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  المحتويات
  
        4صفحة  

  ؟ما هو البحث التعاوني ومتى نستخدمه
مـات الـيت يشـارك فيهـا متلقـو املـنح والشـركاء مـن املنظ) الـتعلم معـاً (وجد بعض املاحنني أن متـارين 

وهنـــا  ،دة ملقاربـــة تقييميـــةغـــري الرحبيـــة واملؤيـــدون واملمولـــون اآلخـــرون ميكـــن أن تشـــكل طريقـــة مفيـــ
  .يصف مقدمو املنح العناصر األساسية هلذه التمارين ويبينون قيمتها

  
  8  صفحة

  مصغرة ةحالة دراسي
ر توجـه جديـد حساسـه بظهـو إمن خالل  .استخدام البحث التعاوين لدعم النمو يف حقل جديد

طـــرح أحـــد املمـــولني القيـــام بعمليـــة حبـــث تعـــاوين مـــن أجـــل مســـاعدة  ، يف حقـــل تطـــوير الشـــباب
 .ااملنظمات الرئيسية على املشاركة يف التعلم وحتسني ممارسا

  
  12 صفحة 

  أسئلة شائعة حول البحث التعاوني
بــدءا مــن ليــة حــول أمــور عديــدة يتنــاول املشــاركون يف تعاونيــات الــتعلم سلســلة مــن األســئلة العم

القــوة إىل دور اخلــرباء مــروراً باألوقــات الــيت مل يكــن النمــوذج التعــاوين يعتــرب فيهــا  اخــتالل مــوازين
وانتهاء بقائمة االعتبارات اليت ينبغي أن يأخذها مقدم املنح يف احلسبان قبـل السـري  ،فكرة جيدة

 .شبيهة ملتلقي املنح على هذا الدرب إضافة إىل قائمة
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  ومتى نستخدمه؟  لبحث التعاونيما هو ا
 زيـــادة تـــأثيرات اســـتثماراتهم: يســـتخدم مقـــدمو المـــنح وســـائل التقيـــيم الرســـمية ألســـباب عـــدة منهـــا

تعزيـــز المنظمـــات الوســـيطة وتقويتهـــا فـــي ميـــادين و  مســـاعدة متلقـــي المـــنح علـــى تحســـين فعـــاليتهمو 
هــؤالء بعـض ويسـعى  .االجتمـاعيفـي بنيـة العطـاء  دخـال عمليـة الـتعلم بشـكل أكثـر عمقـاً إو  عملهـا
 ،يؤمنون بأن هذه المقاربة التعاونية هي التـي تسـتطيع تحقيـق أهـدافها بشـكل أفضـل ممنن و المانح
  .إلى جنب ، جنباً متلقي المنح الذين يعملون معهم معللتعلم 

  
كاء يف الـتعلم مـن بـني مقـدمي املـنح ومتلقيهـا والبـاحثني املستشـارين يعمل البحث التعاوين على إجيـاد شـر و 

مممواملقيمني من أجل استخالص وبناء معرفة مفيدة من  وتعتمد هذه املقاربة على أنظمـة متنوعـة  ، ارسا
قــل حمــن  املمارســات اخــتالفورغــم  .تشــمل البحــث التشــاركي والتطــوير املؤسســي ونظريــة تعلــم البــالغني

حلالة مصغرة كمثال لكيفية سـري مقـدم املـنح يف مثـل هـذه دراسة  يف هذا الدليلسنقدم إال أننا  ،حقلإىل 
  :اهلامةاملشرتكة وفيما يلي العناصر  –العملية 

  
  مــين وغيــرهم صــريحة بــين الممــولين ومتلقــي المــنح والمستشــارين والمقيِّ العالقــة زمالــة

متييــز أو أفضــلية فيمــا بيــنهم  وضــع األهــداف بشــكل مجــاعي دون يــتم فيهــا مــن المشــاركين
  .جنباً إىل جنب يسري فيها التعلم الفردي واملشرتك ،بسبب اخلربة

  
 هـذا يشـمل و  مبكر بالعمل معاً على صياغة األسئلة التي ينبغي اإلجابـة عليهـااللتزام اال

املعلومــات وتــدقيقها إضــافة إىل اســتخالص النتــائج دون جتزئــة الطريقــة الــيت ســيتم فيهــا مجــع 
م   .املهمات وفقاً لألنظمة اليت يعمل فيها املشاركون أو مهنهم أو مؤهال

  
 ميـع النـواحي واالخنـراط يف العمـل املتعلـق جب اإلحاطـةيـتم فيهـا  عملية تنفيذ وتقييم مفتوحة

الـــدروس طريـــق ووضـــع البـــدائل واســـتخالص باملنحـــة ومواجهـــة التحـــديات الـــيت تـــربز علـــى ال
  .والعرب

  
 يسمح بدوران العمل والتأمل والتفكري والـربط على حنو  تفاعل بين المشاركينوتيرة يجاد إ

  .بني املمارسة والنظرية
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 وبــأن  مشــترك بــأن التجــارب واألفكــار المتنوعــة تســهم فــي تحســين الــتعلماليمــان اإل
بعالقــة نشــطة مــع  يت تــرتبطمارســة علــى اخلــط األول للعمــل والــاخلــربة املصــرفية تــأيت مــن امل

  .املعرفة تنتج باملشاركة ،وعلى حد قول بعض املشاركني، باختصار –البحث والتقييم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلرشادي؟ الكتيب هذا في الواردة األمثلة استقينا أين من
  
  :يلي ما مشلت التعاوين البحث يف خربات اكتسبوا الذين املنح إىل والساعني املاحنني، املنح، مقدمي من عدد وإرشادات نصائح إىل رجعنا لقد
  

 - املهاجرين، وإدماج املدنية املشاركة موضوعات يتناول الذي "التعاوين مبالتعل" يسمى ما بتكوين قامت اليت اإلقليمية املؤسسات إحدى 
 .السابق ذكرها املؤسسة خبالف منظمة عشرة أربعة البحث مشل كما

 - لرسالة للوصول" املفتاح" باعتباره حىت أو ،كمفتاح واالستقصاء املشرتك التعلم يستعملون ممن حملية تعاوين متويل مؤسسة أعضاء من عدد 
 .الفقرية الريفية اجملتمعات يف ذاتياً  املكتفية والعائالت القيادات، الثروات،" لبناء كةمشرت 

 - التغيري أجل من القيادة عن جديدة معارف إجياد أجل من كباحثني معاً  يعملوا لكي احمللية اجلوائز متلقي بدعوة قامت حملية مؤسسة 
  .االجتماعي

 - عناصر من كعنصر الشبايب النشاط توظيف ميكن كيف استكشاف على املنظمات لتشجيع التعاوين بالبحث استعانت دولية مؤسسة 
 .الشباب تنمية برامج



6 
 

 باملفكرين ميدنا أن التعاوين للبحث وميكن املنفذين، من أهم املفكرين فإن السائدة، للثقافة طبقا"
م بكل واملسامهني املقّيمني، ،املمولني ،واملنفذين  ويستطيع املعلومات، جتميع يستطيع ومجيعهم ،فرضيا

  ".تقييماً  ميتلك أن منهم كل
  .من أقوال مقدم منح واصفا اآلمال اليت يسوقها البحث التعاوين

 
  ؟ث التعاونياذا ينبغي على مقدم المنح أن يستخدم البحلم

  :إن البحث التعاوين يطرح السؤال التايلف ، يل الربامجئو وفقاً لقول احد مس
  "؟من الذي يقوم بالتعلم" 
  
 ؟املنظمــات احملليــة ؟هــل هــم القيــادات اجملتمعيــة :علــى الوضــع القــائميعتمــد اجلــواب علــى هــذا الســؤال  إن

إن أي شــخص ينتمــي إىل هــذه القائمــة عليــه أن  ؟املؤسســة نفســها ؟نمــو البــاحثون واملقيِّ  ؟احلقــل بأكملــه
ــا؟ ؟ هــاانطالق يشــارك بنشــاط يف هــذه العمليــة اجلماعيــة منــذ ممــارس  يجيــب علــى أهــل هــي املؤسســة ذا

    .املنظومة منذ البدايةأن يساهم بنشاط يف  موجود على القائمة
  

 الول على حتقيق هدفه عرب بناء املعرفة الـيت توضـع يف جمـيساعد املمِّ البحث التعاوين هو تعلم مقصود إن 
 هـــذا الـــدليل أن مقاربـــة إصـــدارلقـــد شـــرح لنـــا األشـــخاص الـــذين قابلنـــاهم مـــن أجـــل و  ،املمارســـة النشـــطة

البحــث التعــاوين  فــإنأخــرى،  عبــارةب .البحــث التعــاوين تــدمج مجيــع العناصــر الضــرورية لتعزيــز حقــل العمــل
  :فيما يلي ميكن إن شئت أن يكون عامال مساعدا

  
 بناء شبكات لتعلم الزمالء من مختلف المؤسسات والقيادات  

املــــنح  متلقـــيوســــيلة تنظيميـــة لتطـــوير العالقـــات بـــني ه املقاربـــة كذحـــدى املؤسســـات هـــإاســـتخدمت 
وعلـــى حـــد قـــول أحـــد  .مل تـــتح هلـــم فرصـــة االتصـــال ببعضـــهم الـــبعض ممـــن العـــاملني يف احلقـــل نفســـه

طلبـــا  يلجئـــون لبعضـــهم الـــبعضهـــم و  ،زمـــالء جتمعهـــم الصـــداقة بعضـــهم أصـــبح قـــدفمثقـــدمي املـــنح، 
صـبح الـتعلم معـاً طريقـة عظيمـة لبنـاء ألقـد  :يضيف أحد املستشـارين مـن مشـروع آخـربينما  ،للنصح

  .املستخدمة يف كسر اجلمود وغريهاالطرق  كالثقة أفضل من تل
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 تطوير العالقات بين ممارسي العمل وبين الباحثين  
 تـدفع عمليــة الـتعلم إىل األمــام كمـا يقــول أحــد رين واملمارسـني هــي الــيتإن األفكـار املتبادلــة بـني املنظِّــ

ا نادرة بشكل مدهش  ، املمولني عـن التعـاوين  الـتعلم ة ذلـك املمـوللقد استخدمت مؤسسـ ، كما أ
الذين يعملون بـني األشـجار والـذين (من أجل توسيع احلوارات بني املمارسني واملشرفني وعي وإدراك 

وحيرتمــون بعضــهم الــبعض، يعرفــون أصــبحوا اجلميــع  أنلقــد ترتــب علــى ذلــك و ) بــةيشــرفون علــى الغا
  .أيضاً  فيهعلم بعضهم البعض بل ويؤثرون 

  
 ربط بين التعلم الفردي والمؤسسي والحقلي بطرق تعزيزية ومتبادلةال 

دخل هـؤالء يف أن تُـ القيادات اجملتمعيـة ألعـراق معينـة استطاعت بعض الربامج اليت تعمل على تطوير
كمـــا اســـتطاعت   ، شـــراكهم يف العمـــل املـــدينإمـــن خـــالل  عمليـــات تصـــميم واختيـــار املنـــاهج القياديـــة

م وجلـــب املنظمـــات إ م علـــى قيـــادة أبنـــاء جمتمعـــا شـــراك كـــادر املنظمـــات اجملتمعيـــة يف حتســـني قـــدرا
  .األفكار والوسائل الالزمة هلذا النوع من بناء القدرات نباطمعاً من أجل است لتقاءاجملتمعية لال

  
 وتعزيز المنظمات الوسيطة ضمن حقل معين بناء 

  :ت الربامج ممن طوروا مبادرة حول البحث التعاوينئوالإحدى مستقول 
لة املـذكورة ئو لـذلك قامـت املسـ ، مؤسسـيت الـتعلم يف مكـان آخـر غـريسـس أكان من املهـم أن يت

ــامــن أجــل إدارة عمليــة البحــث ومــن مث أ اً وســيط اً باختيــار معهــد  حبــذر وجــدت املخــرج اخلــاص 
  .يف املعرفة واملنزلة ا كوسيطنما منت قدرابي

  
 حسن عملك 

  :ويضيف .أن على مقدمي املنح أن يتعلموا أيضاً  يقول أحد ممويل عملية حبث تعاوين
 ،متامــاً مثـل شــركائنا اآلخــرين صــورات واخللفيـاتالتعلينـا أن نكــون منفتحـني أمــام النقـد وأمــام  إن
 قومـوافهـل تتوقـع مـن اآلخـرين أن ي ،أفضـلميكنهـا أن تصـبح  كيـف  رىإذا كانـت مؤسسـتنا ال تـف

  ؟أجل ذلكاملغامرة من 
   :ويقول مدير مؤسسة تعاونية 

لتحســني  خلفيــات تصــورات كنــا حنــاول أن نوجــد خمتــرب تعلــم حيــث ميكننــا مجيعــاً احلصــول علــى
 .عملنا
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 :حالة دراسية مصغرة

  استخدام البحث التعاوني لدعم النمو في حقل جديد
  

حدى مقدمات املـنح تزايـد عـدد املنظمـات اجملتمعيـة الـيت تؤسـس مشـاريع مـن إالحظت ، قبل بضع سنني
كانــت الفكــرة جديــدة نســبياً يف ذلــك الوقــت ومل   ،احليــاة املدنيــة أجــل تشــجيع الشــباب علــى املشــاركة يف

ولكـــن القليـــل مـــنهم كـــان  ،حســـب قوهلـــا، تنفيـــذها كـــان النـــاس حيـــاولونو  ،يكـــن أحـــد يعـــرف عنهـــا الكثـــري
 مل يكـن أحـدو كان هناك الكثـري مـن املمارسـة والقليـل مـن النظريـة ،  املوضوع مع اآلخرينيف ذلك يتحدث 

  .يكتب عن الشباب كناشطني مدنيني
  
بتشجيع طـرح برنـامج عمـل جيلـب متلقـي املـنح للـتعلم فقد قامت مؤسستها مثلها مثل مؤسسات أخرى و 

 رتراقــب مؤسســات أخــرى تؤســس منــابمؤسســتها فقــد ظلــت  نتيجتــهمعــاً، ولكــن األمــر اخــتلط علــيهم يف 
ر واملــــدخالت ولكــــن دون وجــــود رســــالة واضــــحة حــــول اعيــــة لطــــرح األفكــــتــــدعو إليهــــا املنظمــــات اجملتم

املقصـود باالسـتفادة مـن  هـو مـنعمل يستطع املشاركون التأكد دائمـاً و ، صدارهاإاملخرجات اليت ترغب يف 
  .وما هي املخاطر اليت يتضمنها هذا التمرين بالنسبة للمشاركني ،اذااحلوار ومل

  
  
  
  

  التقييم في اللغط تجاوز
  
 ولدى مؤسساتنا لدى مقبولة بطريقة وندعمه منِّوله الذي العمل وحتليل توثيق على تساعد وتقدير تقييم وسائل استخدام يف منح، كمقدمي نرغب، حنن
 سلسلة كرافت غراند قدمت فقد خمتلفة، مقاربات من املستخلصة الفوائد وزن على املنح مقدمي مساعدة أجل ومن لذلك األوسع، واجملتمع املنح يمتلق

ا،باس املتعلقة الشائعة األسئلة على وجييب وسيلة كل أساسيات السلسلة هذه يف دليل كل ويشرح املوجزة، األدلة من سلسلة وهي التقييم وسائل  تخداما
 ملعرفةraft.orgcwww.grant  موقعنا زوروا التعلم من املزيد يف الراغبني للقراء. املوارد قائمة إىل إضافة املنح، مقدمي قبل من تطبيقها سبل ويشرح

  .األخرى اإلصدارات
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 اهتمـت علـى حـد سـواء ولكنهـا ،باحلصول على املعلومات لنفسها وملؤسسـتها كانت مقدمة املنح مهتمة
  :وتقول يف هذا الصدد ، بتجميع معلومات عن احلقل الذي تعمل فيه

عمليــة التطــوير كجــزء مــن التنظيمــات الشــبابية   إضــفاء الشــرعية علــى ممارســات كنــت أرغــب يف
ولكـــن هـــذا كـــان يعـــين احلصـــول علـــى املســـاعدة مـــن ممارســـني ومـــراقبني مل يعتـــادوا علـــى  ،شـــبايبال

  .ول يطلب ذلكممِّ  ، ناهيك عن وجودبني بعضهم البعضفيما املشاركة يف املعلومات حىت 
  

  ؟كيف قاموا بوضع أجندة تعلم مشترك
ن املمارســــني واملستشـــارين إىل جانـــب عــــدد مـــن مقـــدمي املــــنح بـــدأت مقدمـــة املـــنح بتشــــكيل جمموعـــة مـــ

   :تقول يف هذا الصدد، مبكر من أجل إطالق مبادرة جديدة إعداد اآلخرين ضمن فريق للعمل يف
، ويف يـدور حـول املمارسـة جمـاالً وأن نبـين  ممكن، ج إىل السطح أفضل وأوسع  تفكريِر أردنا أن خنُ 
دعونـــا جمموعـــة مـــن أثـــين عشـــر مؤسســـة تعمـــل عـــرب الواليـــات املتحـــدة وأربعـــة  مـــر فقـــدآخـــر األ

  .منظمات من جنوب أفريقيا وكينيا للمشاركة يف شبكة تتعلم متتد على مدى ثالث سنوات
  
قمنـا  .كنا جمموعـات رئيسـية تلتقـي معـاً مـن أجـل تعلـم أشـياء نسـتثمرها يف عملنـا عـرب عمليـة جتريبيـةلقد  "

ولقـــد  .ي املـــنحمقالـــت إحـــدى مقـــد "،نا األســـئلة الرئيســـية للـــتعلم معـــاً ووضـــع ،ار عمـــل معـــاً بتصـــميم إطـــ
لية جتميـع ئو منظمة وسيطة لتوزيع املنح وإدارة املبادرة وتوفري املساعدة الفنية وحتمـل مسـ استدعت املؤسسة
مــن متلقــي املــنح الختيــار  اً ، ومت تشــكيل فريــق ضــم عــددينالــيت نتجــت مــن البحــث امليــدا ونشــر املعلومــات

  .ماملقيِّ  –الباحث 
  

عنصـراً " :حبسـب قـول مـدير املنظمـة الوسـيطة ،تلقت املنظمـات املشـاركة دعمـاً تشـغيلياً وشـكل هـذاولقد 
مشلـــت عمليـــة وقـــد  ".هامـــاً فقـــد كـــان عليـــك أن تـــدفع النقـــود للنـــاس مـــن أجـــل أن يقـــدموا لـــك أفكـــارهم

سـاعدة فنيـة مـن املنظمـة امل سنوية للتدريب وتقدميقع مو  اتث عقد لقاءات سنوية للتعلم وتبادل زيار البح
وجتميـع وحتليـل املعلومـات بطـرح األسـئلة املقّيمـني  عـن طريـق قيـام سـاعدةاملو  ،الوسيطة اليت أدارت العمليـة

ـــادة لـــدى إىل  جانـــب مـــنح فرديـــة صـــغرية لـــدعم التخطـــيط االســـرتاتيجي والتقيـــيم الـــذايت وتطـــوير روح القي
  .الشباب
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  :حد املشاركنيأيقول و 
وقـد   .كنا هناك من أجل حتديد الفرضيات واإلجابة على األسئلة والبحـث عـن ممارسـات سـليمة

ا املقرتحة  كل جمموعةكان ل     .ااصة اخلأهدافها ومنتجا
  

م مـا حتتـاج لُ الرتكيز على التعلم ودفع كـل منظمـة لـتعّ "وكان القصد حبسب قول مدير املنظمة الوسيطة هو 
كانــت األجنــدة تتضــمن الســعي للحصــول علــى   "،ويف الوقــت نفســه اإلســهام يف الــتعلم املشــرتك ،لتعلمــه
  :لألسئلة التاليةأجوبة 

مــدى ومــا  ؟ؤسســية املطلوبــة مــن أجــل أن تــؤدي منظمــات الشــباب عمــًال نوعيــاً مــا هــي القــوى امل
،  علــى نطــاق واســع؟ مــن أجــل نشــر األجوبــةو   ؟احلــراك الشــبايب يف نتــائج تطــوير الشــباب إســهام

ائي كما تضمن   .تصميم الربنامج إصدار تقرير 
  

  ؟ما الذي تم إنجازه
مـون إىل جانـب شـهادات املؤسسـات املشـاركة أن العمليـة حققـت أربـع نتـائج ملقيِّ تبني التقارير الـيت كتبهـا ا

  :على األقل
  

  داء البرنامج أتحسين  
ســـاعدت املبـــادرة كـــل مـــن شـــارك فيهـــا علـــى إجـــراء مســـح للشـــباب مـــن أجـــل  :مثـــال علـــى ذلـــك

م اً حتديد طرق    :وعاتوكما وصف األمر أحد املوظفني يف أحدى اجملم ، لتحسني خدما
وضــعنا خطــة لتــوفري فــرص قياديــة أكثــر للشــباب الــذين كانــت مــدة و نظرنــا إىل الثغــرات 

م يشاركون بشكل أوسع م على الشعور بأ دف مساعد   .مشاركتهم أقل من سنة 
  

 عالقات جديدة واتصاالت أوسع  
  :يقول أحد املشاركني

ــم احتكــوا شــباب املشــاركنيكــان األمــر مثــرياً ومنعشــاً بالنســبة ملوظفينــا ولل  بأشــخاص أ
 أربعة عشـر أو مخسـة عشـربيكررون عمل األشياء  من ذوي اخلربة متنوعني ومتحمسني

عالقـــات قويـــة بقـــي العديـــد منهـــا حمافظـــاً علـــى  تكونـــتلقـــد  .خمتلفـــة عـــرب الـــبالد طريقـــة
   .ستمراريتها
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   :مقدمي املنح لقول أحدووفقاً 
  .سوف نبقى على اتصال مع العديد من املنظمات وسنظل نشاركها املعلومات واملوارد

  
  أفضل وتقدم في التنظيمذاتي تقييم  

  :يقول أحد املشاركني
االلتـــزام بعمليـــة إن  ، والتنظـــيم الشـــبايب هـــو أمـــر االجتمـــاعيتعلمنـــا أن االلتـــزام بـــالتغيري 

حتميـــل األخطـــاء  فيهـــافهـــذه العمليـــة بطبيعتهـــا طويلـــة األمـــد يـــتم  ،الـــتعلم هـــو أمـــر آخـــر
  .وحتدي األفكار وحىت تغيريها أحياناً إضافة إىل تعلم املرونة والتكييف

  
 أقوى مجال  

ساعدت مبادرة التعلم على حتريك عملية تأسيس تعاونية بني ممويل عمليات تنظيم الشـباب لقد 
لشباب والقيادة بشكل أكثر انتظاماً يف أدبيات التطوير العملـي شاركة امب تتعلقوظهرت مواضيع 
   :يل الربامج يف هذا الصددئو ويقول أحد مس .واملدرسي للشباب

  .يف العديد من األماكن متدخاليف رؤية فكرة احلراك الشبايب  يتمثلن النجاح إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدراسية الحالة هذه في
  

  التعلَّمية؟ املبادرة هذه يف املشاركون فعل ماذا  معاً، والعمل تعلمال هو التعاوين البحث
  :باملنجزات جزئية قائمة يلي فيما  

رئيسية أسئلة على االتفاق 

 للتعلم جمموعات يف االلتقاء  
اخلرباء من واملساعدة التدريب تلّقي 

آخرين أعمال لرؤية املوقع زيارة 

وماتاملعل وحتاليل األحباث إجراء 

م قدرات دراسة  مؤسسا

أحباثهم نتائج حول ائي تقريراً  صدارإ  
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  أسئلة شائعة حول البحث التعاوني
  

بــرزت هــذه ، بحــث التعــاوينعنــدما ســألنا املــاحنني وطــاليب املــنح حــول الفــرص والتحــديات الــيت يواجههــا ال
ا األكثر أمهيةاأل   :سئلة واألجوبة على اعتبار أ
  

كيف يمكـن إيجـاد شـراكة تعلـم حقيقـة بـين الـزمالء إذا كـان أحـد الشـركاء يـوزع األمـوال 
  ؟والثاني يتلقاها

  
 ، لـيس مسـتحيالً  هذا األمـر ولكن ، ولني ومتلقي املنحقد يكون من الصعب إقامة شراكة حقيقية بني املمِّ 

 ميثلـــــون املـــــنح يمقـــــدمإن  .معظـــــم األحيـــــان كنتيجـــــة ملفاوضـــــات حـــــل وســـــط كات تـــــأيت يفا فهـــــذه الشـــــر 
م قبــل كــل شــيء وال ميكــن هلــم أن يتحــرروا متامــاً مــن قيــود هــذا الــدور ــدف و  ،مؤسســا  عالقــة الــتعلمال 

  .شفافة وذات قيمة وجزءاً من عملية التعلم هاجعل إىلبني املشاركني بل  طمس االختالفات أو الفروقل
  

وســوف  ، ســوف يســتخدمون بعــض مــا تعلمــوه كــي يصــدروا أحكامــاً حــول التمويــلنيصــحيح أن املمــول
القـة ال تلتفـت إىل ذلـك بـل تتجـه لبنـاء عأ ولكـن النقطـة هنـا هـي، يطلبون بعض املعلومات كشرط لـذلك

ـا عنصـر يف عمليـة تعلـم أوسـع ختـدم أهـدافاً أخـرى   يتفهم فيها مجيع املشاركني احتياجات املمولني على أ
  .كثرية وتنفتح على نقاش وتفكري مشرتك

  
لقـد قلـت ملتلقـي ": ويقـول أخـر ، "ئـاً وشـفافاً مـا أمكـنيأحاول أن أكون مهَّ " :يل الربامجئو يقول أحد مس

 ."العإطـِّكم قواعد اللعبة اليت سندخل فيها حبيث يكون بإمكانكم إجـراء اختيـاركم بعـد سوف أري :املنح
ولكـن هنـاك عناصـر رئيسـية أخـرى هـي وجـود ، لمؤسسـةل واقعيـةرفـع تقـارير رمسيـة و هذه القواعد  من بنيو 

 يفخلـق الرغبـة ل الصادق للمعلومات عرب سـري العمـل و من أجل التباد للتصورات واخللفياتآلية متواصلة 
  .ن يصغي ويتجاوبألمقدم املنح 

  
مع مرور الوقت حني يرى الناس أن هناك أنـاس آخـرون ميكـن االعتمـاد  بىنوهي تُ  ،الثقة هي أمر جوهري

تـــاً كافيـــاً للتفكـــري وجلمـــع املعلومـــات وعلـــى وق تـــيحكمـــا أن املوازنـــات جيـــب أن ت  مـــا يقولـــون اعلـــيهم ليفعلـــو 
ومــن املهــم أيضــاً أن تضــمن املؤسســات شــيئاً ذا قيمــة  ، وهــو أمــر ضــروري ، املشــاركني أن يتحلــوا بالصــرب

م يقدمون لـك عملهـم"الت عن الربامج ئو تقول أحدى املس .حقيقية للمنظمات املشاركة يف التعاونية ، أ
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أن تســـاعد متلقـــي املـــنح علـــى فـــتح األبـــواب وتطـــوير العالقـــات مـــع عـــامل العطـــاء  يف املقابـــل فـــإن عليـــكو 
  ."االجتماعي

  
خاصـــة مـــا يريـــدون أن ، ليســـت مصـــالح المشـــاركينأ ،مســـألةعنـــدما تصـــل إلـــى أســـاس ال

  ؟يتعلموه مختلفة جذرياً 
  

لـذلك  ، سه تسري على خط سياسي واحدولكنها يف الوقت نف ،ختتلف املصاحل بني املاحنني ومتلقي املنح
تريــــد "  :يقــــول مــــدير أحــــد الصــــناديق التعاونيــــة ،فــــإن مــــن مصــــلحة كــــل منهمــــا أن يــــرى اآلخــــر ناجحــــاً 

ــ" :يضــيفو  ".التــأثري تقــيساملؤسســات أن تعــرف كيــف    يف إطــارللنظــر إىل املنــتج وإىل احلقــل  يلــونم ميإ
ايف بينمــا ترغــب املنظمــات الطالبــة للمــنح  كلــي واحــد، ــا تبــدي ، ولــذلكأن تــتعلم كيــف تعــزز قــدرا  فإ
ولكــن إذا اجتمــع املمارســـون لوضــع صـــياغة أكثــر وضـــوحاً  "،بالعمليـــة يف مســتواها الفـــردي رثــاهتمامــاً أك
فــــإن  ، اســــرتاتيجيات املقاربــــة وحتقيــــق النتــــائج عــــنو  ،االجتمــــاعيحــــداث التغيــــري إكيفيــــة   عــــنألفكــــارهم 

  .باستطاعتهم نصرة مقدم املنح وشد عزميته وجلب املزيد من االستثمار اخلاص والدعم العام
  

لقــد اســتطعنا ، در بــثمنقَّــكــان األمــر ال يُـ " :حــدى التعاونيــاتإيقــول أحــد ممثلــي منظمــة متلقيــة للمــنح يف 
يســتطيع  ،مــن نــاحيتهم  ".ومــا جنــح ومــا مل يــنجح، أن نشــاهد مــا الــذي حيــدث يف احلقــل األوســع لعملنــا

يسـاعدوهم لكـي يصـبحوا أكثـر فعاليـة أن مقدمو املنح أن يعززوا قوة قيـادات املنظمـات الـيت تتلقـى املـنح و 
مـا  كـل مشـاركلقـد رأى  " :ويقـول أحـد مقـدمي املـنح، املمارسـات الواعـدة بـني الـزمالء لعرب تشجيع تباد

ولكــن املشــهد كــان مــن زاويــة ضــيقة صــغرية وكــان هــذا أحــد  ،ع عاملــاً أفضــلصــنكــي نل الــذي يتطلبــه األمــر
  ".األسباب الذي دعانا إلدخال تنوع يف خلطة جمموعتنا

  
يعتــربون بــذات املعــىن يس البــاحثون واملقيمــون ألــ ،ولكــن !اخلــرباءلغــوا إ :يقــول بعــض أنصــار الــتعلم التعــاوين

  ؟أيضاً  "خرباء"
  
 –ولكــن إزالــة األدوار املتميــزة لســلطة اخلــرباء  ،إزالــة اخلــرباتفــإن اهلــدف لــيس هــو  ، يف معظــم احلــاالت 

ـا تلـك ا ـا األمـر إلونعـين  ال ميلكـون خلفيـات أو  نلـذيا هـؤالء إقصـاءإىل قطاعيـات الفكريـة الـيت ينتهـي 
لـــذلك يعتـــرب اختيـــار  ، مـــن منتجـــني هلـــا مـــؤهالت أكادمييـــة أو التعامـــل معهـــم كمســـتهلكني للمعرفـــة بـــدالً 

  .ل تعاونية التعلمياملقيمني املشاركني أو املستشارين أحد أكثر القرارات احلامسة يف تشك
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ة االجتماعيـلكـن يف هـذا السـياق تـأيت املهـارات و  ،ن املؤهالت واخلربات والتجربـة هـي أمـور مثينـةإصحيح 

إن " :يقــول أحــد ممثلــي منظمــة وســيطة .مســاوية هلــا يف الــثمن وكــذلك األمــر بالنســبة للمهــارات السياســية
 ولّـــدتلقــد  ، بــداعإلللــتعلم مــن أجــل اســتخراج ا تشــاركيهمــني أن يلتزمــوا مببــادئ تشــكيل بيئــة علــى املقيّ 

كــان هـــؤالء البــاحثون يشــبهون ناهشـــي   ".تجــارب الســـيئة عــرب الــزمن الكثــري مـــن عــدم الثقــةالعديــد مــن ال
ات التمييـز العرقـي ألن معظـم البـاحثني  يكمـا كـان هنـاك الكثـري مـن تـداع  ،يأتون ليسـرقوا املعرفـة، األجساد

  .كانوا من البيض
  

وتطـوير  بني إنتاج املعرفـة باملساواةتزاماً مني الناجحني بكل وضوح الأعلن احد املقيِّ  ، يف إحدى املبادرات
كنــا نعيــد املعلومــات   فقــد ،حقيقيــة كانــت شــراكة:"يقــول .منتجــني للمعرفــة مــن بــني املمارســني املشــاركني

شــاً قــد أصــبح هــؤالء أكثــر تعطل" :ويضــيف "اخلــام إىل املنظمــات لكــي يتمكنــوا مــن املشــاركة يف التحليــل
قــد ختلينــا عــن الشــعور بأننــا أنــاس ، فربــة غنيــة جــداً بالنســبة لنــاكانــت جت  ،نالتحســب للــتعلم وأكثــر اهتمامــاً 

 قـــد مثـــل هـــذا املوقـــف طبيعـــي أن ".موضــوعيني مـــن خـــارج اجملموعـــة ودخلنـــا يف عمليـــة تعلـــم مـــع اجملموعـــة
ا ويفاوضون عليهام يفهو ، مني بطبيعة احلالحيمل معه خماطر على املقيِّ   ؛وكما يقول أحد الباحثني .همو

ميشـنا مـن قبـل زمالئنـا  ،أن يتم رفضنا مـن قبـل املمارسـني ألننـا أكـادمييون كان من املمكنلقد " وأن يـتم 
  ".ألننا فقدنا موضوعيتنا

  
اك شـك م مشاركاً فهل سـيكون هنـإذا كان المقيِّ  ؟ماذا بالنسبة لقضية فقدان الموضوعية

  ؟في نتائج التقييم
  

م إن اســتخدام مقــيِّ  "نعــم"هــو لة والتــدقيق علــى احملاســبة فــاجلواب ءإذا كــان اهلــدف مــن التقيــيم هــو املســا
شيئاً نرغـب  ليس حوظاً مل وأ اً حقيقي فتضارب املصاحل سواء كان، مشارك سوف يزيد من اهلموم القانونية

ثـار يف حالـة كـان القصـد مـن التقيـيم أن يكـون تمـل أن تُ سـئلة صـحيحة حيُ أوهنـاك ، وجوده يف املدققنييف 
  .روابط سببيةظهار إمن أجل  ◌ً علماً اجتماعياً صرفاً 

  
وكمـا يقـول أحـد مقـدمي املـنح حـول ، التقييم من أجـل إجيـاد جتربـة تعلـم مجاعيـة يستخدم البحث التعاوين

  :ركاألدوار املتعددة للمقيم املشا
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أسـاتذتنا يعملـون مجـيعهم يف الوقـت نفسـه علــى  إذا كـانفإننـا ال نقلـق كثـرياً  ، عنـدما يـتم تثقيفنـا
ألن  ، وضــع خطــط تدريســية وإهلامنــا كمتعلمــني متقــدمني وتقيــيم تقــدمناو تصــميم مــنهج الــدرس 

  .ما نتوقعه منهمهو هذا 
  

  ؟المقاربة التعاونية غير مناسبة صبحمتى ت
  
تفــاق إمنــذ وقــت طويــل ألن هنــاك  مؤســس مكــاناألرجــح أن املقاربــة التعاونيــة لــن تكــون مفيــدة يف  مــن

ضــمان ضــبط املراقبــة والتقيــيم هــو يف األســاس  مــنكمــا أن اهلــدف  ،واســع حــول أفضــل أســاليب العمــل
لــيت أتفــق عليهــا قــد متــت كانــت املعــايري اإذا  مــا وعنــدما يكــون املقصــود مــن عمليــة التقيــيم حتديــد ، اجلــودة
إذا كانـــت مـــا أو  أو ال،إذا كانـــت األســـاليب املعتمـــدة قـــد طبقـــت بشـــكل ســـليم مـــا و  ،مـــن عدمـــه تلبيتهـــا

وكمـا يقـول ، فـإن احلاجـة تصـبح قليلـة نسـبياً إىل عمليـة تعاونيـة ، أو مل تتحقـق النتائج املتوقعـة قـد حتققـت
  ".تطبيق منوذج بل هو اكتشاف منوذجأن البحث التعاوين ليس " :أحد املشاركني

  
إذا  فـ ،ال جيب جتربة هذه املقاربة إذا كانت العالقـات مفروضـة وليسـت مكتسـبة" :حد املستشارينأويقول 

إن العمليــة لــن تكــون حتــت  "؛جنــدات خفيــةأكانــت هنــاك واجهــة كاذبــة للمشــاركة الدميقراطيــة تتضــمن 
يكـن مل  اإذفـ ،لـذلك، الثقة بيـنهمحجم على مدى صرب املشاركني و عتمد األمر سوف يالسيطرة الكاملة و 

مــن التســامح والتحمــل والــذهن املنفــتح حيــث ميكــن أن تظهــر نتــائج غــري  ءاملؤسســة إجيــاد أجــوا باســتطاعة
  .االبتعاد عن املقاربة التعاونيةاألفضل هلا من  ه يكونفإن ،متوقعة أو تنبثق مقاربات جديدة

  
  ؟وهو يدخل إلى هذه المقاربة يعرفهبغي على مقدم المنح أن ما الذي ين

  
 األبعــاديقــول مقــدمو املــنح مــن ذوي التجربــة العميقــة يف اســتخدام البحــث التعــاوين أن هنــاك سلســلة مــن 

  :وتشمل نصائحهم النقاط الرئيسية التالية .تطبيق مثل هذا البحثاليت ميكن فيها 
 سوف تكون عالقاتك أكثر صدقاً وفعالية وراحـة ، دودهحب والتزمعرف دورك اعرف مؤسستك، ا

  .لياتك أمام منظمتكئو إذا كانت مبنية على الواقع وإذا أخذت بعني االعتبار مس
 كـن صـادقاً حـىت متكـنهم مـن إجـراء خيـارات   .مفتوحـة مارس اإلدارة بطريقة تـرتك للنـاس خيـارات

سـوف تواجـه بعـض اخلالفـات وسـوء التفـاهم  ، وهنـاك ر هنـاقصِّـمبنية علـى اإلطـالع وتوقـع أن تُ 
 .والتحديات ولكن عليك أن تتفهم هذه األمور
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 سـت كـل املنظمـات يف مرحلـة مـن يلف ، ملشـاركة مبـا يعرفونـهاحبث عن مشاركني جـاهزين للـتعلم و ا
ا وخاصة أمام ممِّ تكون راغبة يف  التطور  .ولإعادة فحص فرضيا

 إن  .بعضــهم الــبعض مــنيأخــذوا وقــتهم يف الــتعلم  أنر النقــود كــي تتــيح اجملــال للمشــاركني اســتثم
 .نان جوهرياأمر  املال والوقت

 رهان كل مشـارك وحـاول  عرفا :مبعىن آخرو  ،نظم عملك حول االهتمامات الذاتية للمشاركني
 التمســـكلـــى الطاولـــة مـــع عاملوضـــوعة أن توجـــد الوســـيلة الـــيت تســـتوعب وختـــدم خمتلـــف املصـــاحل 

  .باملعايري املعروفة للمحاسبة
 للبحــث عــن معلومــات  بعضــهم يــأيتف ،إن هــذه املصــاحل هــي الــيت جتــذب املشــاركني حنــو التعــاون

  .وآخرون يبحثون عن موارد جديدة ،عن عالقات جديدةيبحث وبعضهم  ،جديدة
  ًذلــك الشــئ ة الــيت قــد تنبثــق عــنللعمليــ "اجــاهز كــن و  ،غــري متوقــع شــيء متعلــ علــىكــن منفتحــا ، 

 .ن أفضل عمليات التعلم هي البيوت الزجاجية وليست املسوداتإ

  
  ؟سعهاكيف يمكنهم الدخول بأعين مفتوحة على و   ؟ماذا عن الساعين إلى طلب المنح

  
  :ن شاركوا يف تعاونيات هذه النقاط اإلرشاديةمميقدم متلقو املنح وطالبوها 

 والنمو هي ملكك وملك موظفيك ومؤسستك وحقل عملك لمالعملية ألن فرصة التع متلكا.  
  ّخلفيـات وتصـوراتم قـدِّ  ، ختلو من حلول وسط ال هاولكن ،ر أن العملية هي عملية مجاعيةتذك 

 .ليك واحرتامكإوتوقع أن يتم االستماع  ،صادقة

 يف إحـــدى تعاونيـــات الـــتعلم . يقـــة كـــي تكـــون مســـموعاً حـــاول أن جتـــد طر  ، يف األوضـــاع الصـــعبة
 .السرية مما ساعدهم على اجتياز فرتة صعبة لنتصوراتاملنح نظاماً ل متلقو أأنش

  ِّب فضولكهذ. 

 ــــائج مفيــــدة لكــــل مــــن مؤسســــتك وحقــــباســــتقامة ووضــــوح للحصــــول  ســــعا  ،ل عملــــكعلــــى نت
يكمـن التحـدي يف التمييـز بـني مـا هـو مزاجـي بالنسـبة " :كما وضعها احد املشـاركنيو  ،باختصار

هناك الكثري لتتعلمه يف كل مـن هـذين اجملـالني اللـذين  ، ملؤسستك وما هو شائع يف العمل ككل
 ".غالباً ما يتقاطعان

  ًكـان يسـمح لنـا بالتحـدث " :يقـول أحـد املشـاركني ،ملشاركة مع اآلخرينعلى فكرة اكن منفتحا
التواصـــل بقـــوة بيننـــا وكثـــرياً مـــا  وقـــد أثـــر هـــذا فينـــا بعمـــق وعـــزَّز ،الشخصـــية يف العمـــلعـــن جتاربنـــا 

 ".ساعدنا
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 اســتفد مــن عمليــة الــتعلم نفســها وال  ، فهــا مــع منظمتــكقــدم لــك وكيِّ ل أدوات الــتعلم الــيت تُ تقبَّــ
جابــة علــى أســئلة ن الــتعلم القــائم علــى إرادة الــتعلم يعــين اإلإ ، تنتظــر فقــط لــرتى النتيجــة النهائيــة

 :مثل

  ؟ما هي التغيريات اليت حتاول أن حتدثها وملاذا هي مهمة -
 ؟كيف حتاول أن حتدث التغيري وملاذا تعترب هذا أفضل اسرتاتيجية -

ومــا هــي األجوبــة الــيت نســعى ملعرفتهــا إذا حــدث التغيــري  ؟مــا هــي األســئلة الــيت ينبغــي أن نطرحهــا -
 ؟إذا اقتضت الضرورة أو نبني نتائج عملنا لآلخرينري التعديالت جنحبيث تستطيع أن 

  
مليــة اإلجابــة علــى مثــل هــذه األســئلة كانــت أمثــن مــن الوثيقــة النهائيــة الــيت عملــنح بــأن ايقــول أحــد متلقــي 

  .انبثقت عنها
  

 متامــاً مثلمــا  تهتوقــع الصــدق مــن ممولــك ولكــن ال تنســى أن عليــه رفــع التقــارير إىل مؤسســ ،ً وأخــريا
ـــة  جتـــد فيهـــا أن هـــذه املهمـــة ميكـــن أن تضـــعســـوف تـــأيت أوقـــات ، تفعـــل أنـــت ـــوداً علـــى املرون قي
  .والصراحة
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  قوانين البحث التعاوني
  

  الحقيقية الواقعية   المثالية
 أشرك اآلخرين    أشرك اآلخرين  

إدارةأدخـــل املشـــاركني مـــن متلقـــي املـــنح واملستشـــارين يف
ــتعلم مبــا فيهــا أعمــال ت، الربنــامج صــميم وتنفيــذ برنــامج ال

واســـــتثمر فيهـــــا ، لياتئو وزع املســـــ .التعــــاوين منـــــذ البدايـــــة
  .ووظف الكوادر

ســـوف املصـــلحة الذاتيـــة والفعاليـــة وســـيلة املؤسســـة وثقافتهـــا إن 
العدد الذي يرغب  إدخالل الربنامج يف ئو ات مسطمن سلحتد 
ولكـــن كـــافح مـــن ر النقـــود قصِّـــكـــذلك قـــد تُ   .مـــن املشـــاركني هيـــف

   .أجل تعزيز املشاركة

  ًكن ديمقراطيا      ًكن ديمقراطيا  
وخفــف مــن عــدم تــوازن القــوى، التسلســالت اهلرميــةالــغ
ــم  اخلـرباء أي اءقصــقـم بإو  عامــل مجيـع املشــاركني علـى أ
ن علــى وجــه اخلصــوص ومثِّــ، اومتلقــني هلــ صــادر للمعرفــةم

ـــم بنـــ كـــن صـــادقاً وحـــذراً يف ،  اة معرفـــةاملمارســـني علـــى أ
  .هذا األمر

ـــلـــن تســـتطيع أن ختفـــي    ول ومتلقـــي عـــدم تـــوازن القـــوى بـــني املمِّ
طة مـا أمكـن وكـن كي تكون السلسلة اهلرمية مبسَّ لكافح   .املنح

  .صادقاً 

  ًكن شفافا     ًكن شفافا  
يف ظــل املــنح مناقشـة كــل شــيء يتعلــق  مقــدملـن يكــون بإمكــان  .وزع األجندات والقيود بشكل كامل وبصدق واستقامة

ا حاول أن تكون شفافاً مـا  ،القيود الداخلية للمؤسسة وأجندا
  .استطعت

  
  

  ًكن مرنا     ًكن مرنا  
تصـــبحزمنيـــة وبنـــود موازنـــة تتطـــور ل وداضـــع أهـــدافاً وحـــد

 .ا يتم تعلمه واستثمر يف الوقت لبناء العالقاتملجتسيدا 
رونـــة الـــيت تشـــمل كافـــة جوانـــب املأن تقـــدم منحـــاً مـــن الصـــعب  

ـــتعلم ـــاً ميكـــن أن تطلـــب مســـاعدة  ، حتتاجهـــا يف عمليـــة ال أحيان
كافح لكي توجد آليات مؤسسية ،  عادة تقدمي املنحإوسطاء يف 

  .تستجيب للتغيري اإلجيايب

 آمنة أوجد أجواء    أوجد أجواء آمنة  
قــــــيم الــــــتعلم مـــــــنالرهــــــان علــــــى الفشــــــل وشــــــجعقلــــــل

  .األخطاء
تساوى مجيـع متلقـي يفلن  ،وكذلك الفشل ،األخطاء حتدثإن 

لنتــائج الـيت يـتم االتفــاق عليهـا، وقـد تضــطر ااملـنح أمـام املعـايري و 
حتـــدد  كـــافح مســـبقاً كـــي  .خـــراج منظمـــة مـــا مـــن التعاونيـــةإإىل 

  .التوقعات والعواقب بأوضح ما ميكن
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  ًكن فضوليا     ًكن فضوليا  
بصــياغةوقــم،غبــة يف التقصــي تــتحكم يف حركتــكالر دع

األسـئلة وأمجـع املعلومـات واختـرب املعرفـة يف عـامل حقيقــي 
  .وكن عازماً على نبذ الفرضيات

 ولئو مســـمبـــا يف ذلـــك  –صـــعوبة يف نبـــذ الفرضـــيات الكـــلجيـــد 
مإبالــــــربامج  م وسياســــــا القيــــــادات اجملتمعيــــــة بســــــنني  ،رشــــــادا

م وأعرافهم املؤسسية علـى مجيـع األطـراف العمـل جبـد يف  ،خرب
  .وا بعضهم البعضهذا األمر حىت ولو حتدَّ 

 حاسب نفسك     حاسب نفسك  
ليةئو ســيجد مقــدمو املــنح ســهولة يف حتميــل اآلخــرين مســ

كافح كي تتعلم مـع اجملموعـة   .احملاسبة أكثر من أنفسهم
  .ومارس الوعظ واإلرشاد

مبعيـــار مهـــارات الـــتعلم واملعرفـــة  ل اجلميـــع يتمســـكمتســـك وأجعـــ  
  .واملواقف والتصرفات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  أكثر تعلم
  :لالستشارة املوارد بعض فإليك املوضوع هذا يف أكثر بالبحث مهتما كنت إذا
  

   االلكترونية الشبكة مصادر
http//www.cpepr.net/  بريكلي –جامعة كاليفورنيا والبحث التشاركي،  الشعيب التعليم ملركز االلكرتوين املوقع.  

  
hipforchange.org/researchshttp://leader  ؛القيادة في عالم متحيز حة البحث على املوقع االلكرتوينصف 

   . أوسبينا جامعة نيويوركالسيدة صونيا البحث  يقود فريق وسائل البحث، برنامج يوظف البحث التعاوين كأحد

  
  paradigm.co.uk/Appreciative.htm-http://www.new  ،بوابة للعديد من املوارد حول البحث ألتقييمي

،  أي حبث على هذا املوقع .ه الذي يبحثون فيهمقاربة للبحث التعاوين مبنية على خلفية أن الناس واملؤسسات يتغريون باالجتا
  .سوف يفتح لك الباب ملواقع أخرى تتضمن معلومات حول البحث التقييمي
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