــوم لدرجــة
كان امليـ ّ
أنــه مل يأخــذ ىف الحســبان رد الفعــل املحتمــل مــن املديــر .لقــد كان مــن الســذاجة أن
يفــرض أن الحــق ســوف يحــرر الجميــع .وبــدالً مــن ذلــك انتهــى األمــر بزيــادة االنقســام
بــن املديــر والفريــق ،وتــرك املؤسســة أســوأ مــا كانــت مــن قبــل.

"كان املدير ىف مأزق .كان يواجه
احتامالت موقف مذل أمام فريق
عمله".
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سر أن يفعله بدالً من ذلك؟
ماذا كان يمكن للمي ّ
كل شــئ تقريبــاً .فــكان يجــب الوضــع ىف اإلعتبــار أن املشــاكل الحقيقيــة تكمــن ىف
املســتويات األعمــق مــن االتجاهــات والســلوكيات والعالقــات ،فــكان ميكنــه أن ان
يســتثمر بعــض الوقــت ىف إقامــة عالقــات وخلــق الثقــة قبــل أن يبــدأ ىف صياغــة ردود
فعلــه .كان ينبغــى عليــه أيضـاً البحــث عــن األمــور التــى تســر عــى مــا يـرام ىف املؤسســة
والتــى كانــت بالتأكيــد موجــودة ،ويحــاول إب ـراز األشــياء اإليجابيــة باملؤسســة والتــى
يوافــق عليهــا الجميــع.
واألهــم مــن ذلــك كان عالقتــه باملديــر ،والــذى ظهــر أنــه أكــر شــخص ىف املؤسســة
امليــر قــد تحــدث إليــه رسا ً وكشــف األمــور التــى
يحتــاج إىل املســاعدة .فــإذا كان
ّ
يصعــب ســاعها والتــى قالهــا الفريــق مــن وراء األبــواب املغلقــة ،رمبــا كان تــرف
املديــر يختلــف .فرمبــا كان ذلــك قــد منــح املديــر الفرصــة إلظهــار مشــاعره وتجاربــه
ورمبــا كان املديــر وقتهــا ســيكون اكــر اســتعدادا ً لتجربــة أســاليب جديــدة ىف التفكــر.
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كــا كان ميكــن أيضــاً للميــر أن يختــم الحــوار األخــر باالعتــذار للفريــق عــن
ترصفــه الوقــح املتســلط الــذى مل يـراع فيــه مشــاعرهم .واألفضــل مــن كل ذلــك انــه كان
ميكنــه توضيــح أن املشــاكل مل تكــن خطــأ مــن املديــر ،ولكنهــا نتيجــة ملامرســات جامــدة
أخرجــت أســوأ مــا فيهــم جميع ـاً.
مــن يــدرى كيــف كانــت ســتصبح نتيجــة عمــل امليــر إذا تــم خلــق روح مــن
الصــدق وتحليــل الــذات .رمبــا كانــت تلــك املهمــة هــى لحظــة تطهرييــة للمؤسســة ميكن
فيهــا للجميــع فهــم مؤسســتهم ومــا يحــدث فيهــا بشــكل أفضــل ،وبالتــاىل يتعلمــون
ويتصالحــون .وكان ميكــن أن يُدعــى أعضــاء الفريــق إلبــداء اقرتاحاتهــم عــن كيفيــة ســر
األمــور ىف املســتقبل .وإذ يختتــم تدخلــه بالنظــر فيــا إذا كان ال يـزال هنــاك شــكوك أو
ـر أن يســأل كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق أن يعــر
مخــاوف أو اســتياء ،كان ميكــن للميـ ّ
عــا يشــعر بــه ،وذلــك قبــل أن تتحــرك املجموعــة نحــو تصـ ّور ملســتقبل أفضــل وبعــض
خطــوات عمليــة لتحقيــق ذلــك .وبوجــه عــام ،كان ميكــن أن تحــدث مراجعــة للخــروج
بــدروس مســتفادة مــن هــذه العمليــة ،يتبعهــا جولــة ختاميــة تتيــح للمجموعــة وضــع
أهــداف جديــدة إلحــداث تلــك التغي ـرات.

"هل التقرير املكتوب الزم حقيقة؟"

التقارير المكتوبة  ...هل تفيد دائماً؟
دامئ ـاً هنــاك مســألة التقاريــر املقيتــة .هــل التقريــر املكتــوب الزم حقيقــة؟ التقاريــر
التوصــل
املكتوبــة بوجــه عــام تســاعد عــى تســجيل الق ـرارات واالتفاقــات التــى يتــم ّ
إليهــا والخطــوات املقرتحــة للتقــدم ،وبيــان بعــض الــدروس املســتفادة مــن العمليــة.
يرســخ تلــك االتجاهــات
ولكــن ىف وجــود الـراع فــإن وجــود تقريــر مكتــوب ميكنــه أن ّ
املتعارضــة.
فاألفضــل تشــجيع املؤسســات لتوثيــق أعاملهــم وكتابــة تقاريرهــم بأنفســهم ،فهــم
بهــذه الطريقــة يصبحــون املتحكمــن ىف مســتقبلهم الخــاص .بــل أن ىف بعــض األحيــان
وجــود مــادة مســجلة بشــكل غــر رســمى قــد يشــجع عــى تأمــل األحــداث ،واألســئلة
التــى أثــرت ،بــل واســتخراج بعــض األفــكار لالســتفادة مــا تعلّمــه فريــق العمــل .وهــذه
العمليــة قــد تكــون أكــر فائــدة بكثــر مــن تقريــر رســمى مكتــوب.
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ف� بعض
الحيان يكون من أ
أ
الفضل
للمؤسسات توثيق أعمالهم وكتابة
تقاريرهم بأنفسهم بهذه الطريقة يصبحون
ين
المتحكم� ف� مستقبلهم الخاص.
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تيسيـــر الفهـم املؤسسـى
بعض مبـادئ وإرشـادات:
اكشف :ساعد اآلخرين أن يفهموا أنفسهم ومؤسستهم بشكل أفضل ليكتشفوا
ويشاركوا اآلخرين ىف اكتشاف ما يحدث بالفعل داخل مؤسساتهم.
استكشف :ساعد اآلخرين عىل استكشاف وفهم ليس
فقط مشاكلهم ،ولكن تقييم وتقدير ما يصلح
واالحتامالت املستقبلية .فهذا من شأنه أن يبنى
الثقة واألمل حني يلزم عليهم مواجهة املشاكل.
وضّ ح :ساعد اآلخرين عىل ايجاد الوقت لوصف ما
يشعرون به والسلوكيات التى الحظوها ىف أنفسهم،
دون انتقاد أو تقييم أنفسهم .فاملالحظة
املتأنية سوف تعطى صورة أوضح وأكرث
أصالة وأقل تهديدا ً.
اسمع :تأكد من االستامع لجميع األصوات –
فغالباً األشخاص األهدأ يكون لديهم معلومات أهم.

بدائل أ
للسلوب القائم عىل
المشاكل:
ين
ين
للتغي�:
معروف�
أسلوب�
هناك
ي
"االستفسار المنطوى عىل التقييم
االيجا� او التقدير (Appreciative
ب
 ،")Inquiryو"التنمية المجتمعية المبنية
عىل الموارد (Asset-Based Community
 ،")Developmentف� مقابل أ
الساليب
التغي� القائم عىل المشاكل .تعتمد هذه
ي
أ
التغي� عىل أساس
الساليب عىل بناء
ي
الموارد الموجودة فعلياً ،وعىل كل ما هو
صحى وفعال .يمكن لتلك أ
الساليب ان
ّ
تكون مثمرة جداً ،ونشجع عىل استخدامها.
ولكن إذا استخدمت هذه أ
الساليب بطريقة
سطحية فإنها يمكن أن تؤدى إىل إخفاء
المشاكل الكامنة وظهور صورة وردية يغ�
متوازنة .وكما ن
س�ى ف� الفصل الخامس قد
تكون هناك اتجاهات وقيم أو ت
اف�اضات
ث
أك� تعقيداً ينبغى أن تظهر عىل السطح
تغ� جديد.
وتواجه لتفسح الطريق أمام ي ّ
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إبرز :ساعد اآلخرين عىل إبراز تاريخ املؤسسة ،كيفية
أنشائها وتطورها .فهذا يساعدهم عىل تعلم دروس
هامة بشكل جامعى ،وعىل النظر بعني التقدير
لتقدمهم أكرث من قياس قدراتهم حسب معايري خارجية
مستوى جيد مقارنة باآلخرين؟") فذلك
("هل نحن عىل
ً
ميكن أن يثبط هممهم ويدمرهم.
احذر :احذر التوضيحات البسيطة .فاملشاكل الصعبة كثريا ً ما يكون
لها أسباب عديدة أو معقّدة ،بعضها ىف املاىض ،وبعضها ىف الحارض ،وبعضها يتكرر ىف
دوائر مفرغة مدعمة بذات التكرار .والكثري من املشاكل التى نواجهها هى مجرد أعراض
سطحية ملشاكل أعمق.
انتبه :راع مشاعر اآلخرين – فهذه هى أهم املفاتيح التى تقودك إىل األمور املهمة.
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هل يفيد التقييم املؤســى؟
لقــد أصبــح مــن الشــائع لــدى الجمعيــات األهليــة أوالجهــات املانحــة ىف الغــرب الذيــن
يدعمــون تنميــة رشكائهــم ىف الجنــوب مــن املؤسســات املجتمعية/الجمعيــات األهليــة
أن تجــرى "تقييــم ذاىت مؤســى" مــع رشكائهــا .الكثــر مــن النظــم املعتــادة لتحليــل
املؤسســات قــد تحولــت إىل أدوات وقوائــم مراجعــة لتقييــم األداء املؤســى بهــدف
تنفيــذ الخطــط للتطــور.

تجاوز التمارين الفنية الجامدة:
مثــل هــذه النوعيــة مــن التقييــم املؤســى ميكنهــا ان تتحــول إىل متاريــن فنيــة جافــة ال
حيــاة فيهــا وال تعكــس الطبيعة الحقيقية للمؤسســة .فعــادة تركّــز األدوات وقوائــم املراجعة
باألكرثعــى الجوانــب الرســمية املنظــورة للمؤسســة ،مثــل هياكلهــا ،ونظمهــا اإلجرائيــة
واإلداريــة ،خاصــة النظــم املاليــة املحاســبية ،بغــرض تقييــم قدرتهــا عــى إدارة مــا تتلقــاه من
متويــل مــن الجهــات املانحــة الغربيــة .هــذه هــى معظــم الجوانــب املنظــورة للمؤسســة،
ولكــن هنــاك أيض ـاً الكثــر عــن املؤسســات مــا ال ميكــن للمــرء أن ي ـراه باســتخدام مثــل
هــذه األدوات للتقييــم ،وقــد تكــون أمــور أكــر تأث ـرا ً ىف تحديــد عمــل املؤسســة.

"مثل هذه النوعية من التقييم
املؤسىس ميكنها ان تتحول إىل متارين
فنية جافة ال حياة فيها وال تعكس
الطبيعة الحقيقية للمؤسسة".

مراعاة التنوع:
متيــل التقييــات إىل قيــاس وضــع املؤسســة املحليــة الرشيكــة ،باملقارنــة باملؤسســات
الســليمة ىف الغــرب .ولكــن التقييــم نــادرا ً مــا يراعــى التنــوع الكبــر ىف األشــكال
املؤسســية ىف مجتمعــات الجنــوب .فعــى ســبيل املثــال أداة التقييــم قــد تســأل مــا إذا
كانــت املؤسســة لديهــا مجلــس إدارة مس ـ ّجل يقــوم بعملــه أم ال ،بينــا الســؤال األكــر
مالءمــة ميكــن أن يكــون مــا إذا كانــت املؤسســة تحتــاج بالفعــل إىل مجلــس إدارة أم ال.
رمبــا األفضــل ملؤسســة محليــة معيّنــة تقليديــة أن تــدار بالطــرق التقليديــة .أو تكــون
املؤسســة لديهــا فكــر تجديــدى ويجــب عندهــا تجــاوز األســاليب املعتــادة واللجــوء إىل
أســاليب مختلفــة متام ـاً.

أدوات
التقييم الرسمية ال تكون
غالباً من المرونة بحيث تضع �ف
االعتبار تاريخ المؤسسة الخاص.

التعامل مع الحركات االجتماعية:
يلــزم التعامــل مــع املؤسســات املجتمعيــة والحــركات االجتامعيــة برؤيــة مختلفــة .فهــم
يعملــون أفضــل باســتخدام األســاليب الفوضويــة غــر املنظّمــة مقارنــة باملؤسســات
املهنيــة "ذات الكفــاءة" .وبهــذا األســلوب يتيحــون الفرصــة لغــر املتخصصــن أن يتولــوا
القيــادة ويشــاركوا .أمــا أســاليب التقييــم املســتوردة فيمكــن أن تــؤدى بهــذه املؤسســات
ألن تصبــح مؤسســات مهنيــة مستنســخة ولكنهــا غــر ف ّعالــة ،فتفقــد أســاليبها املحليــة
وارتباطهــا بالنــاس.

األمور التى تخضع للتقديرات:
يعتــر التقييــم أمــر تقديــرى .ومبــا أن املؤسســات ليســت كاملــة ،فالبــد مــن وجــود
فجــوات ىف كل الجوانــب .ونتيجــة ألســاليب التقييــم املســتخدمة ،غالبــاً مــا يصبــح
لــدى املؤسســات شــعور بعــدم املالمئــة وضعــف املكانــة .هــذا باإلضافــة إىل أن املعايــر
املســتخدمة هــى ىف الغالــب مســتوردة ونــادرا ً مــا تقــوم املؤسســات املجتمعيــة
والجمعيــات األهليــة بتطويرهــا باســتخدام أفكارهــا فيــا يتعلــق مبــا هــو صحيــح ونافــع.
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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"ينبغى عىل الجهات التى تأىت بأدوات
تقييم خارجية ،حتى املستخلصة
من هذا الكتاب ،عدم التقليل من
شأن األسلوب الذى يرى به اآلخرون
أنفسهم".

فعــى ســبيل املثــال حــن أجــرت  CDRAتقييـاً ملؤسســتها ،والتــى كانــت تشــعر أنهــا
ســليمة اىل حــد كبــر ،باســتخدام واحــدة مــن أكــر األدوات شــيوعاً  ،OCATتعجــب
األخصائيــون مــن حصــول املؤسســة عــى درجــات منخفضــة ىف املجــاالت التــى كانــوا
يعتقــدون أنهــم أقويــاء ومتم ّيزيــن فيهــا.
إن األدوات الرســمية عــادة مــا تكــون غــر قــادرة عــى قيــاس التطــور الــذى شــهدته
املؤسســة ،وبالتــاىل يتــم إغفــال تاريــخ املؤسســة .مــا أهميــة ذلــك؟ .قــد تحصل املؤسســة
املجتمعيــة أو الجمعيــة األهليــة عــى درجــات منخفضــة ىف قوائــم املراجعــة ،وتظــن
انهــا تحتــاج إىل مســاعدة ىف مجــاالت معيّنــة ،ولكــن إذا كان قــد تــم تقييمهــم ىف عــام
ســبق لتبــن درجــة تقدمهــم منــذ ذلــك الحــن ،فقــد يشــر هــذا إىل أنهــم سيســتمرون ىف
التقـ ّدم إذا ت ُركــوا لحالهــم .فالتقييــم الجامــد ميكــن أن يكــون ه ّدامـاً ،ويقلّــل مــن شــأن
املكاســب التــى حققتهــا املؤسســة.

تجنّب التشخيص المبسط:

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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كمثــال للتشــخيص املبســط فــإن عبــارة مثــل" :أداء فريــق العمــل متــدنٍ ىف مجــال
عملهــم الفتقارهــم إىل املهــارات" ميكنهــا أن تخــرج الجميــع عــن مســارهم .فــأداة التقييم
ميكنهــا دفعــم لإلعتقــاد أنهــم بحاجــة إىل تدريــب لتطويــر املهــارات ،بينــا مهاراتهــم مــن
الناحيــة الفنيــة ميكنهــا أن تكــون جيــدة مــع وجــود أســباب أعمــق لضعــف أدائهــم .قــد
يكــون الســبب هــو افتقــار للثقــة ،أو زيــادة العمــل ،أو عــدم معرفتهــم مبــا هــو متوقّــع
منهــم .لذلــك فــإن األدوات التــى متيــل إىل حــر املشــاكل ميكنهــا أن تفشــل بســهولة ىف
إبـراز األســباب األعمــق.
ينبغــى عــى الجهــات التــى تــأىت بــأدوات تقييــم خارجيــة ،حتــى املســتخلصة مــن
هــذا الكتــاب ،عــدم التقليــل مــن شــأن األســلوب الــذى يــرى بــه اآلخــرون أنفســهم .وىف
نهايــة هــذا الفصــل مــن الكتــاب نوضّ ــح بعــض أســاليب ميكــن أن تتكامــل مــع األســاليب
املحليــة ىف الرؤيــة .إن املؤسســات أكــر أهميــة وتعقيــدا ً مــا تســتطيع هــذه اإلدوات
الجامــدة أن تكشــف .إننــا نحتــاج إىل تطويــر قدراتنــا لــى تعطــى املؤسســات حقهــا مــن
التقديــر كإبداعــات برشيــة رائعــة.
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كريىس تحىك قصة من ش�ق أفريقيا

"لمن هذا التقييم على أى حال؟"
هذه القصة مستمدة من أ
اليام ت
ال� كنت أعمل فيها مسئول برامج
ين
متطوع� يقدمون
لدى مؤسسة تنمية دولية كندية تعمل من خالل
تدريباً لبناء مهارات فريق العمل من خالل المعايشة.
ف
ت
و� ذلك ي ن
مؤسس� متحمسة لذلك االتجاه الجديد
الح� كانت
للتقييم المؤسىس ( .)OAبدأنا "التجريب" باختبار عمل لتقييم
مؤسىس مع واحدة من المؤسسات ال�ش يكة لنا ف� �ش ق أفريقيا .كانت
صغ�ة تعمل ف� مناخ ريفى بب�امج
هذه المؤسسة مؤسسة مجتمعية ي
بالضافة
امتدت من إاليدز ( )HIV/AIDSإىل القروض متناهية الصغر ،إ
إىل تدريب تكنولوجيا المعلومات ( )ITوتدريبات مهنية للشباب .كان
يدير تلك المؤسسة قائد ذو شخصية جذابة وكان ملهماً ونشطاً.
زارت مديـ ت
ـر� تلك المؤسســة لمــدة ي ن
يوم� وأجرت معهم

فحصـاً للتقييم المؤســى .ونظراً لضيــق الوقت كان هناك
العديــد من الحوارات الشــخصية مع أعضاء قدامى ف� المؤسســة.
ت
مدير� المســح عىل أســاس مالحظاتها.
ولكــن بوجه عام اكملت
أ
ثــم عــادت إىل مكتبنا ،وملت تقريــر الفحص ،وحددت الدرجات
المناســبة وفقـاً لهذه أ
الداة للتقييم المؤســى .وعند تدوين
النقــاط وجدت أن هذه المؤسســة أحــرزت تقدير "ضعيف جداً"،
كب�ة من جهة قدرة هذه المؤسســة
ممــا أثار داخلها شــكوكاً ي
نقدمه مــن بناء للقدرات.
تقبل ما ســوف ّ
الصغـ يـرة المكافحــة عىل ُّ
وكان العديــد مــن أفراد فريق العمل قد كشــفوا لها خــال التقييم
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وكث�ون منهم
المؤســى أنهم كانــوا يعملون دون مرتبات ثابتــة ،ي
كانوا يســتعدون تل�ك المؤسســة .وهكذا كان الســؤال هو كيف
يمكــن لعملنا أن يســتمر معهم؟
أ
لذلك تم إعادة النظر ف� تلك ال�ش اكة وأُلغيت النشطة
ال�امج المسئولة عن هذه ال�ش اكة
المقبلة .وطلبت نم� مسئولة ب
أعد خطة انسحاب من تلك ال�ش اكة .ن
ولكن� شعرت أن هذا
أن ّ
كان استخدام غ� عادل للتقييم المؤسىس ،حيث كنا قد بدأنا �ف
ي
استخدام أسلوب التقييم المؤسىس كوسيلة لفهم أفضل جوانب
القوة والضعف لدى الجهة ال�ش يكة ،لىك يمكننا أن نخطط لكيفية
التدخل بشكل ث
أك� مالئمة لمساعدتهم .وبدال ً من ذلك قمنا
باستخدام التقييم المؤسىس كأداة تخدم هدفنا ف� اتّخاذ القرار
بشأن ال�ش اكة ،وبهذا استخدمنا جوانب الضعف ضد المؤسسة.
ن
ت
ليمكن� العودة اىل
مؤسس�
عندها حاولت أن أكسب تأييد
الجهة ال�ش يكة ،واستخدم أساليب أخرى لفهم المؤسسة يغ�

أسلوب التقييم المؤسىس الذى استخدمناه قبالً .وقد كانت
مؤسس� قلقة من ذلك الجراء حيث أن العديد من أ
ت
النشطة الهامة
إ
ت
مدير� لهم.
كانت قد ألغيت بعد زيارة
ذهبت للمؤسسة وحاولت أن أعيد روح التقييم ت
الذا� وأن
ت
مؤسس� لىك
تع� عن جوانب القوة والضعف ف�
أشارك بأمثلة ب ّ
يكون هذا نوع من تدريب التفهم المتبادل .هكذا قضينا وقتاً معاً
نجرى حوارات مع جميع أفراد الفريق ،ونعقد ورش عمل،
للمور أ
مش�ك أ
الساسية الظاهرة .ف
ونصل إىل فهم ت
و� النهاية
كانت المؤسسة قد وصلت إىل فهم ت
مش�ك لجوانب القوة
ف
والضعف لديها وانتهت إىل قرار برغبتهم � إقامة روابط
مع بعض مؤسسات بناء القدرات المحلية ت
وال� يمكنها
معينة يشعرون بحاجتهم إليها من أجل النمو
تقديم موارد ّ
تغ�اً ونهاية
والتغلب عىل التحديّات .وعملياً قد أبرز هذا ي ّ
ت
ل�ش اكتنا معهم .ولكن كان هذا ف� صورة قرار مش�ك،
ت
وليس كالنتيجة الجافة ت
مدير� عقب
ال� توصلت إليها
زيارتها أ
الوىل.
الكث�ون منا "الجمعيات أ
الهلية الدولية" نهمل
ي
ن
ن
تيس� التقييمات
مهمة
وب�
سلطتنا
ب�
ي
ي
الفصل ي
المؤسسية للجهات ال�ش يكة لنا .ينبغى علينا أن
المعاي� ت
ال� وضعناها
نعمل باجتهاد لتطبيق
ي
التفوه
بأنفسنا لل�ش اكة ،وأال يكون ما نفعله هو مجرد ّ
بالمفاهيم الخاصة بسيادة المؤسسات والتبادلية.
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نافـــذتني ...
نفهـم من خاللها المؤسسـات

مراحل تطور المؤسسات

العنارص والحلقات أ
الساسية
للمؤسسات
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ىف الفصــل األول أوضحنــا أن املؤسســة هــى جهــاز حــى لــه ســات متعــددة .وتضمــن
هــذا قيــم املؤسســة ومبادئهــا ،ونشــاطها الفعــى ،وعالقاتهــا اإلنســانية ،وثقافتهــا
وعاداتهــا ،ومرحلــة النمــو التــى بلغتهــا .كــا أرشنــا إىل أن هــذه الســات تكمــن وراء
الجوانــب املنظــورة ،مثــل هيــكل املؤسســة ،إدارتهــا ،إج ـراءات ات ّخــاذ الق ـرارات فيهــا،
والسياســات واألنظمــة الشــكلية ،واألطُــر التــى يتــم مــن خاللهــا التخطيــط والتنظيــم.
ونقــ ّدم هنــا منوذجــن لتفهــم املؤسســات – نوافــذ لتســاعدنا عــى رؤيــة أوضــح
للســات األساســية .أمــا عــن الق ـ ّراء الذيــن يــرون أن الجوانــب املنظــورة ت ُطــرح جانب ـاً
لتظهــر الجوانــب األقــل وضوح ـاً ،فرتيّثــوا .ســوف يتضــح أنــه مــن خــال فهــم تاريــخ
املؤسســة ،وحلقــات الحيــاة ،والثقافــة ،والعالقــات ،ســوف تبــدأ الصــورة كاملــة ىف الظهور
حيــث تــرز أيض ـاً الجوانــب الظاهــرة والشــكلية ىف ضــوء أكــر وضوح ـاً.
كل مــن النافذتــن يســاعدنا عــى توجيــه أســئلة محتلفــة عــن املؤسســة التــى نعمــل
وتتغي
معهــا .مــن خــال النافــذة األوىل ننظــر إىل مراحــل تنميــة املؤسســة ،وكيف تتطـ ّور ّ
مبــرور الوقــت – مثــل نافــذة مراحــل تنميــة الفــرد التــى أوردناهــا ىف الفصــل الثــاىن .أمــا
النافــذة الثانيــة فــرى مــن خاللهــا العنــارص والــدورات األساســية للمؤسســات ،كطريقــة
متكننــا مــن رؤيــة املؤسســة وهــى تعمــل .هــذه النافــذة الثانيــة تذكّرنــا بنمــوذج الــرأس،
والقلــب ،والقدمــن .وكل نافــذة تك ّمــل األخــرى لتســاعدنا عــى تقديــم صــورة أكــر
شــموالً للمؤسســة.

الفصل الرابع :من خــالل المــرآة

النــافـــذة األولــى
مراحل نمو المؤسسة
كيف تنمو وتتطور المؤسسات
املؤسســات تشــبه البــرش .يولــد اإلنســان ،وينمــو ،وىف النهايــة تنتهــى حياتــه .وقــد ذكرنــا
ىف الفصــل الثــاىن أن األفـراد ميــرون بثالثــة مراحــل تنميــة عامــة – التبعيــة ،االســتقاللية،
والســلطة املشــرتكة .وبنفــس الطريقــة متــر املؤسســات مبراحــل أو جوانــب ماثلــة.
اســتطاع األخصائيــون املشــهورون ىف مجــال تنميــة املؤسســات مثــل "برنــارد اليفجود"
و"فريتــز جالســل" ،مــن خــالل مالحظاتهــم ملؤسســات عديــدة ،أن مي ّيــزوا بــن املراحــل
أو الجوانــب األربعــة للتنميــة املؤسســية :مرحلــة الريــادة ،مرحلــة العقالنيــة ،مرحلــة
التكامــل ،ومرحلــة الرتابــط.
المراحل ن� إيجاز:

أ
عشوا� ولكنه منعش بحيوية جديدة .إنه مرن
 .1مرحلة الريادة :تشبه عشب مزهر،
ولكنه يعتمد عىل المؤسس أو الرائد ،والذى عادة ما يمثل دور الوالد للمؤسسة.
يم� -يسار -ي ن
 .2مرحلة العقلنية" :يسار -ي ن
يم�" .فالمؤسسات ن� هذه المرحلة مستقلة،
ث
أك� وعياً وأفضل تنظيماً.
 .3مرحلة التكامل :تشبه ن
اليخ� الجيد ،فهذه المرحلة هى خليط من أفضل العنارص.
المؤسسات ن� هذه المرحلة تكون مستقلة ،منظمة ،ث
وأك� مرونة.
 .4مرحلة ت
ال�ابط :المؤسسات ن� هذه المرحلة تكون مستقلة ومرتبطة بشكل أفضل ببيئتها.
ين
النجل�ية عن هذه المراحل)
(انظر الرسم ن� الصفحات  81 -80ن� النسخة

Fritz
Glasl

Bernard
Lievegoed

عىل نقيض الحال مع ش
الب� ،ال تحتاج
التحول من مرحلة
المؤسسات إ�
ّ
إ� أخرى .وبعض المؤسسات مثل
المؤسسات المجتمعية والجمعيات
أ
الصغ�ة ،أو الجهات المهنية مثل
االهلية
ي
المعماري� أو أ
ين
االطباء ،قد يسعدهم
االستمرار ن� مرحلة الريادة .بينما آخرون،
االدارات الحکومية ،قد تفضل البقاء
مثل إ
ن� مرحلة العقلنية.
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مرحلة الريادة
السنوات األولى
تشــبه هــذه الفــرة القســم األول مــن حيــاة اإلنســان :يولــد ،ثــم ينمــو ،ثــم يبــدأ مرحلــة
املراهقــة .ففــي الغالــب ،تتســم املرحلــة األوىل مــن الريــادة الناجحــة بالحيويــة والنشــاط،
كــا تكــون مليئــة باملفاجــأت والتقـ ّدم .حيــث يبــدأ الرائــد  -الــذي غالبـاً مــا يكــون شــخص
واحــد أو اثنــان  -املغامــرة بحــاس ونشــاط فائــق ،وفكــرة واضحــة عــا يريــد تحقيقــه.
ويجمــع الــرواد حولهــم األشــخاص املتحمســن ،وهــؤالء يف الغالــب مــن األصدقــاء موضــع
الثقــة ،ويعطــون وقتـاً كبـرا ً والتزامـاً يف عمليــة امليــاد الجديــد لهــذه املهمــة.
ففــي الغالــب تنعــم املؤسســات الرائــدة مبنــاخ أرسي ،وميكــن أن تكــون مؤسســة غــر
رســمية ،دون سياســات أو إجـراءات واضحــة .وتُعقــد اإلجتامعــات فــورا ً حســب االحتيــاج
كل يــوم .وتصــاغ الخطــط كلــا طــرأت عــى الذهــن فتــؤدى إىل تجربــة العديــد مــن
الخطــط .واملتوقّــع مــن الــرواد أن يكونــوا مســتع ّدين الت ّخــاذ القــرارات الفوريــة دون
مناقشــات كثــرة .وتتســم هــذه املرحلــة باإلبــداع والرسعــة واملرونــة ،مــع إتاحــة الفرصــة
ألنــاس مختلفــون أن يلعبــوا أدوارا ً عديــدة ىف أوقــات مختلفــة.

النمو و األزمات
املؤسســة الناجحــة تجــذب املــوارد وتنمــو مبعــدل رسيــع .ولكــن النمــو يصحبــه مشــاكل
مبــرور الوقــت ،حيــث يلتحــق باملؤسســة موظفــون جــدد مل يشــاركوا يف كفــاح وأف ـراح
األيــام األوىل للمؤسســة .وكلــا إنضــم أفــراد جــدد للمؤسســة ،ضاعــت روح األلفــة،
واختفــى الشــعور باملنــاخ األرسى ،وغالبــاً مــا ينشــأ الــراع بــن األجيــال القدميــة
والجديــدة.
وأيض ـاً كلــا إزداد ضغــط العمــل و عــدد أف ـراد فريــق العمــل ،صــارت األمــور أكــر
تعقيــدا ً وظهــرت الصعوبــات .ومــع كل ذلــك قــد ال يرغــب الرائــد ىف التخــى عــن أســلوبه
غــر التقليــدى يف اإلدارة ،بــل يســتمر ىف التمســك بــه .بينــا ىف الجانــب األخــر قــد يرغــب
فريــق العمــل الجديــد – حيــث زادتهــم الخــرة متكُّنـاً – ىف ات ّخــاذ بعــض القـرارت وتــوىل
إدارة العمــل الــذى يضطلعــون بــه.
وإذا مبشــاكل أخــرى تــرز بشــكل غــر متوقّــع .وميكــن أن يــؤدى هــذا إىل التشــوش
والفــوىض .وبنــا ًء عليــه يحتــاج األمــر إىل مســتويات جديــدة مــن التخطيــط والدعــم
املنتظــم ملواكبــة النمــو وتزايــد التعقيــد يف العمــل .ويشــمل ذلــك أهــداف وسياســات
مفهومــة بوضــوح لتمكــن األفــراد مــن العمــل معــاً .ولكــن قــد يجــد هــذا مقاومــة
مــن الرائــد وقدامــي العاملــن املغرمــون باأليــام الســالفة حــن كانــت الشــكليات غــر
موجــودة .لهــذا فــإن الحــاس يقــل وتزيــد الرصاعــات.

القيادة و تيسير األزمات
التغــر الطــارئ والتحــ ّوىل .وتتضمــن مرحلــة الريــادة
ىف الفصــل األول تحدثنــا عــن
ّ
عــى نطــاق كبــر نــوع مــن التغيــر الطــارئ قــد يتصاعــد إىل أزمــة ميكــن أن تــؤدي إىل
تغيتحــويل .وبهــذا تحــ ّول املؤسســة ذاتهــا وهــى تدخــل مرحلــة العقالنيــة.
ّ
فــإذا اســتطاعت املؤسســة أن تعــى األزمــة وتشــعر باالحتيــاج إىل التح ـ ّول ،فســوف
ميكنهــا أن متــر مــن األزمــة إىل مرحلــة جديــدة مــن النمــو ،وإن كان ممزوجـاً ببعــض األمل.
يف بعــض األحيــان تكــون األزمــة كبــرة بحيــث تشــعر املؤسســة أنهــا ىف حاجــة إىل
مبيسيــن خارجيــن إلرشــادها خــال عمليــة التغيــر .ميكــن أن يكــون هــذا
االســتعانة ّ
ـر الــذي
أم ـرا ً جيــدا وميكــن أن يحــول دون حــدوث دمــار داخــي .أمــا بالنســبة للميـ ّ
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تســتعني بــه املؤسســة ىف األزمــة التــي متــر بهــا ،تكــون مهمتــه العاجلــة هــي تق ّبــل
وفهــم كافــة املشــاعر واألفــكار املتنافســة التــي تجتــاح املؤسســة .فلــي ميكــن تحقيــق
التح ـ ّول إىل املرحلــة الثانيــة ،يلــزم اعتبــار األزمــة جــزءا ً طبيعي ـاً مــن تطــور املؤسســة،
وليــس فش ـاً لهــا.
ـر أن يســاعد املنظمــة عــى معرفــة وفهــم أي مــن ســات
وهنــا يتعـ ّـن عــى امليـ ّ
املؤسســة الرائــدة ينبغــي إعطائهــا حقهــا مــن التقديــر واالحتفــاظ بهــا ،وأي منهــا غــر
ذى فائــدة ويلــزم التخــي عنهــا أو عــدم تذكّرهــا .إن هــذا مــن شــأنه أن ميهــد الطريــق
إىل ترســيخ مجموعــة جديــدة مــن املبــادئ والقيــم املؤسســية .وتعــرف هــذه العمليــة
بعمليــة التغيــر " "Uوســوف نناقشــها ىف الفصــل الخامــس.
مــا مل يتــم اجتيــاز هــذه األزمــة بصــورة جيــدة ،ميكــن أن تنتهــي املؤسســة .وقــد
يتفاقــم الوضــع ،عندمــا تســحب الجهــات املانحــة دعمهــا نتيجــة انطبــاع خاطــيء أن
املنظمــة يف طريقهــا للفشــل .ويف بعــض األحيــان قبــل ظهــور األزمــة بوقــت طويــل ،قــد
يثــر القــادة الســاذجني أو الجهــات املانحــة نوعـاً مختلفـاً مــن األزمــات ،وذلــك بإرصارهم
عــى أن تصــر املؤسســة الرائــدة أكــر تنظيـاً أرسع مــا يلــزم ،أو يحاولــون الــزج بهــا
جـرا ً نحــو مرحلــة العقالنيــة .وهــذا يشــبه إىل حـ ٍـد مــا الوالديــن عندمــا يدفعــون طفلهم
نحــو التــرف كــا لــو كان راشــدا ً قبــل الوقــت املناســب لذلــك! فقــد يــؤدي ذلــك إىل
إخــاد روح و طاقــة الريــادة لــدى املؤسســة وقــد يــؤدى باملؤسســة الحيويــة إىل نظــام
بريوقراطــي مميــت ،حيــث يضيــع كل حــاس لديهــا.
ويف بعــض األحيــان ،يرفــض الــرواد تغيــر أســلوب قيادتهــم وبذلــك يفقــدون مــن ال
يــرىض بذلــك مــن العاملــن .هــذا بــدوره يــؤدى أمــا إىل انهيــار املؤسســة أو اضطرارهــا
للبــدء مــن جديــد و إعــادة نفــس املرحلــة.

"اإلرصار عىل أن تصري املؤسسة ال رائدة
أكرث تنظي امً أرسع مام يلزم ،أو
يحاولون الزج بها ج ربا ً نحو مرحلة
العقالنية .وهذا يشبه إىل ح ٍد ما
الوالدين عندما يدفعون طفلهم نحو
الترصف كام لو كان راشدا ً قبل الوقت
املناسب لذلك".

مرحلة العقالنية

السنوات األولى

إذا مــا متكنــت املؤسســة مــن إخــاد عاصفــة أزمــة مرحلــة الريــادة ،وتق ّبــل القــادة
فكــرة االحتيــاج إىل التغيــر ،عندئــذ ســتتمكن املؤسســة مــن االنتقــال بصــورة كاملــة إىل
املرحلــة التاليــة .وكث ـرا ً مــا ينســحب الرائــد أثنــاء األزمــة ويتّجــه إىل مؤسســة أخــرى
مفســحاً الطريــق لقائــد جديــد.
هــذه املرحلــة متثّــل انتقــال املؤسســة مــن األســلوب الشــخيص والفطــرى والتجريبــي
إىل أســلوب أكــر موضوعيــة ووعــي ووضــوح وتخطيــط لتلبيــة أهــداف املؤسســة
املتزايــدة.
و يف املرحلــة العقالنيــة ،يبــدأ ظهــور أهــداف وسياســات مشــركة ومد ّونــة .كــا يوجد
أيض ـاً ىف هــذه املرحلــة وضــوح ىف عمليــة ات ّخــاذ الق ـرارات ،إىل جانــب وجــود األنظمــة
واألدلــة اإلجرائيــة ،ويظهــر االحتيــاج إىل عالقــات رســمية بــن الرؤســاء واملرؤوســن.
ويــزداد اإلدراك لرؤيــة و كيــان وهــدف املؤسســة .كــا تتضــح مســئوليات القيــادة فيــا
يتعلــق بالخطــط ،واإلجـراءات ،واألهــداف ،والسياســات ،والتنظيــم ،والتقييــم واملتابعــة.
يضطلــع فريــق العمــل مبهــام أكــر تخصصــاً يف هــذه املرحلــة .فتؤســس أقســام
ومســتويات جديــدة لــإدارة حتــى ميكــن توزيــع العمــل بإحــكام أكــر .فيتــم ترقيــة
القدامــى إىل مســتويات قياديــة جديــدة ،بشــكل ال ميَكــن القائــد مــن اتخــاذ الق ـرارات
وإدارة كل مــا ىف املؤسســة بنفســه .كــا ينبغــي تأســيس اختصاصــات جديــدة تكامليــة،
مثــل عقــد إجتامعــات بــن األقســام املختلفــة ،وذلــك ملواجهــة الفصــل بــن األقســام
الــذى ينتــج عــن هــذا النظــام.
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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يف هــذه املرحلــة أساس ـاً ،تصــل املؤسســة إىل التــرف الجامعــى بأســلوب أكــر وعي ـاً
وتخطيط ـاً .وليســت هــذه عمليــة ســهلة بالــرورة ،إذ قــد تكــون هنــاك مقاومــة مــن
بعــض إفـراد فريــق العمــل الذيــن يشــعرون أن املؤسســة تتحــول إىل البريوقراطيــة .ويكــون
التحــدى هــو تفــادى تحويــل املؤسســة إىل آلــة أو اىل مــكان من ّفــر للعاملــن بهــا .لذلــك
فمــن املهــم االســتامع إىل كافــة وجهــات النظــر للمحافظــة عــى املؤسســة يف صورتهــا
الصحيــة والحيويــة .قــد يتحــدث قدامــى العاملــن بــيء مــن الحنــن إىل األيــام األوىل
حيــث كان يســود املنــاخ العائــي! لذلــك ،فــإن اإلحتفــاظ بــيء من اللمســات اإلنســانية ىف
مرحلــة الريــادة قــد يكــون جدي ـرا ً باالهتــام لتحقيــق التــوازن يف هــذه املرحلــة.
ليــس بالــرورة أن تصبــح املؤسســات العقالنيــة بريوقراطيــة من ّفــرة ،عــى الرغــم مــن
أن أغلبهــا يصــر كذلــك كــا ســرى فيــا بعــد .ولكــن مــن جهــة أخــرى ميكــن أن تكــون
مؤسســات مثمــرة جــدا ً وصحيــة وجيــدة التنظيــم.
كــا ميكــن أن تــؤدي هــذه املرحلــة إىل ازديــاد يف الحجــم وىف التعقيــد حيــث تطلــق
املؤسســة طاقــة جديــدة مــن خــال أســاليبها املتنوعــة ىف العمــل .بــل إن معظــم
املؤسســات الكــرى ىف العــامل اليــوم تعــزو توســعاتها الكــرى إىل هــذه املرحلــة.

النمو و األزمات
"يبدأ العاملون ىف التحدى أو ىف
كرس القواعد".
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مبــرور الوقــت قــد ينشــأ نــوع جديــد مــن األزمــات .فبســبب التمييــز تتشــتت أفــكار
الرائــد ،ويتعـ ّـن عــى أقســام املؤسســة األخــرى أن تضطلــع بــدور التحفيــز بوعــى ،وذلــك
عــن طريــق تحمــل مســئولية تنفيــذ جانــب مــن جوانــب العمليــة كلهــا .ولكــن مــا
يحــدث بالفعــل هــو أنهــم يتوقفــون عنــد الجانــب الــذى يقــع تحــت مســئوليتهم وال
يــر ْون ســواه .وبذلــك يتفتــت اإلحســاس الجامعــي بالهــدف وميكــن أن تبــدأ املؤسســة
ىف التطــور بشــكل غــر متــوازن.
وتثــور املشــاكل عــادة عندمــا تبــدا املؤسســة ىف التمييــز مــن خــال هيــاكل آليــة
ونظــم وسياســات وإجـراءات ف ّعالــة متزايــدة .كــا يبــدأ ظهــور التوتـرات عندمــا يصــاب
العاملــون باإلحبــاط بعــد أن صــاروا أكــر خــرة و متكّنـاً ىف هــذه العمليــة نتيجــة لنظــم
التواصــل واتّخــاذ القــرارات مــن خــال سلســلة هرميــة ،ونتيجــة لتقســيم العمــل ىف
هــذا اإلطارالتنافــى املغلــق .كان ميكــن لهــذا النظــام املغلــق أن يكــون مفيــدا ً إلعــادة
النظــام لفــوىض املرحلــة الســابقة ،ولكنــه اآلن قــد أصبــح ميثــل عائق ـاً ،إذ يبــدأ األف ـراد
يف الشــعور بعــدم الرضــا ،واالنفصــال عــن هــدف عملهــم ،وفقــدان التالمــس مــع تأثــر
املؤسســة ككل ،ويصبحــون منغلقــن ومنعزلــن ىف هــذه العمليــة .كثــرون قــد يتولــد
لديهــم الشــعور بالوحــدة أو بأنهــم قــد صــاروا تــروس معطلــة يف ماكينــة تصــدر رصيـرا ً.
عندئــذ قــد يــرع العاملــون يف التحــدي أو كــر القواعــد .ىف هــذه الحالــة غالب ـاً
مــا يكــون رد فعــل اإلدارة هــو تشــديد هــذه القواعــد ومحاولــة فــرض اإلذعــان .قــد
يخضــع العاملــون لهــذه املحاولــة ،ولكــن مــن املحتمــل أن يــؤدى هــذا إىل نــوع مــن
املقاومــة الخفيــة يف صــورة فقــد الحيويــة ،تناقــص الحــاس ،وانخفــاض االنتاجيــة،
وازديــاد معــدالت التغيّــب وتــرك العمــل ،وتزايــد صعوبــات التواصــل .ميكــن هنــا أن
تبــدأ حلقــة مفرغــة ،وتصبــح "منــاورات املكاتــب" و"شــائعات الدهاليــز" هــى ســمة
املؤسســات الشــكلية .ونطلــق عــى ذلــك "األزمــة البــاردة".
ومــن جانــب آخــر ،قــد يتطــور املوقــف ليصــر "أزمــة حــادة" ،تتمثــل ىف زيــادة
التحــدى الرصيــح واملقاومــة ،بــل والـراع .كــا ينجــم عــن ذلــك نقــص االنتاجيــة ،بــل
والتوقــف عــن العمــل واالحتجاجــات.
ويتعي التخيل عن يشء ما.
ويف كلتا الحالتني ،تتع ّمق األزمة
ّ
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القيادة والتيسير فى حالة األزمات
الكثــيون (ىف هــذا العــرص مــا بعــد الحديــث) حــن يختــربون مرحلــة العقالنيــة ،أو حــن
توصــف لهــم ،ال يفضلونهــا بحكــم غريزتهــم ،فهــي تبــدو آليــة وذات أســلوب عتيــق.
لذلــك قــد ينســاقوا عنــد ظهــور املشــاكل إىل اعتبــار املشــاكل املؤسســية أزمــات نهايــة
مرحلــة ،ويعـ ّدون أنفســهم للمرحلــة التاليــة التكامليــة (التــى تبــدو أكــر جاذبيــة) .بينا
قــد تحتــاج هــذه املشــاكل إىل مجــرد معالجــة .وهنــاك عــىل النقيــض منــاذج ســليمة
للمرحلــة العقالنيــة حيــث تحافــظ املؤسســات عــىل العالقــات واألســاليب اإلنســانية
لتحقيــق التــوازن بــن املعــامل اآلليــة لهــذه املرحلــة.
ـتوى معـ ّـن مــن التمكــن واإلحبــاط ىف ذات الوقت،
ولكــن عندمــا يصــل العاملــون ملسـ ً
وتصــل مســتويات األزمــات الحــادة والبــاردة إىل الحــد الــذى تنخفــض فيــه االنتاجيــة
بانتظــام ،عندئــذ يكــون الوقــت مناســباً لتحويــل املؤسســة لالنتقــال إىل مرحلــة التكامــل.
و هــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــىل القضــاء عــىل االنقســامات وتعبئــة طاقــات العاملــن
عــن طريــق أســلوب تنظيــم مختلــف.
مبيسيــن خارجيــن ملســاعدة
ثــم أنــه مــن الراجــح أن يظهــر االحتيــاج إىل االســتعانة ّ
املؤسســة عــىل تجــاوز هــذه املرحلــة.
إن تحــدى إدارة أو تيســي هــذه األزمــة يشــبه التحــدي الــذي عالجنــاه ىف املرحلــة
الســابقة :التقديــر واالحتفــاظ مبــا أثبــت جــدواه و طــرح مــا ليــس فيــه نفــع ،متهيــدا ً
لرتســيخ املجموعــة الجديــدة مــن املبــاديء واملعــامل املؤسســية التــى تتســم بهــا املرحلــة
التالية(.انظــر منــوذج آخــر لعمليــة التغيــي  Uىف الفصــل الخامــس).

"الكثريون (ىف هذا العرص ما بعد
الحديﺚ) حني يختربون مرحلة
العقالنية ،أو حني توصف لهم ،ال
يفضلونها بحكم غريزتهم ،فهي
تبدو آلية وذات أسلوب عتيق .لذلك
قد ينساقوا عند ﻇهور املشاكل إىل
اعتبار املشاكل املؤسسية أزمات نهاية
مرحلة".

ال�ث� من –إن لم يکن معظم – �تب
ي
واالدارة الموجودة اليوم تركّز
القيادة إ
أ
ت
ش
عىل هذه االزمة ال� تواجهها �كات
أ
وتوضح التحديات
الکب�ةّ ،
االعمال ي
ت
ال� تواجههم ن� طريقهم نحو مرحلة
التكامل .ولسوء الحظ ،هذه ال�تب
يستخدمها العديد من المؤسسات ال�ت
تعمل بدءاً من مرحلة الريادة إ� مرحلة
العقلنية ،تکون ن� بعض أ
االوقات
النقيض تماماً لما يحتاجون إليه.

مرحلة التكامل

السنوات األولى

تعــد هــذه املرحلــة عمليــة دمــج ألفضــل معــامل مرحلتــى الريــادة والعقالنيــة ،وهــى
مرحلــة أكــر إنســانية وفاعليــة ،وبالتــايل فهــي أيضــاً أكــر تأثــيا ً ىف تعبئــة الطاقــات
املتنوعــة للعاملــن والعالقــات األكــر نضجــاً .
وكلــا زاد متكــن العاملــن ،كلــا زاد ميلهــم إىل هيــاكل أبســط وأكــر تحديــدا ً
تيــس سالســة ىف التواصــل والتعــاون.
ومركزيــة ّ
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"وي رتابط تنظيم املرحلة التكاملية
بفضل وجود رؤية مشرتكة قوية،
وإحساس بالهدف والقيم ،وليس
بقواعد وإج راءات وسياسات مرحلة
العقالنية".
78

وقــد ينتهــي األمــر بــأن تبــدو تلــك املرحلــة أشــبه بشــبكة تجمــع بــن الفــرق الرائــدة
أو الوحــدات وسلســلة هرميــة أصغــر وأكــر تيسـرا ً .ويرتابــط تنظيــم املرحلــة التكامليــة
بفضــل وجــود رؤيــة مشــركة قويــة ،وإحســاس بالهــدف والقيــم ،وليــس بقواعــد
وإج ـراءات وسياســات مرحلــة العقالنيــة.

"عبارة جانبية:
يتزايد إدراكنا ملصرينا املشرتك يف
هذا العامل الذى تتزايد عوملته ،ومن
هنا كان االحتياج إىل عالقات سلطة
متبادلة تربط بني مختلف املؤسسات
من خالل إطار يتسع باستم رار ليصل
إىل رشاكات إبداعية حقيقية".

النمو و األزمات
إن أزمــة مرحلــة التكامــل ال تــأىت مــن داخــل املؤسســة ،بــل مــن مؤسســات أخــرى (رمبــا
كمنافســن) وذلــك النعـزال املؤسســة عــن بيئتهــا .هنــا وتنبــع املشــاكل واألزمــات ،وأيضـاً
الفــرص للمزيــد مــن التطــور ،مــن أشــكال التعــاون الجديــدة مــع املؤسســات األخــرى.

القيادة و تيسير األزمات
مــن الراجــح أن املؤسســة التــى بلغــت هــذه املرحلــة تضــم مجموعــة متنوعــة مــن
األف ـراد الناضجــن املوهوبــن ،ممــن ميكــن أن يفخــروا بإنجازاتهــم وأســلوبهم املتفــرد.
ولكــن يبقــى أمامهــم التحــدى الخــاص بعــزل رغبتهــم ىف التنافــس وجوانــب زهوهــم،
لــى يقومــوا بتنفيــذ العمــل الجامعــى مــع املؤسســات األخــرى .وهــذا يتطلــب قيــادات
وميسيــن ذوى رؤيــة خاصــة وحكمــة.
ّ

مرحلة الترابط
يتزايــد إدراكنــا ملصرينــا املشــرك يف هــذا العــامل الــذى تتزايــد عوملتــه ،ومــن هنــا كان
االحتيــاج إىل عالقــات ســلطة متبادلــة تربــط بــن مختلــف املؤسســات مــن خــال إطــار
يتســع باســتمرار ليصــل إىل رشاكات إبداعيــة حقيقيــة .نحتــاج أن نعمــل معـاً مــن أجــل
تحقيــق التوافــق االجتامعــي والتنميــة املســتدامة التــي مــن شــأنها أن تحمينــا وتقــود
كوكبنــا نحــو املســتقبل.
لقــد القــت فكــرة الـراكات والتحالفــات بــن املؤسســات تشــجيعاً ملــدة طويلــة ،.كام
بذلــت محــاوالت عديــدة لتحقيقهــا عــى أرض الواقــع ،وإن كان بصعوبــة بالغــة .بــدأ
يتحقــق نجــاح بعضهــا ،غــر أن الكثرييــن منــا مل يبلغــوا الشــكل الناضــج أو الكامــل لهــذه
املرحلــة .ولكــن هنــاك احتيــاج ملّــح متزايــد يدفعنــا للبــدء ىف اكتشــاف مبــاديء وقيــم
وأشــكال هــذه النــاذج املؤسســية الجديــدة.
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الفصل الرابع :من خــالل المــرآة

مـراحـل التنميـــة املؤسسيـة

أزمة مرحلة العقلنية:
•
•
•
•
•
•

الحساس الجماعى بتفتت الهدف
آ
والجراءات بدأت
الهياكل اللية ،والنظم ،والسياسات ،إ
ين
للعامل�
الحباط
تسبب إ
ن
بالتقيد والنعزال � العملية ،وكأنهم
يشعرون
العاملون
ّ
تروس ن� آلة ذات رصير
ن
ن
يبدأ العاملون ن� التحدى أو � كس القواعد � .المقابل
الدارة إجراءات صارمة
تفرض إ
والنتاجية
كث�اً ما تحدث مقاومة خفية ،فقدان للحيوية إ
ي
الدهال� ،أ
ين
و"الزمة الباردة"
يمكن أن بت�ز الشائعات ن�
• أو أ
"الزمة الحادة" ت
ال� يمكن أن تحدث نتيجة
التحدى الرصيح والمقاومة

أزمة مرحلة الريادة:

•
•
•
•
•
•
•

ب� أ
فقدان روح المودة ،ونشوء الرصاع ي ن
الجيال القديمة
والجديدة
ت
ن
الدارة يغ�
التعقيد الم�ايد لم يعد يمكن مواجهته بأسلوب إ
الرسمى
زيادة ن
الفو� وعدم التنظيم
فقدان الثقة ن� مقدرة الرائد
العاملون الجدد يرغبون ن� سلطة اتّخاذ القرار
الرائد ومجموعة العمل أ
التغي�
الصلية يقاومون
ي
انخفاض الحماس وزيادة الرصاعات

معالم مرحلة العقلنية:

• الهياكل أ
والدوار تأخذ الشكل الرسمى
• ت
اس�شاد بالسياسات
أ
• إدارة ي ن
تمي�ية ،تشبه مجال العمال ،عقالنية ،توزيع
العمالة
• العاملون يتوافقون مع المطالب المؤسسية
• متحكم – منتظم – تبعى
الب�وقراطية
التفتت،
التحديات :التنظيم الزائد،
ي
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معالم مرحلة الريادة:
• صغر الحجم والقرب من المجتمع/العمالء
• شخصية الرائد تشكّل الهيكل ،وأساليب العمل
• القادة ذوى الشخصية الجذّ ابة
• تنظيم الختصاصات الشخصية العالية بحسب إمكانيات
ين
العامل�
• الرتجال – المرونة – التبعية
التحديات :ن
العامل�ن
الفو� ،الستبدادية ،والتبعية لدى
ي
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مراحل النمو وأزمــات التنمية

أزمة مرحلة التكامل:

• العزلة والتنافس مع آ
الخرين
• ضياع الفرص لالندماج والتعاون مع المؤسسات أ
الخرى

معالم مرحلة المشاركة:

• عالقات سلطة متبادلة مع المؤسسات أ
الخرى والبيئة
ت
المش�ك)
(المص�
المحيطة
ي
• تجاوز قيود التنافس إىل امكانيات التعاون
أك�
• قبول مسئوليات ب
• داخلياً تشبه مرحلة التكامل
التحديات :عقبات السلطة تتغلغل ن� التحالفات ت
الس�اتيجية

معالم مرحلة التكامل:

•
•
•
•
•
•
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رؤية متجددة ،وقيم ،وتطور ن
ثقا� بالتعاون
تنظيم ت
ذا� ورقابة ذاتية ث
أك�
والدارة التنموية بهياكل ث
أك�
إدارة المواقف إ
بساطة
اختصاصات تكاملية ،فرق ومجموعات مستقلة
(العنرص ث
البسى)
ت
مرحل� الريادة والعقالنية
أفضل سمات
سيولة ،شبكات ،سلطات متبادلة

الفصل الرابع :من خــالل المــرآة

األســئلة املعتادة بشأن املراحل
هل يمكن أن تقفز مؤسستنا من مرحلة الريادة إلى
مرحلة التكامل أو مرحلة المشاركة؟
عــادة يو ّجــه النــاس هــذا الســؤال ألن هــذه املراحــل األخــرة تبــدو لطيفــة وتتوافــق
مــع تفكريهــم .ولكــن اإلجابــة بشــكل عــام هــى "ال" ،وإن كان بــن الحــن واآلخــر
ميكــن ان تكــون اإلجابــة املالمئــة "نعــم" .فــا ميكــن أن نغفــل مرحلــة املراهقــة حتــى
إذا كنــت كطفــل تريــد ىف بعــض األحيــان أن تصــر راشــدا ً .وبنفــس الطريقــة ال ميكــن
للمؤسســات أن تتخطــى مرحلــة ،ببســاطة ألن ىف تلــك املرحلــة هنــاك دروس هامــة
ينبغــى االســتفادة منهــا وطاقــات البــد مــن تطويرهــا وتلــزم للمرحلــة التاليــة .ولكــن إذا
كانــت مؤسســتك قــد اســتعانت بأفـراد أكــر خــرة ،وقــد قضيــت وقتـاً كبـرا ً ىف التعلّــم ىف
مرحلــة العقالنيــة ،وحاولــت أن توفّــر ظــروف عمــل افضــل مراعــاة للمشــاعر اإلنســانية،
فليــس هنــاك ســبب مينعــك مــن إمكانيــة التحــرك بشــكل أرسع وأســهل إىل املرحلــة
التاليــة .فهنــاك معــامل محسوســة توجــد غالبـاً ىف مرحلــة التكامــل ،مثــل العمــل الجامعــى
املــرن ،ميكــن تقدميهــا ىف مرحلــة العقالنيــة.
كــا ميكــن أن تكــون املؤسســات مشــاركة للمؤسســات األخــرى ىف أى مرحلــة مــن
مراحــل تط ّورهــم .ولكــن هــذا لــن يكــون يســرا ً أو طبيعيــاً إىل أن يبلغــوا مرحلــة
املشــاركة.

هل يمكن لمؤسستنا أن تستمر فى نفس المرحلة؟
قــد يبــدو مــن الطبيعــى أن جميــع املؤسســات ،مثــل األف ـراد ،ينبغــى أن متــر بجميــع
املراحــل ،ولكــن األمــر ليــس بالــرورة كذلــك .فعــى ســبيل املثــال ،معظــم املصالــح
الحكوميــة ينبغــى عــى األرجــح أن تســتمر ىف مرحلــة العقالنيــة ،فهــذه قــد تكــون أفضل
شــكل مؤســى لتنفيــذ املهــام .وباملثــل ،الجمعيــات األهليــة واملؤسســات املجتمعيــة
األصغــر واألذىك قــد يســعدها االســتمرار ىف مرحلــة الريــادة .ومبــرور الوقــت قــد تتبنــى
بعــض أو ســات أخــرى مــن مراحــل "الحقــة" ،مثــل أن تصبــح أكــر مشــاركة ،ولكــن تظل
بشــكل أســاىس رياديــة.
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هل يمكن للمؤسسة أن تتجاوز أو تتفادى
أزمة ما؟
ال ،فهــذه األزمــات هــى ســمة طبيعيــة للتطــور ال ميكــن تفاديهــا .ولكــن ميكنــك منــع
األزمــة مــن أن تد ّمــر مؤسســة مــا .فاألزمــات تعلّمنــا أن تطــرح جانبـاً مــا ينبغــى طرحــه،
وتشــعل الطاقــة التــى نحتاجهــا لالنطــاق إىل املرحلــة التاليــة .فالقائــد الجيــد ينبغــى
أن يكــون قــادرا ً عــى توقّــع مثــل هــذه األزمــة ،وأن يكــون قــادرا ً (مبســاعدة خارجيــة
أو بــدون) عــى التأكّــد مــن أن األزمــة لــن يســاء فهمهــا أو معالجتهــا بشــكل خاطــئ
لتــؤدى إىل كارثــة.

هل يمكن لمؤسسة ما أن تكون فى أكثر من مرحلة فى
وقت واحد؟
مــن املألــوف للمؤسســات الكــرى أن يكــون لهــا أقســام (إدارات) مختلفــة ىف مختلــف
مراحــل التنميــة .وميكــن إنشــاء قســم أو إدارة مــن أجــل اســتحداث منتــج جديــد أو
خدمــة ،وتكــون أنشــطة وأســلوب هــذه اإلدارة مشــابهة متامـاً لتلــك الخاصة باملؤسســات
ىف مرحلــة الريــادة .وأثنــاء ذلــك ميكــن أن تكــون املؤسســة األم األكــر ىف طريقهــا الجتيــاز
أزمــة املرحلــة العقالنيــة.

ماذا يحدث إذا توقفت (ماتت) مؤسسة ما؟

ليــس التوقــف (املــوت) أم ـرا ً ســهالً للتعامــل معــه ،ولكــن ىف بعــض األحيــان البــد مــن
مواجهتــه .مــن خــال عملنــا مــع املؤسســات ىف قطــاع التنميــة كثـرا مــا نواجــه بجمــود
املؤسســة :وهــذا يعنــى رفضهــا لوقــف األفــكار القدميــة ،وتعلُّــق األشــخاص باألمجــاد
القدميــة .نــرى مؤسســات جفــت فيهــا عنــارص الحيــاة ،ولكنهــا مســتمرة ىف الحيــاة
مبســاندة املمولــن ،ومؤسســات أخــرى ال يســاندها ســوى بعــض ذكريــات نجاح ســابق ،أو
غريهــا مــن املؤسســات ال تـزال متامســكة ضــد أى أمــر جديــد بفضــل القــادة كبــار الســن
الذيــن ال ميكنهــم فصــل كيانهــم عــن الهيــاكل التــى ذبلــت حيــث أنهــا الشــئ الوحيــد
املتبقــى مــن إنجازاتهــم الكبــرة طــوال حياتهــم ،وال يحتملــون الحكــم النهــاىئ بإغــاق
املؤسســة .فــإذا دعينــا ملســاعدة مؤسســات مــن هــذا النــوع يكــون عملنــا باألكــر خدميـاً
ىف طبيعتــه .مهمتنــا أن نســاعد األف ـراد عــى املــوت بطريقــة سلســة ،لطيفــة ،وفعليــة.
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هل هناك ما يسمى توقف سلس "موت سلس"
لمؤسسة ما؟
مثــل عمليــة التأبــن الجيــدة ،كذلــك املــوت الســلس ملؤسســة مــا يتطلــب تذكــر مــا
تحقــق ىف تقديــر ،واإلحتفــال بحيــاة املؤسســةا ،وتقييــم أمــن ميكــن مــن خاللــه الخــروج
بــدروس مهمــة .وكأى حفــل تأبــن البــد أن يكــون هنــاك فرصــة للنــاس للتعبــر عــن
حزنهــم وأســفهم ،وبهــذا يفســحون الطريــق لحيــاة جديــدة .واملــوت الســلس ملؤسســة
مــا ينبغــى أن يحــرر النــاس مــن عــبء الذنــب ،والنــدم ،واللــوم عــى أى جوانــب فشــل.
ينبغــى أن تكــون مرحلــة لطيفــة لحــل املشــاكل ،والعفــو ،والتخــى ،متذكريــن دامئ ـاً أن
املؤسســات الجديــدة غالب ـاً مــا تنبــع مــن ال شــئ لتحتــل املــكان الــذى يخلــو بعبــور
املؤسســة القدميــة إىل مثواهــا األخــر.
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اســتخدام مراحــل التنمية عملياً
تاريخ المؤسسة:
أداة مفيدة
استخدم هذه أ
الداة لوصف
المؤسسة كصورة ف� المراحل
تطورها.
للتعرف عىل مراحل ّ
المختلفة ّ

استخدم هذه أ
الداة لفخص أى
تحوالت أو أزمات ف� تاريخ المؤسسة،
ّ
تأث� ذلك عىل
ولمحاولة فهم مدى ي
الوضع الحاىل للمؤسسة ،وما يمكن أن
أ
ف
مس�تها
تتعلّمه من هذه الزمات � ي
نحو المستقبل.

بعض أفكار وأساليب:
ال تظــن أنــه طاملــا هنــاك أزمــة ىف املؤسســة فالبــد مــن التحــ ّول للمرحلــة التاليــة!
ـرا ً تعالــج أزمــة مــا ،أول شــئ ينبغــى أن تفعلــه عــو تقييــم مــا
فباعتبــارك قائــدا ً أو ميـ ّ
تواجهــه فرمبــا هــو مجــرد مشــكلة عاديــة تحتــاج إىل حــل جيــد.
أمــا إذا تأكــدت أن هنــاك أزمــة مــن أزمــات مراحــل التنميــة ،عندئــذ مــن املهــم أن
تشــارك هــذا اإلطــار مــع أعضــاء املؤسســة وتســألهم عــن التحديــات التــى يعتقــدون أنهــا
تحتــاج إىل مواجهة.فهــذا مــن ِشــأنه أن يســاعد النــاس عــى االقتنــاع بــأن مــا يواجهونــه
هــو أمــر طبيعــى ،وبذلــك تخفــف مــن القلــق ،ومتنــع األف ـراد مــن إلقــاء اللــوم عــى
بعضهــم البعــض (خاصــة القــادة) ىف كل املشــاكل.
هــذه النافــذة الخاصــة باملراحــل أيضــاً تعطــى ملحــة عــن املســتقبل املحتمــل –
فيمكــن أن تعطــى رجــاء .ولكــن كــن حــذرا ً فــإن النــاس ال يحاولــون برسعــة إعــادة
التفكــر ىف مؤسســة تســتخدم هــذه األفــكار الجديــدة دون أن يفكــروا ىف أســلوب هــادف
للتعامــل مــع األزمــة – بإبـراز املشــاعر املخبــأة واآلليــات ،ومســاعدة األخريــن عــى طــرح
مــا يكمــن وراء األزمــة .أمــا إذا تعجلنــا األمــور ،فيمكــن أن تنزلــق املؤسســة بســهولة إىل
الخلــف نحــو األســاليب القدميــة واألزمــات.

كيفية كتابة تاريخ حياة المؤسسة:
أحــد اقــوى التامريــن ملســاعدة مؤسســة مــا عــى فهــم مســارها ىف التنميــة هــو كتابــة
تاريــخ حيــاة للمؤسســة .وقــد عرضنــا ىف الفصــل الثــاىن لفكــرة عمــل ســرة حيــاة
ملســاعدتنا عــى فهــم حلقــات حيــاة فــر ٍد مــا .ميكننــا عمــل نفــس الشــئ بالنســبة
للمؤسســات .فهــذه العمليــة دامئ ـاً مــا تجعــل النــاس يشــعرون بالرتابــط أكــر وبعــن
التقديــر نحــو كــم تط ـ ّورت املؤسســة ،وإســهام القــادة ،مــع إب ـراز الــدروس الجيــدة،
وبنــاء فهــم أعمــق ملــا وراء املوقــف الــذى متــر بــه اليــوم.
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النـــافذة الثـانية
العناصر و الحلقات التنظيمية
حقيقــة أن كل إنســان متفــ ّرد ،ولكننــا جميعــاً نتشــابه لدرجــة كبــرة ىف العديــد مــن
الجوانــب األساســية .وميكــن أن ينطبــق هــذا عــى املؤسســات .وهــذا القســم مــن الكتاب
هــو نافــذة عــى املالمــح الرئيســية للمؤسســات ،وأمناطهــا الضمنيــة ،واختصاصاتهــا.
ميكنــك إلقــاء نظــرة رسيعــة عــى األشــكال التــى متثــل العنــارص والحلقــات املؤسســية
ىف صفحــة ( 91ىف النســخة االجليزيــة) وحــاول فهمهــا قبــل أن تقــرأ التفاصيــل فيــا يــى.
ســوف نعالــج ىف هــذا القســم ســتة عنــارص أساســية للمؤسســات ،والعنــر األخــر
منهــا يتضمــن ثــاث حلقــات:
1.1هوية املؤسسة
2.2فهم مضمون املؤسسة
3.3الغرض
4.4االسرتاتيجية واملنهجيات
5.5أنشطة الربامج ،والقدرات ،واملوارد
6.6وضع أسلوب لإلدارة ،يتضمن ثالث حلقات
أ) التخطيط ( إسرتاتيجي وتنفيذى)
ب) املتابعة
ج) التقييم
وكل مــن هــذه العنــارص والحلقــات يشــبه لوحــاً زجاجيــاً ميكــن مــن خاللــه فحــص
مؤسســتك عــن قــرب.

استخدام هذه النافذة:
يمكن استخدام هذا النموذج ت
لالس�شاد
من أجل فهم واستكشاف وفحص
مؤسسة ما ،ولتحديد الجوانب ت
ال�
تغي� .كما يمكن استخدامه
ستحتاج إىل ي
كمرجعية للقادة الذين يريدون
االحتفاظ ف� الذاكرة بالجوانب الهامة
من تاريخ المؤسسة ت
وال� قد تضيع أثناء
فالكث�
مشغوليات العمل اليومية –
ي
من السمات الرئيسية للمؤسسة ال يمكن
رؤيته بسهولة ويسهل ضياعه.

 .1هوية المؤسسة:
عــادة يكــون لــدى املؤسســات الســيادية إحســاس قــوي بهويتهــا ،وبعبــارة أخــرى ،مــا
تفكــر فيــه ومــا تشــعر بــه ومــا تريــده كجامعــة ،وبالتــاىل مــا ميكنهــا عملــه ىف هــذا
الصــدد .والقــادة املتم ّيــزون قــادرون عــى تيســر خلــق إحســاس متزايــد بالكيــان،
وتوفــر الروابــط العميقــة فيــا بــن أعضــاء املؤسســة .هــذا هــو لــب كيــان املؤسســة،
وميكــن القــول أنــه يوجــد عــى ثالثــة مســتويات:

الـرأس :وتمثلها المباديء واألفكار الرئيسية
هــذه هــى األفــكار اإلرشــادية للمؤسســة واملفاهيــم الجوهريــة التــي تشـكّل جــزءا ً أساســياً
مــن فكرهــا .فعــى ســبيل املثــال "ال ميكنــك تســليم التنميــة .فالنــاس تتطـ ّور بالفعــل ،وال
ميكــن ســوى أن يطـ ّوروا أنفســهم بأنفســهم" .أو "كــا هــو الحال بالنســبة للطبيعــة ،يعتمد
مبــدأ التنـ ّوع مــن أجــل اســتمراريته بشــكل ســليم عــى ثـراء تنـ ّوع األفـراد".

القـلب :وتمثله القيم ،والثقافة ،والعالقات:
قــد تصبــو املؤسســة إىل االلتــزام مبجموعــة قيــم ذات اهميــة بالنســبة لهــا ،كاحــرام
وجهــات النظــر املختلفــة ،والشــفافية ،واألمانــة .وغالب ـاً مــا يكــون مــن الصعــب وضــع
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القيــم التــى أُبديــت موضــع التنفيــذ .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يكــون للشــفافية قيمتهــا
لــدى املؤسســة ،ولكــن عملي ـاً مييــل املديــرون إىل الرسيــة .وأيض ـاً قــد تشــجع املؤسســة
التعــاون ،ولكــن عمليـاً يتــرف أفـراد فريــق العمــل بهــا بأســلوب التنافــس.
إن القيــم تحــدد عالقــات وثقافــة املؤسســة .فكثـرا ً مــا يتحــدث النــاس عــن "األســلوب
الفريــد الــذى نتبعــه ىف تنفيــذ اإلعــال هنــا" ،ولكــن علينــا أن نتســاءل :مــاذا يهم املؤسســة
حقيقــة؟ مــا هــي املعتقــدات ،ســوا ًء إيجابيــة أم ســلبية ،التــي تو ّجــه ترصفــات وأعــال
املؤسســة؟ مــا القيــم محــل الن ـزاع أو املؤديــة للتوت ـرات؟ وغالب ـاً مــا تكــون القيــم داخــل
نفــس املؤسســة متعارضــة مــع بعضهــا ،مثــل الشــفافية والرسيــة ،أو املوافقــة باإلجــاع
والحريــة الفرديــة .لذلــك فاملؤسســات الســليمة عــادة تحــاول اســتيعاب هــذه التناقضــات.
الكثــر ميكــن فهمــه عــن مؤسســة مــا بالنظــر إىل كيفيــة معالجتهــا لتلــك التوتـرات.
ـر أو القائــد أن يــوىل اهتامم ـاً خاص ـاً لقيــم وثقافــة وعالقــات
ويتعـ ّـن عــى امليـ ّ
مؤسســة مــا ،وأن يكشــف ليــس فقــط مــا يقولــه األف ـراد وإمنــا أيض ـاً كيــف يترصفــون
ويتعاملــون مــع بعضهــم البعــض .فــإذا اســتطعت أن تســاعد املؤسســة عــى ذلــك بشــكل
ســليم ،فــإن أساس ـاً داخلي ـاً ســوف يقــوم ملســاندة التنميــة الســليمة للمؤسســة ككل.

األقدام :وتمثل العمل الذي نريد القيام به
مــا هــو العمــل الــذي يريــد أعضــاء املؤسســة حقـاً القيــام بــه؟ فكثـرا ً مــا نجد املؤسســات
تفعــل مــا تريــد الجهــات املانحــة منهــم أن يفعلــون ومتولهــم مــن أجلــه ،وليــس مــا
يريــد أعضــاء املؤسســة أو العاملــون تنفيــذ .وكذلــك قــد نــرى شــخصاً يلتحــق بوظيفــة
أو منصــب داخــل املؤسســة ،ليــس ألنــه يحــب ذلــك العمــل ،وإمنــا ألن هــذه الوظيفــة
توفــر لــه ســبل الحيــاة أو تحقــق لــه وضعـاً مع ّينــا .وعــى الرغــم مــن أنــه ال ميكــن لــوم
الشــخص عــى قبــول أفضــل وظيفــة ميكــن أن يجدهــا ،إالّ أن املؤسســة ســوف تعــاىن إذا
كان العاملــون بهــا غــر مهتمــن حقـاً بالعمــل الــذي تقــوم بــه املؤسســة.
معظــم املؤسســات تتألــف مــن مجموعــة متنوعــة مــن األشــخاص ،ولهــذا فإنهــا تضــم
داخلهــا نزعــات مختلفــة .ويضعنــا هــذا الواقــع أمــام تحـ ٍـد :هــل ميكــن أن تســتوعب
املؤسســة هــذه التنوعــات أو االختالفــات ،وتوفّــر حريــة التعبــر لهــذه النزعــات املختلفــة
دون أن تفقــد متاســكها؟

 .2فهم المضمون :

(العمل الذى يريد العالم منّا تنفيذه)

معــن .هــذا املضمــون
جميــع املؤسســات ىف العــامل تعمــل داخــل مضمــون أو إطــار ّ
يشــمل الظــروف املدنيــة واالقتصاديــة والسياســية ،والعالقــات عــى املســتوى املحــى
والقومــى والعاملــى.
يتعــن عــى املؤسســات فهــم التقســيامت املختلفــة للمنــاخ الــذى تعيــش فيــه،
ّ
وذلــك لتحديــد العمــل املطلــوب والظــروف التــي تؤثــر عــى قدرتهــم عــى تنفيــذ
العمــل .يف عاملنــا اليــوم املنــاخ او املضمــون يتغـ ّـر باســتمرار .مــا كان حقيقــة العــام
املــاىض مل يعــد كذلــك .هكــذا ينبغــى عــى أعضــاء املؤسســات الســليمة أن تســتمر
بعيــون مفتوحــة للتكيــف مــع األوضــاع املختلفــة لضــان أن يكــون عملهــم دامئــاً
متوافق ـاً مــع املنــاخ املحيــط.
وكــا يتعـ ّـن عــى املؤسســات أن تعــرف مــا تريــد عملــه ،هكــذا أيضاً يتعـ ّـن عليها اكتشــاف
مــا يحتاجــه العــامل املحيــط .وباكتشــاف ذلــك تســتطيع املؤسســة أن تــواءم بــن مــا تريــد
عملــه ومــا تحتــاج إليــه .وبهــذا ميكــن للمؤسســة أن تكتشــف هدفهــا الحقيقــي.
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 .3الهدف – التوفيق بين إرادتنا والمناخ المحيط
كيىك يحىك هذه القصة ...
هل سمعت قصة صانع سياط الخيل الذى كان يكره السيارات؟ قد
أ
ال ي ز
نجل�ية
كمزحة ،ولكنه حدث بالفعل .فإحدى ال�ش كات إ
يبدو المر ُ
ف
الكث� من أموالها من إنتاج وبيع
الناجحة � أوائل القرن الع�ش ين كسبت ي
سياط الخيل ألصحاب العربات ت
ال� تجرها الخيول .وقد كانت ال�ش كة فخورة ومتحمسة
يص�وا أفضل منتجى سياط الخيول ف� بريطانيا – إال ّ أنهم
لعملها – فقد كانت غايتهم أن ي
ف
ث
ً
المكان
تقبل واقع أن تصبح السيارات أك� شيوعا و� إ
ارتكبوا خطأً فادحاً .فقد رفضوا ّ
يع� أنها سوف تحل بالكامل محل العربات ت
�ش ائها ،مما ن
ال� تجرها الخيول .وبانتهاء
أ
الطلب عىل سياط الخيول هبطت مبيعات ال�ش كة إىل ما تحت الرض ت
ح� أفلست .وإذ
لم تحتمل ال�ش كة مواجهة حقيقة أن منتجهم لم يعد مطلوباً ،ولم يستطيعوا إجراء
التغي�ات ت
ال� كان يمكن أن تتيح لهم تنويع أنشطتهم ومحاولة إنتاج منتجات أخرى
ي
�ش
الك�ى.
مطلوبة .وبعدم إدراكهم لحقيقة موقفهم توقفت (ماتت) ال كة ب

هل
سمعتم عن صانع سياط
الخيول الذى يكره السيارات؟"

إن هــدف أى مؤسســة يوضــح ملــاذا تقــوم بعملهــا ،وملــاذا توجــد رضورة لوجودها
مــن خــال احنياجــات العــامل املحيط.
فعــى ســبيل املثــال ،هدفنــا هــو مســاعدة الســيدات املصابــات باإليــدز HIV/AIDS
ىف "خاييلتشــا" ليســاعدن بعضهــن البعــض وتنظيــم أنفســهن للوصــول لحقوقهــن ,ىك
ميكنهــن أن يعشــن عم ـرا ً أطــول ،وأكــر صحــة وســعادة.
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والهدف ينبغي أن ملهامً ويسهل ملن يسرتشدون به أن يفهموه.

العاطفة والمالئمة:
بعــد انتهــاء الكفــاح ضــد التفرقــة العنرصيــة يف أوائــل التســعينات،
الكثــر مــن الجمعيــات مل تتمكــن مــن التك ّيــف مــع الحقائــق
الجديــدة األكــر تعقيــدا ً التــي ظهــرت اآلن يف جنــوب أفريقيــا .فــكان
البعــض الــذى ال ي ـزال منغلق ـاً ىف مرحلــة الكفــاح والتحــدى أصبحــوا
غــر متوافقــن مــع املنــاخ الجديــد .والبعــض اآلخــر فرح ـاً بالتغيــر،
حاولــوا بــكل اســتطاعتهم خدمــة الحكومــة الجديــدة ،وبذلــك فقــدوا
حامســهم وقدرتهــم االنتقاديــة ،وأصبحــوا أقــرب مــا يكونــوا ملق ّدمــى
خدمــات للحكومــة يســهل قيادهــم .وألنهــم افتقــروا إىل الرؤيــة
الواضحــة ملــا يريــدون فعلــه فيــا يتعلــق باملنــاخ الجديــد الــذى
يعيشــونه ،فــكال املجموعتــن مل يتمكنــا مــن إعــادة تشــكيل أهدافهــا
ملواكبــة الواقــع الجديــد.

أحياناً
الخطط الزائدة �ف
الطموح يمكنها أن تكون
مضلّلة
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مــا جــدوى تنفيــذ مــا تريــده بالفعــل إذا مل تكــن هنــاك حاجــة إليــه؟ ومــن جهــة أخــرى
هــل األفضــل أن تفعــل شــيئاً مطلوبـاً حتــى لــو مل تكــن تريــد ذلــك؟
أى مــن الطريقــن ال يصلــح .الهــدف الجيــد يــأىت مــن التوافــق بــن مــا تريــد املؤسســة
أن تفعلــه – اإلرادة/القدمــن ىف كيــان املؤسســة – وبــن فهمهــا ملــا يحتاجــه العــامل أو
يريــد عملــه .ويظهــر هــذا ىف الرســوم اإليضاحيــة للعنــارص والحلقــات املؤسســية والتــى
متثلهــا حلقتــن متشــابكتني( .ص  91ىف النســخة االنجليزيــة)

رؤى أو صور مرشدة:
يف بعــض األحيــان يكــون مــن املفيــد وجــود رؤيــة قويــة ،تعتــر صــورة ملهِمــة ملا تســتهدفه
مــن عملــك عــى مــدى ســنوات .ولكــن ينبغــى مراعــاة أال تكــون تلــك الصــورة زائــدة ىف
الخيــال (فعــى ســبيل املثــال " لدينــا رؤيــة للوصــول لــآالف مــن مجموعــات الدعــم ىف
أنحــاء الدولــة ،وحركــة تضامــن قومــى ،ووزارة صحــة للمــرأة املصابــة باإليــدز خــال خمس
ســنوات!" ولكــن ىف ذات الوقــت يجــب أال متنــع نفســك مــن التحــى بالجــرأة.
تفضــل بعــض املؤسســات أن تضــع صــورا ً اسرتشــادية تكــون صــورا ً تفصيليــة بــل
وجريئــة ولكنهــا واقعيــة توضّ ــح أيــن يريــدون أن يكونــوا خــال عــام أو اثنــن .إن مثــل
هــذه الصــورة مــن شــأنها أن تجمــع وتدمــج أفــكار ورغبــات الجميــع ،بهــدف "رؤيــة"
املســتقبل مع ـاً.
بينــا بعــض املؤسســات األخــرى التــى تعمــل ىف مجــاالت غــر واضحــة وغــر متوقعــة
النتائــج تفضــل أال يكــون لديهــا أى مــن ذلــك ،بــل أن تعمــل ىف ظــل مبــادئ وقيــم
واهــداف جيــدة ،مــع إفســاح املجــال لنــاذج مســتقبلية مختلفــة .ولكــن مهــا كان
املوقــف ،يحتــاج األمــر أن يكــون الهــدف مرنـاً ىف مواجهــة تغـ ّـر الظــروف وىف اســتخدام
مــا ميكــن ان تتعلمــه مــع الوقــت.
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 .4اإلستراتجية و األساليب:
اكتشاف عملك الحقيقى:

إن األســلوب األســاىس الــذى تســتخدمه املؤسســة يوضــح مــدى عمــق فكرهــا
حــول عملهــا الحقيقــى ومكانــه واإلجــراءات األساســية لتحقيــق هدفهــا.
فعــى ســبيل املثــال :أســلوبنا هــو مســاعدة النســاء املصابــات لتكويــن عالقــات قويــة
مــع بعضهــن البعــض ،ودعــم بعضهــن البعــض ،كأســاس للتضامــن .وعــى هــذا األســاس،
ســوف نســاعدهن عــى بنــاء الثقــة يف بعضهــن البعــض ،واكتســاب املعرفــة التــي ســوف
متكّنهــم مــن أن يكــون لهــن صــوت قــوى ،وتضامــن ،وتنظيــم ،واس ـراتجيات إبداعيــة
للعمــل مــع الحكومــة ،والوصــول ملــا لهــن الحــق فيــه مــن مــوارد وخدمــات .وســوف
نســاعدهن عــى االســتمرار ىف التعلّــم مــن خرباتهــن ،وتعميــق فكرهــن لــي يصبحــن
أكــر اســتقاللية عنــا.
إن اس ـراتيجية مؤسســة مــا تعلــن عــن كيــف ســتح ّول املؤسســة منهجهــا إىل
عمــل فعــى.
فعــى ســبيل املثــال :تتمثــل اســراتجيتنا ىف مســاعدة مجموعــات دعــم النســاء املصابــات
باإليــدز عــى تكويــن مجموعــات الستشــارة بعضهــن البعــض واالســتفادة مــن الخـرات
املتبادلــة .وســوف نحــدد الســيدات املصابــات باإليــدز عــن طريــق مستشــفيات اليــوم
الواحــد املحليــة ومراكــز التحاليــل ،ونعرفّهــن عــى مجموعــات الدعــم النظــرة .كــا
ســوف نعقــد حلقــات توعيــة للمجموعــات ملعرفــة حقوقهــن وفهــم األســاليب املتاحــة
لهــن للحصــول عــى تلــك الحقــوق (مثــل املنــح ،العــاج ،الطعــام) .كــا ســنقوم
ـتوى
بتعريــف مجموعــات الدعــم عــى بعضهــا البعــض ،لــى تحقــق تضامن ـاً عــى مسـ ً
أكــر ،عــى أســاس أنشــطة التعلّــم األفقــي ،كأســاس للعمــل الجامعــى .وكلــا زادت قــوة
املجموعــات ،كلــا زاد تو ّجهنــا نحــو األمــور التــى تهمهــم .وهــذا قــد يحـ ّول نشــاطنا
إىل مجــاالت غــر معلومــة.
مــن واقــع خربتنــا نــرى أن عــدد قليــل فقــط مــن املؤسســات يدركــون منهجيتهــم
الخاصــة ىف التغيــر ونتيجــة لذلــك يعملــون بأســاليب عشــوائية وغــر مثمــرة( .ىف
حالــة املؤسســات القدميــة الرائــدة ال ميثّــل هــذا مشــكلة كبــرة ،ألنهــم يتعلمــون
بالتجربــة وبالفطــرة مــن خــال العمــل).
ومــن جانــب آخــر هنــاك العديــد مــن املؤسســات التــى تتبــع منطــق
املــروع الــذي تطلبــه منهــم الجهــه املانحــة ،فيقومــون بتفتيــت
هدفهــم األكــر إىل أهــداف وأنشــطة منفصلــة ،مثــل األُطُــر املنطقيــة،
والتــى يأملــون أن تســاعدهم عــى تحقيــق هدفهــم .قــد ينجــح هــذا
يف بعــض األحيــان إذا كانــت ظــروف التغيــر بســيطة وميكــن تص ّورها.
ولكــن يف أغلــب صــور التنميــة تواجــه تلــك املؤسســات خطــر إدارة
عمــل مفــكك يحــول دون إقامــة عالقــات او ظهــور احتــاالت جديــدة.
فتوفــر الوقــت الــكاىف ،م ـرارا ً و تك ـرارا ً ،للتفكــر بصــورة فعليــة ،وإعــادة التفكــر يف
الهــدف واملنهــج واالســراتيجية ،ميكــن أن يضفــى حيــاة حقيقيــة وعمــق عــى عمــل
املؤسســة .هنــا تظهــر أهميــة التخطيــط الجيــد واملتابعــة والتقييــم .وميكنــك تفــادى
تنفيــذ أنشــطة غــر مخططــة جيــدا ً باإلســتمرار ىف الرتكيــز والوعــى مبــكان العمــل
الحقيقــى ،وبذلــك توفّــر وقت ـاً ومــوارد هائلــة ومتنــع اإلحباطــات املؤكــدة التــى ســوف
تصيــب املؤسســة.
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العناصـــر والحلقات املؤسسيـة
ب) فهم المنـاخ

أ) هوية المؤسسة:
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الرؤية ،والرسالة ،أو المهنة.

والدارة:
و) عملية التنمية إ
حلقات التعلّم العمىل:
التخطيط ،والمتابعة ،والتقييم
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التخطيطالعمل
دورة
ي

الظروف المدنية ،واالقتصادية ،والسياسية،
والعالقات عىل المستويات المحلية ،والقومية،
والعالمية.
ما يحتاجه العالم ،ويريد تنفيذه.

دورة التخطيط ت
االس�اتيجي

المبادئ أ
الموجهة (الرأس)
والفكار
ّ
القيم والثقافة والعالقات (القلب)
الرادة المؤسسية أ
(القدام)
إ
ما تريد المؤسسة أن تفعله
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ي
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 .5أنشطة البرامج ،القدرات ،والموارد:
هــذا العنــر يتضمــن أكــر أنشــطة املؤسســة وضوح ـاً .ومتــى ات ّضــح الهــدف ،وتح ـ ّدد أســلوب
واســراتيجية املؤسســة ،فهــذا العنــر يتعامــل مــع مهمــة صياغــة األنشــطة التــى مــن خاللهــا يتــم
تنفيــذ اســراتيجيات الربامــج .وىف ذات الوقــت يحفــز هــذا العنــر الطاقــات البرشيــة – املهــارات
واألســاليب والطــرق – الالزمــة لالضطــاع بذلــك .كــا يتضمــن أيضــاً املــوارد املاديــة وأنظمــة
الدعــم اإلداريــة املبــارشة الالزمــة لدعــم الربامــج مكتبي ـاً وميداني ـاً.

 .6نشاط التنمية واإلدارة:

(بما فى ذلك حلقات التعلّم العملى – التخطيط ،والمتابعة ،والتقييم)

الــق نظــرة ثانيــة عــى رســم عنــارص وحلقــات املؤسســات .والحــظ أن هــذا العنــر يرتبــط بكافــة
العنــارص األخــرى مــن خــال حلقــات التخطيــط واملتابعــة والتقييــم .هــذه الحلقــات تشــبه الدورة
الدمويــة ىف الجســد ،تغــذى باســتمرار املؤسســة لــى ميكنهــا تجديــد ذاتهــا بانتظــام وتطويرهــا
مبــرور الوقــت.
كــا ميثّــل هــذا العنــر أيضـاً إدارة العنــارص األخــرى مــن خــال عمليــات التعلّــم ومــن خــال
األنظمــة واإلجـراءات – أى األفـراد ،واألنشــطة ومــوارد املؤسســة.
التعلّــم العمــى هــو العبــارة املســتخدمة لوصــف الحلقــة املتصلــة مــن التعلّــم مــن أجــل
تحســن النشــاط .فجميــع املؤسســات تتعلّــم وتفكــر وهــى عــى الطريــق ،ســواء عــن وعــى أم
غــر وعــى .ولكــن املؤسســات الف ّعالــة تخصــص وقتـاً منتظـاً لتفعــل ذلــك .انظــر الفصــل الســابع
لالسرتشــاد وألفــكار ىف هــذا الشــأن.

حلقات التعلّم العملى :
إن التخطيــط ،واملتابعــة ،والتقييــم هــى جــزء مــن حلقــة أكــر للتعلّــم العمــى للمؤسســة .وهنــاك
حلقــات متّصلــة مــن التخطيــط ،والتنفيــذ ،واملتابعــة ،وإعــادة التخطيــط ،والتنفيــذ ،واملتابعــة ،ثــم
حلقــات أطــول مــن التخطيــط االســراتيجى ،والتنفيــذ ،والتقييــم.

التخطيط:
إن التخطيــط هــو عمليــة توضــح نوايــا وهــدف املؤسســات وتربطهــا بنشــاطها .وللتخطيــط
عنرصيــن :تخطيــط اســراتيجى ،وتخطيــط تنفيــذى.
التخطيــط االس ـراتيجى :يســتخدم التخطيــط االس ـراتيجى العمــل الــذى أُنجــز أثنــاء تحديــد
هويــة املؤسســة وعمليــة فهــم املضمون/املنــاخ املحيــط  -والــذى نشــأ منــه الغــرض مــن
وجــود املؤسســة  -ىف تصميــم ومراجعــة أســلوب واســراتيجيات املؤسســة بشــكل دورى.
ووجــود التقييــات الســابقة للمؤسســة يســاعد عــى إث ـراء عمليــة التخطيــط االس ـراتيجى.
التخطيــط التنفيــذى :ينشــأ مــن العمــل الــذى تــم بشــأن االس ـراتيجية واألســاليب .ويق ـ ّدم
خطط ـاً ألنشــطة الربامــج وتطويــر للقــدرات املطلوبــة .ويتأثــر هــذا التخطيــط بالتعلّــم مــن
املتابعــة املســتمرة ،فيتيــح إعــادة التخطيــط وتحســن العمــل بانتظــام.
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المتابعة
هــذه الحلقــة هــى عمليــة مســتمرة قصــرة املــدى إمــا يومياً/أسبوعياً/شــهرياً مــن خاللها
ميكنــك التفكــر بعقالنيــة ىف االســراتيجيات ،واألســاليب ،واألنشــطة ،والنظــم املســاندة،
لالطمئنــان عــى أنهــا ال تـزال تتّخــذ نفــس املســار وتت ّجــه نحــو تحقيــق هدفــك .وهــى
تنطــوى عــى التعلّــم ،إعــادة التفكــر ،وإعــادة التخطيــط .وبهــذه الطريقــة يوفّــق العمــل
ويتحســن.
املؤســى ذاتــه
ّ

التقييم
التقييــم هــو الحلقــة طويلــة املــدى مــن التعلّــم وإعــادة التفكــر ىف نشــاط املؤسســة،
وتنظيــم عملهــا ،عــى أســاس الخــرة والتق ـ ّدم مبــرور الزمــن.
والتقييم يستمد التعلّم من املامرسة ،ويقيس مدى تحقيق املؤسسة لهدفها.
إن الغــرض مــن التقييــم هــو تحديــد مــدى دعــم املؤسســة لعمــل الربامــج ،وكيــف
تســتمد املؤسســة الــدروس املســتفادة مــن أجــل التطــور ىف املســتقبل .هكــذا يســاعد
التقييــم عــى إعــادة التفكــر ىف كيــان املؤسســة وإعــادة فحــص اإلطــار الــذى تعمــل فيــه
تغــرات ىف الظــروف املحيطــة تحتــاج أن تــدرج ىف
للتعــرف عــى مــدى تح ّولهــا .وأى ّ
إعــادة التفكــر ىف الهــدف ،وبالتــاىل ىف أســلوب واس ـراتيجيات وأنشــطة املؤسســة.
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كلمة تحــــــذير

للجهــات املانحة والجمعيــات األهلية الدولية
إن املتابعــة والتخطيــط والتقييــم الواعــى واملنظــم واملنتظــم ،أو التعلّــم
العمــىل ،قــد ال يكونــوا مالمئــن ملؤسســات ىف مرحلــة ريادتهــا املبكّــرة.
فاملؤسســات الحديثــة تتعلّــم الكثــي مبجــرد املارســة .ويجــب عــىل الجهــات
املانحــة وامليسيــن عــدم تشــجيع او الضغــط عــىل املؤسســات الرياديــة
املبكــ ّرة للمراقبــة ،وإعــادة التخطيــط ،أو التقييــم بوعــى كامــل وشــمولية.
فهــذا يعتــرب وقــت مــن حيــاة املؤسســة تكــون فيــه غــي واعيــة أو مدركــة،
مثــل فــرتة الطفولــة ،حيــث تتســم عــادة بالتــرصف بالفطــرة ،والتجربــة،
والتعلّــم مــن التجريــب والخطــأ ،وىف الطريــق يــأىت إعــادة التفكــي وإعــادة
التخطيــط .غالب ـاً ال تكــون الخــربة كافيــة لتلــك العمليــة ،ولكنهــا تــؤدى إىل
تعلّــم هــادف .وحــن يبــدأ ظهــور االحتيــاج ألســاليب أكــر وعيــاً ،عندئــذ
ميكــن أن تقـ ّدم دعـاً عنــد اللــزوم ملســاعدتهم عــىل الســي ىف نظــم التخطيــط
واملتابعــة والتقييــم خطــوة بخطــوة.

ت
"لوف�" يحىك تجربة محبطة:
ذات مرة من مدة طويلة ،كنت أشارك ن� قيادة جمعية أهلية
ين
والمدرس� ن� شقق "كيب تاون".
صغ�ة تعمل مع الطلبة
تعليمية ي
أ
تقدمنا بطلب لجهات مانحة قليلة للتمويل ،وعندما حصلنا عىل الموال
ّ
ن
معوقات مرتبطة بها ،فالمتطلبات
كنا � سعادة ي
كب�ة .ولكن كانت هناك ّ
ن
ن
ن
المستندية كانت من التعقيد بحيث ان� كنت أق� وقتاً طويال ً � استيفاء
المستندات – الخطط السنوية ،التقارير الربع سنوية ،التقييم ،التلخيص،
وما إىل ذلك من مطالب .لقد كنت بالكاد أجد الوقت للعمل الفعىل
ن
يضايق� بالذات كان وجود صيغة مختلفة لكل مجموعة
للمؤسسة .ما كان
ن
مع� .اعتقد أن هذا كان أسلوب
مستندات تحتاج إىل استيفائها بشكل ي ّ
ين
الممول� للتأكد من أننا نعمل جيداً ،ولكن مطالبهم الزائدة كان لها أثر
ن
ن
ومنعت� من تحقيق الدور الذى كان
ابعدت� عن الميدان،
عكىس – لقد
ن
ينبغى أن ألعبه � تلك المرحلة لتطوير المؤسسة ،وقللت من شأن عملنا.
لقد كان أ
المر محبطاً للغاية.

يجــب عــىل الجهــات املانحــة أن تــرتك قيــادة العمــل امليــداىن للــر ّواد .كــا يجب
عليهــم مراعــاة عــدم تقييــد املؤسســات برشيــط أحمــر مــن املقرتحــات الطويلة
والتقاريــر التــى تســتهلك الوقــت مــا يحفــظ عالقــات الجهــات املانحــة
ويحقــق املطالــب البيوقراطيــة .هــذا مجــرد مثــال واحــد مــن كثــي.
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استخدام الرسم الخاص بالعناصر والحلقات
المؤسسية

"وأي اً كان الطلب ،فغالب اً ما يتضح
ان املشكلة تتجاوز ما يبدو للعيان
للوهلة األوىل".

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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ـرا ً ليســاعدهم عــى مواجهــة مجموعــة مــن املشــاكل،
عندمــا تدعــو املؤسســات ميـ ّ
ـر أساسـاً مبالحظــة
فعــادة يكــون تنفيــذ مســح هــو أفضــل بدايــة للمهمــة .فيبــدأ امليـ ّ
بســيطة واســتامع للمؤسســة .فعملنــا يشــبه شــخصاً ميســك مــرآة للمؤسســة ،وتوفّــر
لنــا الرســومات اإليضاحيــة للعنــارص والحلقــات املؤسســية منوذجـاً مفيــدا ً يســاعد عــى
وضــع أســئلة لتوجيــه هــذه العمليــة.
ـر بعمــل حــوارات رسيــة مــع أعضــاء فريــق العمــل ،أفـرادا ً أو مجموعــات،
يبــدأ امليـ ّ
ـر مــا إذا كان الشــخص يشــارك ىف
ومالحظــة العاملــن أثنــاء العمــل .أحيانـاً يســأل امليـ ّ
بعــض األنشــطة ،ملجــرد التعـ ّرف عــى ملحــة مــن حيــاة املؤسســة.
وعــادة يُطلــب مــن امليرسيــن املســاعدة بخطــة اســراتيجية جديــدة أو بعمــل
تدريــب لفريــق العمــل عــى بنــاء القــدرات أو بنــاء العالقــات .وقــد يُطلــب منهــم
املســاعدة ىف إعــادة الهيكلــة ،أو ىف وضــع نظــام متابعــة وتقييــم.
وأي ـاً كان الطلــب ،فغالب ـاً مــا يتضــح ان املشــكلة تتجــاوز مــا يبــدو للعيــان للوهلــة
األوىل .فعــى ســبيل املثــال ،قــد ينشــأ طلــب لبنــاء قــدرات الفريــق بســبب االفتقــار إىل
ـر من خــال املالحظة
التامســك أو الـراع املتكــرر داخــل املؤسســة .وقــد يكتشــف امليـ ّ
والتشــخيص أن لــكل مــن املجموعــات املختلفــة ىف املؤسســة تفسـراتها املختلفــة لهدفهــا
مــن املؤسســة .وميكــن أن يكــون هــذا مصــدرا ً رئيســياً للـراع.
وىف أحيــان أخــرى يُطلــب مــن امليرسيــن عمــل تخطيــط اس ـراتيجى ألن الخطــة ال
تصلــح ،وإذا بامليرسيــن يجــدوا أن الخطــة ليــس فيهــا خطــأ ،وأن املشــكلة تكمــن ىف
الثقافــة املؤسســية أو العالقــات الداخليــة ىف املؤسســة .ففــى هــذه الحالــة ال تكــون
االســتجابة بعمــل خطــة جديــدة .فهــذه أيضـاً مــن املحتمــل أن تفشــل مــا مل يعــاد النظــر
وتتجــدد قيــم وعالقــات وثقافــة املؤسســة.
ومــن خــال تعريــف املؤسســة بهــذه العنــارص والحلقــات املؤسســية النموذجيــة
ـر أن يســاعد املؤسســة عــى رؤيــة ذاتهــا بشــكل أفضــل واختيــار أســلوب
ميكــن للميـ ّ
عمــل أكــر مالءمــة.

الفصل الرابع :من خــالل المــرآة

األســاليب الفنية ملالحظة املؤسسات
أن مراقبــة مؤسســة مــا ال يعنــى تقييمهــا والحكــم عليهــا ،وإمنــا املقصــود بهــا فهــم
وتقديــر املؤسســة ملــا وصلــت إليــه ،ومــا تســعى إليــه ،وليــس مــا "ينبغــى" أن تكــون
عليــه أو املقارنــة بينهــا وبــن املؤسســات األخــرى .إن ترديــد عبــارات مثــل "أفضــل
كميسيــن نحنــاج
مامرســة" و "مســتوى عاملــى" ميثــل تحدي ـاً ىف هــذا املجــال! ولكننــا ّ
أن نضــع أفكارنــا بشــأن الشــكل الــذى ينبغــى أن تكــون عليــه املؤسســة الجيــدة ،هــذا
مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر أن ننظــر بعــن التقديــر ملــا نفحصــه .ليــس األمــر ســهالً.
فحتــى بعــد العمــل مــع املؤسســات لســنوات طويلــة فــإن طــرح خربتنــا جانب ـاً عــا
يعتــر جيــدا ً ومــا ليــس جيــد ال ي ـزال أم ـرا ً يحتــاج إىل جهــد كبــر لــى ال نفــرض آرائنــا
عــى اآلخريــن.

"ومتى تك ّونت الثقة ،يصبح من
املحتمل تكوين رؤى أكرث قرب اً".

"روبز" يقص قصة مجازية بسيطة ...
مع� كان ن
ت
ن
الكث� بالنسبة ىل .إنه ن ز
طفول� .أريد أن أحىك لك عن ن ز
م�ل ي ّ ن
م�ل عائلة مجاورة
دع� أصحبك ف� رحلة عودة إىل
يع� ي
ف
كث�اً ض
كب�اً � .البداية كنت أرى ن ز
التأث� القوى لشكله
وأق� معهم وقتاً ي
لدى ي
كنت أحبهم ي
الم�ل من الخارج – ولكن ال يزال ّ
وحجمه ،وحوائطه المطلية النظيفة ،وحديقتهم بغروس الزهور المبهجة .واتذكّر تماماً السقف الذى يغطيها.
الم�ل يعت� غامضاً بالنسبة ىل .وال أزال اتذكّر المرة أ
ح� ذهبت مع أمى ن ز
ف� البداية كان داخل ن ز
الوىل ي ن
الم�ل ،واختلست نظرة إىل ما وراء
ب
وح� ذهبت هناك ف� المرة التالية لعبت مع أ
الباب أ
ن
تزيح� أمى بعيداً .ي ن
الطفال ف� الفناء الخلفى ،ورأيت جانباً مختلفاً من
المامى قبل أن
الم�ل .ثم ف� المرة التالية ُدعيت للداخل لتناول الشاى والبسكويت ،واُتيحت ىل الفرصة أن استكشف ث
نز
أك� .كل غرفة من الغرف كانت تحىك
الرسة ،غرفة نوم أ
شيئاً عن أ
ال� تسودها ض
الفو� ،المطبخ البسيط ،وغرفة المعيشة بأثاثها القديم المريح .أحببت المطبخ ث
الطفال ت
أك�
� .كانت أ
المشوقة ت
ال� لم تكن لدينا ف� ن ز
الم ف� ذلك ن ز
شئ
م�لنا.
الم�ل تحب أن تطهو ،ورفوف المطبخ كانت مكتظة بالمواد
ّ
صداق� مع تلك أ
الرسة ،بدأت ض
أق� وقتاً ث
ت
أك� معهم ،وبدأت أعرف كل ركن وشق
ولما قويت
أ
ن
ت
الم�ل .صار ىل ت
معرف� ن ز
ف� ن ز
أك� عن الرسة – كيف
كبي� الثا� .وبزيادة
لدى فكرة ب
بم�لهم صار ّ

يعيشون ،ما يحبون وما يكرهون ،وما يعتقدون فيه بقوة .فعىل سبيل المثال ،كانوا دائماً
يجتمعون عىل العشاء كأرسة ،ودائماً يرصون عىل غسل أ
اليدى قبل تناول الطعام،
ودائماً يبدأون كل وجبة بالصالة.
أكون صداقة نمت مع
ولم يكن من الممكن أن أعرف هذا البيت جيداً ما لم ّ
أ
الوقت ،إىل أن أصبحت ضيفاً محبوباً ض
أق� وقتاً ي ّ ز
متم�اً مع الرسة.
إن العمل مع المجتمعات والمؤسسات يماثل ذلك .ف� البداية ال تستطيع

سوى أن تراها من الخارج ،ولكن مع تطور العالقة رؤيتك لحياة
المؤسسة الداخلية تبدأ ف� االتساع .ت
تكونت الثقة ،يصبح
وم� ّ
وم� بدأ أ
أك� قرباً .ت
من المحتمل تكوين رؤى ث
الفراد ف� قبولك
داخل مؤسستهم ،تصبح معرفتك بالمؤسسة ث
أك� عمقاً
وقيمة .من الواضح أن هناك ترابط ي ن
ب� بناء العالقات
وكسب التفهم.
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وكــا أن البــر هــو مجــرد واحــد مــن الحــواس ،هكــذا مالحظــة مؤسســة مــا يعتمــد
ليــس فقــط عــى األمــور الظاهــرة ،ولكــن عــى إدراك تلــك الجوانــب األقــل ظهــورا ً أو
املختفيــة ،ومــن بينهــا العالقــات املوجــودة داخــل املؤسســة ،وثقافتهــا  ...إىل غــر ذلــك.
إن منــوذج مراحــل تنميــة املؤسســات ،والرســوم اإليضاحيــة للعنــارص والحلقــات
املؤسســية ،هــى أدوات مفيــدة لالسرتشــاد ىف طــرح األســئلة .ولالســتفادة القصــوى مــن
هــذه األدوات نقــ ّدم فيــا يــى بعــض األســاليب الفنيــة التــى متكّنــك مــن التعــرف
العميــق عــى القصــص والعنــارص والحلقــات الخاصــة باملؤسســة .ولكــن مــع مراعــاة أنــه
يجــب عــدم الفصــل بــن هــذه األســاليب ،بــل أن تســتخدم مع ـاً ىف ذات الوقــت.

المالحظة من خالل المشاركة:
املشــاركة ىف جميــع الجوانــب املختلفــة مــن حيــاة املؤسســة ميكــن عــادة أن تعطــى رؤيــة
عميقــة .وميكــن أن يتضمــن هــذا حضــور اجتامعــات فريــق العمــل ،مصاحبــة العاملني ىف
زيــارة ميدانيــة ،أو مشــاركتهم إحــدى الوجبــات .مــن الشــائع بالنســبة ألعضــاء املؤسســة
أن يظهــروا أمامــك مبظهــر خــادع إذا كانــوا غــر معتاديــن عــى وجــودك بينهــم .وىف
بعــض األحيــان إذا مل تكــن األمــور عــى مــا ي ـرام داخــل املؤسســة قــد يحــاول البعــض
أن يخفــى مــا يجــرى بالفعــل .واملفتــاح هــو أن تســتطيع تجــاوز هــذه املرحلــة املبدئيــة
إىل وضــع أكــر اســرخاء حيــث يشــعرون بالتحــرر والتعبــر عــن أنفســهم .أمــا بالنســبة
للميرسيــن الخارجيــن ،فيمكــن أن تفيــد املشــاركة ىف الدخــول للعمــق (تحــت جلــد
املؤسســة) أكــر مــن أى شــئ آخــر.
ومــن املفيــد أيضـاً أن تكــون "كالذبابــة عــى الحائــط" – أى أن تجــول حــول املــكان أو
حيــث يتناولــون الشــاى ،وتتحســس كيــف يتــرف النــاس وكيــف يتعاملــون مــع بعضهــم
البعــض .ولكــن احــرص أال يعتــرك العاملــون متطفـ ًا عليهــم!
ىف قصــة "روبــز" وكيــف تعــرف عــى جريانــه ،مل يحــدث ذلــك إالّ عندمــا بــدأ يعرفهــم
بدرجــة تســمح بــأن يبــدأ مشــاركتهم وجباتهــم ،عندئــذ فقــط أصبحــت معتقداتهــم
وطقوســهم واضحــة لــه .وباملثــل ،ىف مؤسســة مــا ميكــن أن تكــون القيــم وأســاليب
التــرف متأصلــة ومس ـلّم بهــا لدرجــة أن أعضــاء الفريــق بالــكاد يدركونهــا .وىف هــذا
الوضــع توجيــه األســئلة لــن يكشــف الكثــر .أمــا املشــاركة فيمكــن أن تســاعد ىف كشــف
الغــر املــرىئ.

المراقبة االستكشافية من خالل توجيه األسئلة ،واالستماع،
والحوارات الخاصة:

"ومن املفيد أيض اً أن تكون "كالذبابة
عىل الحائط" – ولكن احرص أال يعتربك
العاملون متطف الً عليهم!"
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ىف الفصــل الثــاىن تناولنــا توجيــه األســئلة واالســتامع كمهــارات رئيســية مطلوبــة ىف القــادة
وامليرسيــن  -وعــى األخــص كيــف يســتمعون للــرأس والقلــب والقدمــن .وميكــن للقــادة
وامليرسيــن أن يعرفــوا الكثــر جــدا ً مــن خــال الحــوارات الخاصــة – بتوجيــه أســئلة
واالســتامع إىل اإلجابــات .وميكــن إجـراء هــذه الحــوارات مــع األفـراد أو مــع مجموعــات
صغــرة.
إن الحــوارات الخاصــة ميكــن أن تكشــف معلومــات أساســية أو حتــى أرسار عن املؤسســة.
وميكــن أن يضعــك هــذا ىف وضــع غريــب إذ تعــرف أمــورا ً عــن املؤسســة ال يعرفوهــا
جميــع أعضــاء املؤسســة .مهمتــك ليســت باملهمــة الســهلة ،إذ تحتــاج أن تحفــظ الرسيــة
بينــا تشــجع األفـراد عــى الرصاحــة والشــفافية مــع بعضهــم البعــض.
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بعــض أعضــاء فريــق العمــل قــد يســعدهم أن يشــاركونك بعــض املعلومــات طاملــا ال
تذكــر أســاءهم كمصــدر لهــذه املعلومــات .ومــن الــروى أن تحــاول إثبــات تلــك
املعلومــات التــى ســتكون "مجهولــة املصــدر" حتــى ال تصبــح أداة لنقــل اتهامــات كاذبــة.
األشخاص أكرث قابلية للتحدث برصاحة وأمانة إذا وفرت لهم مناخ آمن.
مــن املعتــاد أثنــاء الحــوار أن يتجــاوز النــاس عــن شــئ مــا يكــون غــر مريــح لهــم
ولكنــه هــام – فــإذا شــعرت أن هنــاك مــا يحتــاج إىل اإلفصــاح اكــر ،ميكنــك أن تقــول
"هــل ميكــن مــن فضلــك أن تتكلــم أكــر عــن ذلــك؟" هــذا الســؤال البســيط كث ـرا ُ مــا
يــأىت بأهــم املعلومــات.
مــن املفيــد أيضـاً التواصــل مــع األطـراف املعنيــة خــارج املؤسســة .فقــد يكــون هــؤالء
ممــن لهــم تصــورات معيّنــة للمؤسســات مــن خــال عملهــم .وقــد يكونــوا جــزء مــن
املجموعــات املســتهدفة ،أو الــركاء ،أو حتــى مســئولني حكوميــن ،أو غريهــم .هــذا مــن
شــأنه أن يســاعد عــى تكويــن صــورة ثريــة للمؤسســة التــى تعمــل معهــا.

المراقبة عن طريق إبراز قصص أو خبرات واقعية:
ســوا ًء ىف الحــوارات أو ورش العمــل والعمليــات الجامعيــة ،ينبغــى دامئـاً تشــجيع النــاس
عــى إعطــاء أمثلــة معينــة مــن واقــع خرباتهــم .ثــم تفحــص هــذه الخ ـرات للخــروج
بــرؤى أعمــق .كــا أن تشــجيع النــاس عــى اكتشــاف خرباتهــم الفعليــة ملســاندة آرائهــم
ميكــن أن يســاعدهم عــى إعــادة التم ّعــن ىف آرائهــم ىف ضــوء جديــد .وســوف تجــد ىف
الفصــل الخامــس "التعلــم العمــى" إرشــادا ً للتعامــل مــع التعلّــم مــن خــال الخ ـرات.

المراقبة االستكشافية عن طريق االنصات للمشاعر:
املشــاعر كثـرا ً مــا تقــدم املفاتيــح لألمــور املختفيــة التــى تهــم النــاس .ومســاعدة النــاس
عــى التعبــر عــن مشــاعرهم هــى تقنيــة أساســية الكتشــاف مــا يكمــن تحــت الســطح.
وإذا اســتطعت أن تســاعد النــاس عــى التعبــر عــن مشــاعرهم لبعضهــم البعــض ،فهــذا
ســوف يتيــح مجــاالً أعمــق لتيســر التغيــر.
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ملحوظة عىل
االستمارات:
• إذا احتجت أن تستخدم االستمارات
الجابات
لتصل إىل مجموعة متوافقة من إ
معينة ،تأكد أن تت�ك مساحة
عىل أسئلة ّ
للناس للإفصاح لك عن أمور لم تغطيها
أسئلتك.
• قد يكون من المفيد البدء بأسئلة
مفتوحة وليست محددة ،إلتاحة الفرصة
النسياب المناقشة .اترك فسحة من
الوقت ف� النهاية للمراجعة تل�ى أى من
أ
السئلة ت
ال� سبق أن أعددتها لم تتلق
عليها إجابة.

"تشجيع الناس عىل اكتشاف خ رباتهم
الفعلية ملساندة آرائهم ميكن أن
يساعدهم عىل إعادة التم ّع ن ىف
آرائهم ىف ضوء جديد".
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العمل بأسلوب الصور:
الصور ،سوا ّء شفاهية ،أو تصويرية،
يمكن أن تكشف رؤى مذهلة لكل فرد
– كما يمكن أن تحفز مناقشات مثمرة!
ولىك تستكشف وتفحص انطباعاتك،
ابدأ بمحاولة إنتاج صورة مجازية جيدة
لما تقوم به .فعىل سبيل المثال ،إذا
كنت أثناء مراقبتك لمؤسسة ما ،ت
تأ�
إىل ذهنك صورة طبق مكعبات ثلج،
قد ن
يع� هذا أن الناس الذين تتعامل
ف
معهم � حالة من الجمود التام،
ين
ويحتاجون إىل
تسخ� بقدر ما .وبد ًال
من ذلك إذا كان ما تبادر إىل ذهنك هو
صورة أتوبيس ينحدر برسعة أسفل تل
نحو هوة ضخمة ،فمن المحتمل أن
الوقت مناسب لوضع فرامل .مشاركة
هذه الصور مع أولئك الذين تعمل
معهم يمكن حقيقة أن يساعد عىل
كشف الحقائق الكامنة.

المراقبة االستكشافية من خالل اإلنصات لإلرادة:
مســاعدة النــاس عــى اكتســاب معرفــة أفضــل ملــا يريدونــه بالفعــل ميكــن أن يســاعدهم
عــى فهــم ترصفاتهــم بشــكل أفضــل .الكثــرون م ّنــا ليــس لديــه فكــرة عــا يريــده
بالفعــل ،ولكننــا مدركــون أن ىف العمــق الداخــى هنــاك احتيــاج ،وعزميــة ،أو اشــتياق.
وىف بعــض األحيــان يتخيــل النــاس (املختلفــون عــن بعضهــم البعــض) أنهــم يريــدون
ذات األشــياء التــى يريدهــا الجميــع ،ولكــن طــرح اســئلة عميقــة قــد يكشــف أنهــم
ىف الواقــع يريــدون أشــيا ًء مختلفــة متام ـاً .وعــى نقيــض ذلــك ،أولئــك الذيــن يظنــون
أن احتياجاتهــم مختلفــة ،قــد يكتشــفون أنهــم يريــدون ذات األشــياء التــى يحتاجهــا
اآلخــرون .وىف أى مــن الحالتــن ،إذا اســتطعت أن تســاعد النــاس عــى إبـراز مــا يحتاجونه
ثــم التعبــر عنــه ،فمــن الراجــح أنهــم ســيكونون قادريــن عــى اكتشــاف أرضيــة مشــركة
والتحــرك لألمــام.

مراقبة مشاعرك الخاصة وردود أفعالك:
ف ِّكــر ىف أول مقابلــة لــك مــع مؤسســة أخــرى .هــل شــعرت بالراحــة والرتحيــب؟ هــل
كان مــا ســمعته عــا تســتهدفه املؤسســة وكيفيــة عملهــا حافـزا ً لــك أم مربــكاً؟ إن ردود
أفعالنــا الداخليــة التــى كث ـرا ً مــا نتجاهلهــا غالب ـاً تكــون مفيــدة للغايــة لفهــم ورؤيــة
املؤسســة التــى نتعامــل معهــا.

المراقبة من خالل طرف خارجى:
بصفتــك قائــد تريــد أن تعــرف أكــر عــن مؤسســتك ،قــد تنزعــج أن تــرى فريــق عملــك ال
يقولــون الصــدق كامـاً .إن هــذا هــو الراجــح ،وأفضــل شــئ هــو أن تســأل نفســك ملــاذا.
رمبــا يكــون الســبب أنهــم ال يريــدون جــرح مشــاعرك ،أو أنهــم خائفــون منــك .ورمبــا
يكونــون غاضبــن منــك ولكنهــم يخشــون ان يكــر غضبهــم هــذا وأن يوقعهــم ىف ارتبــاك.
فمــن املعتــاد أن يطلــب القــادة مــن أط ـراف خارجيــة موثــوق بهــا (مثــل امليرسيــن)
مراقبــة املؤسســة ،والحديــث مــع األعضــاء ،واكتشــاف مــا يفكــرون فيــه ،ويشــعرون بــه،
ويريدونــه.

المراقبة من خالل تص ّور خيالى:
أحيانـاً تكــون املشــاكل مختفيــة أو مع ّقــدة ال تســتطيع عقولنــا الرزينــة أن تراهــا – هنــا
يكــون مــن املفيــد االســتعانة بتصـ ّور خيــاىل .وكــا أن الشــعراء والفنانــن ميكنهــم كشــف
الجانــب األعمــق مــن حيــاة اإلنســان مــن خــال رمــوز واســتعارات ،هكــذا ميكــن أن
ـتوى أعمــق .ليــس مــن الــرورى
نســتخدم الصــور والرســوم لتوضيــح األشــياء عــى مسـ ً
أن نكــون قادريــن عــى رســم صــور ،وأمنــا أحيانـاً تكــون "الكلمــة" هــى الصــورة املعـ ّـرة
ولهــا نفــس املفعــول .فعــى ســبيل املثــال ،قــد يقــول شــخص أن املوقــف يبــدو "كقطــار
يتدحــرج إىل أســفل تــل دون فرامــل" أو أن "العالقــات داخــل املؤسســة تشــبه قنبلــة
يدويــة تنتظــر االنفجــار".
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الكام�ون تحىك هذه القصة
"مورين آفومبوم" عاملة  VSOف�
ي

كيف نتعلّم أن ننسى ؟
ين
ين
والمتطوع�،
العامل�
المؤسسة ،مثل :مواردها ،مستوى تعليم
جدول العمل  ...ألخ .صارت المؤسسة ف� وضع دفاع ،إذ شعرت
الميس
الميس ،وقال ّ
أن هناك نقد ضدها .أثار المدير جدال ً مع ّ
لرئيس المؤسسة أنه ال يطبق او يهتم بالتنمية المؤسسية ،وما إىل
مه� عن طبيعة عمله ت
ذلك .بينما سأله رئيس المؤسسة بشكل ي ن
ال�
تسمح له بتلك أ
السئلة .ف
و� النهاية بالكاد استطاع الميرس ورئيس
المؤسسة أن يتبادال التحية.
كان علينا أن نتدخل لحل المشكلة ،وإن كان ليس بشكل مبا�ش

ف
الكام�ون.
إن التنمية المؤسسية هى ظاهرة جديدة ل�ش كائنا � ي
المؤسسة المعنية كانت نموذجاً حيث المؤسس/المدير كانت له
كل السلطة وي ّتخذ كل القرارات .لم يكن ألعضاء فريق العمل أو
المتطوع� أو ت
ين
الدارة أى رأى ف� كيفية إدارة
ح� أعضاء مجلس إ
المؤسسة .عندما كان المدير يح�ض إىل المكتب كان عىل الجميع أن
يقف ،ويحييه ويردد شعار المؤسسة.
الميسة
كان المدير مقاوماً تماماً لفكرة التنمية المؤسسية ّ
من الخارج خشية أن هذا يمكن أن يكشفه أو يف�ش امره .ولكن
ين
العامل� رأى أنها فكرة رائعة ،فهى يمكن أن
المجلس بتشجيع من
تتيح الفرصة ألفراد الفريق للتنفيس عن متاعبهم من المدير ،الذى
يبد ت
ين
العامل�
ح� ذلك الوقت أى اهتمام باالستماع لما يريد
لم ِ
ن
لمنتفع� ،ويشعر براحة
قوله .يغ� أنه كان سعيداً جداً باالستماع
ي
ت
تامة ت
ين
المنتفع� ف� التقييم الذا� للمؤسسة.
الش�اك
الحساس بالسيطرة والملكية ،كان
ولىك ينمو لدى المؤسسة إ
ت
االق�اح أن يشكّلوا لجنة تنمية مؤسسية  ODتكون هى القوة
الدافعة للعملية .وكان المدير عضواً ف� هذه اللجنة .وأثناء عمل
أ
ين
متعج ي ن
المنتفع� عن أنهم
ب� من سماع حديث
اللجنة كان العضاء ّ
يقدرون عمل المؤسسة .وبعد التقييم ت
الذا� استطاعت المؤسسة
ّ
ث
أن ترى بوضوح أك� ما هى تحدياتها ،كما أصبح لديها رؤية لما
يودون أن تكون عليه المؤسسة ف� المستقبل.
ن
يدعو� أن أقول أن العملية
ص�ه ،وظل
الميس نفذ ب
ولكن ّ
ف
ن
ن
والمتطوع� كانوا دائماً � الميدان
العامل�
كانت بطيئة للغاية وأن
ي
ي
ت
ز
الميس
يقومون بأنشطتهم بدال ً من ال� يك� عىل لجنة التنمية .وكان ّ
يقول لهم" :هكذا ت
المف�ض أن تكون" وذلك دون مراعاة لواقع
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الميس ،مذكّرين إياه
مع المؤسسة .فخططنا للقاء منفصل مع ّ
بدوره ،وســاعدناه أن يفهم أن المؤسســة وحدها هى ال�ت
التغي� .إنه يمكنه فقط أن يســاعدهم
يمكنهــا أن تقــرر إجـراء
ي
عــى إدراك احتياجهــم للتغيـ يـر ،ولكن ال يمكنه إجبار المؤسســة
التغي� إذا لم تشــعر
عــى التغيـ يـر ،ألنهــا يمكن فقط أن تقبل
ي
بالتهديد .ســاعدناه أيضاً أن يرى أن اللجنة ليســت شــيئاً منفصال ً
عــن أ
العمــال اليومية ،وأن العالقات ت
ال� يخلقها ف� المؤسســة ال
التغي�.
تقــدر بثمــن ف� تحقيق
ي
الميس ،وسمعنا عن بعض
وفيما بعد عقدنا لقاء آخر مع ّ
التغي�ات الهامة .كان المدير قد دعاه إىل اجتماع مع فريق العمل
ي
ث
لمراجعة خطة اللجنة .والحظت أنهما أصبحا أك� وداً مع بعضهما
ت
الميس أن هذا كان
البعض .فقد أطلقا بعض نكات معنا ،واع�ف ّ
يحدث من ي ن
ح� آلخر.
وبعد مرور خمسة أشهر ،كان قد انخفض شعور المدير
بالتهديد ،وبدأ يوكل بعض المهام وأعمال التخطيط ليشارك فيها
تعجب من إسهامات
العاملون وممثىل الفئات المستهدفة .وقد ّ
ين
فريقه/والمتطوع� .فبدأ يدرك ما لديهم من إمكانات .وقال ىل:
المور آ
إن� أرى أ
"مورين ،ن
الن بشكل مختلف .لقد اعتدت أن
اتساءل ماذا سوف يحدث لهذه المؤسسة عندما أموت .آ
والن أرى
قيمة االستثمار ف� الب�ش ومساعدتهم عىل أن يتعلّموا.سوف أطرح
كل شئ
لدى
� جانباً .لم أعرف مطلقاً أن بعض من فريق العمل ّ
آ
يعرفون أى شئ
� .أدرك أن لديهم الن بعض الحماس ،عىل الرغم
ن
أغ� حافزهم الماىل".
من أن� لم ي ّ
ين
العامل� بدال ً من أن
وعندما نظّمنا تبادل زيارات ،أرسل واحد من

التغ�ات تدريجية ،إال ّ ن
أن�
يذهب هناك بنفسه .وعىل الرغم من أن ي ّ
شعرت بالتأثر لما رأيت بعد ي ن
عام� من العمل مع المؤسسة.
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التغي� ف� المؤسسات
تيس�
ي
ي

“
“

تغي�ه ،ولكن ال ش ئ
تغي�ه
ليس كل ما نواجهه يمكن ي
� يمكن ي
إىل أن نواجهه.

جيمس بالدوين

”

التغي� يمكن تحقيقه عن طريق
يعتقد المصلحون خطًأ أن
ي
السالمة العقلية الكاملة.

جورج برنارد شو

مرحباً ،أنا “مانو” ...

”

قد تكون قد ساعدت البعض ف� فهم ما يجرى بالفعل ف� مؤسستهم
 ...ولكن المهم أن تساعدهم ف� الترصف بشأنها! أ
المر قد يتحول إىل
زلزال ،كما لو كنا نندفع نحو شالالت بينما نجدف ف� النهر .هذا الفصل
يعرض بعض أفكار للتفاوض مع الشالالت ،وبعض مالبس إنقاذ
ن
صدق� ،من المحتمل أن تسقط ،ولكن ال تقلق،
للحيلولة دون الغرق.
أ
للنقاذ.
لن تكون الول – وهناك ُس ُبل إ
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ت
“لوف�” يحىك هذه القصة ...
راقدون أمواتاً ف� الجليد:
الميسين يجاهد وسط ورشة عمل
من عدة سنوات مضت ،كان أحد ّ
ف
مكونة من  20فرداً .كانت المؤسسة
غاية � الصعوبة مع جمعية أهلية ي
صغ�ة ّ
ين
يست�فها الرصاع الداخىل وانعدام الثقة ي ن
ف� حرب مع ذاتها ،نز
ب� المديرين
والعامل�
ين
الميس لمساعدته عىل مواجهة الرصاع.
الميداني� .وقد استعان المدير بذلك ّ
أ
بخ�اتهم وفهمهم للمشاكل .فقص المدير
بدأت العملية بأن طلب من الفراد المشاركة ب
والمديرين إال ي ن
داري� القصة من وجهة نظرهم ،وقص العاملون الميدانيون وجهة نظرهم،
بينما ظل الفريق إالدارى صامتاً ،كالمعتاد .لم يكن هناك اتفاقاً حول طبيعة المشاكل ،فقد
مختلفت� ،وكان اللوم دائماً يقع عىل آ
ين
ين
“الخرين” .ثم طلب
كانوا يصفون ما بدا أنه
مؤسست�
أ
الميس من فريق العمل أن ينقسم إىل مجموعاته الثالث ومعهم القالم واللوحات ،وطلب
ّ
من كل مجموعة أن ترسم صورة للمؤسسة ،والموقف أ
الزمة من وجهة نظرهم.

ما وصفه المديرون
والعاملون الميدانيون بدا وكأنه
ين
ين
مختلفت�
لمؤسست�
وصف
تماماً.

عادوا بعد ي ن
أربع� دقيقة ،وأراد المديرون أن يعرضوا صورتهم أوالً .وكانت عبارة عن
شجرة تفاح بثمر يانع أعالها ،وثمر معطب أسفلها .لم يكن هذا مفيداً ،بل عزز االنقسامات
الميداني� فكانت ث
ين
ين
أك� تشويقاً .كانت صورة من أعىل (مسقط
العامل�
فيما بينهم .أما صورة
أ
رأىس) نز
لم�ل بدون سقف وبه عدة حجرات ،ولكن جميع البواب من الخارج دون أى باب من
ف
الداخل .هذه الصورة أثارت مناقشة ،واتفقوا عىل أن هناك مشاكل � التواصل جميعهم
مسئولون عنها .ثم عرض الفريق إالدارى صورته ،وكانت لغزال لطيف راقد ف� الجليد ،و
ملفوف حول رقبته بعض السلوك والدماء تتدفق منه .كان ميتاً.
تغ�ت المؤسسة
الميس أنه شعر بصدمة تسود الحجرة .من تلك اللحظة ي ّ
يقول ّ
أ
كب�ة لهم جميعاً أن يروا الحقيقة تُحىك بهذه الوحشية من
إىل البد .لقد كانت هزة ي
الدارية الصامتة ت
وال� تتكون جميعها من النساء .من ذلك ي ن
تغ�ت
المجموعة إ
الح� ي ّ
ث
المناقشات تماماً ،حيث أصبح الجميع أك� أمانة وانفتاحاً عىل بعضهم البعض ،وبنهاية
اليوم تم ايجاد طريقاً مفتوحاً للتطور.

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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أسئلة ميكن استخدامها:

"لقد كانت هزة كبرية لهم جميع اً أن
يروا الحقيقة تُحىك بهذه الوحشية".

•ما حقيقة ما حدث ىف هذه القصة؟
•ملاذا تعتقد أن مترين رسم الصور كان مفيدا ً؟
•هل لديك أية فكرة عن دور العاملني اإلداريني ،كمجموعة مه ّمشة؟
•ما الدروس أو األفكار التى تحفزها هذه القصة لعملك؟
•ما الدروس التى ميكن أن تستم ّدها من هذا وميكنك تطبيقها عىل عملك؟

مسائـــل شائـــعة ىف تيسري التغييـر
بالعمــل مــع املؤسســات طــوال ســنوات عديــدة ،صادفنــا العديــد مــن التحديــات التــى
تواجههــا املؤسســات ،نوردهــا فيــا يــى .أمــا أســباب هــذه التحديــات فهــى دامئــاً
مع ّقــدة وتختلــف مــن مؤسســة إىل أخــرى.

التع ّرف على اإلمكانات:
كقادة أو ميرسين ،كيف
يمكننا إكتشاف التنوع ث
ال� واالمكا
داخل مؤسساتهم ي ن
وب� مؤسساتهم
أ
والمؤسسات الخري؟

إن أكــر تحـ ٍـد عــى اإلطــاق هــو أن العديــد مــن املؤسســات غــر مدركــة ملــا لديهــا
مــن إمكانــات كامنــة وابــداع .معظــم املؤسســات يوجــد لــدى أفرادهــا تنــوع ثــرى مــن
املواهــب والخـرات واألفــكار وجوانــب القــوة التــى تحتــاج إىل إبرازهــا واالســتفادة منهــا.

إدراك الفرص المتاحة:
كثـرا ً مــا تكــون املؤسســات غــر مدركــة للفــرص املتاحــة للدعــم والتعــاون ،وال تعطــى
وقتـاً أو جهــدا ً كافيـاً للبحــث والتواصــل مــع اآلخريــن الكتشــاف أمــور أخــرى محتملــة.
هنــاك حواجــز تنافســية وإقليميــة بــن املؤسســات تحــول دامئـاً دون ذلــك.
وميسيــن ،كيــف ميكننــا مســاعدة األفـراد عىل اكتشــاف
أســئلة ميكــن اســتخدامها :كقــادة ّ
التنــوع الــرى واإلمكانــات داخــل مؤسســاتهم وبــن مؤسســاتهم واملؤسســات األخــرى؟
(ســوف تجــد ىف الفصــل األخــر بعــض قصــص وأفــكار لـــ "التعلــم األفقــى" الجيــد).

دعم القيادة (والقيادات):
يجاهــد القــادة غالبــاً للوصــول إىل أســاليب قيــادة مالمئــة ،وقــد يصبحــون منعزلــن.
فكيــف يؤثــر هــذا عــى األســلوب الــذى يتبعونــه؟
مــن املهــم إدراك أن القــادة هــم فقــط شــكل مــن أشــكال القيــادة .حيــث ميكننــا أن
نجــد قيــادة جيــدة مــن خــال أنشــطة الفريــق ،خاصــة مــن خــال تعلّمنــا الجامعــى
واجتامعــات وضــع االســراتيجيات.
أســئلة ميكــن اســتخدامها :مــا نــوع القيــادة التــى تحتاجهــا املؤسســة؟ ىف أى املجــاالت
يُظهــر األف ـراد القيــادة الســليمة التــى ميكــن تقويتهــا؟ ىف أى املجــاالت تكــون القيــادة
غــر ســليمة وغــر ف ّعالــة؟

تجديد الهدف:
يســود االرتبــاك حــول هويــة ،ومنــاخ ،وغــرض املؤسســة – فاملؤسســات وأفرادهــا
يتغـ ّـرون طــوال الوقــت ،ويــر ْون أنفســهم والعــامل حولهــم بشــكل مختلــف مبــرور الزمــن.
كــا أن األمــور ىف املؤسســات أيض ـاً دامئ ـاً ىف تغـ ّـر ،وكذلــك ظــروف واحتياجــات العــامل.
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لذلــك فيلــزم تغيــر الهــدف ملواكبــة الزمــن .واألفـراد داخــل املؤسســة يحتاجــون تجديــد
وتعميــق فهمهــم الجامعــى للهــدف األعمــق للمؤسســة.
أســئلة ميكــن اســتخدامها :مــا األمــور التــى تهمنــا باألكــر؟ ومــاذا نريــد تنفيــذه بالفعــل؟
ومــا هــو املطلــوب م ّنــا حقيقــة؟ مــا هــو العمــل الفعــى والهــدف اآلن؟

كيف
يمكننا تقوية والمساعدة ف ي�
ين
الخ�ة؟
تحس� التعلًّم من ب

التعلّم من الخبرة والسير نحو المستقبل:
إن العمــل التنمــوى مع ّقــد للغايــة ،واملنــاخ دامئـاً متغـ ّـر .وغالبـاً مــا نتلقــى القليــل مــن
اإلجابــات ،بينــا نحتــاج إىل ردود الفعــل واألفــكار لنحــدد طريقنــا نحــو املســتقبل .وهــذا
يعنــى أن املؤسســة ميكــن فقــط أن تســتمر حيــة وفقـاً ملــا هــو ممكــن ،وتنجــح وتســتمر
طاملــا كانــت تتعلّــم باســتمرار مــن خرباتهــا وتجـ ّدد نشــاطها ودعمهــا املؤســى ملواجهــة
الظــروف املتغـ ّـرة التــى تحيــط بهــم.
أســئلة ميكــن اســتخدامها :كيــف نتعلّــم؟ كيــف نعــزز عمليــة التعلــم مــن الخــرة بشــكل
افضــل؟ كيــف نطمــن أننــا نفعــل ذلــك باســتمرار ،ليــس عــى ســبيل الرفاهيــة ،وأمنــا
كجــزء حيــوى مــن حلقــة العمــل؟

الوعى بالسلطة:
تحيــا الســلطة ىف العالقــات ،فــإذا كان جانــب أو آخــر غــر ر ٍ
اض عــن أنــواع الســلطة التى
تُ ــا َرس ،عندئــذ تصبــح العالقــات غــر صحيــة وغــر ف ّعالــة وتــؤدى إىل أزمــة .إن كثرييــن
غــر مدركــن ألنــواع الســلطة املختلفــة التــى ميارســونها أو التــى ميكــن أن ميارســوها.
(العديــد منهــا ورد بالفصــل الثالــث)
أســئلة ميكــن اســتخدامها :مــا هــى الســلطات املختلفــة لــدى مختلــف األفـراد؟ ومــا هى
أنــواع الســلطة التــى تحكــم العالقــات والترصفــات ىف املؤسســة؟ وهــل األفـراد مدركــن
لذلــك؟ وهــل هــى ف ّعالــة وســليمة؟ وأى أنــواع الســلطة مالمئــة لتحكــم العالقــات ىف
هــذه املرحلــة مــن حيــاة املؤسســة؟ كيــف ميكــن مامرســة الســلطة بشــكل مختلــف؟

ماهي
أنواع السلطة
المالئمة؟

فهم الثقافة المؤسسية:
حــن تكــون هنــاك قواعــد وعــادات خفيــة تق ـ ّوض العالقــات ،أو حــن تقــول املؤسســة
شــيئاً وتفعــل غــره ،تأكّــد متام ـاً أنــك تتعامــل مــع مشــاكل ثقافــة مؤسســية .والقواعــد
واملامرســات غــر الرســمية للمؤسســة غالبــاً مــا تكــون أكــر قــوة مــن السياســات
واإلجــراءات الرســمية.
عــادة املشــكلة تكمــن ىف ثقافــات فرعيــة متنافســة ،أو ىف مراكــز قــوة مختلفــة
ومشــاعر مخفــاة للبعــض مــن جهــة اآلخريــن داخــل املؤسســة .ميكــن أن تعتــر هــذه
مشــكلة ،ولكــن ليــس دامئـاً :فالثقافــات املتنوعــة متــى كانــت إىل جانــب بعضهــا البعــض
ميكــن أنــئ تــؤدى إىل اختالفــات مفيــدة وتوت ـرات صحيــة.
أســئلة ميكــن اســتخدامها :كيــف ميكــن أن نجعــل املؤسســة أكــر شــفافية؟ كيــف ميكننــا
أن نعيــد ارتباطنــا مــن جديــد بقيمنــا الجوهريــة أو نبنــى قيـاً جديــدة نؤســس عليهــا
عالقاتنــا وثقافتنــا؟

ما هو
عملنا الحقيقي؟

االلتزام بممارساتنا:
بــن الحــن واآلخــر تصبــح مامرســات املؤسســة غــر واضحــة ،وال يشــارك فيهــا الجميــع
أو يفهمونهــا.
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هل
يمكننا بناء قدراتنا
لكسب الدعم؟

أســئلة ميكــن اســتخدامها :مــا هــو عملنــا الحقيقــى؟ هــل جميعنــا يفهمــه بوضــوح؟ هــل
لدينــا جميعـاً أســلوب للتفكــر واسـراتيجية نتفــق عليهــا ونلتــزم بهــا؟

توضيح العمليات:
إذا كان هنــاك تشــوش بشــأن األدوار ،أو عــدم وضــوح بشــأن املســئوليات ،نحتــاج ىف هذه
الحالــة إىل التوضيــح .فوضــوح األدوار يعطــى األفـراد ثقــة ىف ذواتهــم وبأنهــم يســهمون
ىف املؤسســة .فنحــن نحتــاج أن نعــرف ادوار بعضنــا البعــض لــى نتعــاون بشــكل مثمــر.
أســئلة ميكــن اســتخدامها :مــا هــى األدوار املطلوبــة ،ومــن يضطلــع بهــا؟ ومــا هــى
املســئوليات األساســية لــكل مــن هــذه األدوار؟

ضمان االستمرارية:
إنــه تحـ ٍـد دائــم! وغالب ـاً نقــص املــال أو التمويــل لدينــا ينبــع مــن افتقارنــا إىل القــدرة
عــى تقديــم عــرض مقنــع للجهــات املحتمــل أن تقــدم التمويــل عــن هــدف املؤسســة،
أواسـراتيجيتها ،أو قدراتهــا .وأحيانـاً يشــر هــذا إىل تحـ ٍـد يتمثــل ىف أن ندعــو إىل ،ونحصــل
عــى ،أو نقتنــى املــوارد الالزمــة .هنــاك مصــادر متنوعــة ضخمــة للمــوارد الالزمــة لعمــل
تغـ ّـر اجتامعــى ،أهمهــا مــا لــدى األفـراد كجامعــة مــن مــوارد.
أســئلة ميكــن اســتخدامها :كيــف نقــدم حالــة مقنعــة تجلــب لنــا التمويــل ،وكيــف نبنــى
الثقــة بالــذات ،ونضــع اسـراتيجيات مبدعــة لكســب هــذا الدعــم؟

ريــيغتلا وحن مدـــقتلا
القبول الجماعى لالحتياج للتغيير:
يركّــز الفصــل الرابــع عــى "فهــم املؤسســة" .وعنــد نقطــة معيّنــة من هــذه العملية ســوف
يصبــح أكــر وضوح ـاً للمؤسســة مــا هــى املشــاكل الفعليــة ،والتحديــات ،والفــرص التــى
يحتاجونهــا للعمــل .وأحيانـاً ينمــو هــذا اإلدراك ببــطء ،وىف أحيــانٍ أخرى يحــدث ىف لحظة.
إن نقطــة التحــ ّول الرئيســية ىف عمليــة التغيــر هــى عندمــا تقبــل املؤسســة
مجتمع ـ ًة االحتيــاج للتغيــر .البــد أن يكــون هنــاك وعــى جامعــى باملشــاكل ومــا
يكفــى مــن عزميــة لالش ـراك ىف عمليــة التغيــر قبــل التمكــن مــن البــدء ىف
العمليــة بالفعــل.
بالطبــع قــد يصلــوا إىل إدراك أنهــم الوضــع ىف مؤسســتهم جيــد
بالفعــل ،وبذلــك هــم ىف حاجــة إىل االحتفــال!

ماذا نفعل بشأن "الشخصيات الصعبة"؟
دامئــاً يكــون هنــاك شــخص أو اثنــن "ال يفهمــون مــا يجــرى" –
فهــم ال يبــدون موافقــة عــى تحديــد املشــاكل ،أو يقاومــون الدعــوة
للتغيــر ،حتــى لــو كان هــذا يثــر غضــب مــن يتطلعــون إىل التقــدم
ىف املهمــة .رمبــا كان هــؤالء يشــعرون بالتهديــد ،أو انهــم ببســاطة
ســعداء بكيفيــة ســر األمــور كــا هــى ،أو رمبــا يريــدون أن يكونــوا
محــط أنظــار .فكيــف نتــرف مــع مثــل هــؤالء؟ غالبـاً مــا تحثنــا فطرتنــا
الديقراطيــة عــى ات ّبــاع أســلوب "رفــع األيــدى لتحديــد رأى األغلبيــة" ثــم
مواصلــة العمــل ،حتــى لــو تجاوزناهــم.
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ولكــن يجــب ان نكــون حريصــن ىف هــذه الحالــة  ...ففــى بعــض األحيــان تكــون
تلــك "الشــخصيات الصعبــة" ذات فائــدة أكــر مــا نــدرك .فغالب ـاً هــم يلعبــون دورا ً
معبيــن عــن صــوت خفــى حــذر يتحــدى املجموعــة
رئيســياً ،إذ يختــرون الجامعــةّ ،
عــى مواصلــة التح ـ ّرك .وكث ـرا ً مــا يــؤدى هــذا إىل الحــرج أو التجــاوب الســلبى لهــم،
ـر قــد يكــون مثم ـرا ً أن نعــزز حــق
ولكــن هــذا ال يعنــى تجاهلهــم .وكقائــد أو ميـ ّ
هــذه األصــوات ىف أن تجــد مــن يســتمع إليهــا ونســاعدها أن تعـ ّـر عــن نفســها بشــكل
أوضــح وأكــر إيجابيــة .فيمكــن ســؤال باقــى املشــاركني إذا كان هنــاك شــئ يســتحق
االســتامع ،أو إذا كان هنــاك ســؤال يســتحق النظــر .وافســح املجــال لألصــوات املعارضة.
ســوف تتعجــب ملــا يظهــر نتيجــة طــول األنــاة واحــرام جميــع األصــوات .ســوف
يســاعد ذلــك ليــس فقــط عــى إبرازاملســائل املهملــة والصعبــة (فكلــا كان ذلــك
أرسع ،كلــا كان ذلــك أفضــل!) ولكنــه أيضــاً يســاعد ىف بنــاء ثقافــة ســليمة مــن
شــأنها أن تش ـ ّجع األشــخاص املرتدديــن واألقــل ثقــة بالنفــس أن يكــون لهــم صــوت
ويعـ ّـروا عــن أنفســهم.

أ
الشخاص
ين
المتعب� لهم فائدة
ث
أك� مما ندرك.

"ديزى" تحىك هذه القصة ...
ف
ت
تيس� مراجعة مؤسسية بل�نامج إقليمى ف�
اش�كت ذات مرة � ي
ال�نامج سفرنا بع� الدولة طوال ً وعرضاً ف� سيارة
ش�ق أفريقيا .تطلّب ب
ت
ت
ف� رائعاً .كان يعرف قدراً
الندروفر م�بة تقفز طول الطريق .كان سائقها ً
أ
الكث� من المناقشات ت
ال� جرت داخل السيارة أثناء
كب�اً عن المؤسسة ،ربما لنه سمع ي
ي
ف
رحالت الطريق الطويلة .فكان قادراً عىل المشاركة � جميع المسائل الخاصة بالمؤسسة،
ين
ين
الميداني� والقادة ،فاستمعنا إليه بإصغاء.
العامل�
مبيناً بوضوح وبراعة وجهات نظر
ت
وفيما بعد ،ف� إحدى ورش العمل ال� تشكّل جزءاً من المراجعة المؤسسية ،وقف
ال� وراء جميع المشاكل ت
يحددوا المشكلة الرئيسية ت
ال� تواجههم.
وتحدى زمالئه أن ّ
ولكن لم يجرؤ أحد أن يتكلم .فطلبنا من المجموعة أن ترسم صوراً للمؤسسة ،عندئذ
بدأت المشكلة  -ت
وأخ�اً وقف السائق مرة أخرى،
ال� لم يرد احد ذكرها  -تتضح قليالً .ي
تتشجع وتتكلّم .ولكن ظل الصمت يغلّف
كأنه جيفارا الجديد ،وتوسل إىل المجموعة أن ّ
الحجرة .وتركنا التوتر يزيد أثناء الصمت  ...إىل أن لم يستطع العامل أن يسيطر عىل
يس إدارة أ
نفسه .فوقف وبجرأة ذكر اسم الشخص الذى كان ئ
الموال ،بينما القيادة
الضعيفة ال تفعل شيئاً .آ
الن ظهرت الحقيقة ويمكن مواجهتها.

هذا ٌ
مثال لصوت مه ّمش أُعطى مساحة وفرصة للظهور.
ميكــن أن يشــر هــذا أيض ـاً إىل ســؤال حــول مــن الــذى نعمــل معــه – وأهميــة أن
نعمــل مــع جميــع األشــخاص ،حتــى لــو كانــوا للوهلــة األوىل يبــدون غــر مهمــن لعمليــة
التغيــر .فــإذا كانــوا جــزءا ً مــن مؤسســة مــا ،مهــا كان دورهــم بســيطاً ،فلهــم الحــق ىف
االســتامع إليــه.
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اإلتجاه إىل حالة تغييـــر
التغي�
أنواع
ي

ثالثة سبل نختار من بينها:
ىف الفصــل األول وصفنــا ثالثــة أنــواع مــن التغيــر ىف املجتمــع ،تشــمل املؤسســات ،وهــى:
تغـ ّـر طبيعــى كنتيجــة منطقيــة ،تغـ ّـر تحــوىل ،و تغـ ّـر إســقاطى .وهنــا نبحــث ىف بعــض
منــاذج التحديــات التــى تواجههــا املؤسســات عنــد عبورهــا مــن خــال األنــواع املختلفــة
مــن التغيــر.

تحديات التغير الطبيعى:

تغي� طبيعي
ي

إن املؤسســات التــى متــر بالتغــر الطبيعــى ليســت ىف أزمــة ،ولكنهــم أيضــاً غــر
لتغــرات كــرى أو مرشوعــات.
مســتعدين
ّ
ىف مرحلــة الريــادة املب ّكــرة ملؤسســة مــا (ناشــئة) يتعـ ّـن علينــا أن نكــون حريصــن،
ميسيــن خارجيني.واملؤسســات الرائــدة ىف حالــة أقــل وعي ـاً بالتغيــر،
خاصــة إذا كنــا ّ
ومــن األفضــل ىف بعــض األحيــان أن نرتكهــم للتجربــة والتعــر بأنفســهم وهــم قابعــن
ىف أماكنهــم .أمــا القــادة الــر ّواد فيحتاجــون أن يثقــوا ىف فطرتهــم ،أن يكــون جريئــن
ويبنــون آرائهــم عــى خرباتهــم .وبالنســبة للجهــات املانحــة ،يلــزم أن يكونــوا مشـ ّجعني،
ولكــن ال يطالبــوا بإيضاحــات كثــرة .فاملرحلــة هــى مرحلــة تعلّــم.
وكلــا نضجــت املؤسســة ىف أى مــن املراحــل ،ميكــن أن يظهــر االحتيــاج إىل عمليــة
تغيــر طبيعــى أكــر وعيـاً .وىف هــذا التصـ ّور ،ميكــن أن تكــون هنــاك تحســينات مع ّينــة،
وتغي ـرات صغــرة هنــا أو هنــاك ،أو ميكــن تعزيــز بعــض جوانــب .وميكــن أن تســتفيد
املؤسســة مــن منــو وعيهــا مبامرســاتها إلبرازهــا ،والتعبــر عنهــا بوضــوح أكــر ،وتعزيزهــا.

تحديات التغيير التح ّولى:
تغي�
تحول
ي
ي

تحديــات التغيــر التح ـ ّوىل تكــون شــائعة عندمــا تكــون املؤسســات ىف مواجهــة ازمــة
وهــى ىف طريقهــا لنهايــة مرحلــة الريــادة ،أو العقالنيــة ،أو التكامــل .إن التحــدى يكمــن
ىف أن تعيــد املؤسســة النظــر ىف هويتهــا ،والطريقــة التــى تفهــم بهــا مناخهــا .ومــن هــذا
الفهــم ميكــن أن ينشــأ إحســاس أوضــح بالهــدف.
وميكــن أن تكــون هنــاك أزمــة بــاردة عندمــا يكــون هنــاك إ ّدعــاء بــأن األمــور طبيعيــة
بينــا ىف الخلفيــة العالقــات واملامرســات غــر ســليمة إطالق ـاً ،مــع رصاع مكتــوم .وقــد
تكــون األزمــة حــادة حيــث تكــون املشــاكل معلنــة مــع رصاع يظهــر كل فــرة.
كــا ميكــن أن يكــون هنــاك عامــل خارجــى يفجــر األزمــة ،مثــل النقــص الحــاد ىف
متويــل التغيــر ،الحكومــة ،أو القمــع الحكومــى ،الحــروب ،القالقــل املدنيــة ،وخالفــه.

تحديات التغيير اإلسقاطى:
تغي� إسقاطي
ي
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ميكــن أن يحــدث هــذا التحــدى عندمــا تكــون املؤسســة مبناخهــا مســتقرة وســليمة إىل
حــد معقــول ،وحــن يكــون أفرادهــا أنفســهم لديهــم الثقــة الكافيــة بالــذات لالضطــاع
مبــروع هــام للتغيــر .ىف هــذه الحالــة ال يكــون املطلــوب مجــرد تحســن مــا ينفذونــه،
وإمنــا أيضــاً االضطــاع بشــئ جديــد ،شــئ يدعــم عملهــم .مثــال ذلــك فتــح مجــال
جديــد كامــل ىف العمــل ،التوســع ىف إقليــم جديــد ،الدخــول ىف تعــاون هــام ،وضــع نظــام
"التخطيــط ،املتابعــة ،التقييــم  "PMEأو أنظمــة إداريــة.
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تيسيـــر التغيري التح ّوىل

التعلّم العملى كعملية جوهرية للتغيير الطبيعى
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ىف حــاالت التغيــر الطبيعــى يكــون التحــدى هــو العمــل ببــطء وعنايــة ،مــع مســاعدة
املؤسســة عــى إدراك عالقاتهــم وتاريخهــم ومامرســاتهم أى مســاعدة األفــراد داخــل
املؤسســة عــى فهــم الهويــة الناشــئة للمؤسســة ،لتنميــة وتعميــق معرفتهــم بذواتهــم،
وبهدفهــم ،وعالقاتهــم ،وقصصهــم ،ومامرســاتهم! وأثنــاء ذلــك ،يكــون مــن املثمــر ان يــروا
كــم أصبحــت ثقتهــم بأنفســهم وســيادتهم أقــوى.
وامليسيــن الجيديــن يســتخدمون أســلوب التغيــر الطبيعــى عنــد التعامــل
إن القــادة
ّ
أو العمــل مــع أف ـراد ،ومؤسســات ،ومجتمعــات .فهــم يقضــون وقت ـاً يتواصلــون فيــه
مــع حيــاة األفـراد املعنيــن .وبهــذه الطريقــة يكونــون قادريــن عــى معرفــة مــا يحــدث
بالفعــل .بهــذا ميكنهــم فهــم مــا هــو ممكــن ،ومــا ليــس ممكنـاً ،و العقبــات التــى ميكــن
ان تواجههــم ىف الطريــق .وبتوجيــه األســئلة املناســبة يســتطيعون ربــط األفـراد بعضهــم
ببعــض ،وإبــراز مــا لديهــم ومــا ميكــن البنــاء عليــه .وهــذا بــدوره يبنــى العالقــات،
واملجتمــع ،والثقــة ،ويضــع األســاس لتغيــر أكــر وضوح ـاً ،وتعلّــم مســتمر.
هنــاك اس ـراتيجيات وطــرق بــا حــر يســتخدمها األخصائيــون أو القــادة للوصــول
بوعــى إىل التغيــر الطبيعــى .الكثــرون منهــم يســتخدمون مــا يســمى بـــ "دورة تعلّــم
عمــى" .وكــا رأينــا ،هــذا األســلوب يصحــب ،ويســعى إىل ،تعزيــز عمليــات التغيــر
املوجــودة ،وإب ـراز اإلمكانــات ،مــن خــال التعلّــم املســتمر.
بعض الطرق املرتبطة بأسلوب التغري الطبيعى تتضمن ما يىل:
•بحث طرق املشاركة
•التعلّم عىل أساس األصول
•األساليب القامئة عىل املعرفة املحلية والفطرية
•التدريب ،واملتابعة  ...ألخ
•أساليب التعلّم األفقى (مثل التبادل املجتمعى ،وغريه من شبكات التعلّم)
وقــد أصبحــت أســاليب التعلّــم األفقــى أكــر شــيوعاً ىف قطــاع التنميــة ،فهــى تظهــر
احتــاالً خاصــاً لخلــق عالقــات تعلّــم تعــاوىن كأســاس إلجــراء تعــاوىن ىف الظــروف
املختلفــة .والكثــر مــن أكــر الحــركات االجتامعيــة فاعليــة ىف املناطــق الحرضيــة
والريفيــة مبنيــة عــى أســاس عالقــات وشــبكات التعلّــم األفقــى.

"وبتوجيه األسئلة املناسبة يستطيعون
ربط األف راد بعضهم ببعض ،وإب راز ما
لديهم وما ميكن البناء عليه .وهذا
بدوره يبنى العالقات ،واملجتمع،
والثقة ،ويضع األساس لتغيري أكرث
وضوح اً ،وتع لّم مستم ر".

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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دائــرة التعلّم العمىل كأداة
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أن دائــرة التع ّلــم العمــى هــى دائرة متصلــة :فنهايــة كل حلقــة تصبح بداية
الحلقــة التالية.

العمل:
العمل والتجربة ،ثم إحياء التجربة :ال أحد يعرف تجربتك أفضل منك .وزيادة وعيك
مث�.
بـ "تجربتك" أثناء العمل ،يمكن أن يؤثر عىل الخطوة التالية بشكل ي

التفكيــر:
التفك� ف� حدث أو ترصف ما ن
يع� ايضاحه بشكل يمكن إدراكه
إعادة اختبار أو
ي
ف
وتحليله وتقييمه وفهمه بشكل أفضل أو أعمق .المشكلة تكمن � أننا نفعل ذلك تلقائياً
ح� يكون فكرنا منشغل بأزمة ما .واتّباع أسلوب ث
وال ننظر فيه بشكل عميق إال ي ن
أك�
نشاطاً أمر حيوى لىك يصبح الشخص متلقياً جيداً للتعلّم العمىل.

التع ّلـــم:
فكث�اً ما "يفكّر" الناس ف� الممارسة ويكررون
يعت� ضماناً لعملية التعلّم! ي
التفك� ال ب
ي
ف
ن
ز
التفك� والتعلّم � دائرة التعلّم العمىل
نفس الخطأ مرات ومرات .لذلك
فالتمي� يب�
ي
ي
هو أمر هام .فالتعلّم هنا هو عملية تصفية أو استخراج الدروس العامة الجوهرية،
والتحرك من "ما حدث بالفعل" إىل "ما هو مزمع أن يحدث نتيجة لهذه الظروف"،
أ
والرشادات للمستقبل .كن حريصاً عىل عدم القفز إىل التعلّم
التأث�ات العمق إ
وإبراز ي
ف
التفك� الكا� ،وإال ّ سيكون ما تعلّمته سطحياً.
قبل
ي

التخطيـــط:
هــذه هــى حلقة الصلة الرئيســية ي ن
ب� التعلّم الســابق والترصف المســتقبىل (والتعلّم
أيضـاً) .إن "الرؤى" الجوهرية المســتمدة من الخطوة الســابقة البد مــن ترجمتها
مطورة .هذه القـرارات إذن تحتاج إىل إدماجها
هنــا إىل قـرارات تضمن ممارســات ّ
كجــزء مــن الخطــة .فالتخطيط الــذى ال يرتبط بالتعلّم من ض
الما� يــكاد يكون دائماً
مضيعة للوقت!
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دائرة التعلّـــم العمىل
أسئلة استرشادية

لماذا حدث ،وما أ
السباب الدافعة له؟ ما
العوامل المساعدة ،وما العوامل المعرقلة؟
االف�اضات ت
ماذا كنا نتوقّع؟ ما ت
ال�
وضعناها؟ ما الذى صدمنا؟ هل نعرف عن
أى تجارب أخرى أو فكر يمكن أن يساعدنا
عىل رؤية مختلفة لهذه التجربة؟

ما هى أ
المور الهامة ت
ال� حدثت؟
صف تلك أ
الحداث .من الذى شارك
فيها ،وماذا فعلوا؟ ما الصورة ت
ال�
برزت؟ ماذا كان شعورى /شعورك؟
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ماذا كان يمكننا فعله بشكل مختلف؟ ماذا
تعلّمنا ،وما الرؤى المختلفة؟ ماذا تأكّد؟ ما
التساؤالت الجديدة ت
ال� ثارت؟ ما النظريات
الجديدة ت
ال� تساعدنا عىل تعميق ما تعلّمناه؟
ما االرشاد الذى تلقيناه للمستقبل؟

إذن ماذا ن
يع� هذا لنمارسه؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد
أن نفعل ،وأن يحدث؟ وكيف؟ ماذا سننفذه بشكل
مختلف؟ ماذا ي ّ ن
يتع� علينا أن نطرحه جانباً أو نتوقف
عن عمله؟ كيف يمكننا أال نكرر نفس الخطأ؟ ما
الخطوات ت
ال� سوف نستخدمها لبناء هذه الرؤى
داخل ممارساتنا؟
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تيســر التغيري التح ّوىل

تغيير الهوية من الداخل للخارج
تخيل السيناريو التالى ...
يز
الدهال� .القيل والقال يشكل جزءاً
كث�ة تدور ف�
أحاديث ي
من الحياة المؤسسية ،حيث القضايا تنسب إىل أشخاص.
فهناك وجهات نظر مختلفة ،معسكرات وعصبات تتشكّل
حول مجموعات من أ
الفراد.

تدخل مؤسسة ما ،أ
الشخاص فيها ال يتحدثون معاً .المناخ
متوتر .ومظهر التعامل أ
ال ق
خال� ال يبدو حقيقياً.
ّ

بالكاد يتجه الحديث عن العمل الفعىل للمؤسسة.
فالمناقشات تدور ،والوقت ض
ينق� ،ف� مسائل تتعلق
بعالقات شخصية ،وحل رصاعات عىل أمور تافهة.
الصغ�ة تنفجر خارج كل حدود.
المشاكل
ي

القائد إما يكون منعزال ً عن كل �شئ وعن موضوع القيل
معينة أو
والقال ،أو يُ ّتهم باالنحياز إىل مجموعة ّ
شخص ي ّ ن
مع� ،أو بالمحاباة.
مشوقاً،
إ
الحساس بالفخر مفتقد ،والعمل لم يعد ِّ
نز
والمشاريع تفشل ،والتمويل يُست�ف .وليس هناك إحساس
بالتوجه أو الوضوح بشأن ما ت
المف�ض أن تفعله المؤسسة،
ّ
والعاملون يغ� متأكدين ما المتوقّع منهم ،أو من يفعل ماذا.

هناك سوء أداء وهبوط ف� النشاط والمعنويات ،أو نز
است�اف
أ
والجهاد كأنهم يركضون بشكل يفوق طاقتهم.
الفراد بالعمل إ

التغي�
إنها مؤسسة عىل حافة
ي
التحوىل أو عىل حافة االنهيار.
ّ
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أســلوب  Uكأســلوب جوهرى للتغيري التح ّوىل

طريقة (يو) للتغيير

.1
وصف الموقف:

.7
التخطيط للموقف
الجديد:

ويخت� كل
كيف يرى
ب
شخص أ
الشياء المختلفة
من حوله.

الخطوات الالزمة لتحقيق
المستقبل من حوله.

.6
خلق صورة أو رؤية
رائدة:

.2
إبراز الواقع:

نماذج السلوك الكامنة

المعتقدات ،والقيم،
ت
واالف�اضات

المعتقدات ،القيم،
ت
واالف�اضات

ى الجديد
.4
التغ�:
اختبار إرادة ي ّ

أن

نطرح جا

صور وتبن
وضع ت ّ

.5
تجديد أ
السس:

.3
أ
كشف السس:

نبا ً ما هو

صورة ت
اس�اشادية
للمستقبل

غير مفيد

الموقف
الجديد
المرغوب

الموقف الحاىل
أ
(الزمة الباردة
أو الحادة)

إبراز مواضع الشك،
والرفض ،والخوف،
والتعامل معها

ُوضع أسلوب  Uعام  1970بواسطة "جالسل" و "ليمسون" – انظر:
()1999 ,Glasl, F. Confronting Conflict: A First-Aid Kit for Handling Conflict, Stroud: Hawthorn Press
"بي� سينجى ،أوتو سكارمر ،جوزيف جاورسىك ،ت
ثم صدرت نسخة مختلفة ولكنها مرتبطة بها بواسطة ت
بي� سو فالورز"
().2004 ,Presence: Human Purpose and the Field of the Future. Cambridge, MA, Sol
القدم أ
والزلنا نستخدم النسخة أ
والبسط الواردة هنا ،ولكن مثلما ف� حلقة التعلّم العمىل هذه أيضاً نموذج أساىس
للتغي� قديم قدم التنمية الب�ش ية ذاتها.
ي
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عمليــات التغيــر التحــ ّوىل تتســم باألزمــة .وال ميكننــا أن نتعلّــم كيفيــة الخــروج مــن
األزمــة ،ولكــن علينــا أن ننــى بعــض مــا تعلمنــاه ونحــن داخلهــا .مــا ينبغــى أن ننســاه
هــو االتجاهــات األعمــق ،القيــم ،املعتقــدات ،واالفرتاضــات التــى هــى األســاس وراء
األزمــة أو العقبــة ،وإفســاح الطريــق للتعليــم الجديــد والتغـ ّـر اإليجــاىب املحتمــل .املثــال
الســابق يوضــح بعــض النــاذج مــن العالقــات ،والثقافــة أو القيــادة غــر الســليمة التــى
ينبغــى التخــى عنهــا وطرحهــا جانب ـاً قبــل أن تحــل محلهــا الحيــاة الجديــدة.
مبي من قبل.
تغي  Uكام هو ّ
وميكن تصوير أساليب التغيري التح ّوىل كأسلوب ّ
التحوىل يمكن فقط أن يبدأ تم� كان هناك االســتعداد
التغي�
إن العمــل عــى تنفيــذ
ي
ّ
أ
لمواجهــة أ
الزمــة أو العقبة – حيث يكون لدى الفـراد وقادتهم إرادة مبدئية كافية أو
للتغي�.
قبول
ي

بإيجــاز  ...املعالجــة الواعيــة ألســلوب  Uتبــدأ باالحتيــاج إىل إب ـراز األزمــة أو العقبــة،
وأن يفهمهــا جميــع املتأثريــن بهــا أو املتورطــن فيهــا معـاً .والطريقــة هنــا هــى كشــف
األزمــة بشــكل جامعــى ،واالتفــاق عــى األســباب الحقيقيــة املؤديــة إليهــا ثــم طرحهــا
جانب ـاً ،ورســم مســتقبل جديــد بــا أزمــات.

املهام الســبع للعمل بأســلوب U
المهمة أ
الوىل – وصف الوضع:
املهمة األوىل هى أن نجعل كل فرد يصف موقف األزمة ،ويشارك
بخرباته علناً .وأن نطلب من األفراد رسد قصصاً عن األزمة ،مع
إعطاء امثلة واقعية عن كيف الحظها كل منهم وكيف اختربوا
هذه األزمة ،وكشف مشاعرهم .والتفاصيل هنا هامة .فمن املهم
الحصول عىل وصف كامل لجميع جوانب املوقف ،وذلك لخلق
صورة مبدئية شاملة.
وال تنتقل إىل املهمة التالية إىل أن يطمنئ كل شخص أن ما
اختربه قد وصل لعلم الجميع.
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المهمة الثانية – إبراز الحقيقة الكامنة:
املهمــة الثانيــة هــى إب ـراز الصــورة الواقعيــة الجامعيــة الكامنــة وراء املوقــف .اســأل
"مــاذا يجــرى حقيقــة وراء هــذه الخ ـرات؟" انظــر لنــاذج الســلوكيات ،ومــا العــادات
التــى اكتســبها األفـراد .ثــم ارســم صــورا ً لألزمــة .اطلــب مــن األفـراد رســم صــورا ً أومنــاذج
أو أشــكال مجازيــة توضــح األزمــة .ميكــن أن يكــون هــذا كاشــفاً إىل حــد كبــر( .انظــر ص
 102ىف النســخة االنجليزيــة)
وال تنتقل للمهمة التالية إىل أن يكون هناك إجامع بشأن الصورة املختفية.

المهمة الثالثة – كشف أ
السس:
املهمــة الثالثــة هــى كشــف أســس األزمــة .عــادة يشــار إىل تلــك املهمــة بأنهــا "مســتوى
التوجهــات" .مــا هــى القيــم املفهومــة ضمن ـاً ،واالتجاهــات ،واملعتقــدات ،واالفرتاضــات
التــى توضــح ســلوكيات األفـراد؟ وكيــف يشـكّل كل هــذا النــاذج والعــادات املوضّ حــة ىف
املهمــة الثانيــة؟ فهــذا مــن شــأنه أن يصــل بنــا إىل األســس الفعليــة لألزمــة.
املهمــة الثالثــة تتضمــن دامئـاً مناقشــة عنيفــة تتطلــب مــن األفـراد االعـراف بآرائهــم
الراســخة .مــن ذلــك عــى ســبيل املثــال" :لقــد كنــت تنافســياً بشــكل زائــد" ؛ "مل أفهــم
الســيدات ىف هــذه املؤسســة بشــكل جــاد"؛ "مل نهتــم بحيــاة األفـراد الشــخصية" ؛ "لقــد
كنــت أريــد أن امتســك بالســلطة ،ألننــى مل أكــن اعتقــد أن اآلخريــن ســيعملون بشــكل
جيــد" ؛ "نحــن األفضــل ،ال نحتــاج أن نتعلّــم".
مــن خــال هــذه العمليــة ،يصبــح مــن املمكــن لألفــراد أن يتخلــوا عــن األمــور
الغــر ســليمة أو الغــر مفيــدة .ويكمــن التمكــن ىف اســتطاعتنا أن نقــول" :أرى أن
التمســك بهــذه االتجاهــات والقيــم هــو الــذى تســبب ىف األزمــة التــى نحــن فيهــا،
وهــى مل تعــد مالمئــة".
مــن املهــم أن نبــدأ باإلجــاع .وتذكّــر أن التصــورات الفرديــة ليســت كافيــة .فــا يهــم
هــو أن تضــع املجموعــة ككل الصــور واملفاهيــم الحقيقيــة بالنســبة لهــم جميعـاً ،بغــض
النظــر عــن أى لــوم أو نــدم.
بالطبــع بعــض القيــم واالتجاهــات الجيــدة ســوف تنكشــف – فليــس كل شــئ ىف
املؤسســة مشــكلة أو أزمــة – فهــذه يجــب أن تلقــى التقديــر والتبجيــل.
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التغ�:
المهمة الرابعة –اختبار إرادة ي ّ
هــى املهمــة الرابعــة أن نختــر إرادة التغـ ّـر .رمبــا نســتطيع أن نــرى االحتيــاج للتغيــر،
ومــا ينبغــى تغيــره .ولكــن هــذا لــن يــؤدى تلقائيــاً للتغيــر .البــد ان نختــر اإلرادة
إلحــداث هــذا التغيــر.
إنهــا نقطــة التحـ ّول الكبــرة ألســلوب  Uحيــث مواجهــة إرادة التغيــر وتحويلهــا .إنــه
تغيــر عــى مســتوى "القدمــن" .إن العمــل الــذى تــم انجــازه حتــى هــذه اللحظــة لــن
يكــون كامـاً أو ذو مغــزى مــا مل تتحــرك اإلرادة أيضـاً.
املفيــد ىف هــذه املرحلــة هــو أن نطلــب مــن كل فــرد أن يقــى بعــض الوقــت مبفــرده
يســأل هــذه األنــواع مــن األســئلة" :فيــم أشــك ،ىف اآلخريــن وىف نفــى؟ مــا الــذى ال أزال
أرفضــه؟ هــل أنــدم عــى أى شــئ فعلتــه؟ مــا مخــاوىف مــن التغيــر؟ مــا الــذى أفقــده
شــخصياً إذا تخلينــا عــن هــذه األمــور؟ مــاذا يحــدث لــو مل نتغـ ّـر؟

ثــم تكــون مهمتنــا أن مننــح األفـراد فرصــة للمشــاركة بإجاباتهــم عــى هــذه األســئلة
مــع املجموعــة ،فــردا ً فــردا ً .وغالبــاً فإننــا نــدرك مبجــرد املشــاركة أن كثرييــن غرينــا
لديهــم نفــس اإلجابــات ،وأننــا لســنا مختلفــن كثـرا ً .هكــذا تتناقــص شــكوكنا ومخاوفنــا
واســتياؤنا ،بــل ويســتطيع الكثرييــن التحكــم فيهــا ومــع الوقــت قــد تختفــى.
إنهــا مهمــة خطــرة ،ألن بدونهــا ســوف يكــون هنــاك فقــط تغـ ّـر ىف الفكــر والقلــب.
اإلرادة أيضـاً البــد أن تتغـ ّـر .وكقائــد قــد تواجــه تحديـاً مع ّينـاً ،رمبــا يتطلــب أن تتخــى
عــن بعــض الســلطة.
ومتــى أُبــرزت إرادة التغيــر وشــارك فيهــا الجميــع ،عليــك أن تســأل نفســك ،كقائــد
ـر ،مــا إذا كان األف ـراد مســتعدون للتح ـ ّرك نحــو املهمــة التاليــة .كيــف تعــرف؟
أو ميـ ّ
عــادة يصــر مــن الواضــح باملالحظــة مــا إذا كانــت حالــة املجموعــة النفســية وطاقتهــم
قــد تغـ ّـرا .فــإذا كان األســلوب قــد نجــح ســوف تختــر إحســاس رائــع بالراحــة وإعــادة
إطــاق للطاقــات .ســوف يبــدأون مواجهــة بعضهــم البعــض أكــر ،ورؤوســهم ســتكون
مرتفعــة ومســتقيمة ،أقــل اســرخا ًء أو وهنـاً ،بــل أكــر تــوددا ً وثرثــرة مــع اآلخريــن .إذا
كان هــذا هــو مــا يحــدث ،فاتركهــم يســتمتعون بصحبــة بعضهــم البعــض إىل حــن ،قبــل
االنتقــال لخطــوة أخــرى.
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المهمة الخامسة – تجديد أ
السس
املهمــة الخامســة هــى تجديــد األســس .وهــى مهمــة تجديــد كيــان وهويــة املؤسســة:
مــا هــى القيــم األساســية ،واالتجاهــات ،واملعتقــدات ،والفكــر ،أو النظــرة العامليــة التــى
نريدهــا كأســس جديــدة للمســتقبل؟"
هــذا هــو الجانــب اآلخــر مــن املهمــة الثالثــة .أنــت اآلن تســاعد املؤسســة عــى أن
تجــد أســس جديــدة أو متجــددة للمســتقبل الجديــد الخــاىل مــن املشــاكل.
أحــد الطــرق إلبــراز هــذا املفهــوم هــو ســؤال املشــاركني" :بعــد انتهــاء (مــوت)
املؤسســة ،مــا الــذى تريــد ان يتذكرهــا اآلخــرون بــه؟ مــاذا الــذى كان هامــاً
بالنســبة للمؤسســة؟"

المهمة السادسة – خلق صورة أو رؤية رائدة
املهمة السادسة هى خلق صورة أو رؤية رائدة .ما شكل املستقبل الذى تريدونه؟
إنهــا عمليــة خالّقــة – تشــجع النــاس عــى التعبــر عــن فكرهــم ،وأن يكونــوا جريئــن
ومتّســعى الخيــال .لكنهــا أيض ـاً عمليــة واقعيــة – تشــجع النــاس أن يكونــوا واقعيــن.
أنهــا موازنــة صعبــة التحقيــق ،ولكــن ميكــن ســؤال املشــاركني" :فكــر ىف هــذه املؤسســة
خــال عامــن – تخيّــل ركــوب وســيلة مواصلــة إىل هنــاك وقضــاء عــدة أيــام بهــا  ...مــاذا
ميكــن أن تــرى وتختــر؟"
ابــدأ باالســؤال عــن أى مجــاالت ىف املؤسســة يــودون تكويــن رؤيــة عنهــا .اطلــب
منهــم أن يكونــوا واقعيــن وواضحــن بالتفصيــل عنــد تقديــم رؤيتهــم للمســتقبل .بهــذه
الطريقــة ميكنــك أن تســاعد األشــخاص ليدركــوا مــا إذا كانــوا بالفعــل يوافقــون عــى
التغيـرات ،ليــس فقــط مــا ينبغــى عليهــم التخــى عنــه ،ولكــن عــى األخــص مــا ســوف
ينفذونــه مع ـاً ،وكيــف.
ثم تأكد من التقاء الجميع – واحرتم األصوات الصعبة.
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المهمة السابعة – التخطيط للموقف الجديد
"فتأكد أن هذه الصورة أو الرؤية ميكن
تحقيقها ،وأن املؤسسة مجهزة مبا
يالئم هذه الرحلة".

املهمة السابعة هى التخطيط للموقف الجديد.
"ما هى الخطوات التى ينبغى اتّخاذها للوصول إىل الصورة الجديدة الرائدة؟"
قــد تكــون الصــورة أو الرؤيــة الجديــدة الرائــدة طموحــة جــدا ً .فتأكــد أن هــذه
الصــورة أو الرؤيــة ميكــن تحقيقهــا ،وأن املؤسســة مجهــزة مبــا يالئــم هــذه الرحلــة .ولكــن
تذكّــر أن الوصــول إليهــا هــو عمليــة تتــم خطــوة خطــوة.

كلمة عن األدوات:
هنــاك العديــد مــن األدوات ،والنــاذج ،أو التمرينــات التــى ميكــن اســتخدامها
ومعظــم امليرسيــن لديهــم مــا يفضلونــه منهــا .فــاألداة تصبــح فعالــة بقــدر التفكــر
بهــا واســلوب اســتخدامها .وأحيان ـاً تكــون أدواتنــا املفضّ لــة غــر مالمئــة،
وأحيانــاً نحتــاج أن نضــع أدوات جديــدة مســتمدة مــن املوقــف ومــن
ثقافــة العاملــن باملؤسســة.
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تيســر التغيري اإلسقاطى
دورة المشروع هى العملية الجوهرية

“

”

ي ن
بقفزت� طول كل منهما ش
تع� بع� هوة عمقها ش
ع�ون قدماً
ع�ة أقدام
قول يغ� معلوم المصدر" :ال يصلح أن ب
مجهول

أى مــروع بشــكل أســاىس هــو عمليــة محــددة املعــامل ،ذات أهــداف ميكــن تحقيقهــا
وميكــن التنبــؤ بهــا ،ومجموعــة مــن الخطــوات الواضحــة نحــو تحقيقهــا .تحتــاج
املشــاريع لضــان نجاحهــا إىل درجــة مــن االســتقرار وإمكانيــة التنبــؤ بهــا ،ســواء ىف
كل مــن ظروفهــا الداخليــة والخارجيــة .فــإذا مل تكــن الظــروف مســتقرة ،قــد تحتــاج
املؤسســة إىل إعــادة االســتقرار إليهــا ،إذا كان هــذا ممكنــاً ،قبــل البــدء.
فعــى ســبيل املثــال ،إذا كان هنــاك رصاع داخــل الفريــق أو داخــل املجتمــع ،فقــد
يتطلــب ذلــك حــل هــذا ال ـراع أوالً .أو إذا كان التمويــل غــر مؤكــد ،قــد تحتــاج إىل
االطمئنــان إىل توافــره .ورمبــا تكــون املؤسســة ذاتهــا ناشــئة ،وال ميكنهــا الــروع ســوى
ىف تنفيــذ مشــاريع صغــرة .فــإذا مل يكــن ممكنـاً إعــادة االســتقرار للظــروف ،عندئــذ إمــا
أنــه ســيكون مــن املســتحيل التقــدم ىف تنفيــذ مــروع مــا ،أو يلــزم ات ّخــاذ أجـراء أكــر
منطقيــة ،بالتحــرك خطــوة واحــدة كل مــرة ،ورمبــا أيضـاً مبشــاريع صغــرة ،دون تحميــل
املؤسســة بالتزامــات فــوق طاقتهــا ،ومــع معالجــة األمــور غــر املؤكــدة أثنــاء العمــل.

اللقاء
إ
كث�ة لمؤسسة قليلة
بأموال ي
الخ�ة يمكن أن يؤدى إىل غرقها!
ب

"مانو" يحىك هذه القصة ...
منحت إحدى الجهات المانحة لمؤسسة شباب مجتمعية ناجحة
ونشطة ف� بلدة ريفية بالقرب من "كيب تاون" حواىل 150,000دوالر،
الطالق.
وهو مبلغ يفوق عدة مرات ما سبق لهم التعامل فيه عىل إ
كب� للشباب كنا قد خططنا له بشكل تفصيىل
كان هذا التمويل لم�ش وع تنمية ي
الخ�ة الالزمة للتخطيط لمثل هذا
وأعطيناه للمجموعة (ولم يكن لدى هذه المجموعة ب
ن
عام� انهارت المؤسسة بأكملها
الم�ش وع) .فرح الجميع وشاركوا بفعالية .بعد مرور ي
وسجن المحاسب.
بسبب إ
الجراءات المالية الخاطئةُ ،

إن املشــاريع تحتــل مركــزا ً هامــاً وحساســاً ىف العمــل التنمــوى ،مبــا ىف ذلــك تنميــة
املؤسســات .ولكــن املشــاريع خادعــة – فهنــاك مــا قــد تنطــوى عليــه مــن أمــور قــد
ال تكــون ظاهــرة أمامنــا بشــكل مبــارش .وحالي ـاً حيــث هنــاك حاجــة ملّحــة ملواجهــة
الفقــر ىف العــامل ،يصبــح مغريــاً أمــام الجهــات الخارجيــة ،ســوا ًء كانــت حكومــات أو
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أ
النشطة ت
ال� تقوم عىل
المشاركة الحقيقية ممكنة ،باستخدام
تغي� اسقاطى.
أساليب ي

جهــات دوليــة مكلّفــة بـــ "القضــاء عــى الفقــر" ،تصميــم مرشوعــات كــرى وتقدميهــا
للمجمتعــات التــى ال تتشــكك فيهــم مــن خــال مؤسســات محليــة ،مهــا كانــت ظــروف
التغـ ّـر .بــل قــد يســبق هــذا ورش عمــل رائعــة يشــارك فيهــا الجميــع للتأكــد مــن نــر
اإلحســاس بـــ" امللكيــة" للمــروع!
ولكــن تاريــخ القطــاع التنمــوى يبـ ّـن أن هــذا األســلوب فيــه مجازفــة وغالب ـاً مضيّــع
للوقــت ،كــا نــرى مــن فشــل مــروع تلــو اآلخــر لإلفتقــار إىل اإلرادة الحقيقيــة أو امللكية.
ولكــن األنشــطة التــى تقــوم عــى املشــاركة الحقيقيــة ممكنــة ،باســتخدام أســاليب
التغيــر اإلســقاطى .فكــر أيض ـاً هــذه القصــة مــن "كامبوديــا"

"مياس ن�" أخصائية تنمية ف� "كامبوديا" تحىك هذه القصة ...
ف
التفك� بأنفسهم مرة أخرى  ...وأياً كان
"كل ما نفعله هدفه مساعدة الناس عىل البدء � ي
الترصف الناجم من مناقشاتهم حول مشاكلهم ،فإننا ندعمه .فهم الذين يخططون ويفكرون
ويحلون مشاكلهم الخاصة .أ
فالفكار تظهر وخالل أسابيع تعود للظهور مرة أخرى .وبعد تف�ة
تدفعنا هذه أ
الفكار لعمل شيئاً بشأنها .وعادة الفكرة ت
تتحول إىل م�ش وع يشارك
ال� تبدأ هكذا ّ
كث�ة.
الكث�ون من أهاىل القرية .وبهذا يتجاوزون الالمباالة ،وتظهر خيارات ي
به ي
ال� ت
كث�اً من القواعد ت
أرى أن الروابط ي ن
يق�حها آخرون من الخارج.
ب� الناس أهم ي
أ
فعندما يبدأ م�ش وع ما ،يفضل أن يضع العضاء أنفسهم القواعد وأال تحدد اللجنة
سوى خمسة او ستة قواعد فقط .وفيما بعد ي ن
ح� عندما تكون هناك مشكلة ،ووجد لها
أ
حل ،أود أن أسال" :هل تعلّمنا من هذا؟ هل هناك �شئ ٌ آخر يمكننا إضافته لسلوب
إدارتنا للم�ش وع؟"
أول �شئ نفعله هو إقامة عالقات ،وليس تنفيذ مشاريع .فالهدف أ
الساىس من إعادة
تنمية المجتمع هو مساعدة أهاىل القرية الستعادة كرامتهم ووحدتهم".

نوعان من المشاريع:
•نــوع مــن املشــاريع يتّســم باألســلوب القائــم عــى املشــاكل ،ويعنــى أساسـاً بتحديــد
املشــاكل والبحــث عــن حــل لهــا .فالصنبــور املكســور يتــم تحديــد عطلــه ثــم إصالحــه.
يتســم باألســلوب اإلبداعــى ألنــاس يتخيلــون أو لديهــم تصــ ّور لحــال
•نــوع آخــر ّ
مســتقبل أفضــل ،ليــس كحــل مبــارش ،ولكــن كحالــة جديــدة تكــون فيهــا املشــاكل
القدميــة أقــل أو تكــون املشــاكل غــر ذات أهميــة – إنهــا قفــزة خيــال نحــو املســتقبل.
•الربامج األكرب عادة تحتاج إىل النوعني.
تظهــر أهميــة هــذا بوجــه خــاص عندمــا يكــون هنــاك اق ـراح بعمــل جديــد .فالتغـ ّـر
اإلســقاطى يبــدأ ىف املســتقبل ،مبعنــى أن نخطــط ملشــاريع مســتقبلية ،ثــم نعــود بخطــط
إىل الوقــت الحــارض ،بوضــع خطــوات مرحليــة تــؤدى للنتائــج املرغوبــة .هــذه الخطــوات
املرحليــة إمــا أن تكــون مخططــة بدقــة ،أو موضحــة بشــكل عــام بينــا يكتشــف األفـراد
طريقهــم ،مسرتشــدين ومدفوعــن بالتصـ ّور الــذى وضعــوه.
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تخطيط مشروعات ...
احذر االندفاع نحو التفاصيل
النحات "أورز" ،يشارك بهذه الرؤية ...
ّ
صغ�ة عىل سبيل
إذا أخذت قطعة صلصال وحاولت عمل ضفدعة ي
المثال ،فهذا هو ما ستفعله عىل أ
الرجح :أوال ً سوف تتخيل شكلها ،ثم
تبدأ ف� التعامل مع الصلصال لتشكيل شيئاً يشبه شكل الضفدعة .ثم بعد قليل تبدأ
الرجل أ
العين� والفم ،ثم أ
ين
والقدام .ولكن بعد أن تنظر إليها من بعيد سوف ترى
وضع
أنها ال تشبه ضفدعة حقيقية ،فالشكل العام ليس دقيقاً .فالواقع أنك اندفعت نحو
التفاصيل قبل أن تتأكد أن الشكل العام للضفدعة صحيح .ولكن إذا حاولت مرة أخر
العين� والفم أ
ين
والقدام سيفسد ويضيع.
تغي� الشكل الخارجى ،فإن أى ما نفذته لتضع
ي

هــذا مــا نفعلــه عــادة ىف املشــاريع .ملــاذا؟ ألننــا نحــب أن نــرى التفاصيــل ،مــن يفعــل
مــاذا ،ومتــى وكيــف ،والتكلفــة .معرفــة التفاصيــل تعطــى راحــة واطمئنــان .لهــذا فإننــا
نندفــع نحــو التخطيــط لألنشــطة قبــل التخطيــط للعمليــة اإلجامليــة واالســراتيجة
األكرب.بعــض أســاليب تخطيــط املشــاريع ،مثــل أشــكال الســجالت ،تشــجع عــى هــذا
– بعــد تحديــد النتائــج واملخرجــات ،تــدون األنشــطة ىف الحــال بتفاصيــل دقيقــة .يبــدو
هــذا واقعــى وعمــى .ولكــن الخطــوة املفقــودة هــى التصميــم الــكىل.
خصصنــا وقت ـاً كافي ـاً لتصميــم
فــإذا كانــت ظــروف التغيــر ميكــن التنبــؤ بهــا ،وإذا ّ
العمليــة أو االسـراتيجية األكــر ،ومراحلهــا وجوانبهــا ،وكيــف يرتبــط مــورد مبــورد آخــر،
وفهــم كيــف يتكشــف األمــر كلــه مبــرور الزمــن ،عندئــذ ســوف تصبــح التفاصيــل واضحــة
للغايــة ويســهل اســتيفائها.
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دورة املرشوعات
.2
الرؤية ،الهدف ،النتائج،
والقيم:
كيف سيبدو الم�ش وع المكتمل الناجح؟ كيف
سنفى بالحتياجات الفعلية؟ ما أ
الثر الذى
إ
سيحققه الم�ش وع؟ ما هو الهدف ،القيم،
ال� سوف يتم ت
والنتائج ت
االس�شاد بها
ف� التنفيذ؟

دورة/
ح
ل
ق
ة إعاد
ة التف

.3
ت
االس�اتيجية
والتخطيط:
موسع إىل أنشطة محددة
من تصميم ّ
– من سيقوم بالتنفيذ؟ تم�؟
وبأى أسلوب؟

ك ي�

ألداء
ن� ا
حس ي

قة ت

دورة

/حل

.1
والرادة:
االحتياج إ
ما الذى يتم تنفيذه بشكل
ناجح بالفعل؟ ما هو االحتياج
الفعىل؟ هل هذا هو ما يريده الفريق
 /المجتمع فعال ً؟ هل الظروف
مشجعة بما يكفى؟
الخارجية ّ

.6
المتابعـة:
والتفك� ،واالحتفال
المالحظة،
ي
بالتقدم .هل العمل يتم�ش مع الهدف
والقيم؟ ما الذى يساعد /يعوق؟ ماذا نتعلّم
هنا؟ ما التعديالت المطلوبة؟

.8
التقييم واالحتفال:
التأث�
كيف نجج الم�ش وع؟ ما ي
الذى نشهده؟ ما الذى ساعد /أعاق؟
ما الدروس المستفادة للغد؟
ماذا يىل؟

.7
إعالن مدى التطور:
كم نجحنا ف� إطالع ال�ش كاء بالتقدم
الذى احرزناه؟

.4
أ
الفراد والموارد:
من سيقود ،ومن سيقوم بالعمل؟
ما الدعم الذى يحتاجونه؟ وما
الموارد المتاحة؟

.5
تنفيذ الخطة

ثالث تحديات رئيسية تواجه دورة ش
الم�وعات
اإلعــداد:

أ) التأكد من أن هناك احتياج شديد وعزم نتيجة للمشاركة وبسبب املشاركون؛
ب) الرؤيــة والقيــم االسرتشــادية .اســتثامر الوقــت ىف عمليــات جامعيــة إلبـراز وتطويــر الــرؤى والقيــم يوفّــر الرابــط الغــر مــرىئ الــذى
يربــط األفـراد معـاً – إنــه اســتثامر ىف العالقــات الحيويــة الالزمــة للنجــاح.
ج) االستثامر ىف تصميم اسرتاتيجية ،كام ورد سالفاً ،قبل الغوص ىف األنشطة التفصيلية.

المتابعة كعملية تعلّم:

ال يوجــد مــروع ميكــن القــول بأنــه ميكــن التنبــؤ بــه متامـاً ،وليســت هنــاك خطــة ميكنهــا أن تتوقّــع مــدى تعقيــد مــا ســوف يحــدث
بهــا عنــد بــدء العمــل .ســوف يكــون هنــاك دامئـاً احتيــاج للتعلّــم العمــى ،لتغيــر الخطــة كواقــع معــاش .وقــد يحــدث أن الهــدف
واالس ـراتيجية الشــاملة للمــروع يحتاجــان إىل إعــادة النظــر فيهــا ،بعــد بــدء التنفيــذ أحيان ـاً .وينبغــى دامئ ـاً النظــر إىل خطــط
املــروع عــى أنهــا مجــرد مســودات.

التواصـل:

ألن األمــور تتغـ ّـر ،نتيجــة لواقــع غــر متوقّــع ،مــن امللّــح أن يكــون الــركاء دامئـاً عــى علــم بآخــر التطــورات ،ســوا ًء كان هــؤالء هــم
املجتمــع بوجــه عــام ،أو الجهــات املانحــة ،أو األمنــاء .فهــذا مــن شــأنه أن يحــد مــن ســوء الفهــم ويحفــظ التوقعــات متعادلــة ،وبهــذا
يســاعد عــى التأكــد مــن أن ظــروف التغيــر تســتمر مســتقرة بشــكل معقــول – مبــا يلــزم للتغـ ّـر اإلســقاطى.
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"مانـاس" يحىك هذه القصة ...
التيس�ية:
إذا كان قلبك ف� الموضع الصحيح  ...القيادة
ي
ارتفــع صوت مدير جمعية أهلية شــعبية ف� "كورابوت" ،وهى حى
"تقول� أنه ظل ينتظر سـ ي ن
ين
تقدمى له
قبــى فقـ يـر قائالً:
ـاعت� ،ولم ّ
ت
ح� فنجان شــاى؟" وأجابت الســكر يت�ة" :ولكن كيف كان ىل أن أعرف

أنــه رئيــس جهة مانحة؟ لم يقــل ىل! لقد جاء بأتوبيس الليل ،ثم
ال� يجرها شــخص ن
بالعربة ت
(ج�يكيشــا) إىل مكتبنا .وعندما سألته
عــن عملــه ،قال أنه قد جــاء لمقابلتك .ال �شئ ث
أك�" ربما لم تكن
المساعدة مخطئة.
لم يكن "رسيرامابّا" يبدو كممثل ورئيس لجهة مانحة ف� بدايات
التسعينات بمالبسة الرثة :بنطال متآكل ،ورداء فضفاض ،وحذاء
عتيق بأربطة وجورب .ولكن بصفته رئيس "أوكسفام" ف� "أوريسا"
التيس� لحركة
أحد أفقر الواليات ف� الهند ،فقد نجح ف� عملية
ي
شعبية جماعية ضد ت�ش يد آالف أ
الرس من أجل إقامة مصنع صلب.
موسعة من القبائل للمطالبة
كما ابتدع اساليب مختلفة لدعم حركة ّ
بالحكم ت
بالتيس� الئتالف من
الذا� ف� قراهم ونجوعهم .لقد قام
ي
عدة جمعيات أهلية للمطالبة بحقوقهم ف� غابة ال تنتج أخشاب،
لتيس� وجود مجتمعات تعيش عىل الغابات ،وذلك بإلغاء عقد
ي
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تأج� احتكارى مع ش�كة قطاع خاص.
ي
لقد فهم "رسيرا مابّا" تماماً أنه لىك يستطيع
تجميع الناس معاً ،البد من ان يكون مماثال ً لهم
أ
ويس� جنباً إىل جنب معهم .ولىك تكون مماثال ً لناس ضحوا
ي
بحياتهم دعماً لرصاعات مجتمعية ،البد أن تكون متواضعاً وتقدر
ال� يقدمها أ
الفراد الذين يشكّلون جزءاً من
قيمة إ
السهامات الهامة ت ّ
أ
الحركات الشعبية .وال يجوز للجمعيات الهلية الدولية أن ّتدعى
ف
والسهامات ت
ال� ق ُّدمت .فالمهم هو الذكاء
الفضل � الدعم إ
ف� اساليب التصال وبذل الجهد ف� أ
الشياء ت
ال� تهم ،وإذا شعر
إ
آ
ف
الخرون بهذا فسوف تصنع العجائب � بناء التضامن والعالقات.
الكث� يمكن للفرد أن يفعله رغم كونه طرف خارجى عن
هناك ي
العملية ،مثل عمل بحث ،التوثيق ،بعض تقارير ،بعض الدعاية
يعت� مجرد تدخالت للحفاظ عىل االستمرارية.
 ...ولكن كل هذا ب
التغي� أيضاً .فإذا
تغي� ،فيلزم له أن تكون جزءاً من
ي
أما إجراء ي
كان رأسك فقط هو الذى يأخذ االتجاه الصحيح ،وليس قلبك
التغي� ،ولكن لن يمكنك
أو قدميك ،يمكنك أن تكتب كتباً عن
ي
المساهمة ف� تنفيذه.
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وضــع الخيوط معاً
ماذا يلزم حين نكون قادة أو ميسرين لعملية تغيير؟

“

”

إذ كان ما لديك فقط هو مطرقة ،فإنك سوف ترى كل مشكلة عىل أنها مسمار.

"إبراهام ماسلو"

اآلن ســتكون قــد تحققــت ،إذا مل تكــن تعــرف بالفعــل ،أن مامرســة عمــل التيســر للتغيري
ليــس مجموعــة اجــراءات ســهلة تتعلّمهــا وتنفّذهــا .هنــا بعــض إرشــادات لتذكــرك
بالعمــل األســاىس لتحقيــق تغيــر ســليم:
•االلتقــاء باملؤسســة حيــث هــى – فعملــك البــد أن يتك ّيــف مــع عمــل املؤسســة
وظــروف التغيــر .فكث ـرا ً مــا يتّخــذ امليــرون أســلوب واحــد ،تخطيــط واحــد ،أداة
واحــدة ،مطرقــة واحــدة .أنــه األســلوب الــذى يعرفونــه جيــدا ً ويســتخدمونه ىف كل
موقــف (ســوا ًء كان تعلّــم عمــى ،أو اســتبيان تقييمــى ،أســلوب  ،Uأســلوب دورة
املرشوعــات  ...ألــخ ).تعتــر كل تلــك األدوات ف ّعالــة ،ولكــن إذا تــم اســتخدامها ىف
الظــروف املناســبة.
•خلــق مجــال آمــن للرتابــط مــع األف ـراد عــى جميــع املســتويات – منــح الفرصــة
لالســتامع لــكل األصــوات ،وللتعبــر عــن كل وجهــات النظــر ،واملشــاركة بــكل األفــكار.
اســتمع إىل أصــوات األشــخاص الصعبــة واملهمشــة الذيــن يعانــون ويــرون املشــاكل
األكــر صعوبــة وعمق ـاً والتــى تعتــر هــى املفتــاح للتغيــر الحقيقــى.
•االســتامع إىل الــرأس ،القلــب ،والقدمــن – ابحــث عــن التغيــر فيــا يفكــر فيــه
األشــخاص ويشــعرون بــه ويريدونــه .اســتخدم أفــكارك ومشــاعرك الخاصة لالسرتشــاد.
ولكــن احــذر مــن فــرض إرادتــك ومــا تريــد.
ـر ســتكون هنــاك أوقــات تكــون فيهــا
•االسرتشــاد باآلخريــن – فباعتبــارك قائــد أو ميـ ّ
غــر متيقّــن مــا يجــب أن تفعلــه بعــد ذلــك .مــن املفيــد لجميــع املشــاركني أن
تقــول ببســاطة أنــك غــر متأكــد مــا ينبغــى عملــه بعــد ذلــك ،وتســألهم ،األعضــاء
العاديــن ،مــاذا يظنــون يجــرى ،ومــا أفكارهــم.

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org

•بنــاء مجتمــع حقيقــى – مــن خــال مســاعدة املؤسســة عــى اكتشــاف طــرق
جديــدة للتحــدث مــع بعضهــم البعــض ،وإتاحــة الفرصــة لالســتامع لجميــع األصــوات،
ومســاعدتهم عــى الرتابــط عــى مســتوى إنســاىن أفضــل واعمــق مــن مجــرد تنفيــذ
"االجتامعــات".
•البحــث دامئــاً عــا ينجــح ومســاعدة األفــراد عــى رؤيــة ذلــك – فهــذا يحقــق
التــوازن ويعطــى منظــور للمشــاكل التــى يعــاىن منهــا األف ـراد ،كــا يجلــب األمــل
وســعة األفــق.
•تأســيس وتشــجيع القيــادة املشــركة واملوزّعــة – القيــادة املشــركة أوالجامعيــة ميكــن
أن تحــدث مــن خــال اجتامعــات جيــدة أو عمليــات تعلّــم عمــى حيــث تتّخــذ
القـرارات باإلجــاع .أمــا القيــادة املوزّعــة تكــون حــن يتــوىل مســئولية القيــادة أفـراد
عديديــن ،وبهــذا تتأســس خـرات قياديــة لــدى مجموعــات أكــر مــن األفـراد.
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الفصل الخامىس :الخطو نحو المجهول

"تراىس" تشاركنا بهذه المقطوعة الشعرية ...

سرة:
المي ّ
قضيت الشتاء معهم ،أراقب كيف يتكلّمون،
يحول المدير وجهه عند توجيه سؤال له
كيف ّ
أ
السلوب المهذّ ب لتقديم الشاى والقهوة.
التغي�؟
سألوا :تم� سنبدأ
ي

قالوا :عمل جيد إذا أمكن تحقيقه.
ما الذى تفعله حقاً؟
ابتسمت وشاركتهم النكات؛
سألتهم كيف يرون ف� أنفسهم ،حيوانات ،نباتات ،معادن،

آالت؟
ف
تس� عليه المؤسسة
� البداية ترددوا ،ور ّددوا الخط الذى ي
تكلّموا بفصاحة عن الرؤية ،الرسالة ،أ
والهداف .بال قلب.

ولكن يوماً ما ،عىل الغداء ،همست سكر يت�ة صامتة
أوركس�ا ،وبعض آ
ت
الالت فقط مهملة ،ومعظمها تعمل
أنهم
�ش
بدون اى يجمعها ي ء.

إعت�ت ت
وق� تدريب موسيقى ،وبالتأكيد كان هناك أوتار
ب
مكسورة
مزمار معطّل ،طبلة مم ّزقة
ولكن ظللت استمع
ن
هاجم� من مكمن ف� موقف
الدارة
أحد أعضاء مجلس إ
السيارات.
حد ما ،ولكن العاصفة
وقال" :نحن سفينة ،سليمة إىل ٍ
تقصفها".
أ
نظرت من النافذة وكان الفق مائالً.
ال� كانت ترأس شئون أ
السيدة ت
الفراد (الموارد الب�ش ية)
ذ ّكر نت� بإمكانيات الفريق.
ت
إىل"
ولكن السيدة ال� صنعت الشاى قالت" :ال أحد يتحدث ّ
كنت النول الذى ينسجون عليه مالبسهم
وأخ�اً مستقبلهم.
ماضيهم ،حا�ض هم ،ي

كنت اللوحة ت
ال� يرســمون عليها رســومهم الكارتون للتقدم
الذى يحرزونه.
كنت أح�ض ت حقيبة أدوات ،ولكن برصاحة
الطالق .كان لديهم ما يخصهم
لم أفتحها عىل إ
ف
ين
كان يغ� معتاد ،ولكن مناسب الستخدم
الموسيقي� � بحر
عاصف.
أ
وبينما يرقّعون الثقوب ،ويصلحون الوتار،
كنت لهم المرفأ.
ت
لف�ة ما كنت متبسطاً،
معينة ،ولكن ببطء
واستمتعت بشهرة ّ
استغرقوا ف� موسيقاهم الخاصة ،وخططوا لطريقهم.
ن
ين
ونسو�.
مشغول� باالستماع لبعضهم البعض،
كانوا
أ
ف
تركتهم يبحرون � المازون

يعزفون موسيقى ت
"س�اوس ت ز
وال�"
يقودها السيدة ت
ال� تصنع الشاى.
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الفصـل السـادس

إيجاد منـاخ للتغيـــري
التغيـ�
دعم ،وتأسيس ،واستمرارية
ي

“

البد أن نحتضن الألم ونحرقه كالوقود لرحلتنا.

نز
"ك�ة ميازاوا"

”

مرحباً! أنا "موزا"...

التغي� ث
أك� من مجرد حدث – إنه عملية ال يمكن التنبؤ بها! وهذا
ي
ت
نز
التغي� ،ح� ال ن�لق للخلف إىل
الفصل يقدم فهماً لكيفية ترسيخ
ي
الطرق القديمة يغ� الناجحة .ت
للتغي�
ونق�ح أفكاراً لخلق أساس صلب
ي
المؤسىس وللتعامل مع التحديات ت
ال� توجد ف� الطريق .استمتعوا!

يز
روب� يتأمل ف� قصة نعرفها جيداً ...
"عبارة جانبية:
أكرث من  %50من املدارس ىف جنوب
أفريقيا ُص ّن فت بواسطة السلطات
التعليمية ذاتها عىل أن لديها اختالل
وظيفى".
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بعد وقت قليل من االنتخابات الديمقراطية ت
ال� جرت ف�  ،1994بدأت
حكومة جنوب أفريقيا الجديدة ف� إجراء إصالحات كاسحة .من أهمها
يز
يحرر ويعد العقول
أال يكون التعليم أداة
للتمي� والقهر ،ولكنه يصبح نظاماً يمكنه أن ّ
ف
الشابة الحتالل مكانهم الصحيح � المجتمع .وكان العمل قد بدأ فوراً لتقديم مناهج
يز
التمي� العنرصى،
تغ� نظام التعليم القديم القائم عىل
مدرسية جديدة من شأنها أن ي ّ
التغي� ألجيال مقبلة.
وتمهد الطريق إىل
ي
وتــم تنفيــذ حملة ضخمة كانت مدخالتها مســتمدة من كل مناحى الحياة .وصدر
ال�لمان بتنفيذ مبادرة قومية سميت "منهج  ."2000وتبع تصميم المنهج
قانون عن طريق ب
الجديد القائم عىل النتائج عملية بناء قدرات شاملة عىل المستوى القومى حيث تم
ين
ين
التعليمي� لعدة شهور عىل المناهج التعليمية الجديدة من
المتابع�
تدريب مئات من

للتغيـــ�
الفصـل السـادس :إيجاد منـاخ
ي

الوىل إىل الثانية ع�ش ة ،ثم تدريب آالف آ
السنة الدراسية أ
الالف من
ين
المدرس� من كل مدرسة عىل مضمون ،ومنهجية ،وقيم المنهج
الجديد .وقد تم تنفيذ جميع التدريب باستخدام أ
السلوب المرحىل
بدءاً من السنة الدراسية أ
الوىل ثم ما يليها.
أما مديرو المدارس فق ُّدم لهم دليل سياسات بشأن السبل ت
ال� يمكن بها لمدارسهم
مطالب� النآ
ين
مواجهة احتياجات المنهج الجديد إىل جانب الدعم والمشورة .فالمعلّمون
بالعمل ف� فرق ،والشكل القديم للمناهج حل محله مجاالت تعليمية جديدة ،كما تم
مراجعة دقيقة وكاملة لعملية التقييم .فقد كان المقرر أن تصبح تلك العملية بالكامل
تحول شاملة ودقيقة.
عملية ّ
ف
كب�ة ف� السياسات .فأوالً،
وقد صاحب هذا
تغ�ات ي
ّ
التحول � المناهج ثالثة ي ّ
ن
بالنسبة للعقاب البد� ،الذى تمقته الحكومة الجديدة بشدة ،أصبح محظوراً بتعديل
ت�ش يعى (ودون تخصيص وقت طويل أو موارد لتطوير أو ترسيخ نماذج بديلة للتأديب
ين
المدرس� وذلك إلعادة المدارس إىل حجمها
ف� المدارس) .وثانياً ،تم اختصار  %30 -20من
المناسب وفقاً
كب� من
للمعاي� الدولية .وثالثاً ،كان عىل جميع مديرى المدارس نقل جزء ي
ي
آ
السلطة إىل مجالس الباء الديموقراطية الجديدة.
ف
و� العام الحاىل ( ،)2008نفس الطالب الذين بدأ استخدام المنهج الجديد معهم
منذ ن
اث� ع�ش عاماً يجتازون امتحان نهاية سنوات دراستهم المدرسية .ولكن التوقعات
قليلة ،والفشل العام متوقّع .فبعد ع�ش سنوات اصبحت هناك رؤية عامة بأن المنهج
"الجديد" جاء مخيباً أ
للمل ،وأن النظام التعليمى يحت�ض وينذر بأزمة قومية ،بما ف�

ين
المدرس� ،ونسبة ترسب من التعليم أعىل
ذلك انهيار النظام داخل الفصول ،وتراجع
وقت ض
ين
للمدرس� أصبح يصحبه قدر
والجهاد الشديد
والحساس بالفشل إ
م� .إ
من أى ٍ
وكث�ون ،ت
ح� من المناطق المحرومة ،أصبحوا
من السخرية لم تكن موجودة من قبل .ي
يتوقون إىل أ
ف
اليام القديمة السيئة! بل ان ث
أك� من  %50من المدارس � جنوب أفريقيا
ُص ّنفت بواسطة السلطات التعليمية ذاتها عىل أن لديها اختالل وظيفى.
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أسئلة ميكن استخدامها:
•ما الذى حدث؟
•ملــاذا توجــد كل هــذه الصعوبــة ىف التغيــر؟ مــا ىف أســلوب عمــل املؤسســة يحــدث
هــذه الصعوبة؟
•كيــف ميكــن مواجهــة هــذه التحديــات بنجــاح مــن خــال متابعتنــا
ودعمنا للمؤسسة؟

مالحظات أخرى:
لقــد كان حجــم التغيــر ورسعــة تنفيــذه كبـرا ً ولــذا فقــد كان البــد لتحقيــق ذلــك مــن
الرتكيــز ىف تنفيــذ عــى تدريــب جامعــى ومكثــف للمدرســن .ولكــن الدعــم واملتابعــة
للمــدارس  -والــذى كان يش ـكّل احتياج ـاً شــديدا ً – وتحفيــز املــدارس عــى الدخــول ىف
النظــام الجديــد مل يحــدث عــى املســتوى املطلــوب ،ومل يتــم تناولــه بطريقــة تنمويــة.
فقــد ات ّخــذت القـرارات ووضعــت الخطــط ،ولكــن مل يكــن يتــم تقديــم دعــم أو مــوارد
كافيــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ.
وبالتأكيــد ينطــوى املنهــج الجديــد عــى قيــم رعايــة وتنميــة أكــر ،ولكــن الســلطات
حاولــت تدريــب املدرســن عــى تلــك القيــم كــا لــو كانــت هــذه القيــم مجــرد مهــارات
بســيطة ميكــن نقلهــا .واألكــر مــن هــذا أن القيــم الجديــدة مل تنعكــس عــى ترصفــات
ســلطات التعليــم تجــاه املدرســن – حتــى بعــد أن نــال الجميــع نفــس التدريــب.
فاملدرســون ال يزالــوا يخضعــون لنفــس أســلوب اإلدارة املتســلط الــذى كان لــدى اإلدارة
التعليميــة الســابقة القامئــة عــى التمييــز العنــرى.
لقــد أُدخــل املنهــج الجديــد عــى افــراض أن مــا يعرفــه املدرســون ينتمــى بالكامــل
إىل النظــام القديــم ،ولــذا فأُجــروا عــى تعلّــم لغــة جديــدة ومضمــون جديــد يرتبــط
باملنهــج الجديــد .لقــد حــدث التغيــر واســتمر ىف الحــدوث حتــى ان األســاليب
الناجحــة "تح ّولــت" هــى أيض ـاً مــا يذكرنــا مبقولــة" :تــم التخلــص مــن الطفــل مــع
ميــاه اســتحاممه"!
بــل إن منــع العقــاب البــدين ،وتقليــل عــدد العاملــن ،وتأســيس مجالــس آبــاء
حاكمــة كانــت تعتــر مــن عمليــات التحــ ّول الكــرى التــى حدثــت .وكانــت تلــك
التغــر
جميعهــا رضبــة كبــرة يصعــب عــى املــدارس اســتيعابها .فمــدى ومســاحة
ّ
كانــت قــد اســتنزفت الجميــع.

بعض دروس مستفادة من هذه القصة
التغي� ليس عملية بناء قدرات يمكن
•ترســيخ وحفظ اســتمرارية
ي
والتحول
االعتمــاد فيها عىل التدريب وكتيبات السياســات.
ّ
المؤســى يتطلب متابعة ،وتشــجيع ،ومساندة ،وتدريب،
وتع ّلــم وتجاهل معلومــات ،ومجموعة كاملة من عمليات
الدعــم أ
الخرى .الحلــول المخترصة يغ� ممكنة ،مهما كان
كب�اً والعزيمة قوية .فإذا لم
االحتيــاج ي
توف� ذلك فببســاطة
يمكن ي
تغي�
لن يحدث ي
مستدام.
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التغي�" .فهناك
الكث�ون من "إرهاق
•
ي
مجهد – ويشكو ي
ي
فالتغي� ِ
أ
التغي� قبل
تحمل
ي
حدود لمدى إمكانية الفراد والمؤسسات عىل ّ
أن يبدأوا ف� نقده.
التغي� عن طريق تدخل خارجى (مثالً :بمنهج جديد)
•وبينما يبدأ
ي
فالتغي�
التغي� الحقيقى يحدث عىل تف�ات ومن الداخل.
فإن
ي
ي
عملية نفسية .والخطة الموضوعة لم تتفهم العوائق الداخلية
ال� يجب تخطيها ت
ت
ين
التغي� بشكل.
للمدرس� تقبل
ح� يمكن
ي
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التغي املؤســى؟
ما الســبب ىف صعوبة إحداث ّ
إن دعــم ،وتأســيس ،ومواصلــة التغيــر هــو جــزء مــن عمليــة التغيــر ،حيــث يتعـ ّـن
ترســيخ األمــور لــى يجــد التغيــر مكانـاً آمنـاً يحيــا فيــه .ويهمنــا هنــا أن جوانــب عمليــة
التغـ ّـر املؤســى التــى تتيــح التغيــر ان ترســخ بالفعــل وتنمــو ،وأن يتخطــى مغزاهــا
الق ـرار بالتغيــر والخطــة املوضوعــة لتنفيــذه.

مقاومة التغيير:
إن الطــرق القدميــة ىف التنفيــذ مل تعــد نافعــة للمؤسســة ،وغالب ـاً مــا تكــون جامــدة ال
تســمح للجديــد أن يثبــت وجــوده .وىف الواقــع املقاومــة دامئـاً تصحــب عمليــة التغيــر.
ولكــن هــل املقاومــة أمــر جيــد أم ســئ؟ ينبغــى أن نكــون حريصــن ىف حكمنــا عــى
املقاومــة ،بــدالً مــن النظــر إليهــا وقبولهــا عــى أنهــا واقــع حيــاىت .بــل إنــه ميكننــا أن
ننظــر إىل املقاومــة عــى أنهــا جــزء حيــوى مــن التغيــر وليــس شــيئاً مزعج ـاً ينبغــى
التغلــب عليــه ،أو هــى تحــد إذا واجهنــاه ميكــن عــى األرجــح أن يحــدث التغـ ّـر الفعــى.
فــإذا مل تواجــه أيــة مقاومــة عنــد متابعــة تغيــر كبــر ،فقــد يعنــى هــذا أنهــا كامنــة
وميكــن أن تظهــر فيــا بعــد لتهاجمــك ،أو قــد يعنــى أن األفـراد ال يهتمــون مــا إذا كانــت
األمــور تتغـ ّـر أم ال.
أولئــك الذيــن يقاومــون التغيـ ّـر قــد يكــون لديهــم أيضـاً مــرر كاف – فرمبــا يــرون ىف
التغيــر مــا يحتــاج اآلخــرون إىل التنبّــه لــه .وإىل أن يتــم تقديــر هــذه األمــور أو االســتامع
إليهــا ،يكــون مــن الطبيعــى أن تحــدث مقاومــة تعــود باملؤسســة للخلــف.

المقاومة يمكن أن تكون أمراً صحياً ،ت
وم�
ووجهت يمكن أن تخلق حماساً.

"إن الطرق القدمية ىف التنفيذ مل تعد
نافعة للمؤسسة ،وغالب اً ما تكون
جامدة ال تسمح للجديد أن يثبت
وجوده".

يبدو أن المقاومة دائماً تصحب عملية
سئ
التغي�.ولكن هل هذا أمر جيد أم ؟
ي

لخ� ت� ،عندما بن�ز المقاومة ،ت
ونع�ف
وفقاً ب
بوجودها ،ونواجهها ،فإنها ال تدعم عملية
التغي� فقط ولكنها قد تؤدى إىل أيضاً
ي
زيادة ت ز
االل�ام والحماس للعمل.

ين
المقاوم�!
ما لم نقاوم

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG
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تأثير الطبائع:
أوضحنــا ىف الفصــل الثــاىن الطبائــع األربعــة .كل منهــا يُحدث تحديــات مع ّينة وإســهامات
ىف عمليــات التغيري:
•الطبــع النــارى غالبـاً يكــون نافــذ الصــر بالنســبة للتغيــر ،وعــى اســتعداد أن يأخــذ
املجازفــة .وهــذا مــن شــأنه أن يحقــق حامس ـاً جيــدا ً لعمليــة التغيــر ،ولكــن ىف
نفــس الوقــت ميكــن أن يعرضهــا للخطــر ،إذا كانــت املجازفــات كبــرة.
•الطبــع املــاىئ عــادة يقبــل التغيــر ،ولكنــه ميكــن أن يــردد ،بــل ويظهــر مقاومــة.
ومــن الراجــح أنــه ينتظــرون الوقــت املناســب للتــرف ،باحثــاً عــن الطريقــة
الســهلة لذلــك.
•الطبــع الهــواىئ يحــب التغيــر ،ويبعــث عــى التفــاؤل ،دون أن يقـ ّدم أفــكارا ً كثــرة
عــن كيفيــة أو ســبب الحاجــة إىل التغيــر .التــادى ىف هــذا االتجــاه ميكــن أن
ينطــوى عــى مجازفــة كبــرة ،ولكــن الذيــن لديهــم هــذا الطبــع يســهمون كث ـرا ً
بإيجابيتهــم املطلوبــة واألمــل الــذى يبعثونــه.
•الطبــع األرىض حــذر مــن جهــة التغيــر ،ويحتــاج إىل كثــر مــن اإلقنــاع .قــد يكونــوا
متشــامئني بشــكل زائــد ،ولكــن قلقهــم كث ـرا ً مــا يســاء تفســره عــى أنــه ســلبية
ه ّدامــة .قــد يــرون عقبــات ،وقــد تكــون لديهــم تســاؤالت تســتحق االلتفــات إليهــا،
مــا يوفّــر الكثــر مــن الجهــد.
ـر انــك تعمــل مــع مجموعــة مــن األفـراد
كل صــوت لديــه مــا يســهم بــه .وكقائــد أو ميـ ّ
املختلفــن ،عليــك بتوقّــع ،وتشــجيع ،واح ـرام كل مــن هــذه األصــوات .فــإذا مل يظهــروا
مــن تلقــاء أنفســهم ،حــاول أن تكتشــفهم وتجتذبهــم .دبِّــر الفــرص لالســتامع لصربهــم
النافــذ ،وشــكوكهم ،ورغباتهــم.

من التبعية إلى االستقالل:
عنــد نقطــة مع ّينةقــد يرغــب األفــراد ىف االضطــاع بعمليــة التغيــر بأنفســهم ،دون
ميرسيــن .إذا حــدث ذلــك فإنــه يكــون عالمــة عــى نجاحنــا حيــث ميكــن أن يعنــى أن
"حــدث" التغيــر قــد نجــح ،وأن األف ـراد أصبحــوا قادريــن عــى مواصلتــه اآلن دون أى
قيــادة أو تيســر آخــر .ولكــن مــن جهــة أخــرى ميكــن أن يكــون هــذا عالمــة عــى أنــه
بالرغــم مــن توجههــم الجديــد وثقتهــم بأنفســهم ،قــد يحتاجــون إىل جهــد مــن أجــل
تنفيــذ التغي ـرات دون بعــض الدعــم.
لقد وجدنا أنه بمجرد الوصول
ف
متقدمة ،تبدأ المؤسسات عادة � فصل
إىل مرحلة ّ
أ
نفسها ع ّنا كميرسين ،كما لو كان العمل الساىس قد تم،
ويسعون إىل شق طريقهم لتنفيذ القرارات ت
ال� اتّخذوها خالل
العملية ت
بالتيس� فيها .أحياناً يكون هناك بعض اعتبارات
ال� قمنا
ي
مالية ،ولكننا نتساءل ما إذا كان ما تلقونه من مساعدة منا
كاف أم ال ،فالقائد يريد أن يعود للقيادة.
ٍ
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نماذج لسلوكيات مستعصية:
مــن املعــروف انــه حتــى ىف حالــة مــا إذا متــت صياغــة ودعــم عمليــة التغيــر والخطــة
بشــكل جيــد ،ميكــن للمؤسســات االنــزالق للخلــف نحــو عاداتهــم القدميــة ومنــاذج
الســلوكيات املســتعصية .وهــذا يحــدث ىف الحيــاة بوجــه عــام ،وىف املؤسســات التــى
تحــاول التغيــر بشــكل خــاص .بــل ميكننــا أن نتحــول إىل الطــرق القدميــة دون أن
نشــعر بذلــك .فاألمــر يحتــاج إىل وعــى ،وتذكّــر ،ومامرســة لنــد ّرب أنفســنا عــى منــاذج
الســلوك الجديــدة.

"موسا" تشارك بدراسة الحالة التالية:
فكرة جيدة  ...ولكن العادات القديمة ال تتوقف بسهولة.
المل� ي ن
الميداني� ت ز
ين
ين
العامل�
م� لدى مؤسســة حقوق
اثنــان من
الملكيــة أ
ف
للرض الزراعية قضوا ســنوات � زيارات ميدانيــة ،يعملون مع مجتمعات
تحاول اسـ تـرداد أرضها .أصبحا معتادين جداً عىل اســتخالص المعلومات من بعضهما
لم�لهم بالســيارة ،ثي�ثران عن أ
البعض أثناء رحلة عودتهم نز
الشــخاص الذين تقابال
معهم ،ويسـ تـرجعان ما مر من أحداث ،ويشــاركان بعضهما البعض انطباعاتهما
تغي�ه ف� أداءهــم ف� المرة القادمة .ولقد أفادهما
والــدروس المســتفادة ،وما يمكنهم ي
يعت� طريقة ســهلة وطبيعية للـ "التخطيــط ،والمتابعة ،والتقييم"،
هــذا جداً ،إذ ب
ث
ونتيجــة لذلــك أصبحا أك� فاعلية بمرور الوقت.

"كانت إحدى األفكار التى اتفقوا هى
البدء ىف استخدام "سجالت أعامل"
يسجلون فيها ما قاموا به من عمل
أثناء وجودهم ىف امليدان ،مبا ىف ذلك
أفكارهم والدروس املستفادة".

ين
ين
العامل�
الميداني� لديهم استعداد للمشاركة ،قررت
معينة ،عندما اصبح
عند نقطة ّ
ف
ت
ث
بخ�ات
المؤسسة أن تصبح أك� تنظيماً وتعاوناً � عملية التعلّم ح� تزداد المشاركة ب
ين
ين
العالم�
الميداني� المختلفة وتصب ف� عمليات تنموية وبحثية جديدة .كانت إحدى
أ
ف
الفكار ت
ال� اتفقوا هى البدء � استخدام "سجالت أعمال" يسجلون فيها ما قاموا به من
عمل أثناء وجودهم ف� الميدان ،بما ف� ذلك أفكارهم والدروس المستفادة .وكانت فكرة
استخدام هذه السجالت كأساس للمشاركة والسهام ف� نشاط آ
الخرين .وقد تم إعداد
إ
وتسليم السجالت قبل الزيارة الميدانية التالية.
يْ ن
يْ ن
العامل�
الميداني� كانا قد أصبحا معتادين عىل تبادل أفكارهما بشكل يغ�
ولكن
ت
وفعال أثناء الطريق ،ح� أنهما كانا يهمالن استخدام السجالت .وعندا يتذ ّكرانها،
رسمى ّ
ف
كانا يدونا مجرد ملحوظات مخترصة للغاية .واستمرا � االعتماد عىل ثرثرتهما يغ� الرسمية،
ولكن عندما كانت تعقد جلسات مراجعة أ
للنشطة كل شهر وجدا أنهما قد فقدا التفاصيل
المشوقة وال يستطيعان سوى المشاركة السطحية مع آ
الخرين.
ّ

أسئلة لالستخدام:
•إذا كانــت هــذه مؤسســتك ،مــاذا كنــت ســتفعل لدعــم أو تشــجيع العاملــن
امليدانيــن لبــذل جهــد حقيقــى الســتخدام الســجالت حــن تــم قبــول الفكــرة ؟
ومــاذا ميكــن أن تفعــل اآلن؟
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إدارة املراحــل االنتقالية لعمليــة التغيري التح ّوىل

“

التحول هى بالأساس عملية موت ووالدة جديدة،
إن عملية
ّ
وليست عملية تعديل آىل.

"ويليام بريدجز"

”

تناولنــا ىف الفصــل الخامــس أســلوب  Uالــذى تحــدث عــن االحتيــاج إىل تجاهــل
االتجاهــات والقيــم واالفرتاضــات وغريهــا التــى تكبّلنــا وتعــود بنــا للــوراء ،أو تجعلنــا
نســتمر ىف األزمــة .البــد مــن إبـراز ومواجهــة الشــكوك واملخــاوف واالعرتاضــات القدميــة.
فهــذا مــن شــأنه أن ميهــد الظــروف للتغيــر الجديــد الوشــيك أن يولــد .ولكــن ببــدء تنفيذ
التغي ـرات املخطــط لهــا ،قــد تســتمر املخــاوف والشــكوك وبقايــا القيــم واالتجاهــات
والعــادات القدميــة الغــر املجديــة .وســوف تســتمر للتأثــر بشــكلٍ مــا عــى عمليــة
التغيــر ،وميكــن أن تحتــاج إىل إعــادة إبرازهــا وااللتفــات إليهــا.
وقــد أطلــق "ويليــام بريدجــز" عــى هــذه الفــرة الزمنيــة املتغـ ّـرة مــا بــن القديــم
والجديــد اســم "مرحلــة انتقاليــة".

كلمات حكمة من "ويليام بريدجز":
للتغي� .ولكن الواقع يغ�
نتخيل أن التحول هو لفظ آخر
ي
[نحن] ّ
االتغي� لوظيفة
التغي� هو االنتقال إىل مدينة جديدة أو
ذلك.
ي
ي
أ
التأم�ن
جديدة .إنه ميالد طفلك الول أو موت أبيك .إنه
ي
التغي� من خطة ي
الصحى القديمة ف� العمل إىل خطة جديدة.
الحداث أما التحول ف� الجانب آ
بعبارة أخرى ،التغي� يحدث بتغ� المواقف او أ
الخر
ي
ي
أ
التوجه الداخىل وإعادة
فهو عملية نفسية .التحول ليس هو ي
تغي� الحداث ولكنه إعادة ّ
ف
تعريف الذات الذى ي ّ ن
التغي�ات � حياتك .بدون
يتع� عليك أن تجريه لىك تدرج هذه
ي
أ
التغي� مجرد إعادة ترتيب للثاث .وما لم يحدث التحول ،لن ينجح
التحول الفعلة يكون
ي
ً
التغي�.وأيا كان اللفظ الذى نستخدمه ،فإن مؤسستنا تتحدث
العمل ،ألنه "ال يستوعب"
ي
التغي� ،ولكن نادراً ما تتعامل مع التحول .ولسوء حظنا إن التحول هو الذى
كث�اً عن
ي
ي
ً
يعمينا عن الواقع وغالبا يكون هو مصدر متاعبنا ...

يقول "بريدجز" أن التحول ينطوى عىل ثالث مراحل:
1.1نهاية
2.2منطقة محايدة
3.3بداية جديدة
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 .1نهـاية:
مبــرور الوقــت يصبــح النــاس معتــادون عــى مجموعة منــاذج ىف مؤسســتهم يرتاحون
إليهــا .فالتحــدى الكبــر ىف النهايــة هــو تجاهلهــا حتــى تنشــأ مســاحة جديــدة
للبدايــة الجديــدة لــى تبــدأ وتتطــور .وهــو أمــر ليــس ســهالً ،وال ميكننــا اف ـراض
أن حــدث التغيــر نفســه ميكــن أن يكــون كافي ـاً ملســاعدة النــاس عــى التجاهــل.
مــن املهــم أن نــدرك أن الطــرق القدميــة ،رغــم كونهــا مل تعــد مفيــدة ،ليســت
كلهــا ســيئة .بــل ىف الواقــع قــد تكــون أفــادت املؤسســة كث ـرا ً ىف املــاىض ،وقامــت
بالوفــاء باالحتياجــات املطلوبــة وقتهــا .والبعــض ممــن ارتبطــوا بالطــرق القدميــة قــد
يشــعرون أن التخــى عنهــا يعتــر نقــدا ً لهــم ،ولعملهــم الســابق .وميكــن أن يــؤدى
هــذا إىل مشــاكل مــن جهــة كيفيــة اندماجهــم ىف التغيــر ىف املســتقبل .ولكــن تأكيــد
االعـراف بإســهاماتهم الســابقة وتقديرهــا ميكــن أن يســاعدهم عــى التخــى عنهــا.
قــد يكــون مــن الــرورى أيضـاً تــرك مســاحة للتعبــر عــن الحــزن عــى املــاىض.
ففــى كثــر مــن الحــاالت قــد تكــون أحــداث التغيــر عنيفــة ،تتضمــن خفــض
العاملــة وتغيــر األوضــاع اســتجابة للتوصيــف الوظيفــى الجديــد أو التعيينــات
الجديــدة .عندمــا يكــون التغيــر عنيف ـاً قــد يكــون مــن املفيــد أن ترتّــب القيــادة
لحــدث رمــزى تســاعد بــه املؤسســة أن تؤبّــن املــاىض وتدفنــه ،شــئ يشــبه طقــس
جنــازة أو تــذكار لقريــب أو صديــق فقيــد .لفتــات رمزيــة مثــل تلــك تتيــح مجــاالً
نفســياً يســاعد عــى التخــى عــن املــاىض.

 .2المنطقة المحايدة:
وعــى الرغــم مــن هــذا التخــى عــن القديــم والطــرق املألوفــة لتنفيــذ األمــور ،إ ّال
أن كل هــذا لــن ينقلنــا إىل البدايــة الجديــدة التــى تحــاول املؤسســة تحقيقهــا.
هنــاك فــرة "انتقاليــة" ،حيــث ال تـزال تحتــاج فيهــا املؤسســة إىل أن تجــد طريقهــا.
هــذه تســمى "منطقــة محايــدة" .إنهــا املنطقــة التــى يبــدأ فيهــا تضــاؤل الواقــع
املربــك املتســم بالفــوىض والــذى يحدثــه التغيــر .قــد يحتــاج عضــو فريــق العمل أن
يرفــع تقاريــره إىل شــخص مختلــف ،وقــد تكــون األدوار الجديــدة غــر محــددة بعــد
بوضــوح .وقــد يحتــاج األفـراد إىل مهــارات جديــدة لالضطــاع بأدوارهــم الجديــدة.
وبعــض نتائــج التغيــر قــد ال ميكــن توقّعــه متامـاً ،مــا يســبب عــدم شــعور باإلمــان
وإحبــاط لــدى العاملــن .وهــذا ميكــن أن يــؤدى إىل تــرك بعــض العاملــن املؤسســة،
بينــا الباقــون بهــا يشــعرون بالتشــكك واالســتياء مــن ذلــك ،إذ يضطــرون إىل حمــل
أعبائهــم .ثــم أن اإلنتاجيــة مــن املحتمــل أن تنخفــض ،مــا يــؤدى إىل قلــق شــديد.
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ميكــن أن تكــون املنطقــة املحايــدة فــرة تشـ ّوش للمؤسســة .ويواصــل "بريدجــز"
حديثــه قائـاً

“
"ويليام بريدجز"

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org

كب� للتحول ف� عملية
إن المنطقة المحايدة هى نقطة تحدى ي
ص�اً ،وقدرة عىل إعادة
التغي� المؤسىس .لذا فهى تتطلب ب
ي
االطمئنان والهدوء من جانب القيادة ،كما تتطلب العمل الجماعى
وكث� من التواصل .فهذه ،مع الأهداف الواضحة وخطة جيدة
ي
للتغي� فرصة االستقرار والنجاح بناء
لتحقيقها ،من شأنه أن يتيح
ي
عىل ما ش
يب� به من أجل مستقبل المؤسسة أو البداية الجديدة.

”

وعــى الرغــم مــن ذلــك فهــى فــرة خالّقــة ،فيهــا ميكــن حــل املشــاكل التــى تبــدو ال حــل
لهــا بطــرق غــر متوقّعــة .كــا أن فــرة االرتبــاك هــذه هــى فرصــة للمؤسســة الختبــار
طــرق جديــدة للتنفيــذ ،ومجــاالً لالبتــكار .فيســاعد فـراع املنطقــة املحايــدة ىف الكشــف
عــن هــذه اإلمكانيــة.

 .3البداية الجديدة:
البــد للمرحلــة االنتقاليــة أن تنتهــى ببدايــة جديــدة وإعــادة نظــر ىف الرؤيــة القامئــة.
ولكــن ينبغــى عــدم الدخــول فيهــا قبــل األوان ،قبــل أن ميــوت القديــم ويُدفــن ،وقبــل
فــك االرتباطــات القويــة باملــاىض بحيــث تصبــح مجــرد ذكريــات .ســوف يســتمر الخــاف
واملعارضــة ،ولكــن عــى أمــل إعــادة النظــر فيــه واملشــاركة ىف حــوارات بنــاءة أكــر .فالبــد
أن يعطــى العاملــون شــكالً ومضمون ـاً للرؤيــة والرســالة والتو ّجــه االس ـراتيجى الجديــد.
والبــد مــن اإلميــان بــه كأمــر يســتحق االلتـزام.
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مقرتحــات عملية للقــادة لتنفيذ التغيري
•إذا كنــت ضمــن القيــادة ،فكــر ىف كســب ثقــة باقــى األعضــاء
بشــأن التحديــات واملعوقــات التــى تواجــه التغيــر ،واطلــب منهــم
مقرتحاتهــم.
•تذكّــر أن تعقــد اجتامعــات تقييميــة متكــررة .فهــذه اإلجــراءات
غايــة ىف األهميــة لخلــق روح مــن التي ّقــن واألمــان خــال فــرة قــد
تكــون مشوشــة .هــذه االجتامعــات التقييميــة ميكــن إدراجهــا ضمــن
األنظمــة القامئــة ىف صــورة اجتامعــات اســبوعية أو شــهرية لألعضــاء.
كــا أن عمليــة التعلّــم العمليــة أداة جيــدة ميكــن اســتخدامها ىف
كثــر مــن العمليــات املختلفــة إلعطــاء صــورة دقيقــة لعمليــة التغيري
املســتمرة وإلجــراء التعديــات الالزمــة عــى الخطــة .مثــل هــذه
االجتامعــات ميكــن أن تســاعد عــى رســم طريــق منطقــى إىل حــد
مــا خــال أوقــات التش ـ ّوش.
•اعــط األفــراد الفرصــة للتعبــر عــن مشــاعرهم ملواجهــة بعــض
التوت ـرات التــى تصحــب عــادة املرحلــة االنتقاليــة ،وكذلــك إلب ـراز
العمــق العاطفــى لديهــم.
•ىف بعــض األحيــان يكــون تكويــن فريــق خــاص لعمليــة التغيــر
مفيــد .وميكــن أن يُطلــب مــن الربامــج واألقســام املختلفــة ترشــيح
زميــل موضــع ثقــة ليمثــل أصواتهــم خــال العمليــة ،وعــن طريقــه
ميكــن نــر معلومــات حــول مــدى التقــدم والتحديــات التــى تظهــر.
•قــد يكــون لــدى األفـراد تســاؤالت مصحوبــة بالقلــق بشــأن التغيــر.
وإذا مل يســتجب قادتهــم ،فســوف يجــدون اإلجابــات مــن شـ ٍ
ـخص
مــا ،بشــكلٍ مــا ،ولكــن قــد تكــون هــذه اإلجابــات غــر صحيحــة.
وخــال املرحلــة اإلنتقاليــة يجــب التأكيــد عــى أهميــة التواصــل.
فينبغــى أن يكــون متكــررا ً ويصــل إىل جميــع األعضــاء .وهــذا يفيــد
ىف التعامــل مــع بعــض القيــل والقــال والشــائعات التــى تشــكّل
جــزءا ً حتمي ـاً مــن املقاومــة الطبيعيــة للتغيــر.
•ابحــث عــن أطــراف خارجــة ذات ســمعة جيــدة .فاإلستشــارين
املثاليــن هــم غالبــاً قــادة مــن مؤسســات خارجيــة لديهــم خــرة
مامثلــة ىف التغيــر.
•ال تدفــع عمليــة التغيــر برسعــة ،بــل اســمح بوجــود رؤى كبــرة
بــدون تع ّجــل .ات ّخــذ خطــوات صغــرة وافســح املجــال ملشــاركة
الجميــع معــك.
•اسرتشد بقيّمك ومبادئك وأهدافك الخاصة.
•تذكّر أن تكرم وتشيد بكل إنجاز يتحقق.
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الفصل السابع

اســتمرار الوعى بالتغيري
مؤسسات التع ّلم والتجديد

“
“

ي ن
المبتدئ� الأرض ،أما المثقفون فسوف
التغي� ،يرث
ف� أوقات
ي
يجدون أنفسهم مج ّهزين تماماً للتعامل مع عالم لم يعد له وجود.

”

"إيريك هوفر"

بالس� فيها.
إننا نخلق الطرق ي
مثل أفريقى

”

مرحباً! أنا "كريسى" ...

إذا كنا نريد تثبيت مزايا التغي� ،والبقاء عىل أ
المور حية ،فعلينا أن
إ
ي
ف
نستثمر ف� التعلم ،لىك نصبح مؤسسة تعلمية .و� هذا الفصل ،سوف

نرى ما ينبغى عمله لىك يتم ذلك ،بالنظر إىل التع ّلم عىل المستوى
نح� عمليات التخطيط،
الفردى والمستوى الجماعى ،وأيضاً كيف ي ي
والمتابعة ،والتقييم .كما نستكشف بعض أفكار وقصص عن "التعلم
أ
من� حى ألنواع مؤسسات وتعاونيات جديدة.
الفقى" بك�نامج أو ب
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بالتغي�
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ي

كاما تحىك طبيعة العمل مع "تاك ... "TAC
التحقت بـ "تاك" ف� عام  2001عندما كنت ف� المدرسة .وجاء لزيارتنا زمالء
من فرع "تاك" ف� الموقع (ب) ف� "خاييلتشا" لىك نشارك معهم ،عىل الرغم أن هذا كان
ممنوعاً ف� المدرسة .لكن هذا لم يكن يقلقنا.
الحداث الثقافية أ
كان لدى "تاك" الكث� من أ
والناشيد تجمعنا معاً ،ألنه ي ن
ح� ينشد
ي
النشاد
شخص ما نشيداً وننضم إليه ،فإن ذلك كان يرسخ وجودنا .وبإضافة أجزاء أثناء إ
يتطور النشيد والرسالة ت
ال� ينطوى عليها.
تمنح "تاك" لكل فرد الفرصة أن يلعب دوراً .فهناك ثقة ،وحب ،وحرية .ي ن
أس�
وح� ي
إىل مكاتب "تاك" تبدو كمساحة محررة .تذك ن
ّر� بشمعة وباب مفتوح.
ّ
أ
ين
ين
منظم� ،ولكن هذا ال يهم ،لننا جميعاً معاً .لدينا
قد ال ندرك أننا
وغ�
فوضوي� ي
أفكار عديدة مختلفة ،خاصة فيما ي ن
ب� الشباب .معظمنا متطوعون ،ويوجد فقط القليل
ين
ين
الدائم�.
من
المنسق�
وقد طلب المكتب الرئيىس من كل فرع االجتماع بعد ظهر كل يوم جمعة لتبادل
ف
بالكث� ،نجلس معاً ونشارك .نبدأ دائماً
الفكر عما حدث والمشاركة � الخطة .إننا نشارك ي
نج� أحداً عىل المشاركة
بأغنية (نشيد) ،ولعبة ،ثم يشارك كل فرد بأى �شئ  ،ولكننا ال ب
بخ�ات .نقول ما فعلناه ،وماذا نجح وماذا لم ينجح ،ونحاول تصحيح ذلك .ويكتب
ب
المنسق تقريراً موجزاً يرسله
كل فرد بدقة ما قيل ليبلغه لمن لم يكن موجوداًّ .
ويدون ّ
للمكتب الرئيىس .وعندما نخطط فإننا نساير نفسية أ
الفراد .إننا نتمتع فعال ً باالجتماعات.
وتقدم لنا "تاك" ب ز
صغ�.
الخ� والشاى ،وأحياناً بدل انتقال ي
ّ
ف� "تاك" نستمر أحياء ت
وم� ي ن
ابط� .إنها مركز مجتمعى حيث الروح فيه حية ونشطة.

"تاك" = الحملة العالجية التنفيذية
Treatment Action Campaign
)(TAC
أك� حملة قومية اجتماعية
"تاك" هى ب
ف� جنوب أفريقيا .ومن خالل الحمالت
ت
ال� ال تخمد نجحت "تاك" أن تدفع
الحكومة لتوسيع مجال الوصول
إىل عقارات مكافحة يف�وس الـ.HIV
وكانت القوة الدافعة تكمن أساساً �ف
المنظمة وتعبئة أ
الفراد الذين يعانون
من  . HIV/AIDSوقد استغلت "تاك"
واستخدمت المساحات السياسية
والقانونية الجديدة الناشئة ف� جنوب
يز
التمي� العنرصى.
أفريقيا ما بعد

"وحني أسري إىل مكاتب "تاك" تبدو
كمساحة مح ّررة .تذكّرىن بشمعة
وباب مفتوح".
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أسئلة لالستعانة بها:

"إن العشوائية الخفيفة وعدم التنظيم
قد يساعد احيان اً عىل تحفيز اكرب
للمشاركة وعىل جودة طبيعية،
وانفتاح عىل املناخ اإلنساىن ،وحرية
املشاركة ،حيث يشعر كل فرد أنه
ىف بيته وانه يوجد تقدير ٍ
كاف له،
فتخرج منهم إسهامات متنوعة".

وعة

أ

كثر

سلطة للم
جم

ت

ياا ا
ع
برر ر الجمع
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•ماذا يجذبك ىف القصة؟
•ما مدى أهمية ثقافة "تاك" ىف أسلوب تنظيمها؟
•كيف تصف ثقافة التعلّم؟
•عملياً ،كيف تتعلّم املؤسسات ،وما مدى أهمية ذلك لحياة املؤسسة؟
•ماذا تتعلّم من هذا وكيغ ميكن أن تستفيد منه ملؤسستك أو عملك؟

تناغم العملية التعليمية:
قصــة "كامــا" توضّ ــح أمـرا ً حاسـاً – كيــف ميكــن ملؤسســة ف ّعالــة أن تســتمر – ليــس مــن
أنظمــة كفــؤ  -وإمنــا مــن خــال أنظمــة إنســانية بســيطة حتــى لــو كانــت غــر منظمــة
إىل حـ ٍـد مــا .مــا ينقــص فــروع "تــاك" ىف الهيــاكل التنظيميــة املع ّقــدة يعوضــه عمليــات
شــاملة منفتحــة والتـزام شــفاف.
لــدى "تــاك" تناغــم تعليمــى :فــكل يــوم جمعــة يجتمــع أفرادهــا ويفكــرون معـاً
ويتعلمــون ويخططــون .وهــذا جــزء مــن عملهــا كأى جانــب آخــر .واجتامعاتهــم
هــذه ممتعــة.
فعــى جانــب ال يوجــد يشء جديــر باملالحظــة ىف ذلــك ،فاملؤسســات عــادة تجتمــع.
ولكــن عــى جانــب آخــر فالبســاطة واملفهــوم اإلنســاىن املنفــذ بــارز – فتوجــد لدينــا هنــا
مؤسســة يجتمــع أفرادهــا ىف كل فــرع مــن الفــروع كل أســبوع للتفكــر ىف شــئونها،
وإصــاح ذاتهــا ،وإعــادة النظــر ىف حالهــا وإعــادة الحــاس لهــا  ...واالســتمتاع بوجودهــم
معــاً .اجتامعاتهــم تعتــر أيضــاً لقــاءات ثقافيــة ،فريــدة ىف طابعهــا ،تبــدأ بأغنيــة أو
نشــيد ،ولعبــة ،ووقــت للصداقــات الحميمــة .الجميــع يشــارك بقصصــه ويتعاملــون
مــع "تــاك" كفريــق واحــد .واألهــم ان كل ذلــك يتــم بــدون تقنيــة مع ّقــدة ،فــا يحتــاج
األمــر إىل نظــم للتعلّــم املؤثــر أو إدارة معرفــة ينظ ّمهــا استشــارى .فــكل فــرد مســئول
عــن تجميــع األدلــة والتعلّــم والتوثيــق .إن العشــوائية الخفيفــة وعــدم التنظيــم قــد
يســاعد احيانـاً عــى تحفيــز اكــر للمشــاركة وعــى جــودة طبيعيــة ،وانفتــاح عــى املنــاخ
اإلنســاىن ،وحريــة املشــاركة ،حيــث يشــعر كل فــرد أنــه ىف بيتــه وانــه يوجــد تقديــر ٍ
كاف
لــه ،فتخــرج منهــم إســهامات متنوعــة.
كل هــذا يتيــح تو ّجــه قــوى ومدهــش نحــو التخطيــط ،ولنقتبــس هنــا عبــارة "كامــا":
"عندمــا نخطــط فإننــا نســاير نفســية األفـراد"

بالتغي�
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ي

"كريىس" تتذكّر قصة الحطّاب ...
ذات مرة كانت هناك إمرأة عجوز تم�ش وسط الغابة قرب نز
م�لها فإذا
بها ترى رجال ً يقطع شجرة .تبادال التحية ،ولكنه استمر ف� قطع الشجرة.
بجد ف� إرصار الستكمال العمل واالنتهاء منه قبل غروب الشمس .راقبته بعض
كان يعمل ٍ
ً
الوقت ثم اختفت .وبعد برهة عادت تحمل حجرا ودلو ماء .وعندما توقّف عن العمل
ن
ٌ
اعذر� يبدو
مشغول جداً ،ولكن
ليمسح جبهته ناولته ما بيدها وقالت" :سيدى ،أرى أنك
ىل أنك تحتاج إىل تف�ة راحة .توقّف برهة واشحذ فأسك".
إن� مشــغول جداً لدرجة ن
ولكــن الرجــل رصخ فيهــا" :ابتعدى يا إمرأة .ن
أن� ال أجد
وقتاً لذلك!"
تحس� أنفسنا ،ف
ين
و� إعادة النظر
تم� إذن نشحذ فؤوسنا؟ تم� نستثمر ف� التعلّم ،ف�
ين
مشغول� لمثل هذه الدرجة؟
فيما نفعله؟ كم م ّنا

مــاذا يعنى أن نكون مؤسســة تعلمية؟
إن فكــرة "املؤسســة التعلميــة" تشــغل بــال الكثرييــن .فــكل املؤسســات تتعلّــم ،ســوا ًء
أدركــت هــذا أم ال ،ألن األف ـراد فيهــا يتعلّمــون – ولكــن مثــل جميــع البــر ،ليــس كل
املؤسســات تتعلّــم جيــدا ً .ولــى تكــون مؤسســة تعلميــة عليــك أن تحــاول أن تكــون
تخصــص وقت ـاً كافي ـاً للتعلّــم.
ذلــك ،أن تعمــل جاهــدا ً لتتعلّــم بوعــى وبانتظــام ،وأن ّ
فاالت ّجــاه الســليم ال يكفــى ...عليــك أن تعمــل بشــكل مختلــف!
وفيام يىل تعريف رسيع يساعدنا عىل التنفيذ ...

"انها مؤسسة تدعم ذاتها".

والتفك� ف� أهمية ذلك
خ�تها،
ي
المؤسسة التعلمية تفرد وقتاً منتظماً للتعلّم من ب
ف
ين
للعمل ولتطوير إمكانياتها ،من أجل
تحس� جودة العمل ،وإعادة النظر � هدفها
عند اللزوم ،وتقوية أسلوبها ف� تنظيم ذاتها من أجل تنفيذ العمل.

هذا التعريف خاص باملؤسسة التى تدعم ذاتها ...
تخصــص املؤسســة  %15مــن وقتهــا للتعلّــم
إن القاعــدة األساســية هــى أننــا نحتــاج أن ّ
– قــد يســميه البعــض "بحــث" أو "تنميــة".

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

138

إذن ما أهمية أن نكون مؤسسة تعلمية؟

إذا
نحول العالم إىل
أردنا أن ّ
نحول التعلم
أن
فعلينا
الديمقراطية،
ّ
آ
إىل الديمقراطية .ومساعدة الخرين عىل
التعرف عىل العالم ،وتعلّم كيفية عمل أ
الشياء
ّ
ين
لتحس� نصيبهم ف� الحياة،
بطريقة أفضل
للتغي�.
هو ش�ط أساىس
ي

 ...ألننا نحتاج أن نواكب التغيري
ف ّكــر كيــف تبــدو األشــياء أنهــا تتغـ ّـر كل يــوم ،كل أســبوع ،كل شــهر! فالعــام املــاىض
يبــدو مثــل خمــس ســنوات مضــت! فاألحــوال ىف مجتمعــات كثــرة تتدهــور ،واألســعار
ترتفــع ،واملنــاخ يتغـ ّـر ،واألم ـراض والجرميــة تتزايــد ،أطفالنــا مختلفــن متام ـاً عــا ك ّنــا
نحــن ،الشــبكة األلكرتونيــة تتغــر وفقــاً ملــدى لتواصلنــا ،الوظائــف القدميــة تختفــى
والجديــدة تظهــر ،أفــكار جديــدة ومبــادرات جديــدة تبــزغ ىف كل مــكان  ...والقامئــة
مســتمرة.
إذا مل نحــاول أن نســبق التغـ ّـرات ،فســوف نتخلــف عنهــا رسيعـاً .املؤسســة التعلميــة
تنظــر حولهــا بعمليــات دقيقــة ومنتظمــة لــرى التغيـرات الحادثــة ،وتف ّكــر فيــا تفعلــه،
وىف أى الجوانــب تحتــاج إىل تغيــر ،وتبقــى عــى علــم مبــا حولهــا.
 ...ألننا نحتاج إىل أن نكون مسئولني بأمانة تجاه بعضنا البعض ،وتجاه العامل.
العمــل ىف مجــال التغيــر االجتامعــى ،ســوا ًء ك ّنــا قــادة أو ميرسيــن ،يحتــاج إىل إحســاس
باملســئولية .فالتغيــر عمليــة مع ّقــدة ،أحيانـاً تصــل إىل أن تكــون عمليــة حيــاة أو مــوت،
لذلــك ال ميكننــا أن نفعــل مــا نحــب – البــد أن نكــون عــى مســتوى املســئولية ،أن نفهــم
مــا إذا كان مــا نفعلــه مفيــدا ً أم ضــارا ً .بحســب خربتنــا ،والوســيلة الوحيــدة لفعــل ذلــك
بطريقــة ذات مغــزى ،هــى أن نتبــع أســلوب التعلّــم األمــن ،وأن نق ـ ّدم للعــامل فكــرة
حقيقيــة عــن :مــن نحــن ،ومــاذا نفعــل.
 ...ألن العامل بالفعل معقّد ،وإننا جميعاً نحتاج أن نحاول أن نجعله معقوالً.
إن أســباب الفقــر والتهميــش ليســت بســيطة عــى اإلطــاق – إنهــا معقّــدة بشــكل
يثــر الدهشــة ،ومخفــاة عــن عيــون املراقــب العــادى .ال يبــدو ىف الكتــب ولــدى الخـراء
ذوى الدرجــات العلميــة إجابــات عــى ذلــك .لــذا فــإن أمثالــك ممــن يقومــون بالعمــل
لتحســن حياتهــم وحيــاة اآلخريــن ،يحتاجــون إىل االنضــام للبحــث للوصــول إىل إجابات،
مــن خــال التعلّــم مــن خرباتكــم الخاصــة و خــرات اآلخريــن .فــإذا حرصنــا خرباتنــا
وتعلمنــا داخــل املؤسســات التــى ننتمــى إليهــا ،ســيكون مــن املســتبعد أن نســهم ىف
ـى للحيــاة.
إعطــاء معنـ ً
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 ...ألننــا إذا مل نفعــل مــا ســبق ،فســوف تبقــى الســلطة دامئ ـاً مــع األثريــاء والقادريــن
الذيــن يســتثمرون ىف عمليــات التعلــم
إن األثريــاء والقادريــن يســتثمرون الوقــت واملــال بشــكل كبــر ىف البحــث والتنميــة
للوصــول إىل طــرق جديــدة لرعايــة مصالحهــم .فــإذا أردنــا أن نحــ ّول العــامل إىل
الدميقراطيــة ،فعلينــا أن نحــ ّول التعلــم إىل الدميقراطيــة .ومســاعدة اآلخريــن عــى
التعـ ّرف عــى العــامل ،وتعلّــم كيفيــة عمــل األشــياء بطريقــة أفضــل لتحســن نصيبهــم ىف
الحيــاة ،هــو رشط أســاىس للتغيــر.

"إذا أردنا أن نح ّول العامل إىل
الدميق راطية ،فعلينا أن نح ّول
التعلم إىل الدميق راطية".

تخطيط أســلوبنا الشــخىص للتعلّم ىف املؤسسة
كــا أن هنــاك مؤسســات متنوعــة ،هنــاك أيضــاً طــرق متنوعــة للتعلّــم .تحتــاج كل
مؤسســة أن تج ـ ٍّرب وتكتشــف أى نــوع مــن أســاليب التعلّــم أفضــل لدعــم ،وتحســن،
وتحــدى عملهــا.
ولىك تخطّط ألسلوبك ىف العمل ،من املفيد أن تفهم أكرث عن التعلّم ذاته.

مستويات التعلّم:
هنــاك مســتويات مختلفــة نتعلّــم فيهــا كأفـراد ،أو مجموعــات ،أو مؤسســات .مــن املهــم
مســتوى عنــد التخطيــط ألنشــطة التعلّــم ىف املؤسســات .أنظرالفصــل
أن نراعــى كل
ً
الثــاىن ص ( 29ىف النســخة اإلنجليزيــة).

التعلّم على مستوى الرأس:
ويتضمــن الحصــول عــى الحقائــق واملعــارف واألفــكار،
وتطويرهــا .وهنــاك تح ّديــان أساســيان هــا توجيــه
أســئلة جيــدة ،والتفكــر ىف طــرق خالّقــة.

التعلّم على مستوى القلب:
هنــا تظهــر سلســلة مــن العواطــف ،ويتــم تنميــة قدرتنا
عــى الشــعور ،والتعاطــف ،واإلحســاس باالتجاهــات
واألخالقيــات التــى نضعهــا موضــع التقديــر والتــى
تو ّجــه فكرنــا وأفعالنــا.

هل توجد "أفضل
الممارسات" لىك تتبعها
المؤسسات التعلمية؟
فكث�
هذه مسألة تتطلب دقة وبراعة .ي
من المؤسسات وضعت "ممارسات جيدة"
وكث� منها يمكن أن يكون موقفها
للتعلّم ،ي
أ
كث�اً
هو الفضل .يمكننا أن نتعلّم ي
من المؤسسات التعلمية والمجتمعات
الصحية ،ولكن المؤسسات تحتاج إىل
تطوير أساليبا ووسائلها .فالمؤسسات
يمكنها التجربة واالستعانة بأفكار من
هنا وهناك ،ولكن يجب أال تصبح تلك
المؤسسات نسخ كربونية من نموذج
"أفضل الممارسات".
فكل مؤسسة لها أسلوبها المتفرد �ف
العمل والتعلّم ،والبد من السماح لها أن
تكون متفردة لىك تكون مبدعة وناجحة.

التعلّم على مستوى القدمين/اليدين:
هــذا يعنــى إظهــار وكشــف املهــارات ،والقــدرات،
واإلرادة املؤديــة للفعــل (عــى ســبيل املثــال الشــجاعة،
والحــاس ،والثقــة بالــذات) ،وأيضـاً متكــن املتل ّقــن مــن
ربــط التعلّــم عــى مســتوى الــرأس والقلــب بالعمــل
واملامرســة ،وكذلــك مســاعدة املتلقّــن عــى الكشــف
عــن إرادتهــم ،والتعامــل مــع أمــور مثــل الشــك ىف
النفــس والخــوف مــن الفشــل.
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org
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التخلى عن الطرق القديمة:
أكــر املعوقّــات أمــام التعلّــم الجديــد عــاد ًة مــا تكــون أمــور نعرفهــا بالفعــل ،ونؤمــن
بهــا ،ونريدهــا .فنحــن نتمســك مبــا ينجــح  ،وأحيانـاً يكــون لذلــك مــرر ،ولكــن إذا كانــت
االحتياجــات واملوقــف قــد تغـ ّـرا ،قــد نضطــر أن ندخــل ىف عمليــة صعبــة تتمثــل ىف طــرح
الطــرق القدميــة لــى نفســح الطريــق لألفــكار واملعتقــدات والرغبــات الجديــدة حتــى
ترتســخ( .انظــر أســلوب  Uىف الفصــل الخامــس)

التعلّم بالفص األيمن والفص األيسر من المخ:
ال يرتبــط بالتعلّــم عــى مســتوى الــرأس باحتياجنــا لتحفيــز الفــص األيــر مــن املــخ
فقــط حيــث يكمــن التفكــر املنطقــى والعلمــى والتحليــى ،ولكــن أيض ـاً الفــص األميــن
حيــث قدراتنــا اإلبداعيــة والفنيــة والفطريــة .يفتقــر معظــم النــاس إىل الثقــة بالنفــس
التــى متكّنهــم مــن التعبــر عــن الجانــب اإلبداعــى داخلهــم ،لهــذا ينبغــى االهتــام بهــذا
األمــر بوجــه خــاص.

الحكمـة:
الحكمــة هــى القــدرة التــى لدينــا جميعــاً والتــى تــأىت مــن الخــرة الجيــدة وعمــق
التفكــر .عندمــا نكــون حكــاء فإننــا نســتمد مــن خربتنــا (ســواء جيــدة أو ســيئة) لــرى
مــن تحــت الســطح حقيقــة أمــ ٍر مــا ونبينــه بالكلمــة والفعــل .والحكمــة تــأىت مــن
القــدرة عــى املالحظــة العميقــة أو االســتامع العميــق ،واخـراق كل تعقيــد ،والكثــر مــن
املعلومــات ،لنصــل إىل األســس والحقائــق األبســط.

"هناك أساليب عديدة للتعلم".

“

ن
ولكن� مستعد
لن اهتم إطالقاً بالبساطة ف� جانب ما من التعقيد،
أن أعطى ت
حيا� من أجل بساطة الجانب الآخر.

"اوليڤر وينديل هولمز"

أنواع التعلّم:

ميكــن أن يكــون التعلّــم بطــرقٍ عديــدة ،وأســاليب ومناهــج مختلفــة ،وعــى مســتويات
عديــدة .وفيــا يــى بعــض األســاليب األساســية للتعلّــم ملراعاتهــا عنــد التخطيــط
لعمليــات تعلّــم:

الع
مىل

التف
كي

ي

التعلّم العملى – التعلّم من الخبرة:
الت

خطي

ط

لتعلّ

م

ا
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”

(انظر الفصل الخامس – ص  110 -108ىف النسخة االنجليزية)
ىف التعلّــم العمــى نختــر شــيئاً ،ونفكــر فيــه ،نســتمد دروسـاً ،ونخطــط أســلوباً جديــدا ً أو
مطـ ّورا ً ،نج ّربــه ،ثــم نعيــد التفكــر فيــه ونتعلّــم مــن جديــد ىف حلقــات متواصلة ومتطـ ّورة.
ونحــن نســتخدم التعلّــم العمــى معظــم الوقــت ،غالب ـاً بــدون وعــى .فهــو الطريقــة
الطبيعيــة للتعلّــم .فــإذا أصبحنــا أكــر وعيـاً بكيفيــة التعلّــم ،ميكننا تحســن طبيعــة تعلّمنا.
هنــاك تعلّــم عمــى ســطحى – حيــث نســتخدم التجريــب والخطــأ – فعــى ســبيل
املثــال ،نحــاول تنفيــذ تقنيــة معيّنــة ،فــإذا مل تنجــح نجــرب أخــرى ،وهكــذا حتــى نجــد
تقنيــة تنجــح ...
وهنــاك تعلّــم عمــى عميــق – حيــث نراقــب مــا نفعلــه أو فعلنــاه ،نفكــر فيــه
ونســتمد دروســاً منــه قبــل البــت فيــا ينبغــى عملــه خالفــاً لذلــك.
بالتغي�
الفصل السابع :استمرار الوعى
ي

وأحيانـاً يكــون أســلوب التعلّــم الســطحى بالتجربــة والخطــأ هــو األســلوب األفضــل،
حيــث الظــروف أبســط ،واملتغـ ّـرات قليلــة ،ومثــن الفشــل منخفــض .وأحيان ـاً التعلــم
العميــق يكــون هــو األفضــل حيــث املوقــف مع ّقــد ،والفشــل املتكــرر ال مفــر منــه.

التعلّم األفقى:
وهــو مرتبــط بالتعلّــم العمــى ،ولكــن ينطــوى عــى تعلّــم مــن خـرات اآلخريــن ،وليــس
فقــط مــن خرباتنــا الخاصــة .فعــى ســبيل املثــال التعلــم مــن النظ ـراء ،تبــادل الخ ـرات
عــى املســتوى املجتمعــى ،أو مجموعــات التعلّــم عــى مســتوى املزارعــن – هذه أشــكال
قويــة مــن التعلّــم وهــى عمليــة جديــدة ورسيعــة .كــا أن هــذا النــوع مــن التعليــم
ميكــن أن يقلــل مــن عزلــة املجتمــع ويبنــى عالقــات تضامــن جيــدة.
وقص الحكايات هو وسيلة ف ّعالة للتعلّم األفقى.

التعلّم الرأسى:
وهــو يتحقــق مــن خــال الــدورات ،واملــدارس ،والجامعــات ،والكتــب  ....الــخ .إنــه
التعلّــم الــرأىس حيــث الخــراء واملعلّمــن واملحارضيــن واملؤلفــن  ....الــخ يعلموننــا
معــارف ومهــارات مفيــدة ســبق لهــم الحصــول عليهــم.
دراســة الــذات ميكــن أن يكــون لــه فاعليتــه ،ومي ّكــن األف ـراد مــن االســتفادة مــن
الوقــت املتــاح املــرن ،ولكــن الكثــرون يحتاجــون إىل دعــم مــن مــد ّرب أو معلّــم خــاص
أو مجموعــة نظ ـراء دراســية حتــى ميكنهــم تحقيــق النجــاح.

التعلّم المتكامل والعمل:
جميــع أنــواع التعلّــم الســابقة لهــا دور ىف تنميــة األفــراد واملؤسســات .وكثــر مــن
عمليــات التعلّــم الجيــدة تســتخدم أكــر مــن نــو ٍع وترتبــط بشــدة بالعمــل الفعــى.
فعــى ســبيل املثــال ،الــدورات التــى تقـ ّدم خليــط مــن عمليــات التعلّــم األفقــى والــرأىس
تتيــح للمشــاركني أقــى اســتفادة مــن كال األســلوبني.

إرشــادات عملية للتخطيــط للتعلّم
ـر فــإن عليــك مســئولية التأكــد مــن أن عمليــات التعلّــم مثمــرة
باعتبــارك قائ ـ ٌد أو ميـ ِّ
وممتعــة.

العمل بطرق متنوعة:
عنــد التخطيــط لعمليــات التعلّــم املؤســى الخــاص بنــا مــن املهــم أن نكــون قادريــن
عــى العمــل عــى مســتويات مختلفــة مــن التعلّــم ،وعــى اســتخدام منــاذج التعلّــم
املختلفــة (املذكــورة عاليــه) والتــى ميكــن تنفيذهــا ىف مواقــف مختلفــة.
فلــن تكــون خـرات التعلّــم اكــر امثــارا ً فقــط  ،ولكــن ســوف تجــد النــاس يســتمتعون
إذ يكــون لديهــم الحافــز عــى املســتويات املختلفــة .فلتبــدأ باألســاليب البيســيطة .اســأل
النــاس مــا الخـرات الجيــدة التــى اكتســبوها وجربهــا معهــم.
والتعلّــم مــن النظـراء ،أو التعلّــم األفقــى ف ّعــال بشــكل خــاص .فرتتيــب تبــادل للتعليم
رؤى وعالقــات جديــدة مدهشــة ونافعــة فيــا بني املشــاركني.
ميكــن أن يــؤدى إىل ً
WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

"فرتتيب تبادل للتعليم ميكن أن يؤدى
رؤى وعالقات جديدة مدهشة
إىل ً
ونافعة فيام بني املشاركني".
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استخدام الطقوس واألنشطة والعبارات المجازية المحلية:
الربــط بالثقافــة املحليــة مــن شــأنه أن يســاعد عــى بنــاء الثقــة داخــل املجموعــة وتوفــر
األمــان ىف عمليــات التعلّــم بحيــث ميكــن لألف ـراد املشــاركة بحريــة .فــإذا كان األف ـراد
ســرغبون ىف املشــاركة بخرباتهــم وأفكارهــم ،فعليهــم أال يخشــوا أن يواجهــوا نقــدا ً أو
ســخرية ً لكونهــم أمنــاء .إن بنــاء ثقافــة آمنــة قــد يســتغرق بعــض الوقــت ،ولكــن افعــل
كل مــا ميكنــك لحاميــة حقــوق األفـراد لــى ميكنهــم التكلّــم بأمانــة.

تعلّم من الخبرات الفعلية:
هنــاك دامئ ـاً الكثــر الكتســابه مــن قصــص النــاس ،وخرباتهــم الفعليــة .ســاعد اآلخريــن
عــى توجيــه أســئلة جيــدة مــن واقــع خرباتهــم – انظــر النقطــة الخاصة بـــ "توجيه أســئلة
أفضــل" ىف ص  24ىف النســخة االنجليزيــة ،والعنــوان "أســئلة اسرتشــادية عــن حلقــة
التعلّــم العمــى" ىف ص  10ىف النســخة االنجليزيــة.

"الربط بالثقافة املحلية من شأنه أن
يساعدعىل بناء الثقة".

ربط التعلّم بنشاط جديد:
بينــا يتعلّــم األفـراد أمــورا ً جديــدا ً ،حثهــم عــى ربــط مــا يتعلمونــه بأنشــطة ،حتــى لــو
كان هــذا مجــرد الخطــوة التاليــة .شـ ّجع األفـراد عــى النجريــب ،تجربــة أفــكار جديــدة،
وتطبيــق معــارف جديــدة عــى عملهــم ،واالســتمرار ىف التفكــر ىف خرباتهــم الجديــدة.

إجعل من عملية التعلم استمتاعاً:
ادرج ىف الحلقــات الجــادة أنشــطة لطيفــة ،ســوا ًء ألعــاب ،مشــاركة الطعــام ،غنــاء
مع ـاً ،الخــروج مع ـاً  ....فالتعلّــم ميكــن أن يكــون أم ـرا ً مت ِعب ـاً ،لذلــك نحتــاج إىل تنويــع
األســاليب ،ونســبة التقــ ّدم ،والتناغــم ،وحتــى املــكان والزمــان.

"التع لّم ميكن أن يكون أم را ً مت ِع ب اً،
لذلك نحتاج إىل تنويع األساليب،
ونسبة التق ّدم ،والتناغم ،وحتى املكان
والزمان".
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احرتس من التاىل...
العمل الممتد والشعور باالستنزاف
إذا كانــت مؤسســة مــا تعمــل أربعــة أســابيع ىف الشــهر مــن العمــل الشــاق ،فــا مــدى
انتاجيتهــم الفعليــة؟ قــد يعملــون أكــر ،ولكــن هــل ينجــزون عمـاً أكــر؟ لقــد صادفنــا
العديــد مــن املؤسســات التــى تعمــل بجهــد ال ميكــن تصـ ّوره ىف أعــال مل تعــد تســتحق،
وتكــرر نفــس األخطــاء وتجاهــد للحصــول عــى متويــل لربامــج أصبحــت مت ِعبــة وبــا
حيــاة .وعالب ـاً مــا يكــون العاملــون فيهــا غــر ســعداء ،وكثــرون يشــعرون باالســتنزاف
ويغــادرون املؤسســة .إنهــا ملأســاة حقيقيــة ،ألن هــذه املؤسســات بوجــه عــام تزخــر
بأفــراد أكفــاء للغايــة وملتزمــن ،وأنــاس متميّزيــن ميكنهــم أن يصنعــوا فرقــاً داخــل
املؤسســة.
معظــم املؤسســات متشــابهة بشــكلٍ مــا – مــن حيــث أن أى مؤسســة ال تأخــذ عمليــة
املخصــص للتعلّــم مــن النظـراء يعتــر بالنســبة لهــم رفاهيــة أو
التعلــم بجديــة .فالوقــت
ّ
أم ـرا ً ميكــن إدراجــه فيــا بــن "العمــل الحقيقــى" إذا كان لنــا أن نراعيــه عــى اإلطــاق،
ولــل ينظــرون إليــه عــى أنــه جــزء حيــوى مــن دورة العمــل كلهــا.

العمل مع الدارسين البارزين (نجوم التعلم):
ملــاذا تفشــل املؤسســات التــى بهــا قــادة مؤثريــن وذوى خــرة كبــرة وفاعليــة ىف مســايرة
التوقعــات؟ أحــد األســباب هــو أن هــؤالء القــادة غالبـاً ال يشــعرون باحتياجهــم لالهتــام
بالتعلــم املؤســى ،هــذا ألنهــم يعرفــون بالفعــل مــا ينبغــى عليهــم عملــه ،وحــن ال
يعرفــون فإنهــم ببســاطة يصلــون إىل معرفتــه بأنفســهم .وهــم يتوقعــون مــن الجميــع أن
يفعلــوا املثــل ،ألن هــذا مــا قامــوا بــه أنفســهم .وهــم معروفــون بأنهــم دارســن بارزيــن،
لهــم فاعليــة كبــرة ،ويحــوزون اإلعجــاب واالحـرام.
مشاكل أربع نعرضها هنا:
 ...أوالً ،لقــد أصبــح تنفيــذ التغيــر االجتامعــى معقّــدا ً لدرجــة يكــون فيهــا أســلوب
التعلــم الخــاص باألفـراد البارزيــن غــر ممكنـاً – فحاليـاً يتطلــب العمــل املؤســى عنــارص
ومدخــات عديــدة وتفكــر جامعــى للوصــول إىل املعرفــة.
 ...ثاني ـاً ،معظمنــا ليــس مــن "الدارســن البارزيــن" .فإننــا عــادة نجاهــد أن نتعلّــم
بأنفســنا ،ونحتــاج أن نشــارك بخرباتنــا ،ونتلقــى ردود األفعــال ،ونعقــد مناقشــات
جيــدة لتطويــر مالحظاتنــا ،وتصوراتنــا ،وخططنــا .إننــا كائنــات اجتامعيــة تســتمتع
بالتعليــم املشــرك.
 ...ثالث ـاً ،ىف عالقاتنــا التعليميــة الجامعيــة ومســاحات التعلّــم املتاحــة ،يكــون لدينــا
فرصــة اللهــو والتجريــب ىف وجهــات النظــر واألفــكار املختلفــة .كــا يتــاح لنــا أن نتعلّــم
مــن بعضنــا البعــض .فــإذا مل تشــجع قيــادات "الدارســن البارزيــن" أو تشــارك ىف هــذه
األنشــطة ،فإنهــم يســلبون املؤسســة مــن هــذا األســاس الهــام للعمــل الجامعــى الف ّعــال.
 ...رابعــاً ،إذا مل يكــن القــادة البارزيــن معنــا عندمــا نتلقــى التعليــم (الــذى قــد
ينطــوى عــى تحســن عملنــا إو إعــادة النظــر فيــه) ،عندئــذ ميكننــا الوصــول إىل أفــكار
جيــدة ال يفهمونهــا ،مــا يفســح املجــال ألســاليب متعارضــة للعمــل .ولكــن غيابهــم قــد
يجعلنــا غــر آمنــن ويعوقنــا عــن التفكــر والتخطيــط ألنفســنا.

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

"لقد أصبح تنفيذ التغيري االجتامعى
مع قّدا ً لدرجة يكون فيها أسلوب
التعلم الخاص باألف راد البارزين غري
ممكن اً".
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ملــاذا تقاوم املؤسســات عملية التعلم؟
كثرة المشغوليات:

ين
مشغول� لدرجة أنه ال يمكننا استثمار كل ذلك الوقت
"أنا هنا ألعمل  ...إننا
 ...التع ّلم رفاهية!"
نحتــاج أن نــرى التعلّــم كجــزء مــن دورة العمــل  ...متام ـاً كــا نحتــاج أن نــأكل وننــام،
أن نتغــذى ومنتــأ بالطاقــة ،هكــذا نحتــاج أن نفكــر ونتعلّــم لــى نغــذى عملنــا بالطاقــة
الجديــدة واألفــكار.

الخبرات السيئة:
"املرة السابقة حني كنا نعرض دراسة حالة ،تلقيت نقدا ً وشعرت بالحرج!"
التعلّــم األمــن يتطلــب مكان ـاً آمن ـاً ،مكان ـاً ممتع ـاً وصداقــة حميمــة ،حيــث ميكننــا أن
نقــول الحقيقــة وندعــم ونتعلّــم مــن بعضنــا البعــض ،دون خــوف.

األنشطة المملة:
"كان لدينا فكر ،ولكنه تح ّول إىل اجتامع ممل"
نحتاج أن نع ّد أنفسنا بأنشطة تعليمية إبداعية ومهارات تيسريية ف ّعالة.

من الصعب للغاية أن نبدأ:
"ال تعرف من أين نبدأ ،إنه أمر صعب للغاية"
فلتبــدأ بأمــو ٍر تنفذهــا بالفعــل ســوا ًء كانــت رســمية أو غــر رســمية لنجعلهــا مفهومــة
ونحــاول التطــ ّور عــى أساســها .ورمبــا ىف اجتامعاتــك األســبوعية ،أو ىف املطبــخ ،بعــد
العمــل ،أو ىف طريــق العــودة مــن امليــدان ميكــن أن تكــون لــك مناقشــات مفيــدة حقيقة
وتســاعدك عــى التعلّــم مــن الخ ـرات .ف ّكــر كيــف ميكنــك تحســينها .ومــن األشــخاص
الذيــن ميكــن مشــاركتهم ىف تلــك العمليــة؟

أين الجميع؟

"حاولنا أن نفعل ذلك ،ولكن لم ض
يح� الجميع ،لذلك تو ّقفنا" "يبدو وكأن
ين
"المهم�" لم يكن لديهم وقت للتع ّلم معنا".
التعلم كان للبعض فقط –
إنــه أمــر صعــب ويتطلــب قيــادة حقيقيــة تقنــع الجميــع باالحتيــاج إىل االســتثامر ىف
التعلّــم الجامعــى.
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"ساندرا هيل" تتحدث عن أ
السابيع نز
الم�لية
إحدى الطرق ت
ال� نتبعها لنصبح مؤسسة تعلمية هى تجنيب وقت
ف
منتظم ألعضاء المؤسسة لالجتماع معاً للتعلّم CDRA � .لدينا "أسبوع
ين
نز
م�ىل" ،وهو أسبوع تعلّم مؤسىس نعقده تقريباً بشكل شهرى ،ويح�ض ه جميع
العامل�
وال ي ن
ين
داري� .ويتبع هذا النشاط نموذجاً أساسياً ،وإن لم يكن روتيناً صارماً.
الميدان� إ
االثن� :يوم نعود فيه لالرتباط ببعضنا البعض ،ونتشارك ف� الفطار أ
يوم ي ن
والخبار،
إ
يتبعه ورشة عمل إبداعية يديرها فنان .وقد قمنا فيه من قبل بالغناء ،والرسم ،والنحت،
ين
صفحت� تعكس
قص�ة من
ودق الطبول ،والرقص  ...الخ .وبعد الظهرنكتب تقارير ي
خ�اتنا عن موضوع ي ّ ن
مع� خاص بالعمل.
ب
يوم الثالثاء :نشارك تقاريرنا معاً .ت
وال� ي ز
ك� ف� ذلك ال يكون عىل حل المشاكل أو تقديم

التفك� فيما سمعناه وتعلّمناه.
الصغاء باهتمام والمالحظة وإعادة
النصائح ولكن عىل إ
ي
أ
المع�ة.
ب
وع� السنوات كانت معظم معارفنا قد جاءت من خالل هذه النشطة ب ّ
يوم أ
الربعاء :دراسة حاالت ،مراجعة لورقة مقدمة لمؤتمر أو للن�ش  ،أو فرصة
للمجموعات لاللتقاء معاً ف� ورشة عمل للتخطيط أو للبدء ف� مبادرة بحثية.

"إحدى الطرق التى نتبعها لنصبح
مؤسسة تعلمية هى تجنيب وقت
منتظم ألعضاء املؤسسة لالجتامع مع اً
للتع لّم".

يرجى الرجوع لمصادر ث
أك� عىل
موقعنا:
www.barefootguide.org

أ
والدارية ،ويتم ت
ال� ي ز
ال�امج،
يوم الخميس :اجتماع حول المور المالية إ
ك� فيه عىل إدارة ب
والمعلومات المالية وغ�ها من أ
المور الداخلية ،يعقبه اجتماع تحديد ت
االس�اتيجية للنظر
ي
ف
ت
ف� الطلبات واالستفسارات ،والتواصل بع� الشبكة االلك�ونية والدعوات .و� بعض
أ
الحيان يكون لدينا ف� هذا اليوم شإ�اف شخىص.
يوم الجمعة :مجموعة عمل لدراسة كتاب هام لتعميق ممارساتنا ،يعقبها اختتام
للمسائل البارزة ،وحصيلة أفكارنا ومناقشاتنا التّخاذ إجراءات ف� المستقبل.
تعقد  CDRAهذه أ
السابيع نز
الم�لية منذ  15عاماً .وتجنيب الوقت لذلك النشاط
ك� وتعميق ممارساتنا  ...أ
يساعدنا عىل ت
ال� ي ز
والسلوب الذى نتبعه دائماً يكون
مستنبطاً مما سبق ،ولكنه يتضمن العنارص الرئيسية التالية:
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العنارص األساســية للتعلم املؤسىس
 .1حدد واحرتم مبادئك االسرتشادية (:)guiding principles
بعــض مبادئنــا األساســية هــى مراعــاة خرباتنــا الســابقة بتدقيــق ،والتعلّــم من مامرســاتنا؛
التوصــل بأنفســنا إىل إجابــات لآلســئلة كأفـراد ومجموعــات؛ وغالبـاً مــا يقــود التعلّــم إىل
ّ
التغيــر عندمــا يحتــوى "الشــخص بأكملــه" – الــرأس ،والقلــب ،والقــدم.
 .2اكتشف األسئلة الفردية واملؤسسية:
نســأل :مــا الــذى يســتوقفنى ألهميتــه؟ مــا التحــدى الــذى يواجهنــى؟ مــا الصــورة التــى
تظهــر؟ ونســأل أســئة تســاعدنا عــى التحــرك نحــو التــرف ،مثــل :مــا هــى األمــور التــى
نقرتحهــا للمتســقبل؟ ومــاذا يعنــى هــذا بالنســبة ىل ،ملؤسســتى ،لنشــاطى؟ وىف CDRA
لدينــا ســؤال مؤســى عميــق يعكــس هدفنــا ،ويرشــد عملنــا ،ويبلــور تعليمنــا املؤســى،
وهــو" :مــا هــى األشــكال واإلجـراءات املؤسســية التــى تنقــل الســلطة ىف العــامل؟"
وتعب عنه:
 .3اخلق الفرصة ليكون لك صوت ّ
نحــن نؤمــن بأنــك حــن تجــد صوتــك ،ســوف تجــد ســلطتك .فكيــف أجــد صــوىت؟ كيــف
نخصــص وقتـاً للكتابــة .العصف
أعــرف مــا أفكــر فيــه؟ ىف  CDRAوجدنــا مــن املفيــد أن ّ
الذهنــى ،و"الكتابــة املوجــزة" ،وحفــظ الســجالت ،كل ذلــك يســاعدنا عىل االســتمرار عىل
وعــى مبــا يجــرى طــوال اليــوم وداخلنــا .وعــادة مننــح األف ـراد وقت ـاً للتفكــر بأنفســهم.
ومــن وقــت قريــب بدأنــا اســتخدام دفاتــر نشــاط لتســجيل الخ ـرات واألفــكار خــال
عملنــا ،لــى نحصــد ذلــك ىف األســابيع املنزليــة.
 .4فهم طبيعة املجتمع وتعزيزها:
العالقــات الصحيــة حيويــة للتعلّــم ،إذ مت ّكــن مــن املشــاركة ىف املجازفــة ،واألمانــة ،والرؤى
بغــر خــوف مــن النقــد اله ـ ّدام .كــا أن التفاعــل ،واملناقشــات ،والخالفــات بيننــا تــرز
طــرق جديــدة لرؤيــة األمــور ،وأفــكار جديــدة ،وتفاهــم جديــد ،فيحــدث بيننــا تعلّــم
كل
مؤســى .وكلــا كانــت العالقــات أفضــل ،كانــت املســاحة أكــر أمانـاً ،وكان اســتعداد ٌ
منــا أكــر للمشــاركة بأصواتنــا.
 .5ليكن التعلّم إبداعياً ،مع الربط بني الفن والتنمية:
نؤمــن أن العمــل بالشــكل الفنــى يســاعدنا عــى التعلّــم بكامــل عقلنــا ،كال الجانبــن
األيــر واألميــن .واألنشــطة اإلبداعيــة تســاعد عــى تحويلنــا مــن التفكــر املتعقّــل،
املنطقــى ،الفكــرى ،الــذى يعــود إىل الجانــب األيــر مــن العقــل ،إىل التفكــر األكــر
خياليــة ،وإبــداع ،وبديهيــة والــذى يرجــع إىل الجانــب األميــن مــن العقــل .وعندمــا
نســتخدم عقلنــا بأكملــه ،يكــون مــن الراجــح أن نصــل إىل تص ـ ّورات افضــل،
ونــرى الصــورة األكــر ،ونتذكّــر أننــا نعمــل نحــو املجهــول.
 .6تعزيز التعليم بالقيادة:
يقــود األســابيع املنزليــة فريــق صغــر مــن ثالثــة أشــخاص يرجعــون
للعاملــن لالسرتشــاد ،ويخططــون لــكل نشــاط ،للتأكــد مــن االســتمرارية والعمــق.
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والتغي اجتامعى ...
القصــص ،التعلّــم،
ّ

“

يجدل القدماء قصصهم ف� مستقبل أوالدهم.
قول قديم من "ليبوجانج ماشيل"

مــا الــذى تشــرك فيــه األســاطري الشــعبية،
واإلشــاعات ،واألفــام ،والنــكات،
ودراســة الحــاالت ،والروايــات؟
جميعهــا أنــواع مختلفــة
مــن القصــص .هــل
ميكــن أن تتخيــل يومــاً
ىف حياتــك ال ينطــوى
عــى قــص حكايــة
أو اثنــن؟ حقــاً،
حياتنــا عبــارة عــن
مرسحيــات كاشــفة،
قصــص ذات فصــول
للــاىض والحــارض،
وبعــض فصــول للمســتقبل
تنتظــر كتابتهــا.
كلنــا أحببنــا القصــص كأطفــال،
ومنــذ فجــر التاريــخ لعبــت القصــص
دورا ً رئيســياً ىف تنميــة األطفــال .ولكــن ملــاذا،
نقــص حكايــات فإنهــا تدخــل إىل أوالدنــا
وكيــف؟ حــن
ّ
فيوســعونها ،وتفتــح داخلهــم مجــاالت يستكشــفها خيالهــم،
ويحلــق بهــا ويط ّورهــا ،ويفقــدوا فيهــا ذواتهــم ويعيــدون
تشــكيلها باكتشــاف حقائــق جديــدة .بالنســبة لألطفــال ،تعتــر
القصــص معلّمــن ف ّعالــن ،يتســللون مــن أســفل األبــواب
املغلقــة ،مــن أســفل املقاومــة للتعليــات ،مك ّونــن لألطفــال
خرباتهــم ودروســهم .إنهــا طريقــة تعلّمهــا األطفــال طــوال
العصــور ،ىف جميــع الثقافــات.
هــل الكبــار مختلفــون؟ عندمــا نســمع قصــة جيــدة او
خــرة مشـ ّوقة فانهــا ميكنهــا أن تن ّبهنــا إىل شــئٍ جديــد .وإذا تــم
حكيهــا بطريقــة جيــدة ،فاننــا نصبــح شــهودا ً لهــا حــن تتغلغــل
القصــص داخلنــا ،متامــاً مثلــا تفعــل مــع األطفــال ،لتصبــح
جــزءا ً مــن خربتنــا الخاصــة التــى نتعلّــم منهــا.
أنشــطة التعلّــم الجيــدة دامئــاً تســتمد خــرة مــا مــن
القصــص ،لــى تغــذى أفكارنــا وتوجهــات أعاملنــا ىف املســتقبل.
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فــإذا أردنــا أن نتعامــل مــع التعلــم
املؤســى والتغيــر االجتامعــى،
علينــا أن نتعلّــم االســتفادة
مــن قصــص اآلخريــن ،ومــن
خرباتهــم .فعــى أى حــال،
التغيــر االجتامعــى
خــاص بتغيــر النــاس
لحياتهــم ،وتعلّمهــم
مــن قصــص املــاىض
تتغــر قصــص
لــى
ّ
حياتهــم املقبلــة.
مــن
نتعلّــم
االســتامع لقصــص،
ولكننــا أيضـاً نتغـ ّـر ونح ّول
أنفســنا بعــد أن نحــى
تلــك القصــص .فعندمــا تحــى
النســاء اللــواىت يعانــن مــن الظلــم
ىف عشــوائيات املكســيك أو مناطــق جنــوب
أفريقيــا قصصهــن لبعضهــن البعــض فإنهــن يحولــن قصصهــن
مــن كونهــن ضحايــا إىل قصــص بقــاء ،ومــن هــذه القصــص
يخلقــن قصصــاً جديــدة عــن متكينهــن.
أى شــخص ميكنــه أن يقــص حكايــة – فنحــن نفعــل ذلــك
طــول الوقــت – عندمــا نحــى آلزواجنــا مــا حــدث ىف العمــل،
وعندمــا نــرح لطفــل مــا ســبب خطــورة شــئٍ مــا ،أو عندمــا
نحــى لصديــق عــن شــئٍ غريــب رأينــاه .ومثلــا هــو الحــال
ىف كل األمــور األخــرى ،فإننــا كلــا تدربنــا ،كلــا فهمنــا أفضــل.
كــا ميكننــا ايض ـاً كتابــة القصــص أو تســجيلها لــى يقرأهــا أو
يســمعها اآلخــرون.
العــامل ممتلــئ بقصاصــن بارعــن – فنانــن ،كتّــاب ،راقصــن،
ممثلــن ،مغنيــن – وجميعهــم يقصــون علينــا حكايــات .كــا أن
القصاصــن التقليديني.
العديــد مــن املجتمعــات ال يـزال لديهــم ّ
ابحــث عــن هــؤالء ،وادعهــم ،وتعلّــم منهــم.
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التخطيــط ،واملتابعــة ،والتقييم PME

“
من "حرب الفكر" للمؤلف ِ"بن أوكرى"

لقد ك ّنا مح ّبون للفنون وهواة ...
ي ن
لتحس� حال ش
الب�ية ...
لدينا بعض أفكار عظيمة
لقد ك ّنا مثل أطفال مد ّل ي ن
ل�
لقد ك ّنا مثل أطفال طغاة ...
نحتاج إىل دليل م ّلح عند االستماع.

”

هذا الفصل يستعرض بعض التحديات أ
ال ثك� عمقاً أمام أساليب
وأنشطة التخطيط ،والمتابعة ،والتقييم ت
ال� من خاللها تدار المؤسسة،
التفك� ف� أنشطتها.
وتتطور ،وتعيد
ي
ّ

حسنا ً  ...حان الوقت لتغيير طريقة تفكيرنا ...

“

ما لم يكن هناك أخطاء أو قصور ،فالنشاط ليس
كاف.
ّ
بشكل ٍ
فعاال ً ٍ

ن
كوي�اد ڤان ي ن
هوت�

”

لقــد أصبحنــا تنتابنــا الهواجــس مــن النتائــج واملحصــات (.)results and outcomes
لقــد أصبــح مــروع التنميــة هــو الشــكل الســائد للمؤسســات التنمويــة ،وهــى غالب ـاً
تحــل محــل املؤسســات املحليــة .تتطلّــب املرشوعــات أن نبــذل جهــدا ً للتنبــؤ بالحصيلــة
والنتائــج والتأث ـرات لســنوات قادمــة.
املفــرض (واملرجــو!) هــو أننــا متــى ك ّنــا واضحــن بشــأن مــا نريــده ىف "النهايــة"،
ســوف نكــون واضحــن بشــأن مــا نحتــاج عملــه لنحقــق ذلــك.
ونعتقــد أن هــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن مســئوليتنا عــن هــذه النتائــج ،ولكــن
لألســف نحــن عــادة مخطئــن!
ىف بعــض األحيــان ينجــح التخطيــط القائــم عــى أســاس النتائــج ،وذلــك عندمــا تكــون
الظــروف مواتيــة ،أو ميكــن تص ّورهــا (انظــر ص  21 ،20ىف النســخة االنجليزيــة)  ...ولكــن
إذا مل تكــن الظــروف مواتيــة ،فكثــرا ً مــا تفــرض مرشوعــات التنميــة منطقــاً زائفــاً،
يفــرض ظروفـاً ال وجــود لهــا ،وتثقــل األفـراد بنتائــج وخطــط طموحــة أكــر مــن الــازم
وغــر محتملــة التحقيــق.
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اإلدارة بالنتائج:
ببســاطة ،ىف العــامل املع ّقــد ،عــامل التغيــر" ،اإلدارة بالنتائــج" غالبـاً تخلــق مع ّوقــات أكــر
مــا تقـ ّدم مســاعدة .فلــاذا؟
االرتباك وخيبة األمل تنشأ بني الجهات املانحة والرشكاء.
مــن يتل ّقـ ْون التمويــل مــن الجهــات املانحــة يضطــرون دامئـاً لــرح ســبب عــدم نجــاح
الخطــة املؤسســية ،وســبب فشــلها؟
قــد نصبــح منحرصيــن ىف األمــور التــى ميكنهــا الحــدوث بالرغــم مــن عــدم امكانيــة
التنبــؤ بهــا.
النتائــج الغــر املتوقّعــة هــى األكــر تشــويقاً .وبالرغــم مــن ذلــك فإننــا كثــرا ً مــا
نتجاهــل تلــك النتائــج ألنهــا مل تكــن داخــل الخطــة بينــا كان ميكــن أن يكــون لهــا أثـرا ً
كب ـرا ً إذا د ّعمناهــا حــن تظهــر.
االنســياق وراء الحاجــة الشــديدة إىل النتائــج ميكــن أن يخلــق لدينــا خــوف وقلــق
مدمريــن.
مــاذا إذا مل نحقــق نتائــج مع ّينــة؟ هــل ســنحصل عــى متويــل أكــر؟ هــل ســأحصل عــى
تلــك الرتقيــة؟
الــيء املفــرض أن يكــون الجــزرة ،يصبــح العصــا – فالخــوف يُضعف األمانــة .وهكذا،
عندمــا يحــن وقــت "قيــاس أداءنــا" ،فإننــا نبحــث و "نجــد" النتائــج التــى خططنــا لهــا
حتــى لــو مل تكــن هنــاك حقيقة.وبهــذه الطريقــة نصبــح غــر أمنــاء .بــل واألهــم مــن
ذلــك ،أن هــذا يضعــف التعل ـ ّم مــن الخــرة! وإذا كنــا بســبب الخــوف مــن الفشــل ،ال
نتحســن.
ميكننــا أن نكــون أمنــاء ،فإننــا لــن نتعلّــم أبــدا ً جيــدا ً ،ولذلــك لــن ّ
ما هى البدائل إذن؟
عندمــا تكــون الظــروف ال ميكــن التنبــؤ بهــا أو تص ّورهــا ،يظــل مــن املهــم أن يكــون لنــا
غايــة وأهــداف ،ولكــن ال يجــب ان تكــون األهــداف محــددة أو مقيــدة بزمــن .فعــى
ســبيل املثــال ،املبــادرة التنمويــة املحليــة ىف مجتمــع غــر رســمى ميكــن أن تكــون غايتهــا
إب ـراز ودعــم القيــادة النســائية املحليــة وبنــاء الثقــة ىف العالقــات كأســاس للمؤسســات
املجتمعيــة .ولكــن قــد ال يكــون مؤكــدا ً بشــكل كامــل مــن هــم بالتحديــد النســاء ،أو
كــم سيســتغرق هــذا مــن الوقــت ،أو كيــف يتحقــق ،أو حتــى كيــف ســيكون ممكن ـاً.
فاالســتمرار ىف تق ّبــل جميــع النتائــج املحتملــة ،والتعلّــم مــن الخــرة ،هــذا مــن شــأنه أن
يــرز االحتــاالت املختلفــة التــى قــد يفضّ ــل األف ـراد أنفســهم تحقيقهــا أو يرغبــون ىف
تحقيقهــا باإلضافــة إىل أهدافهــم األصليــة.
نعــم يجــب ان يكــون لديــك النتائــج (املرنــة) أو الحصيلــة التــى ترغــب ىف تحقيقهــا
 ...ولكــن األكــر أهميــة أن تركّــز عــى جــودة عمليــة التغيــر ،وكيــف يتعلّــم كل شــخص
تحســن مســتمر.
أثنــاء ســرها ،حتــى ميكــن حــدوث ّ
إذا أمكننــا أن نكــون أقــل قلقــاً بشــأن النتائــج ،وأكــر اهتاممــاً بخلــق الظــروف
لعالقــات ومامرســات للتعلّــم األمــن والجامعــى ،ســيكون هنــاك احتــال اعــى ىف خلــق
مؤسســة تكتشــف ،ثــم تربهــن عــى مــا هــى قــادرة عليــه وميكــن أن يثمــر نتائــج فعليــة.
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دورة التخطيــط ،واملتابعــة ،والتقييــم ،والتعلّم العمىل

تعرضنا ألساسيات التخطيط،
لقد ّ
ف
والمتابعة ،والتقييم � الفصل الرابع
يز
(ص  93 -91ف� النسخة
االنجل�ية)

المتابعة:
ف
الخ�ات بشكل
هى عملية
التفك� � ب
ي
أ
قص� الجل لالطمئنان إىل أن
مستمر ي
يس� ف� الطريق السليم نحو
العمل ي
التفك� فيما
تحقيق الغاية .وتتضمن
ي
ين
يحدث ،واستنباط الدروس،
وتحس�
ين
والتمك� من إعادة التخطيط
العمل،
بشكل متواصل.

التخطيـط:
التخطيط هو عملية توضح نوايا وغاية
الساليب أ
المؤسسة وتوضح أ
والنشطة ت
ال�
ستتبعها المؤسسة لتحقيقها .وللتخطيط
عنرصين :التخطيط ت
االس�اتيچى،
والتخطيط التنفيذى.
التقييم:
هو دورة أطول أمداً للتعلّم
التفك� ف� عمل
وإعادة
ي
المؤسسة ،وتنظيم العمل بنا ًء
الخ�ة والتقدم بمرور
عىل ب
الوقت.

الع
مىل

ي

التف
كي

الت

حلقة التعلّم
العملى:

خطي

دورة التخطيط والمتابعة والتقييم
أساساً هى شكل من أشكال حلقات
التع ّلم العمىل (انظر الصفحات -109
يز
االنجل�ية) – ف� تطبيقها
 110ف� النسخة
عىل الدعم المؤسىس للممارسة.

المتابعة

التخطيط

ا
لتعلّ

ط

م

التقييم
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لماذا نحتاج إلى أسلوب التخطيط ،والمتابعة،
والتقييم PME؟
إن التخطيــط ،واملتابعــة ،والتقييــم ،والتقريــر يســاعدنا عــى اإلدارة ،والتحســن ،وإعــادة
التفكــر ىف نشــاطنا عــى مــر الوقــت .فلنلــق نظــرة أدق عــى مــا يــى:

إدارة العمل:
مــن خــال دورة التخطيــط واملتابعــة والتقييــم ،وإعــادة الخطيــط ،ميكننــا أن نتتبــع مــا
نفعلــه ونجــرى التعديــات الالزمــة – فيــا يشــبه مو ّجــه الســفينة ويــده مســتمرة عــى
الدفــة ،وعــن عــى البوصلــة ،وأخــرى عــى األفــق ،ويضبــط باســتمرار الســفينة أثنــاء
ســرها.

تحسين العمل:
مــن خــال عمليــة متابعــة وتقييــم جيــدة (او التعلّــم قصــر وطويــل األجــل) ميكننــا أن
نفكــر ىف تجربتنــا ،ونتعلّــم مــن أخطائنــا ،ونركّــز عــى نجاحاتنــا ،ونع ّمــق فهمنــا لعملنــا،
ونطـ ّور ،وند ّعــم ،ونعـ ّزز عملنــا بشــكل مســتمر.

إعادة التفكير فى العمل:
مــن خــال التقييــم الجيــد ،ســوا ّء قصــر أو طويــل األجــل ،ميكننــا إعــادة التفكــر ىف
نتغــر نحــن .ويبــدو أن املجــال
عملنــا –حيــث يتغــر املجــال واالحتياجــات ،وحيــث
ّ
يصبــح قابـاً للتغـ ّـر أكــر وأكــر هــذه األيــام ،مــا يتطلــب مــن إعــادة التفكــر بشــكل
يــكاد يكــون متواصــل.

المساءلة (والتقرير) حول الممارسة:
إننــا ال نعمــل مبعــزل عــا حولنــا .فــإذا كنــا نقــود أو نســاعد اآلخريــن ،فالبــد أن نخضــع
للمســاءلة منهــم عــن جــودة قيادتنــا أو مســاعدتنا التــى نق ّدمهــا ،لــى نضمــن أننــا ال
نفعــل شــيئاً ضــارا ً .أفضــل طريقــة لذلــك هــى أن تلقــى وإعطــاء رد فعــل أمــن.
وإذا كنــا نحصــل عــى أمــوال مــن آخريــن ،فإننــا نحتــاج إىل أن نخضــع للمســاءلة عــن
ذلــك .والجهــات املانحــة قلقــة ،ولهــا مــا يربرهــا ،وترغــب ىف وجــود دليــل عــى النتائــج،
ولكــن ميكنهــم الحصــول عــى النتائــج بشــكل أفضــل إذا طلبــوا نوعـاً آخــر مــن األدلــة:
أوالً ،ميكــن للجهــات املانحــة أن تطلــب كشــف حســاب يوضــح
اســتخدامات املــوارد (أى مراجعــة حســابية)
ثانيــاً ،تقريــر أمــن عــن خرباتنــا ومــا تعلّمنــاه ،وكييــة نقــل مــا
تعلّمنــاه لتحســن أو إعــادة التفكــر ىف العمــل – وبعبــارة أخــرى،
دليــل عــى بــذل جهــد مناســب ىف إدارة ،وتحســن ،وإعــادة التفكــر
ىف العمــل.
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وضــع خطــة تفصيليــة لعملية "التخطيط ،املتابعــة ،التقييم" ىف
قطاع التنمية

اكتشاف تحدياتنا:

إن املناقشــات عــن "التخطيــط ،املتابعــة ،التقييــم" ميكــن أن
تكــون مربكــة ومحبطــة .فأحــد األســباب هــو إننــا ال نــدرك أن
هنــاك مســتويات مــن عمليــة "التخطيــط ،املتابعــة ،التقييــم"،
ولهــذا نتكلــم كثــرا ً عــن غايــات متعارضــة .وىف الرســم التــاىل
نصــ ّور ثاثــة عوامــل رئيســية ،وبينهــا خمــس مســتويات مــن

"التخطيــط ،املتابعــة ،التقييــم" – كل عامــل لــه أنظمتــه الخاصــة
مــن "التخطيــط ،املتابعــة ،التقييــم" ،إلدارة ،وتحســني ،وإعــادة
التفكــر ،والتقريــر بشــأن تنفيــذه  ...ثــم لــكل منهــا عاقــة ترتبــط
باملســتوى األعــىل أو األدىن .انظــر كيــف تتــرصف ىف تحديــات كل
عامــل (وهــى أمثلــة قليلــة فقــط!)

"التخطيط ،المتابعة ،التقييم"  PMEوالتقرير اإليجابى والسلبى فى قطاع التنمية:
تحديات الجهات المانحة:
التعامل بالضغط من المجتمع لتقديم نتائج
�يعة؛
وضع ممارسة مفهومة عن كيفية منح المال تنموياً؛
الحد من عزلتهم عن الواقع ،وجعلهم ث
أك�

إحساساً بالحقائق المعقّدة.

تحديات الجمعيات أ
الهلية:

يف
ترك� "التخطيط ،المتابعة ،التقييم" عىل
ال�امج ،وليس
احتياجات المجتمع وأعمال ب
فقط عىل استخدام الجهات المانحة
ومتطلبات التقرير؛
التعامل الجماعى مع سلطة الجهات المانحة
ومساعدتهم عىل بناء عمل جيد؛
وضع أنظمة "تخطيط ،متابعة ،تقييم" جيدة
يف
تحس� العمل
قائمة عىل التعلّم ،بهدف
أك� أمام المجتمعات.
بحيث يتضمن مساءلة ب

تحديات المؤسسات المجتمعية
والحركات الجتماعية:

التحكّم ف� أعمالهم التنموية وعالقاتهم
فعالة أخرى بشكل أفضل؛
مع أطراف ّ
وضع عمليات "تخطيط ،متابعة،
تقييم" ث
أك� فاعلية ومالئمة لحتاجاتهم
وثقافاتهم؛

المساءلة أمام المجتمع
أ( أنظمة الجهات المانحة لـ "التخطيط،
المتابعة ،التقييم"  /التع ّلم

الجهات المانحة

(حكومة ،قطاع خاص ،جهات
أجنبية ،جمعيات أهلية دولية)

ب( التخطيط والتقرير من
الجمعيات أ
الهلية المانحة
ج( أ
النظمة الداخلية لـ "التخطيط،
المتابعة ،التقييم" والتع ّلم الخاصة
بالجمعيات أ
الهلية

الجمعيات أ
الهلية

د( "التخطيط ،المتابعة ،التقييم"
ف
الميدا� ي ف
ب� المؤسسات المجتمعية
أ
والجمعيات الهلية

و( أنظمة "التخطيط ،المتابعة ،التقييم" الخاصة
بالمؤسسات المجتمعية والحركات الجتماعية

المساءلة أمام المجتمع

المؤسسات
المجتمعية،
والحركات
الجتماعية

المساءلة المستمرة أمام مجتمعاتهم قبل
الطراف أ
أن تكون أمام أ
الخرى.
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دراســة أعمــق لـ "التخطيط ،املتابعــة ،التقييم" ()PME
التقييـــم:

التخطيـــط:

التقييم هو عملية مراجعة وتقييم لشئٍ ما.
وهــو يختلــف عــن املتابعــة مــن حيــث أنــه يتجــاوز تنفيــذ األنشــطة
لتقييــم أثرهــا باملقارنــة للغايــة والهــدف األعمــق .والتقييــم ميثــل
نذيــرا ً متأصــاً ألنــه يطــرح للتســاول املســائل الخاصــة بالهويــة
واملــرر الجوهــرى للوجــود .فــإذا تــم بطريقــة جيــدة ،ســوف يكــون
مصــدرا ً ألعمــق التصــورات وأعمــق عمليــات التعلــم.

التخطيــط هــو عمليــة توضــح نوايــا وغايــة املؤسســة.
فهــو يجعــل هويــة املؤسســة مفهومــة ويح ّولهــا إىل
عمــل .لذلــك البــد أن تتــم بطريقــة مناســبة وذات
ـزى للمؤسســة ذاتهــا.
مغـ ً

•ينبغــى دامئـاً أن يكــون التقييــم مملــوكاً وتحــت ســيطرة املؤسســة
التــى ســوف تســتمد منــه تعلـاً .فيمكنــك مســاعدتنا عــى تقييم
ذواتنــا ،ولكنــك ال تســتطيع واقعيــاً تقييمــى خارجيــاً وتتوقّــع
منــى التعلّــم مــن هــذا التقييــم.
كميسيــن
•الجهــات الخارجيــة ميكنهــا أن تلعــب دورا ً هامــاً ّ
ومو ّجهــى اســئلة.
•وينبغــى دامئـاً أن يصحــب التقييــم عمليــة تيســر تتيح للمؤسســة
التوصــل إىل قراراتهــم النهائيــة والتخطيــط لعمليــة
أو املجتمــع ّ
التغيــر الخاصــة بهــم عــى أســاس مــا تعلّمــوه.

•كتصـ ِّور للمســتقبل ،البــد مــن توقّــع حــدوث تغـ ّـر
مــع تقــ ّدم التنفيــذ والتعلّــم .وينبغــى النظــر إىل
كافــة الخطــط عــى أنهــا مجــرد مســودة جاهــزة
إلعــادة التخطيــط.
•الذيــن يطلبــون خطــط مــن جهــات خارجيــة (مثــل
الجهــات املانحــة) البــد أن يكــون لديهــم املهــارة
لرتجمــة خطــط رشكائهــم إىل اللغــة واإلطــار الــذى
يحتاجــون الســتخدامه ،فــا يجربونهــم عــى عمــل
ذلــك بأســاليب ال تتالئــم معهــم.
وينبغى تشجيع محاوالت التخطيط املحىل.

•ينبغــى عــدم التشــديد عــى جــودة تقريــر التقييــم كمــؤرش
لجــودة التقييــم .ولكــن املعيــار يجــب أن يكــون هــو املســاهمة
ىف فهــم أكــر للتعلّــم والتحســن .والتقييــم الجيــد ينبغــى أن
يــؤدى إىل شــعور بضبــط نفــس ومســئولية أكــر.
•التقييــم املســتقل الــذى يحــاول فــرض توصيــات مــن خــراء
خارجيــن ميكــن أن يضعــف بشــدة الســيادة املتزايــدة للمؤسســة.
•ميكــن أن يكــون األخصائيــن قادريــن عــى إظهــار وتوضيــح
التأثــر مــن خــال متابعــة دراســة حــاالت معيّنــة ،ولكــن مــن
الناحيــة العلميــة قيــاس النتائــج أو التأثـرات يتطلــب بحــث ،مــع
مهــارات ومــوارد ووقــت ،وهــذا عــادة ال يكــون لــدى األخصائيــن.
فالجهــات املانحــة تحتــاج إىل متويــل بحــث خــاص عــن تأثــر ذلك
عــى "املســتفيدين النهائيــن" ،مــا يخفــف مــن الضغــط عــى
أنظمــة "التخطيــط ،املتابعــة ،التقييــم" بحيــث ميكن للمؤسســات
أن تركّــز عــى التعلــم( .لتفاصيــل أكــر عــن هــذه النقطــة ،انظــر
القســم التــاىل عــن :وضــع تصــور تفصيــى حــول النتائــج)
ميكــن أن يكــون هــدف التقييــم فقــط هــو قيــاس تأثــر التدخــات
عــى مــن يتأثــرون بهــا مبــارشة.

WWW.BAREFOOTGUIDE.ORG

المتابعـــة:
املتابعــة الجيــدة عالمــة عــى االهتــام الحقيقــى مبــا
يجــرى ،واالستفســار الدائــم والدقيــق عــن األنشــطة
ومــا أدت إليــه مــن آثــار.
واملتابعــة (مــع التعلّــم) تنطــوى عــى الت ـزام بالتوقــف
عــن العمــل مــن حــن آلخــر للنظــر ىف كيفيــة ســر
األمــور مقارنــة مبــا كان ىف التصــ ّور والخطــة.
ويجــب النظــر إىل املتابعــة عــى أنهــا عمليــة انعكاســية
تســاعد عــى التعلّــم ،ومت ّكــن مــن تحســن العمــل ،مــع
إمكانيــة إعــادة التفكــر وإعــادة التخطيــط .وميكــن
أيضـاً أن تكــون عمليــة تأكيديــة هامــة ملــا يســر بنجــاح.
وإذا انفصلــت املتابعــة عــن التعلّــم ،فإنهــا قــد تصبــح
مجــرد وظيفــة تنظيميــة.
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وضــع تصور تفصيــى حول النتائج" "Outcome Mapping
اتجاه تنموى لعملية "التخطيط ،المتابعة ،التقييم" ()PME
ين
(كريست� ميلكز ،يت�ى سموتيلو ،دوج ريلر)

ما وراء التصور التفصيلى للنتائج outcome
:mapping
الكثــرون منــا معتاديــن عــى الضغــط ملتابعــة وتقييــم عملنــا
حســنت أحــوال النــاس املعيشــية.
ملعرفــة مــا إذا كانــت جهودنــا ّ
وعــادة هــذا النــوع مــن التغيــر أو "التأثــر" بعيــد عــن
مجــال عملنــا ،ويعتمــد عــى أعــال اآلخريــن
أيضــاً .فالطــرق التــى تربــط عملنــا بالعــامل
األفضــل الــذى نســعى إليــه واجهــت
العديــد مــن املنحنيــات – كــا هــو
الحــال مــع كثرييــن مــن املســافرين.
فنحــن نعمــل ىف ظــروف معقّــدة
حيــث التغيــرات املســتدامة ىف
األحــوال املعيشــية تنجــم عــادة مــن
عوامــل عديــدة ،بعضهــا إيجــاىب،
وبعضهــا ســلبى .والتحــدى أمامنــا ىف
جميــع عمليــات املتابعــة والتقييــم هــو
الفصــل بــن مســاهمتنا والتاث ـرات األخــرى.
فعــى ســبيل املثــال تقييــم مــا ميكــن أن يرصــد
تحســناً ىف صحــة األطفــال بعــد عامــن مــن بــدء الربنامــج التعليمــى
ّ
عــن صحــة الطفــل مــع املختصــن التقليديــن .ولكــن هــل ميكــن أن
نقــول أن الربنامــج هــو الســبب الوحيــد ىف التحســن دون أن نبحــث
ىف كل شــئٍ آخــر حــدث ىف حيــاة األطفــال طــوال عامــن؟ إن عملنــا
مــع املختصــن التقليديــن قــد يكــون أحــد العوامــل ىف تحســن
الصحــة ،ولكنــه مــن املحتمــل أن يكــون مجــرد إســهاماً صغـرا ً وغــر
هــام ضمــن العديــد مــن العوامــل األخــرى الهامــة .فقــد يكــون
تحســن حصيلــة الحصــاد ،والتطعيــات ،وتزايــد اســتخدام الصوبــات
– وال شــئ مــن هــذا لــه صلــة بعملنــا – يســهم إســهاماً كب ـرا ً ىف
صحــة األطفــال .أو قــد تكــون أهميــة برنامجنــا تكمــن فقــط ىف
إســهامات أخــرى – رمبــا تغــر الطريقــة التــى تــوزع بهــا وزارة
الصحــة مواردهــا.

تقييم األثر:
إن قيــاس أســباب "التأثــر" داخــل عمليــات التنميــة املع ّقــدة ميكــن
أن يتطلــب مــوارد بحثيــة ومهــارات تجــاوز طاقــة أنشــطة تقييــم
ومتابعــة الربامــج .وىف الوقــع اســتخدام أنظمتنــا املحــدودة للمتابعــة
والتقييــم لتقييــم التأثـرات ميكــن أن يكــون مضلّــا بصــورة خطــرة
إذا مل نعــرف ونفهــم أهميــة االســهامات األخــرى الكبــرة.
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وبينــا قــد تكــون اإلطــارات املنطقيــة والنــاذج املنطقيــة
األخــرى مفيــدة لتبســيط وتلخيــص مفهــوم وعنــارص برنامــج مــا
للتواصــل مــع الجمهــور ،إالّ أنهــا ال تق ـ ّدم أساس ـاً كافي ـاً للمتابعــة
والتقييــم .وهــى غالبـاً تقـ ّدم أمـاً زائفـاً أن برنامــج واحد ميكــن فع ًال
أن يحقــق "تأثـرا ً" مبفــرده .إن بســاطة النــاذج املنطقيــة ميكــن أن
تســاعد عــى توضيــح كيــف لتدخــل معـ ّـن أن ينجــح.
ولكــن مــن جهــة قيــاس النتائــج ،هذه البســاطة
كثـرا ً مــا تضلّلنــا بإهــال الطــرق امللّحــة أو
املع ّقــدة أو املتشــابكة أو حتــى الدائريــة
التــى ميكــن أن تُحــدث تغـ ّـرا ً اجتامعيـاً
وتح ـ ّوالً مؤسســياً.
ولســوء الحــظ كثــر مــن الربامــج
تطلــب منهــا الجهــات املانحــة
اســتخدام املتابعــة والتقييــم "إلثبــات"
أن جهودهــم قــد أمثــرت تغيـرات دامئة
لــدى الفقـراء .ويبــدو أن الوقــت والجهــد
املبذولــن ىف هــذا يتســببان ىف تشــتيتنا عــن
وجــود فهــم أعمــق لفــوىض التنميــة ،وعــن
استكشــاف والتعلّــم عــن كيفيــة "تحســن" طريقتنــا ىف
العمــل داخــل مؤسســاتنا ومجتمعاتنــا.

التصور التفصيلى للنتائج Outcome
 Mappingكبديل تنموى:
إن التصــور التفصيــى للنتائــج الــذى قــام بتصميمــه أساس ـاً "مركــز
أبحــاث التنميــة الــدوىل – أوتــاوا ،كنــدا" يقــوم عــى أســاس عرشيــن
عامـاً مــن التعلّــم مــن العمــل امليــداىن ىف أركان العــامل األربــع .وفيــا
يــى بعــض عبــارات مــن هــذا املركــز عــن التصــور التفصيــى للنتائج:

“

يركّز التصور التفصيىل للنتائج عىل الناس
ف
تحوله من
والمؤسسات .وأصالة المنهج هى � ّ
تقييم حصيلة برنامج ما (مثل مالئمة السياسات،
التحفيف من الفقر ،الحد من الرصاعات) ،إىل
ت
ال� ي ز
التغ�ات ف� سلوكيات ،وعالقات،
ك� عىل ي ّ
وترصفات ،و/أو أنشطة الأفراد والمؤسسات الذين
يعمل معهم برنامج التنمية ش
مبا�ة.

”

بالتغي�
الفصل السابع :استمرار الوعى
ي

متابعة التغيّر المتد ّرج:
يو ّجهنــا التصــور التفصيــى للنتائــج إىل االهتــام بالترصفــات والعالقــات املرتبطــة
بالتغـ ّـرات ىف الظــروف التــى نســعى إىل تحقيقهــا .فهــو مينحنــا الفرصــة ملتابعــة التغـ ّـرات
املتد ّرجــة ىف أســلوب عمــل األفـراد واملؤسســات وجعلهــا ملموســة فيــا يتعلّــق باالت ّجــاه
الــذى نريــد أن نســلكه .وتركيــز النظــام التفصيــى للنتائــج عــى مــا يحــدث داخــل
"مجــال تأثرينــا" املبــارش ،ميكّنــا مــن قيــاس العالقــة بــن تدخالتنــا والتغي ـرات املرتبطــة
بهــا ىف كيفيــة تعامــل األف ـراد مــع بعضهــم البعــض .كــا تســاعدنا عــى تفــادى الفــخ
الــذى يغرينــا بــه كثــر مــن أنظمــة املتابعــة والتقييــم ،وهــو أن ن ّدعــى أننــا "تس ـبّبنا"
ىف تغي ـرات تجــاوز بكثــر إمكانياتنــا ،تغي ـرات شــارك فيهــا أط ـراف عديديــن آخريــن،
تغي ـرات تجــاوز األســاليب التــى نعمــل بهــا فع ـاً.

"الشركاء الخارجيين" والتعلّم:
املقصــود بهــؤالء املجموعــات ،أو املؤسســات ،أو األف ـراد الذيــن نعمــل معهــم ،والذيــن
تأثــروا بعملنــا معهــم بشــكلٍ مبــارش .ميكننــا أن نــرى تأثــر عملنــا مبــدى اســتفادتهم (أو
عــدم اســتفادتهم) مــن دعمنــا أو تأثرينــا.
فهــم أفضــل املعايــر لقيــاس التأثــر ،ألنهــم قادريــن عــى بيــان هــذه التأثــرات
وتقديــم ردود فعــل مبــارشة ،وبهــذا نتمكــن مــن قيــاس فاعليــة نشــاطنا والحصــول
عــى تص ـ ّور بشــأن اآلثــار املحتملــة أو املمكنــة .ولكــن رشكاؤنــا الخارجيــون لهــم أيض ـاً
رشكاء خارجيــن يحاولــون التأثــر عليهــم .واســتخدام هــذا األســلوب مــن التفكــر ميكــن
أن يســاعد عــى قيــاس اإلســهامات املحتملــة التــى يقدمونهــا لألنشــطة أو لصالــح
املجموعــات التــى يعملــون معهــا .وهــذا مــن شــأنه أن ينشــئ فهـاً أعمــق لإلطــار الــذى
يعملــون فيــه ،ويســتخدمون هــذا الفهــم ىف تحســن فاعليتهــم .وهكــذا تصبــح املتابعــة
ليســت وســيلة إلبـراز "دليــل إثبــات التأثــر" ،ولكنهــا طريــق للحصــول عــى إرشــاد مفيــد
للعمــل املســتمر.

"ميشيل تريست" يشارك بهذه القصة عن "النصور التفصيىل للنتائج" ... OM
" النظام التفصيىل للنتائج  ،"OMعىل الرغم من أننا لم نكن دائماً
ين
تطور بنا .أول مواجهة لنا مع هذا النظام كانت
متحمس� له ،ولكنه ّ
ف� م�ش وع  VVOBعن التعليم ئ
ين
معلم�
البي� ف� ثالث كليات تعليم
يز
والتمي�
التفك� ف�،
ثانوى ف� زمبابوى – فهناك ساعدنا الم�ش وع عىل
ي
ين
ب� هياكل الم�ش وع ودور الجهات المانحة العاملة محلياً .وهذا يتيح
للهياكل المحلية أن تستمر متواجدة بعد أن تتوقف الجهات المانحة
عن التمويل – أمر رائع لتحقيق االستدامة ،ونرى هذا يحدث آ
الن.
وقد أرشدنا النظام  OMإىل االتفاق عىل ما يمكن أن يثمر عنه
عملنا معاً من حيث "نتوقع أن نرى " "...نود أن نرى " "...نحب
أن نرى  "...لقد كان هذا جذّ اباً وعملياً .هنا المفاجأة .ال �شئ ف�
 OMيج�ك عىل التغلغل ف� أ
الشياء ،ولهذا فهى تعتمد عىل مدى
ب
تنظيمك لالستشارات والتعاون برصاحة وباستخدام قلبك ومشاعرك.
بالعامل� معك – كما ف� جميع أ
ين
النظمة.
وتعتمد عىل مدى اهتمامك
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وإال فإنه سيكون لديك كم من أ
الوراق تبدو مهمة ولكنها ليست ف�
ّ
أ
أ
ف
ف
الصميم – كما � جميع النظمة .المر اللطيف �  OMهو أنها عىل
الرغم من أنك يمكن أن تت�ك هذا أ
السلوب إال ّ أنه يمنحك الفرصة ف�
التواصل العميق ،والحديث ،والتفاعل.
أ ف
ال�نامج الجديد  2013 -2008عن "التعليم
إننا نحاول هذا الن � ب
يّ ز
المتم� والتأثر بالنقد" ف�  VVOBف� زمبابوى .كما أننا نطرح جانباً
المستندات مؤقتاً لندرج بحثاُ بالمشاركة عنا هو هام حقيقة بالنسبة
لنا ول�ش كائنا – ثم نكتشف أن الروابط مع إطار  OMتمت بسهولة.
فإطار العمل ،بتأكيده عىل "فكِّر ف� المتابعة من البداية" قد ساعد
كب� ف� مجال التعلّم المؤسىس عىل إبراز ما تعلّمناه خالل
إىل حد ي
ال�نامج ككل .ولهذا فنحن نفضل  OMعن "إطار العمل
تقدم ب
ّ
ف
المنطقى" � المجاالت المعقّدة.
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التعلّم األفقى – وأشــكال مؤسســية جديدة ...
أسئلة ميكن االستعانة بها:
باســتخدام األســئلة االسرتشــادية عــن دورة
التعلّــم العمــى (ص  110ىف النســخة
االنجليزيــة) :اعــرض هــذه القصــة ،واســتمد
دروس وتأثـرات ميكــن أن تكــون نافعــة لــك
ىف عملــك.

الملهمة ...
"كريىس" تحىك هذه القصة ِ
جان� للتنمية:
أسلوب ب

صغ�ة ف� "ليساثو" ،وقفت ف� نافذة مكتبها
السيدة/ليتيال مديرة مدرسة ابتدائية ريفية ي
تراقب أ
الطفال يلعبون ف� الحقل خارجاً .كانت تتساءل ماذا يمكنها أن تفعل حيال
أ
ين
ين
العداد ت ز
متعب� ورسيعى االنفعال
جوعان� ،وكم هم
الم�ايدة الذين يأتون إىل المدرسة
ين
يتعلم هؤالء؟ إن لدينا أطفال جوعى ،والديهم
المدرس� .كيف نتوقّع أن
حسب قول
ّ
ف
مز ي ن
ارع� ،والمزارع هناك خالية .ولكن بالتأكيد يمكننا فعل �شئ ! فبدأت � زيارة بعض
أ
ف
الهاىل وسؤالهم والحوار معهم عن فكرة زراعة الطعام � المدرسة .استمعت إىل
وشجعتهم عىل التحدث فيما بينهم .وعندما شعرت أن الوقت مناسب دعت
أفكارهمّ ،
أ
لتوف�
تحمل المسئولية عن زراعة حديقة بالمدرسة ي
الهاىل إىل اجتماع حيث اتفقوا عىل ّ
الطعام ألطفالهم .ولكنهم كانوا يرغبون ف� زراعتها بطريقة مختلفة حسب طرق الزراعة
ت
ال� يتبعونها ،ألن الخ�ض وات تحتاج إىل زراعة وحصاد طوال العام ،عىل عكس محاصيل
الذرة السنوية ت
ال� يزرعونها.

وســألت الســيدة  /لييتال ف� كل المدينة ف� مكاتب بعض المؤسســات التنموية،
وأرشــدوها إىل جمعية أهلية إقليمية تحمل اســم "بيلوم" ،أسســت أسلوب زراعة
عضويــة عــى نطاق ضيق .فكتبت إليهم وجاء ردهم رسيعاً بالموافقة عىل إرســال
ب� لعدة أســابيع لتعليم مجموعة من أ
الهاىل أســلوب يجمع ي ن
مدر ي ن
ين
ب� أســاليبهم
اثن� ّ
ف� الزراعــة بالزراعة المســتمرة ،تمكّ نهم من زراعــة مختلف أ
الطعمة طوال العام ،ودون
أســمدة ومبيدات ح�ش ية مكلّفة .ولحســن الحظ اســتطاعت الجمعية الوصول إىل تمويل
يمكّ نهــم من
التحرك برسعة ف� هذا الطلب.
ّ
بدأ المدربون بإعطاء وقت لبراز ما يعرف أ
الهاىل بالفعل عن زراعة الخ�ض وات ،قبل
إ
ّ
تعريفهم بمبادئ وأساليب الزراعة المستمرة الجوهرية .وخالل هذه العملية شأ�كوا أ
الهاىل
ف� كل جانب من جوانب التخطيط ووضع نظام زراعة متكامل لحديقة المدرسة بالكامل.

و� أقل من شهرين بدأ جميع أ
ف
الطفال ف� الحصول عىل وجبة مغذّ ية كل يوم ف�
المدرسة ،من زراعة أ
الم�لية (االقتصاد نز
الهاىل وحصاد وطهى تالميذ العلوم نز
الم�ىل).
الهاىل ف� اتباع بعض هذه أ
وخالل وقت قص� بدأ أ
الساليب الزراعية ف� حدائقهم
ّ
ي
ف
الخ� � كل مكان ،وتوجه وفد من
ومزارعهم ،كما فعلت هى نفسها ذلك .ورسعان ما ذاع ب
أ
أ
ين
والمدرس� إىل التل وهم يسألون ما إذا كان يمكنهم أن يتعلّموا نفس السلوب.
الهاىل
ارع� يتعلّمون من المز ي ن
الباق� ،وواصبح المز ي ن
الهاىل يعلّمون ي ن
ارع�.
هكذا بدأ بعض إ
ف
واستمر انتشار ذلك � كل الحى .وخالل ثالث سنوات كان  58مدرسة ومجتمع قد بدأوا
بمبادرات مماثلة ،كل منهم تعلّم من مدرسة مجاورة .ومنذ ذلك ي ن
الح� انت�ش ت الفكرة،
ومعها تصديق ودعم رسمي ،إىل أربعة أحياء تضم  200مدرسة أخرى .كما أُقيم مركز
ف
صغ�ة من
استشارات بعض الوقت � مدرسة "ليتيال" ،يعمل به شخص واحد بمكافأة ي
جهة مانحة خارجية ،مهمته إعطاء المشورة والمعلومات ،وتوصيل الناس مع بعضهم
البعض .لقد كانت مدرسة السيدة "ليتيال" رائدة زراعة الخ�ض وات العضوية ،كجزء من
منهج المدرسة.
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بالتغي�
الفصل السابع :استمرار الوعى
ي

نفض الغبار عن التعلّم األفقى:
مــا هــو التعلّــم األفقــى؟ ومــا مــدى ارتباطــه بأشــكال التعلّــم األخــرى؟ لقــد استكشــفنا
التعلّــم العمــى ،وباعتبــاره املصاحــب الوثيــق للتعلّــم األفقــى فكثــ ٌر مــا قيــل عنــه
يصــدق أيض ـاً عــى اآلخر.فالتعلّــم مــن جرياننــا ونظرائنــا هــو بالتأكيــد اســلوب قديــم،
طبيعــى مثلــه مثــل التعلّــم العمــى .وعــادة مــا يرتبــط االثنــان معـاً بنفــس األســلوب –
فقــد ع ّرفنــى أخــى كيــف أصلــح البالوعــة ،ومزارعــة وضحــت لجريانهــا كيــف تتح ّكــم ىف
الديــدان التــى تهاجــم النباتــات ،وعامــل يحــى لزمالئــه كيــف نظّمــوا أنفســهم ىف مصنــع
ـى التعلّــم.
آخــر للحصــول عــى مزايــا .كل هــذه أمثلــة لــكال نوعـ ّ
عندمــا وصــل التعليــم ىف صــورة مدرســن ،وأطبــاء ،وممرضــات ،ومحامــن ،وعــال
زراعيــن وغريهــم مــن ذوى الخــرة – ملعظــم النــاس كجــزء مــن الســيطرة االســتعامرية
– كانــت النتيجــة تزايــد إضعــاف إميــان النــاس بقيمــة خرباتهــم وخــرات جريانهــم.
فثقافــات ومامرســات التعلّــم األفقــى واملجتمعــى واملعــارف قــد أصبحــت شــبه مدفونــة،
وظهــرت تبعيــات رأســية عــر األجيــال القليلــة املاضيــة ،يدعمهــا باســتمرار املجتمــع
الحديــث .فاملعرفــة والتعلّــم قــد أصبحــا ســلعاً خارجيــة تبتعــد بشــكل متزايــد عــن
الحيــاة العضويــة للمجتمعــات ،ســالبة األف ـراد ليــس فقــط مــن االطــاع عــى معارفهــم
وأمكاناتهــم املحليــة ،ولكــن أيضــاً تضعــف عالقــات املجتمــع املصاحبــة واملتبادلــة
والراســخة عــر الزمــن .إن اســتعادة أو تجديــد ثقافــات ومامرســات التعلّــم األفقــى ،جنبـاً
إىل جنــب مــع التعلّــم العمــى ،مــن املؤكــد أم ـ ٌر أســاىس للنشــاط التنمــوى.
وال نعنــى مــن هــذا أن املدرســن والخــراء أدوارهــم غــر هامــة .فلديهــم الخــرة
واملعرفــة املطلوبــن بشــدة للتعلّــم ،ومــن الجهــل حرمــان أنفســنا مــن االســتفادة منهــم.
فيمكــن أن نحصــل مــن خاللهــم عــى توضيــح اكــر للمفاهيــم اكــر مــن املتــاح عــادة
مــن مجموعــات نظــرة ذات قيمــة كبــرة .املهــم أن نعــرف كيــف نحقــق هــذا ومتــى .أى
معــارف جديــدة ينبغــى أن تقـ ّدم فقــط بعــد إبـراز املعــارف والخـرات الخاصــة ،بحيــث
وتوســع مــا يعرفــه النــاس بالفعــل ،بــدالً
أن املعــارف الجديــدة الخبــرة ميكــن أن تك ّمــل ّ
مــن اهاملهــا ،أو إنكارهــا ،أو اســتبدالها بالجديــد كــا يحــدث غالب ـاً.
وكبــار الســن ىف املجتمــع لهــم دورهــم ،ألن عالقتهــم مــع الدارســن واملنــاخ املحيــط
تكــون عــادة أكــر عمق ـاً وتعقيــدا ً .وكأعضــاء ىف نفــس املجتمــع هــم يشــاركون العديــد
مــن جوانــب العالقــات النظــرة باعتبارهــم مــن داخــل املجتمــع ،ولكنهــم أيضـاً يجلبــون
معهــم قصصــاً وتاريــخ ،معــارف محليــة وحكمــة ،وثقافــة وتقاليــد .ومتــى حدثــت
املشــاركة فهــم ال يأتــون مــن الخــارج أو مــن أعــى ،وإمنــا مــن عمــق داخــل املجتمــع،
مــن املــاىض ،ويكشــفون مــا ينتمــى للمجتمــع بالفعــل ،وتراثــه ،وهويتــه ىف عمقــه .وعــى
الرغــم مــن أن هنــاك مســائل أخــرى تتعلــق بالتبعيــات والســلطة ىف العالقــات مــع كبــار
الســن ،إالّ أنهــا متثّــل شــيئاً مختلف ـاً متام ـاً عــن العالقــات بــن الدارســن واملدرســن أو
الخ ـراء املتخصصــن.
التعلّــم األفقــى ،مثــل التعلّــم العمــى ،هــو عمليــة أخــرى طبيعيــة وفطريــة ،ميكــن
مــن خاللهــا زرع عمليــة التح ـ ّول.
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"التع لّم األفقى ،مثل التع لّم العمىل،
هو عملية أخرى طبيعية وفطرية،
ميكن من خاللها زرع عملية التح ّول".
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األنواع المختلفة للتعلّم األفقى:
هنــاك تن ـ ّوع كامــل ىف مامرســات التعلّــم األفقــى بهــدف إحــداث التغيــر االجتامعــى
اليــوم ،والكثــر مــن هــذه األنــواع يتــم تجريبهــا مــن خــال ...

تبادل المعرفة المجتمعية:
هــذا هــو مــن اكــر اســاليب التعلــم شــيوعاً ،وعــادة تأخــذ شــكل زيــارات مــن مجتمع إىل
مجتمــع آخــر لتعلّــم شــئ معـ ّـن – عــى ســبيل املثــال ،أنظمــة توفري يومــى ،كيفيــة زراعة
القواقــع ،تقنيــات توفــر البــذور ،أســاليب رعايــة الطفــل  ...الــخ .كــا أن املجتمــع الزائــر
ميكــن أن يــأىت بخرباتــه الخاصــة ومعارفــه ليشــارك بهــا ،ىف تبــادل متعــادل للخـرات.

مجموعات تعلّم من النظراء:
كــا ىف مجموعــة التعلّــم مــن املزارعــن املوضّ ــح فيــا يــى (ص  160ىف النســخة
االنجليزيــة) ،هــذه املجموعــات تكــون غالبــاً مجموعــات اكــر ترابطــاً واســتمرارية ،
تشــارك بخــرات حقيقيــة ،وابتــكارات ،ودروس.
وتبــادل املعــارف ومجموعــات التعلّــم مــن النظــراء ميكــن أن تــؤدى إىل برامــج
مشــركة ،بــل وإىل شــبكات ،وحــركات ،واتحــادات ،ونقابــات  ...الــخ مــن خاللهــا تتحــد
املجموعــات األصغــر ملعالجــة مشــاكل أنطمــة أكــر.

االدخارات ومشاريع القروض:
"تجديد او إعادة ثقافات ومامرسات
التعلم األفقى جنب اً إىل جنب مع
التعلم العمىل ،يعترب اساىس للامرسات
التنموى ،واساىس للهدف".

هنــاك مجموعــات ادخــار تشــكّل مــن نفســها تعاونيــات تضامــن اقتصــادى .وهنــاك
أنشــطة منتــرة ملجموعــات ادخــار تلهــم وتعلّــم مجموعــات جديــدة لتأخــذ شــكالً ،ثــم
حــركات مجموعــات أوســع ترتابــط مع ـاً لتعبئــة قــروض أكــر ،والحصــول عــى مــوارد،
وأيض ـاً لتشــكيل حــركات اجتامعيــة تــرك الحكومــة ىف التغيــر الســياىس وتنفيــذه.

فحص وتجميع بيانات:
وهــو مــا يجــرى عــى املســتوى املحــى مــن فحــص وتجميــع وتنقيــة ومشــاركة
للمعلومــات أفقيــاً وباملشــاركة حــول املجتمــع – مــن حيــث تكوينــه ،ومشــاكله،
وإمكانياتــه ،واحتياجاتــه – لتوصيــل املعلومــات للمبــادرات املحليــة وكمعلومــات تشــارك
فيهــا الحكومــة.

بحث بقيادة المزارعين:
يســتخدم هــذا البحــث أســلوب املشــاركة ىف الفحــص والتجريــب واالبتــكار ىف األنشــطة
املحليــة ،وتطويــر التعلّــم األفقــى إىل مســتوى مامرســة أكــر نظامـاً.

معارض ومهرجانات التعلّم:
عندمــا يجتمــع النــاس بحريــة ىف مهرجانــات للمشــاركة مبعارفهــم وابتكاراتهــم وتعزيزهــا
مــع بعضهــم البعــض.
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ملهمة أخرى ...
"كريىس" تشارك بقصة ِ
قصة مز ي ن
ارع� من نز
ت�انيا
الجمعية أ
الهلية ف� نز
ت�انيا تحاول منذ ع�ش ات السنوات أن تعلّم
ارع� الطرق الحديثة ت
المز ي ن
تدرس ف� كليات الزراعة ف� الغرب .ولكن هؤالء الذين قبلوا
ال� ّ
ف
الطرق الجديدة لم ينفذوها بشكل جيد ،و� الواقع كانت نتيجتها اسوأ ،بينما آخرون
ممن وافقوا عىل هذه الطرق ثم تجاهلوا النصيحة ،نفّذوها بشكل جيد .ف
و� النهاية
ارع� يعرفون ث
اني� فيما بينهم أن المز ي ن
الت� ي ن
المدرب� نز
ين
أك� منهم عن
أدرك جيل جديد من
ف
تغي� أسلوبهم.
الزراعة � الظروف المحلية ،وقرروا ي
ارع� آ
ارع� عىل تكوين مجموعات تعلّم من المز ي ن
فبدأوا ف� حث المز ي ن
الخرين ،ولم
شجعوا المز ي ن
ارع� عىل االجتماع بانتظام
يكونوا متأكدين تماماً ما سوف يؤدى إليه ذلكّ .
ف
ن
ارع� الكبار � السن إىل
ومشاركة طرق عملهم وابتكاراتهم ،ودعوة بعض من المز ي

امليسون بإذن من املزارعني
"وبدأ ّ
تدوين ونرش هذه الطرق واالبتكارات،
بشكل كوميدى ،باللغة السواحيىل".

اجتماعهم ،عىل أن يكون هؤالء ممن يتمسك بعناد بطرقهم القديمة البالية والبذور
ب� (وهم آ
أ
المدر ي ن
الن ميرسين) عىل
القل إنتاجية وإن كانت مقاومة للجفاف .ولم يرص
ّ
أى شكلية أو لجان أو عمل محا�ض اجتماع ،ولكن مجرد االجتماع مع بعضهم البعض
المر وقتاً بالنسبة للمجموعات أ
للمشاركة بما يعرفونه .استغرق أ
الوىل لتكتشف أسلوبها
تصورها لكيفية التعلّم معاً ،ولكنها نجحت .وبدأت تقود هذا النوع من
الخاص ،وتضع ّ
أ
أ
ّ ت
الميسون بإذن
النشطة
المطورة ال� طالما حاولت الجمعيات الهلية أن تشجعها .وبدأ ّ
من المز ي ن
ارع� تدوين ون�ش هذه الطرق واالبتكارات ،بشكل كوميدى ،باللغة السواحيىل،
أ
أك�.
وتوف�ها ،مع إعطاء الفضل لصحابها ،لمجموعات ب
ي
ارع� ث
ورسعان ما تأ� إليهم مز ي ن
أك� لمساعدتهم وتأسيس مجموعات تعلّم مماثلة،

وأمكنهم أن يرجعوا إىل المجموعات الموجودة للمساعدة ،ولكنهم سمعوا أيضاً عن
والمر أ
مجموعات ف� أماكن أخرى نشأت عشوائياً .أ
ال ثك� إدهاشاً أن بعض مجموعات
التعلّم من المزارعينكانت قد بدأت ف� م�ش وعات تنمية زراعية ت
مش�كة  ،دون أن يحثهم
الطالق ،بينما آخرين كانوا يختارون ي ن
ممثل� للتواصل مع المجلس المحىل لطلب
أحدعىل إ
أ
خدماتهم ت
ال� لهم الحق فيها ،وعىل الخص اساليب أفضل ومنشآت تسويق .ولم
ف
يمض وقت طويل قبل أن تجتمع المجموعات معاً وتشكل فروعاً � "مفيواتا" للنقابة
ِ
أ
ين
الهلية لصغار المز ي ن
المستقل�.
ارع�
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سرين الخارجيين:
دور المي ّ
كثــر مــن عمليــات التعلــم األفقــى ،مثــل التبــادل املجتمعــى ومجموعــات التعلّــم مــن
املزارعــن ،تتطلّــب دورا ً مختلف ـاً عــن األخصائيــن املش ـ ّجعني.

اإلعـــــداد:

سيادة الغذاء

قبــل أى عمليــة غالب ـاً يكــون هنــاك كثــر مــن اإلعــداد ،فعــى ســبيل املثــال مســاعدة
املشــاركني عــى الوضــوح ىف التعبــر عــن الغــرض مــن التبــادل ،ودعــم التخطيــط
واإلعــدادات اإلداريــة (اللوجســتية) الخاصــة بالســفر والطعــام ،إذا لــزم األمر ،واملســاعدة
عــى تعبئــة املــوارد  ...الــخ.

الدعــــم:

سيادة
البذور

بعــد تنفيــذ العمليــة املطلوبــة ميكــن لألخصــاىئ أن يقــ ّدم الدعــم ىف تطبيــق التعلــم
وتنفيــذ الخطــط.

االجتماعات والمشاركة:
خــال العمليــة يجــب اإلهتــام بثقافــة االجتــاع واملشــاركة بــدالً مــن ثقافــات "ورش
ـرون
العمــل الغربيــة" .فكثــر مــن التبــادالت األكــر نجاحـاً ال يقــوم بالتيســر فيهــا ميـ ّ
خارجيــون.

مــاذا تعلّمنا عــن التعلّم األفقى
عــادة تكــون عمليــات التعلّــم األفقــى فوضويــة .وعــى مســتوى املجتمــع نــادرا ً مــا
ميسيــن .التبــادالت غالبـاً
تنجــح التبــادالت املعرفيــة إذا كانــت تتــم ىف ورش عمــل لهــا ّ
تنجــح خــال الطقــوس والثقافــات املحليــة حيــث الدارســن مــن املجتمــع يكتشــفون
طرقهــم الخاصــة للمشــاركة بالخ ـرات واملعــارف.
أقــل هرميــة :عمليــات التعلّــم األفقــى ميكــن أن تش ـ ّجع ظهــور قيــادات أقــل هرميــة
وأكــر تيس ـرا ً ومتكين ـاً.
املشــاركة :رأينــا اتجاهــات وســلوكيات ومشــاعر متزايــدة يامللكيــة فيــا بــن املشــاركني،
واســتعداد متزايــد للمشــاركة ىف املجازفــة واملســئولية.
املعرفــة الفطريــة :تعــرف عمليــات التعلّــم األفقــى باملعرفــة واملامرســات العضويــة
الفطريــة ،وتقـ ّدر قيمــة معــارف املنفذيــن وليــس فقــط املفكريــن .كــا تعــرف وتقـ ّدر
وتعبــئ تنـ ّوع املامرســات وأشــكال املعرفــة .وتقـ ّدر قيمــة عمليــات التعلّــم غــر الشــكلية
والفطريــة والثقافيــة.
التعــــاون :التحــ ّول مــن ســد االحتياجــات الفرديــة إىل التعــاون ىف ســد االحتياجــات
العديــدة.
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التفاعـــــل :ميكـ ّن التفاعــل مــن دعــم الزمــاء والتعاطــف ،ويوفّــر مســاحات أكــر أمانـاً
وإنســانية ويعطــى مســاحة لتفاعــل بــرى اكــر طبيعيــة.
األصالــة :التبــادالت األصيلــة مــع التن ـ ّوع الــكاىف غالب ـاً مــا يــرز األزمــات والرصاعــات
التــى مــن خاللهــا ميكــن اختبــار التح ـ ّوالت.
التبادل الثقاىف :تبادل التعليم يحفزه التبادل الثقاىف.

"تعرتف عمليات التع لّم األفقى
باملعرفة واملامرسات العضوية
الفطرية ،وتق ّدر قيمة معارف
املنفذين وليس فقط املفكرين".

المشاركة بقصص واقعية:
املشــاركة بقصــص حقيقيــة وعــرض املواقــف ىف منــاخ ودى ملــئ بالثقــة والتعاطــف
يســاعد عــى تشــكيل الصــورة مبســتويات جديــدة مــن التعلّــم والتنميــة .فالقصــص متكّن
املســتمعني مــن إعــادة اختبارهــا والدخــول لحيــاة مــن خــال الحــى ،واكتســاب خـرات
جديــدة للتعلّــم منهــا والحفــز عــى التعلّــم االختبــارى لجميــع املشــاركني .ومنهــا ميكــن
أن ينشــأ تفاهــم متزايــد ومشــرك .وهــى ليســت فكــرة حديثــة ،وإمنــا تعتــر عنــر
الحيــاة الطبيعــى لتنميــة مجتمعيــة صحيــة منــذ زمــن ســحيق.
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أخ�ة نختم بها...
قصة ي
صغ�/عامل إجتماعي ف ي� مقاطعة ليمبوبو عن
لقد سمعنا قصة مزارع ي
ف
كيفية نجاح حوال ي ن
ست� قرية ي� إحياء ممارسة تقليدية قديمة خاصة
ي
باالجتماع مرة واحدة ف ي� السنة لمشاركة البذور ،ف ي� مهرجان السنوي للبذور .كانت تلك
العادة قد سقطت وأهملت منذ بداية دخول الصناعة الزراعية ،إيذاناً ببدء الحكومة
اعي� الذين بدأوا ف� تعليم صغار المز ي ن
تعي� الضباط الزر ي ن
ف� ي ن
ارع� بالطرق الحديثة
ي
ي
�ش
الك�ي المحتكرة للبذور
كات
ال
عل
ومقلق
كل
وإعتماد
عميقة
تبعية
خلق
مما
اعة،
ر
للز
ب
ي
ي
والسمدة ومبيدات آ
أ
الفات .لقد كانت ورشة العمل ت
ال� نظمتها منظمة يغ� حكومية
ي
ت
عل
محلية للتوعية بأخطار البذور
ّ
ال� ي ّ
غ�ت الموازين وشجعت ي
المعدلة وراثياً هي ي
تجديد الممارسة القديمة.
آ
ارع� مرة أخرى يرسلون ي ن
الن ،ف� قرية مختلفة كل عام ،عاد المز ي ن
ممثل� لكل قرية،
ي
يجمعون أكياس البقوليات والحبوب ويتجمعون لعدة أيام  ،يطهون ويتذوقون الطعام،
ومن ثم يتشاركون البذور بالمجان وبحرية تامة ،مع تبادل المشورة حول أفضل السبل
أ
أ ن
غا�
للزراعة والنمو .وكل هذا يولد أيضاً إحياء الممارسات الثقافية الخرى ،من ال ي
تع� عن هوية متجددة لمجتمع متماسك ت
ت
وم�ابط.
ال� ب
والرقصات والقصص ي
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شخص ما باهتمام
عندما يصغى إليك
ٌ
شخص ما باهتمام
عندما يصغى إليك
ٌ
تصبح كأنك تمسك بكوب منبعج
كان معك منذ الطفولة
تنظر إليه وهو يمتلئ بماه بارد عذب
وعندما يمتلئ إىل الحافة
فهذا ن
يع� أنك مفهوم
أما إذا فاض ولمس جلدك
فهذا ن
يع� أنك محبوب
شخص ما باهتمام
عندما يصغى إليك
ٌ
الغرفة ت
ال� تكون فيها
تمتلئ بالحياة
والمكان الذى كتبت فيه أول قصيدة لك
يبدأ ف� التوهج ف� ن
عي� عقلك
وكأنه قد تم اكتشاف الذهب
شخص ما باهتمام
عندما يصغى إليك
ٌ
أ
ن
عندئذ قدميك
الحافيت� تكونان عىل الرض
ي
وأرض محبوبة كانت تبدو بعيدة
آ
الن هى معك ف� بيتك
من قبل "جون فوكس"

Finding What You Didn’t Lose
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