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تعــىن بفــن التعامــل مــع  الــيت) جرانــت كرافــت(مــن سلســلة  اويعتــرب الــدليل جــزءً . كتــب هــذا الــدليل وليــام ريــان
  .املنح

  .وقد مت توفري العون املايل إلصدار هذا الدليل من قبل مؤسسة فورد
  

ـــدف إىل إعطـــاء إرشـــادات، أو وضـــع وصـــفاٍت  املنشـــورات وأفـــالم الفيـــديو الـــيت تظهـــر يف هـــذه السلســـلة ال 
دف إىل تنشـيط األفكـار، وتشـجيع احلـوار، وطـرح االحتمـاالتبعينها حللول وميكـن للقـراء إرسـال أيـة . ، بل 

: علــــى الربيــــد االلكــــرتوين التــــايل مــــدير املشــــروع جــــان جــــايف تعليقــــات أو مالحظــــات حــــول هــــذا الــــدليل إىل
j.jaffe@grantcraft.org 

 
 :إنزاهلــــــا علــــــى شاشــــــة احلاســــــوب، الرجــــــاء زيــــــارة املوقــــــع االلكــــــرتوين التــــــايللطلــــــب نســــــخ مــــــن منشــــــوراتنا أو 
www.grandcraft.org 

أو مقتطفــات مــن املــواد الــواردة يف دليــل فــن التعامــل مــع املــنح مــع  نســخٍ  دوًمــا إذا أردمت اقتبــاسنرحــب بكــم  
  .اإلشارة إىل جرانت كرافت، وذكر النسخة املقتبس منها
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   المحتويات

 6صفحة 
                          مقدمة

قرار حيمـل يف طياتـه الولكـن اإلبـالغ بـملـنح، بالنسبة ملعظم مقـدمي اعلى الدوام  اأمرا صعبً  يعد القرار اختاذإن 
حبيــث يسـتطيع طـالبو املــنح  ارفضـه أوعلــى املقرتحـات املقدمـة  ةوافقـ؛ والـيت تتمثــل يف كيفيـة املالصـعوبة نفسـها

م قـدبـأن يشعروا و  ،قرارك بوضوح املنطق الذي يقف وراءأن يتفهموا  ن وأن يكونـوا قـادري عوملـوا بإنصـاف، أ
   .االيت يتوجب عليهم اختاذها الحقً  ة للخطواتعلى وضع خطط واقعي

 
  9صفحة 

  القواعد األساسية
ولكـن  ،عاملـةاملآداب بـفعاليـة أو بال تتعلق مسألة ألول وهلة القراراإلبالغ ب قد تبدو القواعد األساسية لعملية

ذه البساطة؛األمر ل   .اصعبً  اأمرً  القواعد ذه االلتزام فجأة مبا جيعلالقرار اإلبالغ ب فقد تتعقد عملية يس 
 

  11صفحة 
  قف وراء قرارك ومضامين هذا المنطقالذي ي األساسي المنطق

م إذا كنـت تفهـ .بالنسبة لطاليب املنح امصرييً  الذي يقف وراءه يصبح ، فإن املنطقالقرار بالرفض عندما يكون
مـع  يف التعامـل يك بـذهلاجب علاجلهود اليت يتو  حجم اإن بإمكانك أن تفهم أيضً ف بوضوٍح املنطَق وراء قرارك

 .، وكيفية القيام بتلك اجلهودطاليب املنح

 
  15صفحة 

  توقعات طالبي المنح
ملواقــع إىل مراجعــة املقرتحــات املقدمــة مــن أصــدقاء وزمــالء ، مــا بــني القيــام بزيــارة اســتة مهــام حطــالبو املــن يقــرتح
  .القرار بشكل أفضلغ بإىل اإلبالفهم توقعات طاليب املنح حيث ميكن أن يؤدي  ،سابقني
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  21صفحة 
  القرارشكل إإلبالغ ب بصياغةؤسستك م تقومكيف 

م مـن جانـب واحـد اال ميكن ملقدمي املنح أن حيدثوا تغيريً  كـن ميكـنهم أن يتفهمـوا كيـف تـؤثر ول ،يف مؤسسا
وقعــــــات د توتتمثــــــل اخلطــــــوة األوىل يف حتديــــــ. القرارملؤسســــــة وثقافتهــــــا علــــــى حتــــــديات اإلبــــــالغ بــــــممارســــــات ا

 .مؤسستك، والقواعد املتعارف عليها فيها

  
  26صفحة 

  هويتك الشخصية مقابل دورك المهني
يتعـذر الوصـول إلـيهم أو التـأثري  ابينما يؤدي االلتصاق التام بأداء الدور املهين إىل جعل صـناع القـرار أشخاًصـ

ا خيلـق أعبـاء ويفـرض تصـرفات ممـ ،القرار صـبغة شخصـيةيعطي عملية اإلبالغ ب عليهم، فإن جتاهل هذا الدور
  .تزيد من تعقيد العمل دون أن يكون هناك ضرورة لذلك

 
  30صفحة 

  التحديات التي تنتج عن عملية القبول
 إن. بــني مّقــدم املنحــة ومتلقيهــا امعقــدة أيًضــورمبــا ضــمن عالقــة طويلــة  خطــوة أوىل تعتــرب املوافقــة علــى املنحــة 

صـول علـى صـفقة جيـدة، ولـيس جمـرد املوافقـة، وذلـك مـن خـالل توقعـات تعـين احل البداية اجليدة لتلك العالقـة
  .واقعية من قبل الطرفني

  
  دراسة حاالت مصغَّرة
  نحين مع مسألة الموافقة أو الرفضكيف يتعامل بعض الما

م مع خمتلـف أنـواع حتـديات اإلبـالغ بـالقرارطرق جتامفصَّلة ل عرض ثالثة من املاحنني القيام مبناقشة وعلـى . و
ـم  الرغم من أن أية قضية من تلك القضايا اليت قدموها مل تُعَرض بصـفتها أفضـل ممارسـة يف هـذا اجملـال، إال أ

ســـات الراغبـــة يف حتســـني عمليـــة اإلبـــالغ قـــدموا عـــدة مقرتحـــات لتؤخـــذ يف عـــني االعتبـــار مـــن ِقبـــل املؤس امجيًعـــ
  :بالقرار

  .القرار طق وراء اختاذانات اليت تظهر املنالبي: عرض القصة بأكملها  14صفحة 
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  اإلبالغ عن القرار وجها لوجه 19صفحة 
  التوجه حنو استخدام سياسة خدمة العمالء يف اإلبالغ بالقرار 25صفحة 

  
  ف النقاط التي يغطيها هذا الدليلهناك ثالث مناسبات جيدة الستكشا

     دأ باملماطلـة تبـوعنـدها القرار، وسط معضلة خاصة يصعب فيها افبالغ بـ اعندما جتد نفسك عالقً  -

  .القائم والتعامل مع الوضع ،املعضلة هذه يف تفكيك اوجتد نفسك راغبً . والقلق والتشكيك بنفسك  
 .أفضل له مٍ وتفهُّ  هٍ يف تطوير توجُّ  ، وأنك راغبٌ القرارمن اإلبالغ ب امزمنً  اتكتشف أن لديك نفورً عندما  -

ا، وت عندما تقوم مؤسستك مبراجعة - ا وتوجها   حتديد الطـرق الـيت ميكنـك كون لديك الرغبة يف عمليا

 .عملية اإلبالغ بالقرار هلا أن تصبح أكثر فعالية يفمن خال  

  

  خاصة وضوعاتم
  اإلعداد لحواراٍت صعبة  28 صفحة
  نقد من طالب المنحة –نموذج رسالة الرد    32 صفحة
  من مقدمي المنح معرفَته الذي يتمنى طالبو المنح ما  36 صفحة
  رئيسة من مقدمي المنح دروس 37  ةصفح
   طرق أخرى الستخدام هذا الدليل 40 صفحة



6 

 

 مقدمة
 
كيـف لـي أن أعـرف إذا كـان هـذا المقتـرح سـينجح؟ : ما أشعر بالراحة عندما أقول لطالبي المنح اغالبً "

  "؟اباهرً  ايء؟ ماذا سيحصل لو أن هذا المشروع نجح نجاحً هل غفلت عن ش
  

         المنح لتقديمإحدى العامالت في مؤسسة   --                    
  رفضها لتقديم المنح التي ترافق معظم حاالت وكحول الشك متحدثة                     

  
ع لـيس مـن المعقـول أن نتوقـ. مباشر بشكلٍ  "ال"د كي تقول لَ من الثبات والجَ  الً هائ اقدرً  األمريتطلب "

مــن  اإن جــزءً . وحــدهمحــين يواجهــون هــذه الصــعوبات  ةشــجاعب مــن ضــباط بــرامج فــرديين أن يتصــرفوا
  "على الثبات يجب أن يزودهم به المدير ومجلس اإلدارة قدرتهم
  

  "القيم األخالقية والعطاء اإلنساني الشخصي"مايكل هوكر   --             
  ) 4مجلد (  "تماعية والسياسيةالفلسفة االج"في كتاب                

    
ذلك فــإن مــن األفضــل تحــذيرهم لــ ."دعونــا نتفــاوض"البو المــنح كلمــة نعــم ولــيس كلمــة قــد يســمع طــ"

أنــا معجــب بهــذا االقتــراح ": وذلــك عبــر قــول تعتقــد أنهــا متاحــة لهــم، فيمــا يتعلــق بالحــدود التــي امبكــرً 
رفـوا مـن اآلن أننـي ولكـن علـيكم أن تع ،ان يـتم التفـاوض حـول تفاصـيله الحًقـعلـى أ ،وسوف أوصي بـه

بهـذا الجـواب . "على التمويل الذي طلبتموه، وها هو الحد المسموح لـي أن أصـل إليـه اون قادرً لن أك
  "الطريق امتداد لن يشعر طالبو المنح بأنهم تعرضوا للتضليل على

  
التعامـــل مـــع طالـــب  عـــن االتنفيـــذيين فـــي مؤسســـة مانحـــة، متحـــدثً  أحـــد المـــدراء --

  المنحة في حالة الموافقة
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يف عمليـة اإلبـالغ دون الوقـت الكـايف للتفكـري القـرار حبيـث ال جيـ عمليـة اختـاذل الً طـوي ااملـنح وقتًـ دمومقـ يعطي
يتطلـــب األمـــر الكثـــري مـــن  ولـــن. مؤسســـتهم إىل طـــاليب املـــنح الطريقـــة الـــيت ينقلـــون فيهـــا قـــراراتبـــالقرار، وهـــي 

 املعاملـة تتعلـق بالفعاليـة وآداب نه مسألةاألوىل، إذ يبدو وكأللوهلة  كما يبدو  االتفكري إذا كان التحدي بسيطً 
 يت تــأيت بشــكل فــوري ومهــذبوأفضــل الــردود هــي تلــك الــ ،اجمــرد ســؤال أو مقــرتح يتطلــب ردً : بشــكل مباشــر

بـــالرفض جيـــب أن حتمـــل معهـــا بعـــض العطـــف والتشـــجيع والـــتفهم بســـبب خيبـــة  كـــذلك فـــإن الـــردود. وواضـــح
ااألمل ال   .ارض مثل هذا الكالميع اولعلك لن جتد أحدً . يت تتسبب 

  
مقـدمي املـنح مـن خمتلــف  بعــض عـرب مناقشـة وذلـك ،اإلبـالغ بــالقرار أسـاليبنظـرة أخــرى علـى  عنـدما ألقينـاو 

تبــني لنــا أن  احلقــائق وراء قــرارت مقــدمي املــنح؛ نح الــذين يســعون وراءإضــافة إىل بعــض طــاليب املــ ،املؤسســات
 . اكثر تعقيدً أ ارضه اإلبالغ بالقرار يعد أمرً التحدي الذي يف

  
م، األخطــارَ  عوتنــا هلــمد وقــد بــّني مقــدمو املــنح، إبــان ، املوافقــةالــيت ميكــن أن تســببها  غــري املتوقعــة لطــرح خــربا

ـــه الـــرفضواالضـــط حجـــم  وقـــد كـــانوا غـــري متأكـــدين يف معظـــم األوقـــات مـــن. راب الـــذي ميكـــن أن يتســـبب ب
م م مكرهــون علــى تبــايٍن مــؤمل يف يشــعرو  ايانًــأحو  .التفســريات الــيت يتوجــب علــيهم تقــدميها لشــرح قــرارا ن بــأ

م فيمــا بــني آداب  الســري علــى احلــد الفاصــل بــني جمــاراةوجيــدون صــعوبة يف  ،املطلوبــة الفعاليــةاملعاملــة و  تصــرفا
مبـــني طـــاليب املـــنح و  ون إىل أو مييلـــ ،يف بعـــض األحيـــان وقـــد يشـــعرون بـــأن لـــديهم عـــزم أكيـــد. تضـــخيم توقعـــا

  .أخرى اأحيانً  التشكيك واملماطلة
  

  من أين أتينا بأمثلة
مت تطوير دليل جرانت كرافت عرب سلسلة من احلوارات مع مقدمي املنح وغريهم من العاملني يف املؤسسات غري الرحبية الذين 

م وآرائهــم ويف هــذا الــدليل يقــوم أكثــر مــن أربعــة وعشــرين مــن . حــول مســألة اإلبــالغ بــالقرار تفضــلوا مبشــاركتنا وقــتهم وخــربا
صــناع القـــرار املخضــرمني واجلـــدد باستكشـــاف ديناميكيــات اإلبـــالغ بـــالقرار كمــا جتـــري داخـــل جمموعــة مـــن املؤسســـات ذات 

  .الرساالت والثقافات والسياسات املؤسسية املختلفة
  

ا يف الصفحة وهناك قائمة بتلك املؤسسات اليت أس   .من هذا الدليل 41همت بأفكارها وخربا
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. القرار علـــى قاعـــدة الفعاليـــة وآداب املعاملـــةلعمليـــة اإلبـــالغ بـــللصـــياغة املبســـطة  اوتظهـــر هـــذه األفكـــار حتـــديً 

ـــا تنتهـــك  مقـــدمي دو لنـــا مـــن احلكـــم علـــى مشـــاركاتويبـــ املـــنح أن معادلـــة الفعاليـــة وآداب املعاملـــة تبـــدو وكأ
إن هــذا . "تتعــدى ذلــك نقطــة واحــدة، مــن دون أن مكــنمــا أ بتبســيط األمــور قــم: "نصــيحة أينشــتاين الشــهرية
تصـبح صـياغة معادلـة  مـىت -بكـل بسـاطة  -من أجـل أن نفهـم  هموأفكار  املمارسني الدليل يستخدم خربات

املـنح اسـتخدامها الـدليل مقاربـة ميكـن ملقـدمي  كمـا يعـرض  .مـن الـالزمأكثـر  بسـيطةً  "الفعالية وآداب املعاملـة"
  .القراراإلبالغ ب يف عملية انواحي تعقيدً أجل معاجلة أكثر ال من
  

م تــوفري الوقــت والط  اقــة املطلــوبني لتحســني عمليــة اإلبــالغولعــل هــؤالء الــذين يتســاءلون فيمــا لــو كــان بإمكــا
ويف . الوقــت الــذي يســتهلكونه يف عملهــم مــن أجــل إجنــاز هــذه املهمــة القرار ســيجدون مــن املفيــد أن حيســبوابــ

م توافـق علـى  ، أجاب مديرومسٍي حول قوائم اخلدماتحبث غري ر  معرض ردهم على برامج املنح أن مؤسسا
ــ% 25  اتلــك الطلبــات الــيت يــتم رفضــها فــورً وحــىت يف التعامــل مــع . مــن الطلبــات الــيت تتلقاهــافحســب  اتقريًب

 اوهـي تسـتهلك أيًضـ .املـنح فإن الرفض يستهلك الكثري من وقت مقـدمي تها لتعليمات املؤسسة؛لعدم مطابق
ــ املقرتحــات واألســئلة الــيت  ، إذا مــا أخــذنا بعــني االعتبــار عــددَ مــن وقــت مــدير املؤسســة غــري الرحبيــة اكبــريً   اجانًب
  .وكال األمرين يأيت على حساب إبالغ أفضل بالقرارات املتخذة. تـَُقّدم

  
ـا تفاعـل روتيـين منفصـل ميكـنهم التعامـل معـمل يصف مقدمو املنح عملية اإلبالغ ب ه مـن خـالل القرار علـى أ

والـــيت كـــان بعـــض أجزائهـــا قرار، واضـــحة لعمليـــات اإلبـــالغ بـــال وصـــفوا وقـــائعَ  وســـائل قياســـية وجمربـــة، ولكـــنهم
  .نطاق السيطرة عن اخارجً 

  
ثقافــة وممارســات املؤسســة الــيت  ، ومــن خــاللاتبعهــا طــالبو املــنح ت صــياغة هــذه الوقــائع عــرب أســاليبوقــد متــ

علـــى شـــكل  اتهاداتـــه اخلاصـــة، والـــيت تكـــون أحيانًـــباج ةاملنحـــ أيت مقـــدموعنـــدما يـــ. هـــا مقـــدمو املـــنحينتمـــي إلي
 نفسـه؛ حول الدور الذي يلعبـه مقـدم املـنحشكوك ، تصاحبها ري مدروسةمرتبطة بعالقات شخصية غ عاداتٍ 

            .إىل الضبابية افإن الوقائع قد تتحول سريعً 
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ـا ال يكمـناملـنح  فإن التحدي الذي يقف أمام مقدمي ؛على ضوء هذا بـل  ،يف عمليـة نقـل القـرارات حبـد ذا
  ,ميكن لصناع القرار أن يفعلوا ذلككيف و  القرار،إلبالغ بعملية ام وإدارة الوقائع املختلفة ليف فه

احلكمـة العمليـة مـن مقـدمي املـنح ، ميكننـا أن نسـتخلص األمـوربااللتفات إىل نصيحة أينشتاين حـول تبسـيط 
  .كتشافها واحدة تلو األخرى يف هذا الدليلسنقوم بامخس،  لدليل ضمن نقاطٍ الذين أسهموا يف صنع هذا ا

  
  القرارفهم وإدارة وقائع اإلبالغ ب

  .بشكل جيد ر القواعد األساسية إلبالغ القرارتذكَّ  -
 .ء قرارك، وكذلك المضامين التي تحملها هذه األسسم األساس المنطقي الذي يقف وراتفهَّ  -

 .ات طالبي المنحفهَّم وأحِسن إدارة توقعت -

 .تفهَّم كيفية تأثير مؤسستك على شكل اإلبالغ بالقرار -

 .تفهَّم الفرق بين هويتك الشخصية ودورك المهني -

 
  القواعد األساسية

 ؛امفيـدً  اأمرً القرار لعملية اإلبالغ ب األساسيةالقواعد  ميكن أن تصبح مراجعة إىل أي مدى تصور من الصعب
داب يف آ تعلــم النقــاط األساســيةإىل  س الــذين حيتــاجونذه املراجعــة انتبــاه النــاإذ لــيس مــن احملتمــل أن تثــري هــ

ك مثـل هـذه القواعـد يـأيت كما أن الناس الذين يشعرون ان إدرا  .التصال بالناسوالعالقات املتبعة يف ا ،املعاملة
فيمـا ذكـروه عـن ح وكمـا أشـار مقـدمو املـن - ومن جانـٍب آَخـر. بالفطرة ال جيدون ضرورة ألخذها يف احلسبان

م يف هذا اجملال  م وخربا ، وهـم ات بـني األشـخاصديناميكيات العالقـفإن أولئـك الـذين علـى وعـي بـ -جتار
م ميكــن أن ختـــذهلم يف  أن يف التعامــل يف معظــم الظــروف؛ يـــدركون الــذين حيــافظون علــى آداب املعاملـــة فطــر

الــيت  ساســية هــيألوألن هــذه القواعــد ا. يــلســوف نستكشــفها بعــد قل القرار ألســبابٍ بعــض وقــائع اإلبــالغ بــ
  :هي ،فإننا سنقوم بتلخيصها هنا ضمن أربع نقاط ؛القرارتقف وراء سالمة عملية اإلبالغ ب

  
  عن أهدافك وضوابطك قم بالكشف

، وذلـك ضـئيلة يف نيـل املوافقـة عليهـا سوى فـرصٍ  متلك ال مقرتحات إعداد حاول أن جتنب طاليب املنح مشقةَ 
رشـــادات املكتوبـــة ورغـــم أن اإل. ؤالء علـــى املصـــاحل واألهـــداف والتعليمـــات املتعلقـــة مبؤسســـتكطـــالع هـــعـــرب إ
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ــا ليســت كافيــة ،يف هــذا اجملــال تشــكل بدايــة جيــدة بتأويــل النقــاط  يقومــون طــاليب املــنح الــذين وللتعامــل. إال أ
إىل اســتقبال املؤسســات تلجــأ العديــد مــن  ؛احــىت يف أكثــر التعليمــات الــيت تضــعها وضــوحً  الــيت تبــدو ملتبســةً 

ا النصــح واإلرشــاد والتوضــيحالرســائل اإل وهنــاك مؤسســات . لكرتونيــة واملكاملــات اهلاتفيــة الــيت يطلــب أصــحا
ـــاتعريـــف طـــاليب املـــنح املختلفـــني مبل واجتماعـــاتٍ  أخـــرى تـــنظم جلســـاتٍ  و كمـــا قـــال أحـــد  .صـــاحلها واهتماما

  . "األهداف ميكن من خالله تسجيلجياد مرمى إ"هو  فإن اهلدف من كل تلك الوسائل مقدمي املنح،
 

  اكن حازمً 
يب املـنح  ألنـك إذا سـاعدت طـال ،إن البديل التايل واألفضل لعدم املوافقة على إعطـاء املنحـة هـو الـرفض احلـازم

م ،كي يعرفوا أين يقفون ـا يف إدارة  ،فإنك تساعدهم بذلك على ضـبط توقعـا وإزالـة أيـة شـكوك قـد يواجهو
م متطلبــات عمــل  أو بســبب ،بســبب مواعيــد وبــرامج جملــس اإلدارةوعنــدما ال يتــوفر اجلــواب احلــازم  .مؤسســا

 الً ن يشــــكل عــــاملإلجابــــة ميكــــن أ اتقـــديريً  اموعــــدً فــــإن إعطـــاء طالــــب املنحــــة ؛ دة ال تســــتطيع مالحقتهــــاِهـــجمُ 
  .امساعدً 

  
         م تفسيرات واضحة ومساعدةقدِّ 

أو  صـول علـى املوافقـةاحل يب املـنح الـذين يـأملون يفبالنسـبة لطـال لآلمـال اخميبًـ ار يعد أمـرً إن الرفض الغري مفسَّ  
ا، ورمبا يكون هذا الرفض  م فهم يريـدون معرفـة سـبب .اأيضً  احمبطً يتوقعو  همومـا الـذي ميكـن، رفـض مقرتحـا

سسـة مبقرتحـات سـواء كـان علـيهم أن يعـودوا مـرة أخـرى إىل املؤ  ،أن يفعلـوه ليصـبحوا أكثـر قـدرة علـى املنافسـة
  .أو من مكان آخر من تلك املؤسسة أو أن حيّسنوا من فرص احلصول على منحٍ  جديدة

  
يساعد على إظهـار  اتفإن إعطاء بعض التفسري  ؛مهما كان األمر" :يف هذا الصدد حد مقدمي املنحيقول أو 

 وامللجـأ. "دة مـن طرفـكاملسـاع التغذيـة الراجعـةلطالـب املـنح االطـالع علـى بعـض  ممـا يتـيح ،تفهمك للمقـرتح
أكثـر  للمـنح وجـود طلبـات ىلإإلشـارة ابتفسري األمور هـو  تخدمه بعض املاحنني غري املكرتثنياألخري الذي يس
وال يقـدم  ،الً فهـو ال يقـدم مـا ؛يف حقيقـة األمـر انفًعـمثـل هـذا التربيـر ال جيـدي و  .تلـك املـنحل من وجـود أمـوالٍ 

   .اتفسريً 
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  اكن مهذبً 
 اوحازًمـ اأساليب اللياقة األساسية، فإن التحدي الذي يواجهك يف األساس هو أن تكون عطوفًـ باإلضافة إىل

يف مثــل هــذه  اكونــك مهــذبً   إن .إىل نقــاط الضــعف يف املقــرتح املقــدم اً◌يف الوقــت نفســه، مــع اإلشــارة أحيانًــ
ــ ،احلــاالت ال يعــين فقــط حســن التعامــل لــذي يطلــب الشــخص اأي أن تشــعر ب ،اأيًضــ ابــل أن تكــون حساًس

 . املنحة

  
افـرتاض أن معرفـة هـذه القواعـد  ن بالنسـبة للقواعـد األساسـية يف يرتكبها املاحنو  وتكمن معظم األخطاء اليت قد

 استخدام هذه القواعـد ولـيس معرفتهـا فقـط إن العلم بكيفية .القرارمسألة اإلبالغ ب ة للتعامل بفعالية معكافي
   .الشكوك اليت قد تطرأصة أمام التعقيدات و ، خاهو ما يشكل التحدي احلقيقي بالفعل

 

 هومضامين القرارالمنطق األساسي الذي يقف وراء 
 وتتجه  .خاصة يف حاالت الرفضو ، امصرييً  االقرار أمرً قف وراء اإلبالغ بتعترب األسس املنطقية اليت ت

مبا يسمح بتمرير  مد على الفعالية وآداب املعاملةاألسس املنطقية حنو استخدام مقاربة تعت هذه بعض
أما بعضها األخر فيبدو وكأنه يتحدى تلك املقاربة عند كل  .القرار بطريقة سلسة لطيفةعملية اإلبالغ ب

يت ينبغي إتباعها يف إدارة اخلطوة األوىل الو  .القراريف خلق أزمات يف عملية اإلبالغ ب مما يتسبب ،نقطة
  .عن مضامينها كشفالو  اليت تستند إليها،معرفة األسس املنطقية لقرار هي اعملية اإلبالغ ب

   
 هيو  ،وقد شرح املاحنون الذين أسهموا يف صنع هذا الدليل ثالثة أسس منطقية تقف وراء الرفض:  

 

 - عدم تطابقها مع أهداف وتعليمات ذ البداية منبعض املقرتحات  يف ظهري :الرفض المطلق
ا تبقى . املؤسسة، لذلك فهي تعترب مقرتحات مرفوضة بشكل تلقائي ا جوهرية، فإ ومهما بدت حسنا

معظم املاحنني ال ينظرون و . اخلطأدف اهلجل سة مقرتحات قادمة من اجلهة اخلطأ، ومن أبالنسبة للمؤس
  .بل يتم غربلتها من قبل املوظفني ،يف هذه الطلبات

 



12 

 

  – ا أهداف املؤسسةبعض املقرتحات تتطابق مع  :الرفض المرتبط بالسياسات  بشكٍل عام، وتعليما
قد يتفق طالب املنحة مع املانح على قضية معينة ف ا املؤسسة؛سرتاتيجية ال حتبذهولكنها تطرح سياسة وا

ُتََّبع ولكنهما قد
ني بتخفيض ملتزمَ  وعلى سبيل املثال قد يكون الطرفان. خيتلفان على اإلسلوب امل

ل بنموذج الضبط اجلنائي الذي نشاطات عصابات الشباب يف مدينة ما، ولكن أحدمها حيبذ التعام
صالحي إلىل استخدام النموذج اإفيما يفضل اآلخر اللجوء  ،األحكام القضائية الرادعة بإصدارينتهي 

 ،الذين قابلناهم ملعظم مقدمي املنح اوفقً و . عرب تطوير قدرات هؤالء الشباب وإرشادهم إىل بدائل أفضل
ذا ا ن من األفضلوحىت طالبيها، فإ أن تقول  اأحيانً ينبغي  :حد املاحننيوكما يقول أ. اخلالفالعرتاف 

إىل  أن هذه الطريقة ستوصلكيف احلقيقة عتقد لالهتمام، ولكنين ال أ نه مقرتح مثريإ" :فحسب ما يلي
 ."ليهاإالنتيجة اليت تسعى 

 

، اتتناســب بعــض املقرتحــات مــع أهــداف املؤسســة وتشــاركها اســرتاجتيا :الــرفض نتيجــة أحكــام شخصــية –
غيـــاب الثقــة يف قـــدرات  :منهــا ،و تناســبها يبقـــى موضــع شـــك ألســباب أخـــرىجنـــاح هــذه املقرتحـــات أ ولكــنَّ 

ا، املمنوحة املؤسسة   .أو القلق من دوافعها وقيمها ،أو وجود شكوك حول كفاءة قياد
  
 .الصـحيح لوجـهخمتلفة يف تطبيـق القواعـد األساسـية لعمليـة اإلبـالغ بـالقرار علـى ان كل رفض يتضمن طريقة إ
عــدم  إىلتكفــي اإلشــارة ببســاطة  وقــدالكثــري مــن التفســري، ى ســبيل املثــال فــإن الــرفض املطلــق ال يتطلــب علــو 

فقـد يرغـب  ؛أكثـر اولكن الرفض املرتبط بسياسة املؤسسة يتطلـب تفسـريً  .تطابق املقرتح مع تعليمات املؤسسة
م عـــن اســـرتا  طـــالبو املـــنح بفهـــم ض كمـــا ميكـــن أن ينـــتج عـــن هـــذا الـــرفتيجيتك،  كيفيـــة اخـــتالف اســـرتاتيجيا

وعليـه فـإن . ن قلقـك لـيس يف حملـهناعـك بـأقإتشـف أن طالـب املنحـة سـيحاول قد تك؛ فاأكثر تعقيدً  أساليب
 .يف عملــك ان يســاعدك كثــريً تعكــس فهمــك لوظيفتــك ميكــن أتعامــل مــع مثــل هــذه األوضــاع وجــود مقاربــة لل

ا إحدى املاحنات تقول كـي ال للنـاس عـن أحكامهـا   تكون أكثر ثقة يف التعبري أنالوقت  تعلمت مع مرور بأ
 .تقحم نفسها يف مناقشات مطولة أو جدال زائف

  
 ويــرى يف ؟ملــاذا أنــا هنــا :أســاسر مــع طــاليب املــنح علــى آخــر يــدخل يف حــوا ولكــن األمــر قــد خيتلــف مــع مــانحٍ 

إال أن  .أفضـل غـري واعـد إىل مقـرتحٍ  حٍ مقـرت  مـن عملـه يف مسـاعدة طالـب املنحـة علـى حتويـل اهذا اجلدال جزءً 
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مـن أجـل وذلـك  املؤسسـة، سياسـةهاتني املقاربتني يكمن يف التفهم لـديناميكيات الـرفض املـرتبط ب املدخل إىل
  .املضاعفات النامجة عنهمواجهة 

   
 يا الــيتوبــالعودة إىل إحــدى القضــا. التحــديات صــعوبة ي فيطــرح أكثــرَ أمــا الــرفض القــائم علــى احلكــم الشخصــ

هـذا  ستذكر، يشك لدى مقدم املنحة ولكن الشخص الذي قدمه كان موضعَ  ،امتامً  اظهر فيها املقرتح مالئمً 
 وردٍّ  تقدمي تفسري لرفضـه، وذلـك بعـد أخـذٍ ذا كان ينبغي عليه ما إ كيف دخل يف صراع مع نفسه حول  األخري
الب املنحة كان ميلـك القرار هو أن ط ذاملؤشر الصادق الذي ساعده يف اختا أال أن. ني مع طالب املنحةطويلَ 

 يفو  .ممــا ال يتناســب مــع العمــل الــذي يتطلــب تنفيــذه يف مقرتحــه ،التــآمر والفظاظــة يف التعامــل مسعــة ســيئة مــن
 األمـر ولكـن ،النقاشـات هـذه بعـد بتربيـر منطقـه زمملـ أنـه شـعر أن بعـد املوضـوع يف رأيـه املـانح قدم األمر اية
  كان

ً
 .انبنيللج بالنسبة امؤمل

  
يف تلـــك  كـــني مل ألنـــه ؛صـــعب جـــواب هـــو احلكـــم الشخصـــي بـــالرفض أن املـــاحنون وجـــد عـــدة، حـــاالت ويف

 التوصـــية رفـــض الـــذي ،األمنـــاء لـــسمـــن جم اه كـــان صـــادرً ولكنـــ ،للمـــانح شخصـــي حكـــم عـــن اصـــادرً  احلـــاالت
 اأصــدر قــرارً  عنــدما ببالــذن أشــعر ال أنــا: يف هــذا الصــدد الــربامج مــديري أحــد قــوليو  .االقــرتاح علــى باملوافقــة
 عنـدما الً فعـ بالـذنب أشـعر ولكـين ،املقـرتح خمـالف للتعليمـات ح أنو ضـبو  فيهـا ظهـري اليت احلاالت يف بالرفض
 الــيت ةصــيالتو  اخمالًفــ فَقِبلــه، اإلدارة جملــس إىل وأوصــلته ،املقــرتح إعــداد علــى املنحــة طالــب ســاعدت قــد أكــون
 وقـت يف بـالرفض طالـب املنحـةأجـب  مل ألين الشـكل األمثـلب ميتمبه أقم مل أنين أشعر :آخر ويقول .قدمتها
 .مبكر

  
 األمنـاء لساوجمـ التنفيـذيني املـدراء مـع التعامـل يتطلـب عملهـم مـن اجـزءً  أن إىل اآلخـرين املـاحنني بعـضوأشار 

 دراءاملـــ تثقيـــف الـــيت احلاجـــة علـــى هـــؤالء ويركـــز. املـــنح تنتظـــر الـــيت باملقرتحـــات املتعلقـــة النقاشـــات عـــن ابعيـــدً 
 االســرتاتيجيات، هــذه يف املتضــمنة واملؤسســات الــربامج وأنــواع العامــة االســرتاتيجيات حــول واألمنــاء التنفيــذيني
 مـن بنـوعٍ  اإلدارة جملـس أعضـاء يشـعر :وكمـا يقـول أحـد مقـدمي املـنح. لتوجهاتـك دعمهـم توجيـه إىل وكذلك
 .مل يسبق هلم التعرف على مثله اجديدً  امقرتحً  عليه املوافقة عليهم يتعني الذي املقرتح يكون عندما التضليل

 الفهـــم لـــكيســـتخدمون ذ الولكـــنهم  ،الـــرفض وراء املنطقيـــة األســـس يف بعـــض احلـــاالت مقـــدمو املـــنح تفهميـــو 
 املقـرتح بـرفض فيهـا أوصـوا حـاالتٍ مقدمي املـنح  بعض روى ،املثال سبيل علىو  .القراراإلبالغ ب عملية إلدارة
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 تنفيـــذعلـــى  شخصـــية قـــدرة أو ة،املنحـــ لطالـــب تنظيميـــة قـــدرة وجـــود بعـــدم علـــقيت شخصـــي حكـــم علـــى بنـــاءً 
 وعلـى علـيهم ذلـك يـوفر أن ملـنيبناء على خمالفـة املقـرتح لسياسـة املؤسسـة آ الرفضً  روا لهفسّ  ولكنهم .املقرتح
 رتحٍ مبقـــ املنحــة طالــب دو يعـــ عنــدما بــالطبع تظهــر املشـــكلة ولكــن .حمرجــة أو مؤملــة حـــوارات أيــة املنحــة طالــب
 الشــيء يفعــل أن متعلَّــ نــهإ: املــاحنني أحــد يقــول. السياســة يف املزعــوم االخــتالف مــع ليــتالءم مراجعتــه أعيــدت
 الــرفض تفســري كيفيـة يفمقـدم املنحــة  ايعانيهــ عانــاة الـيتامل نإ: الصــدد هـذا يفويضــيف  ذ البدايـة،منــ الصـحيح

 ينتابـهو  ،أخـرى سـيارة امبصـدّ  هسـيارت تعلـق أن ميكـن ذإ ؛قضـي موقـف مـن سـيارة إلخـراج املضـنية احملاولـة يشبه
ــ أن لدرجــة احلركــة مــن اخلــوف  االحتكــاك علــى وتتغلــب تتحــرك أن هــو هنــا احلــل مفتــاحو  .تتجمــد قــد هقدرات

 .ذلك عن ينجم قد ذيال
  
سـوف  االحتكـاكمـن  نسـبةٍ  توقـع علـى يسـاعدك سـوف قرارك وراء يقف الذي األساسي للمنطق تفهمك نإ

 .للتحرك ااستعدادً  ثركأ وجيعلك ،األمر هايتطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  حالة مصغرة دراسة
  القرار البيانات اليت تظهر املنطق وراء اختاذ: عرض القصة بأكملها 

 املنطق وضحي وبمكت بيان مع مقرتحاته حول صرحية إفادة بتقدمي واملتعلقة املنح طاليب أحد ا تقدم اليت لألسئلة استجابت اجملتمعية املؤسسات إحدى
  .قبوله مت ملاذا أو ه،مقرتح رفض مت ملاذا تشرح اليت املنطقية اتر املرب  أو األساسي
 قراراتال للمنح إىل إحدى املؤسسات اجملتمعية احمللية يف إحدى مدن الغرب األمريكي الكربى رسائل مغلقة تتضمن تفسري املتقدمني من العديد يتلقى

م أو رفضها بقبول سواء اليت مت اختاذها،  حول مفصلَة◌ً  روايةً  منحة طالب لكل يقدم ذلك وراء األساسي املنطق يظهر الذي البيان وهذا .مقرتحا
  .حبقه القرار هذا مثل اىل اختاذ املؤسسة األسباب اليت دعت

 بإجراء املؤسسة امتق ،بالرفض قرارٍ مع  حديثًا رفقأ ذيالو  ،)واإليضاح لالختصار التربير بيانات هنا وسنسميها( األساسي املنطق بيانات أحد يف
 قيادة اهتزازمن  أيًضا قهاقل البيان أظهر للعميل، بالنسبة املنحة كلفة حول ارتفاع املؤسسة املاحنة أبدته ذيال القلق جانب فإىل .لتفكريها واضحة مراجعة
 مؤسسها قبل من تدار أصبحت ،للمنحة الطالبة للجمعية األول فيذيالتن املدير رحيل فبعد .تغيري جرت حديثًا عملية ثرإ املتقدمة بالطلب اجلمعية
م املاحنة املؤسسة تعتقد الذين املتطوعني من هيئة مبساعدة  للمنحة، الطالبة للجمعية ةاملؤقت ةاإلدار  همةمب اميلقل تؤهلهم على درجٍة من الكفاءة ليسوا أ
  .مستقرة إدارية بنية اهل تصبح حىت اجلمعية متويل عدم نفضل أننا هي والنتيجة

 وقد. همقرتح يف قوة عواملاملؤسسة  اعتربته ما يوضح اتربيريً  ابيانً  ،طلبه الذي باملبلغ مصريف شيك جانب إىل املنح، طاليب أحد تلقى نفسه، السياق ويف
 متنوعة قاعدة إجياد إىل أدت سليمة، مالية ةصري ب وجود عن انطباًعا يعطي ويلمالت مجع يف هيئة إدارة اجلمعية أعضاء مجيع مشاركة إن: يف البيان جاء

  . تهاوفعالي اجلمعية قوة تعزيز على ساعد امم ،أخرى رحبية غري مؤسسات مع مدروس وتعاون للتمويل
 حيصلون ال من املاحنني متويل قائم على توجيه لطلب املتقدمني أن إال ،لديها املنح طاليب من%) 60( يقارب ملا يةتربير  بيانات اجملتمعية املؤسسة وتعطي
 تقوم الذين املنح طاليب مجيع أن ماك ،وعملها املؤسسة تعليمات سياق خارج مبقرتحات يتقدمون للذين بالنسبة األمر وكذلك البيانات، تلك مثل على

م ملواقع اتبزيار  املؤسسة   .يت حتوي اجلواب على طلبهمال الرسالة ضمن تربير بيانات يتلقون مقرتحا
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  المنح طالبي توقعات
 املــنح طــالبو ينتظــر إلقــراره، نفســها إعــداد وعلــى ،قــرار إىل الوصــول علــى املؤسســة مبســاعدة أنــت تقــومبينمــا 

ميف  ملنيآ م علـى تـؤثر لألمـور الـيت فهمـك وهنا قد يسـاعدك .قبول مقرتحا  ديناميكيـات إدراك علـى توقعـا
التوقعـات  سقف رفع الشخصي على أسلوبك تأثري لكيفية فهمك أن هو ذلك من واألفضل القرار،اإلبالغ ب

 هــذه إدارة علــى ميكــن أن يســاعدك ؛الصــدد هــذا يف مؤسســتك عمــل ةقــطريفهمــك ل و ،حاجــة لــذلكا دومنــ
 . التوقعات

  
 وبـني بينهـا التفـاعالت تـأثري مـدى ملعرفـة طبسـي إعـداد اختبـارٍ بالعامالت يف مؤسسة ماحنـة  حدىإ قامت لقد

م ســقف رفــع علــى املــنح طــاليب ، والــيت تقــوم التاليــة األســئلة يف ختبــاراال ويتمثــل .مناســبة غــري بطريقــة توقعــا
 املوضـوع؟ هـذا يف أفكـاره عـن املـنح طالـب أسـأل ملـاذا ؟املواقـف هـذهمثـل  يف هـديف هـو ما: لنفسها بتوجيهها

 أن قبـــل بتوضـــيحها مو أقـــ معقولـــة، األهـــداف أن يل ظهـــر إذا: قائلـــة الســـيدة وتضـــيف وقـــع؟امل زيـــارةب أقـــوم ملـــاذا

 منفتحة عالقة خلق يف املؤسسة رغبة جزئًيا تعكس التربير بيانات نإ: "السيدة اليت تشغل منصب نائب رئيس تلك املؤسسة لقسم الربامج ولقتو 
 يتم احلصول عندما حىت موجوًدا عادة ما يبقى الغموض نإ: "وتضيف ،"غموًضا أقل املنح تقدمي عملية جيعل مما ،املنحة وطالب املانح بني وبناءة
  ."املنحة على
 نائب السيدة توضح الصدد هذا يفو  .القدرة بناء أشكال من شكلٌ  أنه على يالتربير  البيان إىل املؤسسة تنظر انفتاًحا، أكثر عالقة تطوير عن وبعيًدا
 أكثر مبقرتحٍ  يعود قد األخري هذا فإن املنحة، طالب قبل من املقدم املقرتح يف النواقص بعض وجود إىل التغذية الراجعة ريشت حني نهإ: ؤسسةامل رئيس
 تقوم األحيان بعض ويف .املتابعة كيفية حول حصللن طلًبا الراجعة التغذية مناقشة إىل يدعو نمَ  املنح طاليب بني من وهناك .القادمة السنة يف قوة

 ذكره ورد معني ضعفٍ  مع التعامل على تساعده منحةٍ  على احلصول أجل من الفنية املساعدة صندوق إىل طلبٍ  لتقدمي املنحة طالب بدعوة املؤسسة
  .التربيري البيان يف

م على املؤسسة موظفو ويظل  غري الرحبية ملؤسساتا هتشجيع إىل فباإلضافة .حىت يف حالة تلقي طالب املنحة جوابًا بالقبول التربيري البيان بأمهية إميا
  .اهلامة األساسية أهدافها زيزوتع املؤسسة توقعات توضيح على البيان هذا يساعد القوية،
م تركيز إبقاء على تساعد هامة أدواتٍ  نظرهم يف تظل التربير بيانات أن بالرفض والقبول، سواء يف حاليت اإلجابة منح، وطالب صرح وقد  ةياإلدار  هيئا

 شيك مع يالتربير  البيان يرتافق عندما :رئيسال نائب السيدة تلمح كماو  .مواجهتها على العمل عليهم ينبغي اليت اخلاصة التحديات على منصًيا
  .له ونغويص جملس اإلدارة أعضاء جيلس املطلوب، باملبلغ مصريف
 يف جًدا هامة أداة فيها يرون الربامج راءمد أن إال ،السيدة تضيف كما املشقة، بعض على ينطوي قد التربيرية البيانات هذه إعداد أن من الرغم وعلى
  .ملعمله مفيدًة املنح وطالب يعتربها مدخالتٍ  لتقدمي الفرصة متنحهم األ أعماهلم؛ تسيري
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األمـر سـيكون  أن أدرك هنـا فإنين األهداف هذه يف شك لدي كان إذا ولكن .املنحة طالب من اشيئً  أطلب
  .كبري مستوى إىل التوقعات سقف رفع مشكلة تكمن وهنا ،اأيضً  املنحة طالب كذلك مع

 ميكـن الـيت احلـاالت فيهـا نـونيبيّ  سيناريوهات ستة الدليل هذا يف نو املشارك املنح مقدمو عرضي أدق، بشكلو 
   .املنح طاليب لتوقعات خيمضت حيصل فيها أن

  
  "أنا أريد أن أعرف تفكيرهم، وليس بالضرورة أن أعرف المقترح"

 

حماولة لتطوير اسرتاتيجيات  ما خيوض مقدمو املنح يف حوارات مع رؤساء املؤسسات غري الرحبية يف اغالبً 
ولكن حني يرى طالبو املنح أن واجب مقدم املنح هو تقدمي املنح فإن أي تبادل . فّعالة عرب طلب نصائحهم

وتقول مديرة إحدى . غري متوقع ملنحة ما اعرضي للمعلومات أو األفكار عادة ما يتبعه بعد أيام طلبً 
وميكن لضباط الربامج . من الطرفني اسحريً  ا يتعدى كونه تفكريً إن األمر ال: املؤسسات املاحنة يف هذا الصدد

وبينما . لطلب منحة اأن يثريوا الناس بأفكار معينة، مث يصابون بالرعب حني يتلقون منهم مقرتحً  اأحيانً 
يتوجب على مقدمي املنح أن يسّلموا حبقيقة أن الناس سيتعاملون مع أي حوار جيري معهم على أساس أنه 

مع األموال، فإن عليهم أن يرّكزوا بكل بساطة خالل تواجدهم يف امليدان على عدم وجود ميزانية لقاء جل
  .لتوزيع منح
  

  "إن طالبي المنح يتوقعون الكثير من زياراتي للمواقع"
  

، بالنسبة لطاليب املنح، تعترب الزيارة امليدانية إشارة إىل أن املؤسسة املاحنة أصبحت واثقة من تقدمي املنحة
ما ترتك  اكما أن اآلداب العادية اليت تواكب الزيارة غالبً . بغض النظر عن الوقائع املوجودة على األرض

ا مقدم املنحة، سواء من باب األدب أو التقدير، ميكن أن الً طالب املنحة أكثر أم ، ألن أية زيارة يقوم 
  .باملوافقة -ولو بسيطة  - ترفع سقف التوقعات بالنسبة لطالب املنحة من خالل إطالق مالحظة

  
م  ويتعلم بعض مقدمي املنح الذين مثل هذه الديناميكيات بالطريقة الصعبة، فيأخذون يف احلد من زيارا

لرفع سقف التوقعات، وجتدهم ال يقومون بالزيارة إال بعد أن يتم إقرار املنحة، أو عندما تكون  اامليدانية جتنبً 
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ا الفعل من شأنه أن يعزز استنتاجات طاليب املنح من أن الزيارة امليدانية هي إن هذ. فرص إعطاء املنحة عالية
  .مؤشر معتمد لوجود موافقة على إقرار املنحة

م قد يضَيعون فرصً  اوهناك آخرون يدركون متامً  هامة للتعلم بسبب جتنبهم ملثل هذه العالقات اليت قد  اأ
هم يشقون طريقهم حنو القيام بزيارات ميدانية، بينما يسعى تكون خادعة بينهم وبني طاليب املنح، لذلك ترا

البعض اآلخر إىل إجياد طريق وسٍط ما بني االمتناع التام عن الزيارات امليدانية، وبني القيام بزيارات موجهة 
إحدى السيدات العامالت يف  .ترتك انطباعات حمطمة لآلمال، وذلك عرب ضبط التوقعات خالل الزيارات

ا، وهي تقول يف هذا الصددمؤسسة لت خالل زيارايت امليدانية " :قدمي املنح قامت بوضع بروتوكول خاص 
املفردات اليت  اوأحاول أن أعي متامً . ملزاجي ولتفكريي حول ماذا أقول، وكيف سأقوله اأكون واعية متامً 

ع سقف التوقعات أكثر أكثر يف الزيارة كلما شعرت بارتفا  القد تعلمت أنين كلما قضيت وقتً . استخدمها
  ".وأكثر لدى طاليب املنح

  
: تكشف بكل وضوح أية شكوك تعرتيها، وتضيففهي  سيدة أخرى تقوم بزيارات ميدانية متكررة،بالنسبة ل

اية زياريت امليدانية" . إذا كنت أعلم أنين سوف أوصي بالرفض فإنين أّصرح بذلك أمام طالب املنحة عند 
اعة فائقة من طريف لكي أبوح بذلك، كما أنه حيتاج إىل مهنية عالية من طرف ومثل هذا األمر يتطلب شج

  ".طالب املنحة لكي يستطيع أن يصغي إىل ذلك الرفض
  

  "لكنني اآلن أرى أن األمر لن ينجحو  ،لقد طلبت منهم أن يعيدوا مراجعة المقترح عدة مرات"
  

 افوريً  اناية كافية مبقرتحه، ومن مث يتلقى جوابً من دون اهتماٍم وال ع اإن طالب املنحة الذي يقدم مقرتحً 
. للشعور باخلذالن، فاجلهد املبذول هو جزء من كلفة السعي للحصول على متويل ابالرفض ال جيد أساسً 

مثلما حيدث عندما يقرتح مقدمو املنح  –ولكن عندما يأيت الرفض بعد مناقشات موسعة مع طاليب املنح 
فإن طاليب املنح قد  -يطالبون بوضع خطٍط تقييمية، أو وضع موازنة خمتلفةمراجعة املقرتح، أو عندما 

م املرتفعة قد سقطت فحسب، بل . يشعرون بسخٍط وضيٍق ميكن تفهمه فالذي حصل ال يعين أن توقعا
م قد أضاعوا وقتهم يف ذلك األمر ويقرتح بعض مقدمي املنح مواجهة إحساسهم بعدم . يعين بنظرهم أ

إن قرار الرفض صادر من جملس : من استخدام التعبري الروتيين العام الً وبد. إعطاء رسالة واضحةاليقني عرب 
م يقومون بإعطاء بعض املؤشرات حول وجود إمكانية للرفض، مما يشكل عنصرً   ااإلدارة، وليس مين؛ فإ
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قدم الذي ستحرزه من مقدار الت ابكل صدق أنا لست متأكدً : وذلك مثل أن يقال. لطاليب املنح امساعدً 
هذه املراجعات، ولكين راغب يف االستمرار يف احملاولة، ولكن عليك أن تقرر إذا كنت تريد أن تستمر يف 

  .العمل عليها
  

  "بوا المنحة أننا نتجه نحو القبولأكثر في المراجعة كلما أعتقد طال اكلما أمضيت وقتً "
  

الت اليت جيريها احمللفون قبل النطق باحلكم، يفرتض مثلما يراقب املدعى عليه عقارب الساعة خالل املداو 
ولكن مقدمي . لبعض طاليب املنح أنه كلما طالت املدة اليت تسبق أخذ القرار كلما جاءت النتيجة أفض

م يكونون غري متأكدين مما عليهم أن يفعلوه من الناحية القانونية؛  اعطاء الرد أحيانً املنح ميتنعون عن إ أل
 املزيد من املعلومات، أو حباجة لرؤية كيف حول الوضع الذي ستكون عليه موازنتهم يف وقت فهم حباجة إىل
ويقوم البعض بشرح هذا الوضع لطالب املنحة، ويعده باالتصال به يف وقت حمدد، والبعض . الحق من السنة

ليل من مقدمي املنح وخيتار الق. اآلخر ينقل العبء إىل مقدمي الطلب، ويقرتح عليهم أن يراجعوه فيما بعد
ختفيض التوقعات بنجاح املقرتحات اليت ستظل معلقًة من وجهة نظرهم، مما خيفف من شكوك طالب 

  .املنحة، فإذا نالت املوافقة كانت مفاجأة سارة بالنسبة له
  
  "مقدم الطلب صديق وزميل سابق"
  

ملقدمي املنح قد تكون قاسية بشكل إن جتربة رفض املقرتحات املقدمة من أصدقاء أو زمالء سابقني بالنسبة 
خاص؛ فإن أصدقائك يشعرون بالسرور حني جيدون فرصة لتقدمي التماس باحلصول على منحة من خالل 

وقد تشعر باألمل حني تضطر إلبالغهم أن الصداقة . زميٍل هلم حالفه احلظ ليصبح يف موقع اختاذ القرار
القرار مماثلة لتجربة الناشط السياسي الذي يفوز يف  وهنا قد تكون جتربة صانع. وحدها لن تفي بالغرض

االنتخابات يف النهاية، ولكنه يف ظل الصعوبات اليت تطرأ خالل احلكم، وعدم إمكانية الوفاء بوعوده، يواَجه 
امات خبيانة أصدقائه وأنصاره، أو التخلي عن قضاياهم   .ا

عن  ااء اهتمام خاص بتمويلهم، يقف مقدم املنح عاجزً وأمام عدم القدرة على حماباة زمالئه املقربني، أو إعط
أن هناك حد بني  -كما يفعل مع سائر طاليب املنح  -، أو إفهامهم افعل أي شيء سوى حتفيزهم ذهنيً 

  .سنعود إليه بعد قليلا، الصداقات الشخصية واألدوار املؤسسية، وهو حد حساس جدً 
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  "ض الطلبات الحاليةا مضطر لرفض بعأولوياتنا وأن
  

العديد من مسؤويل برامج املنح حيملون عبء اإلعالن عن أن التعليمات اجلديدة تستثين طاليب املنح الذين 
: ويقول أحد مقدمي املنح يف هذا الصدد. حصلوا على منٍح سابقة من أي دعم جديد من قبل املؤسسة

عنا تلك األعمال، ولكننا نشعر بأسف شديد حني جيدة، ونكون حنن قد تاب الً يقدِّم الناس أعما اأحيانً 
ا إذا كانت تسمح بنقل التمويل أو سحبه فإن من . نرفضها وهنا تظهر فرصة جيدة أمام املؤسسة؛ أل

وحياول بعض مقدمي القرار أمام وضٍع كهذا مساعدة . الواضح أن هذا هو الظرف املناسب لتفعل ذلك
م على التقرب من ممولني أو ماحنني طاليب املنحة على البحث عن إمكانيات  أخرى للتمويل، وقد يساعدو

  .متعددة من طاليب املنح غري املؤهلني الً آخرين، وهو جهد ملموس بالنسبة هلؤالء الذين يواجهون أشكا
  

. ينتهي به األمر إىل عدم الوصول إىل نتيجة ول أن يضبط كل توقع ميكن أن يظهرإن طالب املنحة الذي حيا
ا الً دبفلذلك  بني صحة اإلبالغ بالقرار من  اقد يعين الفرق أحيانً  من حماولة ضبط التوقعات، فإن اإلقرار 
عندما يقذف طالب املنحة دراسة قاصرة من دون إعطاءها  اإن الرفض الروتيين قد جيدي نفعً . عدمه

أكرب،  األمر يتطلب تفسريً القرار هنا يتناسب مع التوقعات، ولكن ااالهتمام الكايف؛ ألن أسلوب اإلبالغ ب
إضافة إىل بعض االعرتاف بالنتيجة املخيبة لآلمال، وهذا عندما يكون طالب املنحة الطويلة األمد قد أجهد 

ني إن عدم أخذ هذا الفرق بع. نفسه لشهور طويلة يف مراجعة املقرتح، مث ينتهي األمر إىل رفض مقرتحه
  .االعتبار يؤدي إىل حدوث مشاكل

  
  
 

  
  
  
  
  

  لقرار وجها لوجهاإلبالغ عن ا: دراسة حالة مصغرة
إنه ال توجد إال طريقة واحدة مرضية لرفض املقرتح، وهذه الطريقة : يقول أحد مقدمي املنح الذين متت مقابلتهم من أجل إصدار هذا الدليل

ومع ذلك فإن مؤسسة . خصي قد يستغرق عشرين دقيقة، وهو أمر ال يشعر مقدمي صناع املنح بأن لديهم الوقت الكايف لهحتتاج إىل حوار ش
وهي بذلك ختترب طاليب املنح . واحدة على األقل تفعل ذلك؛ فهي جتيب على مجيع الطلبات وجًها لوجٍه يف لقاء تعقده داخل مقار مؤسسيها

مالذين يرغبون يف احلقيقة بات   .صاٍل شخصي مع املؤسسة، وتقدم هلم إفادة راجعة فيما خيص مقرتحا
ت أول جولة هلا يف عملية إعطاء املنح  -وقبل عدة سنوات، وجدت إحدى املؤسسات حديثة العهد نفَسها  يف مواجهِة ما يعتربه  -بعد أن أ

أحد األشياء اليت أدركناها يف تلك اجلولة األوىل هو أن : الفرتة فتقولوتستذكر مديرة املؤسسة تلك ". مسؤوليًة أخالقية"بعض الكوادر واألمناء 
طورت الناس يعطون وقًتا طويًال لعملية حتضري الطلبات، وقد وجدنا أمامنا الكثري من املسائل اليت ينبغي حلها، خاصة أن مؤسستنا مل تكن قد 

  . بعد تعليمات واضحة
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ىل مرحلة اختاذ القرارات، اقرتح رئيس اهليئة أن يعود العاملون يف املؤسسة لزيارة كل واحٍد من مقدمي وعندما وصلت هيئة اإلدارة يف النهاية إ
ام التزاٍم الطلبات ومناقشته يف النتائج، ألننا عندما أدركنا مدى الوقت الذي استثمره كلٌّ من الطرفني يف عملية إعداد املقرتحات شعرنا أننا أم

  .ملنح تفكريهم بشكل شخصيأخالقي بأن نشارك طاليب ا
حنن : ويقول املدير التنفيذي للمؤسسة. ألف دوالر قرار اهليئة شخصًيا) 20(ومنذ ذلك احلني، يتم إبالغ طاليب املنح اليت تزيد قيمتها عن 

م وسنعطيهم الوقت الالزم؛ ألننا نريد أن نعرف امل زيد عن ممنوحينا، وأن نعمل نشرح هلم منذ البداية أننا سنشارك معهم بعمق يف إعداد طلبا
كما نشرح هلم أيًضا أننا نفعل ذلك احرتاًما للوقت واالهتمام اللذين بذال يف عملية اإلعداد، وأننا سنعود إليهم من أجل زيارة . معهم كشركاء

 .ميدانية، وسنطلب منهم أن يأتوا إىل مكاتبنا حلضور جلسة اإلبالغ بالقرار
جللسات مسبًقا، وتُعقد عادة قبل اجتماع جملس اإلدارة بأسبوع واحد، وأحيانًا يتم عقدها يف اليوم الذي يلي ويتم حتديد جدول زمين هلذه ا

  .هذا االجتماع، كما ُحتَدد مدة اجللسة بثالثني دقيقة؛ وذلك للحيلولة دون حماولة مقدم الطلب عرض طلبه بطريقة أخرى
ويبدو . قد جلسة اإلبالغ بالقرار، وهي الطريقة املتبعة لتطوير العالقة مع طالب املنحةوعندما يوافق جملس اإلدارة على إعطاء منحة يتم ع

األمر كمناقشٍة بني شركاء، حيث يقوم كادر املؤسسة بتفسري أية شروط ميكن أن توضع من ِقبل جملس اإلدارة، كما نقوم كذلك بتوضيح 
ذلك يتم التخطيط من أجل تقييم للعمل تقوم املؤسسة مبساعدة طالب وبعد . التوقعات، وتقدمي عرض حديث ألعمال املؤسسة وخططها

  .املنحة يف إجراءه
ا، وهي آلياٌت تتنوع وفًقا الستنتاجات جملس اإلدارة ا اخلاصة  ُ ويف بعض احلاالت يتحول . ولقرارات الرفض اليت يتم غبالغها وجًها لوجه آليا

اية األمرمبنظمتكم، ولكننا وجدنا االقرتاح معجبون  حنن: "احلوار حنو املستقبل؛ كأن يقال وقد حييل  ". الذي قدمتموه غري مناسب يف 
ويف . كادر املؤسسة أية منظمة طالبة للمنح إىل ممولني حمتملني آخرين، أو قد يناقش أنواًعا أخرى من املقرتحات اليت ميكن أن تكون مالئمة

  .طيطية لصقِل أوتطوير فكرة جيدة مت حبثها بطريقٍة مناسبةعدٍد قليل من احلاالت تعرض املؤسسة تقدمي منحة خت
إذا بدا لنا واضًحا أن الطلب ال يدخل : "ويقول املدير التنفيذي، يف معرض حديثه عن القضايا اليت حتظى بإمكانية ضعيفة للحصول على املنح

حنن حناسب طاليب املنح بكل . اسب مع طريقة عملناتتنيبدو أن طريقة عملك ال : يف جمال عملنا فإننا نقول لطالب املنحة بكل صدق
  ".دقة كما لو كنا موجودين معهم، وإذا كنا ال نؤمن أن باستطاعتهم حتقيق أهدافهم فإننا نبلغهم بذلك

ذا اخلصوص م، ولكننا تعلمنا أن علينا أن نكون واضحني جًدا  واجهنا  ويف إحدى املرات. يأيت الناس إلينا وهم يتوقعون قبول مقرتحا
م وهناك العديد من طاليب املنح الذين يستجيبون بإجيابية لعقد اجللسات حىت عندما يتم رفض . شخصني مل يستوعبا أننا رفضنا مقرتحا

م م يتلقون رسالًة من ماحنني ال حتوي أية معلومات، أو يتلقون رسالًة تقول. طلبا أية  اتصلوا إذا كانت لديكم: بعضهم يقولون لنا عادة بأ
م بعد ذلك م أحّسوا بالراحة ألننا أجبناهم بالرفض، وقدمنا هلم األسباب : وقال لنا آخرون. أسئلة، ولكن املاحنني ال يّردون على اتصاال إ

  .اليت تقف وراء ذلك الرفض، كما أبدوا ارتياحهم أيًضا لسماعهم رأينا يف طريقة عمل منظمتهم
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  اإلبالغ بالقرار  بصياغة شكلمؤسستك  تقومكيف 
ألن معظم املؤسسات تفضل الكفاءة والكياسة يف التعامل مع طاليب املنح، فإنَّ من احملتمل أن تتبىن مجيعها 

من ولكن األولويات واألساليب واملوارد ختتلف . الصحيح بالقرار بالغإليف الواقع القواعَد األساسية ل
ما هي القواعد : والتحدي الذي يواجه املاحنني هو فهم طبيعة عمل مؤسستهم، أي. مؤسسة إىل أخرى

القرار الصحيح؟ وما هي القواعد اليت تطمح لتطبيقها، ولكنها ال  ساسية اليت تتبناها مؤسستهم يف اختاذاأل
ا املؤسسة يف اإلبالغ بالقرار؟ إن ارد املتاحة؟ وما هي القواعد غري املكتوبة اليت تعتمدهو تتناسب مع امل

اإلجابة على هذه األسئلة ميكن أن تساعدك وتساعد هؤالء الذين يديرون املؤسسة على تقرير كيفية إبالغ 
وعلى أقل تقدير، فإن تفهمك لعمل مؤسستك ميكن أن يساعدك يف التغلب . القرارات بشكل أكثر فعالية

  .على بعض الضغوطات اليت تواجهها
  
   "؟وأولوياتها تيها لطالبي المنح بشأن اهتمامات مؤسسؤ إعطا عليّ  ينبغيالتي المعلومات  كم  ما هو"
  

م صاحلة مبا يكفي  معظم طاليب املنح يكونون حباجٍة إىل بعض النصائح الشخصية حول ما إذا كانت مقاربا
ليس فقط من باب  بعض املؤسسات تويل تقديرها لتقدمي مثل هذه النصائح. لتربير إعداد مقرتح كامل

ا تعترب  ا من احملتمل أن تواجه بعض هؤالء الطالبني مرة بعد أخرى فيما يلي ذلك؛ أل اللياقة، ولكن أل
ولعل . الً عقد لقاءات مثمرة بشكٍل أكرب مستقب إعطاء طاليب املنح معلومات حول املؤسسة وسيلًة إىل

ذا املنطق تشجع هذا التفاعل بني وتقول إحدى .  مقدمي املنح وطالبيها وتفضلهاملؤسسات اليت تقبل 
يف تثقيف طاليب املنح حول املؤسسة، وأخربهم  الً طوي اأمضي وقتً " :العامالت يف إحدى املؤسسات املاحنة

ا ا، وملاذا تعتربها املؤسسة أولويات هلا، وكيفية عمل هذه األولويات وأمهيتها وإسهاما   ."عن أولويا
  

م ال تتبىن مثل هذا ورمبا يكتشف مقدمو امل اية األمر، أن مؤسسا نح العاملني يف مؤسسات أخرى، يف 
وأمام العدد الضخم من طاليب املنح الذين قد ال يتصل بعضهم باملؤسسة إال مرة واحدة؛ فإن تقدمي . التوجه

أنا " :طةتقول إحدى العامالت يف مؤسسة ماحنة بلهجة حمب. مثل هذه النصيحة قد يوفر الكثري من الوقت
ال أملك الوقت الكايف ألقابل مجيع املتقدمني بطلب منح، مع أنين عندما بدأت العمل يف هذا اجملال كنت 
أظن أنه ينبغي علي مقابلة كل من يطلب لقائي كما كنت أفعل طوال حيايت املهنية، ولكين اآلن أرفض 

، لطلبمثل عقد اجتماعاٍت قبل تقدمي اهذا، وأنصح مدراء املؤسسات املاحنة بأن يبحثوا عن وسائل أخرى، 
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، أو التعامل عرب املواقع االلكرتونية خالل ساعات )تعرَّف على املؤسسة: (أو عقد جلساٍت حتت شعار
وتساعد . ، أو استخدام رسائل لإلجابة على األسئلةالً وتفصي االعمل، أو تقدمي إرشادات وأدلة أكثر وضوحً 

املاحنة على إدارة العملية التثقيفية حول املؤسسة، حني ال يتمكن  هذه الوسائل العاملني يف املؤسسات
  . "العاملون فيها من إيصاهلا إىل اجلميع

  
ما هي المساعدة أو التغذية الراجعة التي أدين بتقديمها إلى طالبي المنح الذين يتم رفض طلباتهم، "

   "وهل باستطاعتي تقديمها لهم؟
  

دٍد ضخٍم من املقرتحات، وتعمل جبدٍّ على مساعدة طاليب املنح أن على املؤسسات اليت تشجع تقدمي ع
تأخذ بعني االعتبار ما إذا كان مبقدورها أن تتحمل مثل هذا العبء ومدى جدواه، فالعديد من مقدمي 

أنا أحاول أن ": وكما شرح لنا أحدهم. املنح يبدون شكوكهم حول فهم املساعدة اليت ينبغي عليهم تقدميها
مل يكن باستطاعة مؤسسيت أن  بوسعي للمساعدة يف قضيٍة جديرة باملساعدة واالهتمام، حىت ولوأفعل ما 

تقدم هلا املنحة، إال أنين اعتقد أن هذا يعد مبثابة نقطة ضعف لدي، ألنه يأخذ من وقيت الكثري، ويشتت 
مدى إسهام هذا  أتساءل ما": أو كما يصفها آخر. "أفكاري، ويعرض املوارد احملدودة ملؤسسيت للخطر

الوقت الذي نصرفه يف عملية الرفض يف جناح مؤسستنا يف ضوء رسالتنا، ويف ضوء النتائج اليت حنصل 
  ."عليها

  
إال أن بعض املؤسسات تنظر إىل املساعدة اليت يلزم تقدميها يف عملية الرفض، واجلهد املبذول يف تلك 

ا تشعر أن حتديد نقاط الضعف واقرتاح مصادر املساعدة كنوٍع من االلتزام؛ فتقوم بالتشجيع والدع م أل
وميكنك أن تتوقع  .للمساعدة مها شكالن من أشكال بناء القدرات اليت تعمل على تعزيزها يف ميدان عملها

من العمل حىت ضمن املؤسسات اليت ال تشجع مثل هذا الُعرف، وأن عليك أن  اأن هذا األمر يشكل جزءً 
فة املؤسسات األخرى اليت تعمل يف هذا اجملال، وأين ميكن للناس أن جيدوا ممولني له عرب معر  اتكون مستعدً 

  .آخرين
  

أما املؤسسات اليت ال تقوم بإعطاء شرح مفصل إىل أصحاب الطلبات املرفوضة فقد يتعني عليها أخذ فائدة 
دمت املؤسسة تربيرات كلما قّ   إجياد فهٍم أفضل ملنطقها داخل اجملتمع وهذه الفائدة هي. أخرى يف االعتبار
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عندما يشرح مقدمو املنحة : "وقد أشار أحد مقدمي املنح إىل هذا بقوله. منطقية واضحة لطاليب املنح
م يطرحون هذه األفكار للتداول؛ إذ ينقلها طالبو املنح  أفكارهم بوضوح حول سبب رفض طلب املنحة، فإ

 آخر فإنَّ الرفض الذي يتم بشكٍل مدروس ميكن أن وبتعبريٍ ". إىل غريهم، ويناقش اجلميع أهدافهم ومنطقهم
  .يصبح أداة اتصال قيمة ضمن الربنامج

  
   "؟لجميع هذه الطلبات اكيف يمكنني أن استجيب فورً "
  

تتمثل الشكوى الرئيسة للعديد من طاليب املنح، والعديد من مدراء برامج املنح الذين يستمعون لشكاويهم؛ 
وينتج بعض هذا التأخري عن تردد مقدم . يتسمون بالبطء يف الرد على الطلبات يف أن مقدمي املنح عادة ما

عن مشاكل تتعلق بأمور  اإال أن بعض التأخري قد ينتج أيضً . املنحة، أو عدم رغبته يف تبليغ األنباء السيئة
يل لتقدمي احلجم املتصاعد من الطلبات البذي ال يرتك ملقدمي املنح إال الوقت القل: أكثر جوهرية، مثل

  .الردود بشكل شخصي، وهو األمر الذي تطمح إليه املؤسسة
نْنزع فيه إىل التفكري يف خدمة العمالء هكذا ببساطة،  الً هذا ليس عم: ويقول أحد كبار مديري الربامج

صعبة وتعاملنا مع طاليب املنح بطريقٍة  اولكن طاليب املنح هم اجلمهور الذي نتعامل معه، فإذا كان عبئنا كبريً 
إذا كان التأخري يف : ومبعىن آخر. بسبب ذلك العبء، فإن من مسؤوليتنا كمؤسسات أن حنل هذه املشكلة

اإلبالغ القرار هو نتيجة لعبء عملك، وليس ترددك أو عدم أخذك القرار يف تبليغ طالب املنحة؛ فإن 
التوجه "وراجع . جبديٍة أكرب حتديد هذه املشكلة ميكن أن يشكل نقطة االنطالق ألخذ مسألة خدمة العمالء

لتجد أمثلة حول كيفية متكن ) 25(صفحة  بالقرار "حنو استخدام سياسة خدمة العمالء يف اإلبالغ
  .املؤسسة من دعم طاليب املنح عرب وضع أولويات جديدة، واتباع ممارسات جديدة داخلها

  
  "كيف يفترض بي أن أواجه حجج مجلس األمناء؟"

  
نح على ما يقرره جملس األمناء بالنسبة لتلك املنح بالقدر الذي يعرتضون فيه على ال يعرتض مقدمو امل

أمتىن أن أحصل على املزيد من اإلرشادات : "الضبابية يف القواعد األساسية، ويقول أحدهم يف هذا الصدد
إحالة جملس  فهل تعين. البعض منا جيد صعوبة يف استنباط القواعد غري املكتوبة ملؤسسته". حول هذا األمر
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األمناء القرتاٍح معني من أجل املراجعة أن علينا أخذ دراسة هذا االقرتاح بعني االعتبار؟ أم أنه نوٌع من حتويل 
  الرفض إىل مدير الربامج؟ أم أنه أمٌر باملوافقة؟
عن  اعيدً وب. على مقدم املنح يف إدارته لعملية اإلبالغ بالقرار اإن عدم فهم هذه القواعد جيعل األمر صعبً 

فقد استطاع  - أن القرار جاء من جملس اإلدارةعرب الرتكيز على حقيقة  -التنصل من أي تأثري يف صنع القرار
بعض مقدمي املنح أن يفكوا شفرة القواعد غري املكتوبة ملؤسستهم، وذلك عرب االسرتشاد برأي مدراء 

املنح بشكل أكثر مالئمة، مع امتالكهم وهكذا استطاعوا إدارة توقعات طاليب . املؤسسة وزمالئهم فيها
  .أقوى مبثل هذه اآلليات اإحساسً 
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  تخدام سياسة خدمة العمالء في اإلبالغ بالقرارالتوجه نحو اس: دراسة حالة مصغرة
ا، يف حني ال يوجد شبٌه بني طاليب املنح وبني العمالء التجاريني، من حيث افتقارهم إىل القدرة التجارية اليت تؤهلهم الختيار نوع املهن ة اليت يريدو

سياق خدمة العمالء ميكن أن يساعد املؤسسة على حتديد الطرق  واجملال الذي يريدون العمل فيه؛ إال أن التفكري يف عملية تقدمي املنح ضمن
وقد استطاعت إحدى املؤسسات عرب استخدامها إطار خدمة العمالء إعداد ردوٍد مساعدة تأيت . الالزمة لتحسني العالقة بني املانح وطالب املنحة

  .يف الوقت املناسب
حنن حناول دائًما أن نعامل طاليب املنح بكل : ج يف مؤسسٍة ماحنة متوسطة احلجمتقول إحدى السيدات، وهي تعمل كنائٍب لرئيس أحد الربام

دف إىل تعزيز فكرة خدمة العمالء يف أوساط طاليب املنح لدينا   .احرتام، ولكننا بدأنا يف السنوات األخرية فقط بتطوير وتطبيق أنظمة 
  

وادر العاملني فيها، وذلك عرب وضع قانون حازم يُلزم املؤسسة بتطبيق القاعدة بدأت املؤسسة بالرتكيز على فكرة خدمة العمالء يف أوساط الك
باحرتاٍم وكياسة : الذهبية على عمالئنا من طاليب املنح واملستثمرين ومقدمي الطلبات، وتنص هذه القاعدة على أن نعاملهم كما حنب أن يعاملونا

ال توجد مؤسسة يف العامل ميكنها أن تعارض هذا الكالم، ويبقى : ضيف السيدةوت. ووضوح، وذلك من خالل الرد عليهم يف الوقت املناسب
  كيف نستطيع ترمجة املبادئ إىل أفعال؟: السؤال

  
فمن اآلن وصاعًدا حنن نبحث . نبدأ بالقول بأن املؤسسة حتاول تعزيز ثقافة خدمة العمالء بشكٍل واسع، وذلك عرب التوظيف احلذر لضباط الربامج

ذه الطريقة، وعندما حيضرون إلجراء املقابلة نراقب طريقة تعاملهم مع موظفة االستقبال، وفيما إذا كانت تلك عن أشخاٍص  راغبني يف التصرف 
خر يرافق الطريقة حمرتمة وودية، كما أن مسألة التحدث مع مراجعهم املذكورين يف سريهم الذاتية تعترب مسألة هامة بالنسبة لنا، وبني احلني واآل

م امليدانية، ليس فقط لكي يطَّلعوا على ما حيدث يف امليدان أو على أرض الواقع ،بل أيًضا ملراقمد بة كيفية راء املؤسسة ضباط الربامج يف زيارا
  .تفاعل ضباط الربامج مع طاليب املنح

  
وعلى سبيل املثال . لسنوية لعمل الكادر الوظيفيويكمن السر الرئيس هنا يف تطوير مرجعية أساسية ورمسية خلدمة العمالء، مرتبطٍة باملراجعة ا

 ميكن وضعت اجلمعية معايَري لطول الفرتة اليت تستغرقها عملية التعامل مع املقرتحات، وتنص هذه املعايري على حتديد مدة مخسة أيام كأقصى حدٍ 
عدمه، بينما مت حتديد ثالثني يوًما إلجراء مراجعة حقيقية  أن تستغرقه املراجعة األولية لرسالة االستعالم من أجل حتديد مطابقتها للتعليمات من

دف حتديد فيما إذا كان باإلمكان تقدمي مقرتح وحني يتم تقدمي املقرتح بعد ذلك تُعطى فرتة أربعة . ومتابعة أية حوارات ضرورية مع طاليب املنحة، 
ذه القواعد األساسيةويتم بشكٍل جزئي حتديُد أ. أشهر كأقصى حدٍّ لتقدمي اجلواب النهائي   .ية قابلية لزيادة التمويل وفًقا لاللتزام 
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  هويتك الشخصية مقابل دورك المهني
ماهية  ايعتقد أحد املدراء التنفيذيني يف إحدى املؤسسات املاحنة أن طاليب املنح لن يستطيعوا أن يفهموا متامً 

وقد يتصورون أن طلبهم يشق طريقه عرب عمليٍة . وراء تأخري اإلبالغ بالقراراألسباب اليت تقف حقيقًة 
على مكتب أحد العاملني يف مؤسسة تقدمي  ابريوقراطية معقدة، ولكن يف حقيقة األمر قد يكون طلبهم كامنً 

يف إصدار  اأمام تكافؤ احتماالت الرد بالرفض أو القبول، أو مرتددً  ااملنح، بينما يقف هذا األخري مرتبكً 
: العاملني يف مؤسسات تقدمي املنح ويقول بعض. وهنا ال تعود املشكلة مؤسسية، بل شخصية. القرار

  ."تكمن جذور املشكلة يف أغلب األحيان يف العجز عن التفريق بني اهلوية الشخصية والدور املهين"
  

  اجعل العبء شخصيً 
ويقول أحد املدراء التنفيذيني يف هذا . عديدة حىت اآلنيعد الدور املهين ملقدم املنحة غَري حمدٍد من نواٍح 

ذه الوظيفة ال تكون هويتهم : الصدد ال توجد قواعد مهنية للتصرف يف حقيقة األمر؛ فعندما يلتحق الناس 
م مقدمو منح؛ فهم مل يدرسوا تلك املهنة، ومل يفكروا كثريً  ورغم أن امتالك إحساٍس . يف هذا اجملال ااملهنية أ

وإذا مل يعريوا . اضاغطً  ايل بالدور املهين قد يشعرهم ببعض التحرر، إال أنه سيكون على األرجح إحساسً قل
ا عرب مصطلحاٍت شخصية  انتباها لدورهم املهين؛ فإن مقدمي املنح سينظرون إىل التفاعالت اليت ميارسو

إن هذا ": حلواراٍت صعبة اإلعداد :حتت عنوان  28 صفحةراجع (وكما يقول الباحث دوج ستون . حبتة

  
وإذا ما ُوِجدت بعض املشاكل نتيجة عمليٍة ما . وال جترب املؤسسة ضباط الربامج على محل عبء خدمة العمالء لوحدهم

  سبيل املثال، أصبحت  وعلى. مشاكل يتم التفكري عندئٍذ بإجراء تغيريات للمؤسسة خارج سيطرة ضابط الربامج إىل خلق
بينما تعقد اجتماعاٌت شاملة ربع سنوية للتواصل . اجتماعات جملس اإلدارة، اليت تدعم بقوة مقاربة خدمة العمالء، تتم كل شهر

دف تسريع مراجعة املقرتحات وبينما حتاول املؤسسة التفكري يف  . املستمر مع املراجعات املدرجة يف جدول األعمال، وذلك 
شجيع فرض االحرتام احلقيقي والعالقة اجليدة أثناء التفاعل مع العمالء، تبحث يف الوقت نفسه مسألة إجراء مسٍح حول كيفية ت

  .ال يعترب هذا كله بالطبع مثالًيا، ولكنها البداية: وتضيف السيدة. العالقة بني املانح وطالب املنحة عرب طرٍف ثالث
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َمْن أنا لكي أختَذ : اإلحساس ميكن أن يؤدي مبقدم املنح إىل التشكيك بنفسه؛ كأن يسأل الشخص نفَسه
مثل هذا القرار؟ هل أنا من الناس الذين يُعادون اآلخرين وحيطمون آماهلم؟ هل أريد أن أكون الشخص 

؟ وإذا كان األمر كذلك فال عجب اا بالتفصيل أيضً الذي ال ينقل األنباء السيئة فحسب، بل يتوىل شرحه
  .أن تصبح املماطلة هي الطريقة املالئمة للتغلب على هذه الشكوك

  
ا تشعر بالذنب عندما يبدأ طالبو املنح : يف هذا الصدد وتقول إحدى العامالت يف مؤسسة لتقدمي املنح إ

ا شخصيً  إنك جتد : ضت املؤسسة طلبهم، وتضيف، عرب شرح كيف أن عملهم قد يتوقف إذا رفامناشد
يف عاصفٍة من اإلقناع واملالحقة، قد توصلك إىل حالٍة من عدم البدقة والغموض، فرتاين أترك  انفسك متورطً 

  ".امهنيً  ا، بينما أنا يف احلقيقة ألعب دورً القد ألقوا العبء عليَّ شخصيً ، مساعة اهلاتف وأنا يف حالٍة يرثى هلا
  

  ك المهنيالتركيز على دور 
الرتكيز على الدور املهين ال يهدف يف حد ذاته إىل حتويل العاملني يف تقدمي املنح إىل بريوقراطيني َمقيتني ال 
م على السري بعملهم كما هو  خيتربون مواقف يشعرون فيها بالشك وعد اليقني، بل يهدف إىل مساعد

  .ن يتخذوها، وتفسري تلك القرارات لطاليب املنحاختاذ أفضل القرارات اليت باستطاعتهم أ: مطلوب منهم، أي
  

لقد اكتشفت : "وتقول إحدى العامالت يف تقدمي املنح، يف معرض وصفها لفهمها الشخصي للدور املهين
أنين عندما أقوم بعملية تطوير أهداٍف لتقدمي املنح، وأكون واضحًة مبا فيه الكفاية يف تفسري هذه األهداف 

ا؛ فإين ال أجد صعوبًة يف رفض املقرتح، بل على العكسداخل وخارج املؤسسة ا يصبح األمُر : ليت أعمل 
إن هذا ال يعين أنين على ": وتضيف السيدة". أسهل؛ ألين أستطيع حينها أن أِصَف الطريَق اليت أسري عليها
إال أنين عندما ال أكون واضحة يف الطريق اليت . حق وأن طالب املنحة على خطأ؛ ولكنها مسألة خيارات

  ."ا، مما جيعل اجلميع حويل يشعرون بالتشويش أيضً اأسري فيها يعرتيين تشويش داخلي كلما رفضت طلبً 
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 اإلعداد لحواراٍت صعبة
  

يف مؤسسات تقدمي املنح أن إجراء حواراٍت صعبة هو أمٌر فينٌّ بشكٍل كامل، أي مسألة كفاءٍة ُتكتسب الرباعة فيها من خالل  قد يشعر العاملون
ولكن دوجالس ستون وبروس باتون وشيال هني يتحدَّون هذه املقولة يف احلوارات الصعبة؛ فقد أمضى ثالثتهم مخسة عشر عاًما يف إجراء . التجربة

دف تطوير إطاٍر شامل إلدارة احلوارات الصعبةأحباٍث مطول وقد طلبت مؤسسة جرانت كرافت من السيد . ة ضمن مشروع املفاوضات يف هارفرد 
لالستشارات، ومتخصص يف شؤون املفاوضات، طلبت  (Triad)وهو حماضر يف كلية القانون جبامعة هارفرد، وشريك يف جمموعة ترياد  –دوج ستون 

  .يف ميكن هلذا البحث أن يساعد العاملني يف تقدمي املنحمنه أن يشرح هلا ك
  

لقد جاء في كتابك أن جميع الحوارات الصعبة تملك بنية تحتية، وأن فهم هذه البنية بحد ذاته يعتبر خطوًة أولى  :سؤال
  ها في هذه البنية؟ قوية باتجاه تعزيز التعامل مع هذه الحوارات، فما هي العناصر التي يتوجب على مقدمي المنح أن يفهمو 

وحنن ). اهلوية ( وحوار ) املشاعر( وحوار ) ما حدث(حوار : إن أي حوار يتضمن رفًضا يتكون يف احلقيقة من ثالثة حوارات، نطلق عليها :جواب
احلوارات الصعبة، ولكن يف  ؛ فالناس يفرتضون غالًبا أن معرفة املصيب من املخطئ هو كل ما يتطلبه األمر يف)ما حدث(منيل إىل الرتكيز على حوار 

الوصول إىل أفضل : مثل هذه احلاالت ال ينبغي على مقرري املنح أن ينظروا إىل عملهم وكأن هدفهم هو الوصول إىل القرار الصحيح، بل باألحرى
يكمن يف إقناعك كطالب منحة إن األمر ال يتعلق حبقيقة موضوعية، بل هو مسألة حكم، كما أن هديف كمقدم منحة ال . قراٍر ميكنهم أن يأخذوه

اء احلوار؛ فإنك . أنين على خطأ أو على صواب، بل ميكنين ببساطة أن أشرح لك رأيي ة عندما يبدأ الشخص املقابل يف إ وإذا فكَّرَت بطريقٍة مشا
اء هذا احلوار   .وصرًحيا، وعطوفًا املهم يف األمر أن تكون منفتًحا، وصادقًا،. ال تعود حباجٍة إىل دفعه للموافقة على إ

  
  ماذا يحدث في حوار المشاعر؟: سؤال
م، وأي رفٍض : أوالً  :جواب قد يساعد كثريًا اإلدراك بأن مشاعر الناس خالل هذه احلوارات تكون حادًة يف العادة؛ فهم يتعاطفون مع مشروعا

اك كيف أن الناس أحيانًا يرتمجون هذا احلزن واألمل بشكٍل كذلك قد يساعد أيًضا إدر . يواجهونه يتسبب يف إحباطهم وشعورهم باألمل أو الغضب
وال ميكنك افرتاض عدم وجود شيء جوهري من ناحيتهم، بل ينبغي أن تفهم أن هذا . وكأنه حوار حول املشاعر) ما حدث(آخر، حبيث يظهر حوار 

، ولكن ال "قد يبدو األمر وكأنه ضربة موجهة لك"نسانية اجلوهر هو مشاعر يف حقيقة األمر، وعليك أن تتفهم وتستجيب هلذه املشاعر بطريقة إ
  .حتاول إصالح مشاعرهم؛ فاملشاعر مل تتحطم، بل هي ما تزال هناك

  
  كيف يمكن لإلحساس الذي تشعر به مقررة المنح بالنسبة لهويتها أن يلعب دورًا في الحوار الصعب؟: سؤال
تم حبماية ص :جواب تم برد فعل الناس ألننا  دوء فإنك ستشعر بأنك إنساٌن طيب، أما إذا  حنن  ورتنا، فإذا كانوا متفهمني لعملية الرفض وتّقبلوها 

إن االهتمام مبثل هذا الشعور هو أمر جيد، ولكن . كانت ردة فعلهم سلبية فقد تشعر أنك أسأت معاجلة الوضع حبيث ظهرت وكأنك إنسان سيء
ويتك ف إنك قد تشعر بوهٍن كبري، لذلك فإنه من املستحسن أن تكتسب بعض الوعي بنفسك يف مثل هذه إذا كان الرفض ال يؤثر على إحساسك 

ال : لشخٍص ما، أو أخذله؛ هل أحتمل مسؤولية مشاعر صاحب الطلب؟ هل أحتاج ألن يقولوا يل" ال"ماذا أشعر عندما أقول : األمور، واسأل نفسك
  .هذه األمور ميكنك أن تصبح أكثر وضوًحا وأقل قلًقا عند رفضك للطلب بأس حىت ال أشعر بأنين شخص سيء؟ إذا استطعت تفهم
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هل يستطيع مدراء المؤسسة مساعدة مقدمي المنح على تفهم هذه القضايا : وهذا السؤال شخصي إلى حد ما :سؤال
  بعيًدا عن كونهم معالجين نفسيين؟  –المتعلقة بالهوية 

ماذا يعين الرفض؟ كيف يؤثر هذا على : نح على التفكري باستقاللية يف بعض األسئلة البسيطة، مثلميكن للمؤسسات تشجيع مقدمي امل: جواب
م استخدام هذه األسئلة للبدء حبواٍر أثناء العمل، ولكن ال توجد ضرورٌة ألن  نشارك الناس يف املشاعر؟ إذا كان املدراء يشعرون باالرتياح فإن بإمكا

ومع ذلك فاحلقيقة أننا وجدنا من خالل األحباث أن الناس متيل إىل التحدث يف هذه املواضيع، . يف هذه القضاياأجوبتهم خالل عملية تفكريهم 
  . ولعل ما يبعث على الراحة بالنسبة لك أن تشعر أنك لست الوحيد الذي تقلقه هذه املواضيع

  
كما أشرت في    -ل إلى نتيجة، ولكن العديد من أبحاثك تساعد المحاورين في االتجاهين على التفاوض للوصو : سؤال

أحيانًا عندما نطرد موظًفا، أو نقطع عالقة ودية فإننا نملك قوة أحادية الجانب، وهذا هو الوضع بالنسبة  -كتابك 
  فما هي المشاكل التي يمكن أن تثيرها مثل هذه المواقف؟ –لمقدمي المنح 

إن األمر ال يتعلق فقط . ندما متلك القوة كلها؛ ألنك حباجة ألن تصغي إىل ما هو مشروعال يزال بإمكانك إدارة احلوار يف اجتاهني حىت ع :جواب
إذا ". لقد أجربتين على تعديل هذا املقرتح عشرين مرة، وأنا ال أحب ما انتهى إليه األمر: "مبشاعرك وإحساسك باهلوية، فقد جتدهم يقولون لك

إن من املهم أن تصغي هلم وأن تتعلم منهم، أما إذا كان الكالم مربرًا فإن عليك حتمل استمعت إىل مثل هذا الكالم، ووجدت أنه مشروع؛ ف
إذا استطاع مقدمو املنح أن يصغوا بانتباه ويتعرفوا متاًما على أوضاع طاليب املنح، فقد يصبح . املسؤولية؛ عليك أن تعتذر أو تفعل ما تراه مناسًبا

م مالحظة أمناٍط لكشف املشاكل امل املشاكل اليت ترتبط بالبيئة األوسع للمنظمات غري  تعلقة بعملية إعطاء املنح نفسها، أو حىتبإمكا
  .وهذه املعرفة كفيلٌة بأن تضعهم يف موقع ُميَكِّنهم من التوصية بإحداث تغيرياٍت يف مؤسستهم. الرحبية
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  تحديات التي تنتج عن عملية القبولال
من عمل مقدم املنح، وعادًة ما تكون كذلك، ولكن حىت حني  امرضيً  اينبغي أن تشكل جزءً  عملية القبول

ورغم أن املعلقني الذين . تكون هناك موافقة على الطلب ال خيلو اإلبالغ بالقرار من بعض التعقيدات
م أشاروا أيضً أسهموا يف هذا الدليل قد ركزوا بشكٍل أك  ارب على التعقيدات اليت ترافق عملية الرفض، إال أ

  .إىل املخاطر اليت تصاحب عملية القبول، وقدموا النصائح لتجاوز هذه الصعوبات
  

  الموافقة المبكرة 
يقوم العاملون يف مؤسسات املنح يف خضم رغبتهم يف نقل األخبار السارة بإعطاء الرد باملوافقة من دون  

وملا كانت بنود املنحة وأبعادها ُعرضًة حلدوث تغيٍري . رة إىل أن هناك عملية تفاوضية سوف تلي الرداإلشا
ملموس خالل تلك املفاوضات؛ فإن القبول السابق ألوانه، والذي مل تكتمل معامله بعد ميكن أن يؤدي إىل 

دعونا نتفاوض قبل "عون كلمة ، فهؤالء يسمعون كلمة املوافقة ولكنهم ال يسماإحباط طاليب املنح الحقً 
إن من األفضل حتذير طاليب املنح يف وقت مبكر حول : "وتقول إحدى العامالت يف مؤسسات املنح". ذلك

أنا معجب باالقرتاح وسوف : احلدود اليت ميكن أن تصل إليها عملية املوافقة على طلبهم، كأن نقول هلم
 اكما أن عليك أن تعرف من اآلن أنين قد ال أكون قادرً . اأوصي به، ولكن علينا مناقشة التفاصيل الحقً 

وهكذا تكون قد جّنبت طالب املنحة أي . ال أستطيع جتاوزها اعلى متويل ما طلبته؛ ألن أمامي شروطً 
 ".تشويش ميكن أن حيصل معه على امتداد الطريق 

  
  الموافقة األكيدة

يفاجيء بعض مقدمي املنح طاليب املنح ، نذ البدايةمن التعريف بالشروط واألمور ذات الصلة باملنحة م الً بد
فقد يعجب مقدم ". احملبة غري املشروطة واملثرية للمشاكل"، يف خطٍأ أطلق عليه أحدهم ابشروط املنحة الحقً 

وتكمن املشكلة هنا يف أن هذا اجلزء من عملية إقرار . املنحة باقرتاح طالبها لدرجة أنه يعطي موافقة مشوشة
لب إثارَة الشكوك، وحتدي الفرضيات املهزوزة، أو مساعدة طالب املنحة على حتسني مقرتحه، املنحة يتط

النقطة هنا ليست يف اخرتاع مشاكل غري موجودة، . وبالتايل حتسني فرصة جناحه يف احلصول على املنحة
  .ولكن يف التأكد من أن املوافقة غري املشروطة هي يف احلقيقة كذلك
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  الموافقة الغامضة 
يف هذا  اكتابة التوقعات اليت اتفق عليها املانح وطالب املنح خالل املفاوضات من األمور اليت قد تساعد كثريً 

ا وشروطها، إضافة إىل أية . املضمار وهذه الكتابة تشمل بالطبع احلقائق اخلاصة، مثل حجم املنحة ومد
توبة توفر يف الغالب الفرصة األخرية ومثل هذه الورقة املك. توقعات أو قضايا أخرى ناقشها الطرفان

الكتشاف أي سوء تفاهم قد يؤدي إىل مشاكل يف املستقبل، أو تعزز الرتكيز على النقاط اخلاصة يف حال 
يف االعتبار؛ يصبح التحدي ) اجعلوا األمر كتابًة بينكم ( لذلك عند أخذ نصيحة . ااتفق الطرفان متامً 

ذا األمر؛ فم اذا يتبقى ملقدم املنحة سوى الشروط والبنود املقيدة لكي يركز عليه، حىت احلقيقي هو التفكري 
  ؟ ايتجنب حدوث أية مشاكل الحقً 

  
  

   ..) نعم، ولكن(الموافقة المصحوبة بمقترحاٍت كثيرة ومربكة 
 ميكن ملقرري املنح أن خيلقوا املشاكل عندما يُفرِطون يف إعطاء التغذية الراجعة، وُيكثرون من املقرتحات

قد يكمن اخلطر يف تعاملنا مع األفكار اجليدة واملقرتحات املساعدة . لتعديل املقرتح الذي سيوصون بتحويله
ا أجزاُء أساسية من املقرتح، أو من أحكام املنحة وينبغي أن حيتوي املقرتح . أو االهتمامات العامة على أ

ا ال ميكن احلصول ورسالة الطلب، أو كالمها بالطبع، على الشروط الالزمة الجتذ اب املوافقة، واليت من دو
ولكن ال جيب أن حتتوي هذه األحكام على أفكاٍر وقيود يضعها املانح، حبيث يصبح ِمَن املتعذر . على متويل

لقد رأيُت : "وتقول إحدى مديرات مؤسسات املنح يف هذا الصدد. على طالب املنحة إدارة مشروِعه مبرونة
ايَة هلا من االقرتاحاتضباَط برامج يقحمون مق فعند نقطة معينة عليك أن ". دم الطلب يف متاهاٍت ال 

ِلَمْن هذا املقرتح؟ وعليك أن تبقي املفاوضات حمددة، كما أن عليك احرتام حقيقة : تتوقف وتسأل نفسك
  .إىل طالب املنحة الً أن الفكرة تعود أص

  
مقرر املنحة أن يصغي بعمق وانتباه، وأن يصادق  ينبغي على: يقول أحد العاملني يف مؤسسة تقدمي املنح

أن يوازن بني تثبيت املوافقة لطالب املنحة وبني املوافقة فقط؛ فالناس  اوعليه أيضً . على أفكار طالب املنحة
إىل مساع النقد ألفكارهم، وبالتايل  اال تبحث فقط عن موافقة غري مثبتة أو ُمشجََّعة، بل هم حباجة أيضً 

  .أصيلة يصغون فيها إىل احلقيقة إقامة عالقةٍ 
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وسوف تتجنب بعض املؤسسات بالطبع مثل هذه اآلليات يف اإلبالغ بالقرار عرب سرعة االستجابة 

م ببساطة يراجعون ما يصلهم ومن َمثَّ جييبون عليه ولكن بالنسبة هلؤالء الذين يشجعون . للطلبات، أي أ
م؛ فإن معرفة النقطة اليت جيب أن يتوقفوا فيها  مقرري املنح على مساعدة طالبيها من أجل صقلِ  مقرتحا

  .عن فعل ذلك هو أمٌر حاسم
  

   على مضضالموافقة 
م أبدوا موافقتهم ألن الرفض حيمل عقدً   على سبيل  -بعضهم . كثرية  ااعرتف العديد من مقرري املنح بأ

ة، ومع ذلك أحسوا أن الوقت قد فات وصلوا إىل نتيجٍة مفادها أن فرص جناح املقرتح تبدو مهزوز  -املثال
من إعالن ذلك بصراحة، قام مقدمو املنح العالقون يف هذه األزمة  الً لذلك، وبد. على اجلواب بالرفض

م بشكل أفضل، أي إيصاهلا إىل النقطة  بتقدمي منحة ختطيٍط مميَّزة ألصحاب املقرتحات من أجل تطوير فكر
إن سلوك هذا الطريق سوف يعّرض مقرر . االنجاح أو تفشلها متامً اليت ميكن أن حتسن فرصة املقرتحات ب

املنح بالتأكيد إىل خطر اضطراره ملراجعة املقرتح مرة أخرى، حبيث جيد نفسه أمام حقيقة أنه مل حيقق أية 
  .نتيجة سوى تأجيل الرفض ملرحلٍة الحقة

  
  نقد من طالب المنحة –نموذج رسالة الرد 

نح الذين يعانون من كثرة الطلبات وضيق الوقت إىل استخدام منوذج للرسائل، ويدرك ما يلجأ مقررو امل اغالبً 
م يتطلب حجمً  . من العمل، وأن مناذج الرسائل هي جزٌء هام من مهمتهم اعاليً  اطالبو املنح أن تدقيق طلبا

على أحد  الً لذلك، ومن أجل معرفة ما إذا كانت هناك مناذج رسائل قد تساعد مقرري املنح، طرحنا سؤا
) وهو اسم مستعار ألحد املدراء التنفيذيني ملنظمة تعىن بالتنمية الشبابية(طاليب املنح، وهو جورج رويز 

وفيما يلي . دف مراجعة بعض اإلجابات احلديثة اليت تلقاها، ومشاركته يف مفهومه حول هذا األمر
  :تقسيمه اخلاص ألنواع األجوبة كما يراها

  الرفض التام
  
  

  عميلنا العزيز،
نأسف ألننا لن نستطيع تلبية طلبك إن . لحدث الذي ستقوم بهأو ل/ لقد تلقينا رسالة الطلب بخصوص تقديم منحة لمنظمتك 

نتمنى لك حًظا . مؤسستنا تتلقى المئات من طلبات الرعاية شهريًا، وال نستطيع تلبية جميع هذه الطلبات مع رغبتنا في ذلك
  .سعيًدا
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وال صفة شخصية هي عبارة فقط عن نسخة جافة من ورقة آلة التصوير  ال هذه الرسالة اليت ال حتمل تارخيً مث
لدى متلقيها، وترتكه يتساءل ملاذا كّلف نفسه مشقة  امهينً  اوهي ختلق شعورً . بدون أي اهتمام حىت بألفاظها

  .إرسال مقرتح شخصي
  

   اشيئً  التي ال تفسر.. .الرسالة ذات الحقيقة العامة
  
  
  
  
  

بَني لنا السيد رويز حفنة من التناقضات يف هذه الرسالة اليت يشرح فيها مقرر املنح عدم وجود أموال كافية 
ا بعيدة كل البعد عن  لتمويل مجيع املقرتحات املقدمة إليه، ورغم أن اإلجابة كانت سريعة وغري مهينة إال أ

الب املنحة من حيث تقدمي تغذية راجعة من األفكار، أو وجود دافٍع خريي لدى مقدم املنحة ملساعدة ط
ا حمبطة بالنسبة لطالب املنحة؛ ألن هناك على األقل  تقدمي معلومات له عن مصادر متويل أخرى، كما أ

  .بعض النقود لتمويل آخرين
  
  ؟ موذج رسالة أم ماذان

  
  
 
 
 

ما إذا كان  الة السيد رويز حائرً فقد تركت هذه الرسا )Mail‐merge(وبفضل خاصية الدمج الربيدي 
ا رسالة أرسلت له شخصيً  ثابتةيستطيع اعتبارها رسالة  م، أم أ . اتُرسل إىل مجيع الذين يتم رفض طلبا

حنن نشجعك على االستمرار يف هذا العمل؛ هل هو اقرتاٌح مبطَّن : كذلك تساءل السيد رويز حول عبارة

  عزيزي السيد رويز،
ورغم أننا نرغب أن تكون . لى منحةنأسف إلبالغك أن مجلس إدارة المؤسسة لم يوافق على طلبك للحصول ع

  .ردودنا إيجابية على جميع الطلبات التي تصل إلى المؤسسة إال أننا نتلقى مقترحات أكثر بكثير منما نستطيع تمويله

  عزيزي السيد رويز،
المؤسسة ال تستطيع تمويل جميع المقترحات إال أنها سوف تستمر في تقديم األفضل لصالح  على الرغم من حقيقة أن
  .نحن تشجعك على االستمرار في هذا العمل. أطفال أميركا جميعهم
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التخمينات يف عاٍمل  طفال؟ وُتظهر ردة فعله كيف يأخذ طالبو املنح يفبأن برناجمه الشبايب ال خيدم مجيع األ
  .يصعب فيه تصوُر املنطق الذي يقف وراء اختاذ القرار

  
  
  
  
  
  

  
  وضع الطُّعم، ثم التحول عنه

قام طالب املنحة باالتصال باملؤسسة نتيجة التشجيع الذي تلقاه للقيام بذلك، ولكن اإلجابة جاءته بأن 
لإلرشادات والتعليمات، وأن اقرتاحه قد رُفض بسبب عدم مطابقته هلذه  اجديدً  الً طرحت دلي املؤسسة قد

ا تأسف لتلقيه الدليل القدمي  .التعليمات اجلديدة، وأ
أن تضيع وقت  وتبني رسالة أخرى نسخًة خمتلفة تبني كيف ميكن لألدلة والتعليمات املضللة أو غري الكاملة

  :اجلميع
  
  
  
  

   
حلالة مل يظهر اهتمام املؤسسة بربامج التعليم والتثقيف يف أي من األدلة والتعليمات اليت عرضتها، يف هذه ا

  .امفاجئً  الذلك شكلت معرفة هذا األمر من خالل رسالة الرفض أمرً 
 :وفيما يلي مثال آخر

 
 

  

 عزيزي السيد رويز،

ونحن نأسف لعدم . لألسف، ال تستطيع المؤسسة تمويل جميع المنظمات التي تقدم طلبات للحصول على منح
إن هذا ال ينعكس سلبًيا على منظمتك، ولكن يعكس طلًبا . ا على تزويدك بمنحة من أجل دعم تشغيلي عامقدرتن

وإذا كانت لديك أية أسئلة نرجو أن ال . عالًيا على موارد محدودة وذات أولويات محددة من قبل مجلس أمنائنا
  .تتردد في االتصال بنا

  عزيزي السيد رويز،
سف نأ. إن هدف مؤسستنا هو تقديم الدعم للشباب المعرضين ألخطار االنحراف عبر طرح برامج تثقيفية وتعليمية

  .إلبالغك أن لجنة المنح في المؤسسة لم تختر منظمتكم من أجل تلقي المنح في الوقت الحالي

  عزيزي السيد رويز،
لقد قمنا بتقييم المقترحات التي تلقيناها، وقد قرر مجلس اإلدارة أن مشروعك المقترح ال يتطابق مع المعايير التي 

من الفوائد، إال أنه مشروع قائٌم بالفعل وليس جديًدا، ولذلك فهو ال ورغم أن مشروعك يحقق الكثير . وضعتها الهيئة
  .يدخل ضمن المشاريع األساسية للمؤسسة
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ضمن املشاريع ما يثري الفضول هنا هو أن منوذج الطلب األصلي جاء من املؤسسة ضمن جمموعة خيارات تت
 ، وأن االقائمة واملشاريع اجلديدة، وأمام هذه اخليارات وجد طالب املنح أن املشاريع القائمة مقبولة أيضً 

لقد كان من األجدر باملؤسسة أن توضح يف منوذج  .املؤسسة تريد فقط التمييز بينها وبني املشاريع اجلديدة
ا ال تقبل إال املشاريع اجلديدة بد على النموذج يزيد على  امن أن تضع خيارات لتمأل مكانً  الً الطلب أ

  .، وبذلك توفر الوقت الضائع على طالب املنحة وعلى نفسها)ال نقبل سوى مشاريع جديدة: ( مجلة
  

  تبريرات حسب الطلب
  
  
  
  

العديد من رسائل الرفض يتم تلطيفها عرب الدعوة لالتصال يف حالة وجود أسئلة، وهذا يعترب حل وسٍط 
من توضيح املربر للرفض بالتفصيل، يقوم هؤالء املمولون مبناقشة الرفض مع أولئك الذين  الً ؛ فبدايدً مف

  .يتجشمون مشقة االتصال
  

. تقدم الرسالة مراجعة للمعايري الثمانية املستخدمة يف اختيار املقرتحات اليت تصل إىل املرحلة النهائية للقبول
وهكذا يعرف . عرفة أي من املعايري املذكورة مل يتطابق مقرتحهم معهاولكن على طاليب املنح أن يتصلوا مل

طالب املنحة عرب االتصال السبَب وراء رفض مقرتحه، ولكن هذا ال يوضح نوع التعاون أو التنسيق الذي 
 .نها وبني املنظمات الطالبة للمنحتسعى املؤسسة لتشجيعه بي

 

  

  
  
  

  عزيزي السيد رويز
لم يتم قبول مقترحك من أجل رفعه إلى مرحلة المراجعة الدقيقة، لذلك فإن المؤسسة ترفض طلبك للحصول على 

  ).1234-555 555(تصال على الرقم تمويل، إذا كانت لديك أية أسئلة يمكنك اال
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  ما الذي يتمنى طالبو المنح من مقدمي المنح معرفته؟
  

ا مستنبطة من  اقرتح طالبوا املنح الذين أسهموا يف هذا الدليل بعض القواعد الرئيسية اليت كان مقدمو املنح أنفسهم قد حددوها، رغم أ
م اخلاصة   .دة من أجل اإلبالغ بالقرار بالشكل الصحيحوكذلك اقرتحوا إضافة مبادئ جدي. جتار

  
يعتمد العديد من طاليب املنح على اإلرشادات أو التعليمات املكتوبة   ضع المزيد من اإلرشادات في الدليل اإلرشادي

ذه كمصدر رئيسي يساعدهم على حتديد ما إذا كانوا سيتقدمون بطلب منحة من تلك املؤسسة أم ال؛ لذلك فهم يركزون على أن ه
  وقد ذكر عدد منهم أن التغيري السريع يف . األدلة أو التعليمات جيب أن تكون مفصََّلة ودقيقة ما أمكن، وأن تكون حديثة كذلك

ويكمن أحد احللول هلذه املشاكل يف  .واإلجراءات املتبعة، والذي يتم دون تعميٍم واسع واتصال فَعال بتسبب هلم مبشاكلالتعليمات 
ويبقى امٌر . وقع االلكرتوين للمؤسسة، والتسجيل الفوري ألي تغيريات قد تطرأ على التعليمات أو اإلجراءات املتبعةمواصلة حتديث امل

من األفضل أن يُرفق كل هدف مذكور للمؤسسة : "واحد؛ وهو أنه ال يوجد شيء أفضل من ضرب األمثلة، وهنا يقول أحد طاليب املنح
أريد أن أعرف من هم الذين يـَُقدَّم هلم التمويل : "ويف هذا الصدد يقول آخر". عمله مع هذا اهلدفمبثاٍل عن طالب منحة حايلٍّ يتطابق 

  ".حالًيا، بدًال من االعتماد على التقارير السنوية اليت تضم معلوماٍت عن منٍح مرَّ عاٌم على تقدميها
  
اك من جراء إعداد  معظم طاليب تحدث معنا كي نستطيع أن نقرر ما إذا كنا سنتقدم بطلب منحة  املنح يصابون باإل

أنا أؤمن أن ": ويف هذا الصدد يقول أحد طاليب املنح، معربًا على شعور عام. مقرتحات تقوم على جمموعة من التعليمات املكتوبة فحسب
 مع ضباط برامج املنح إن أفضل جتاريب. أفضل طريقة للحصول عل املنح هي إقامة عالقات مع الناس؛ ألن هذه العالقات تثمر أفكارًا

أما الفائدة اإلضافية األخرى لكلٍّ من مقدمي املنح وطالبيها فهي وجود إمكانية لرفٍض مبكر . هي عندما كنا نقوم بإعداد املنح مًعا
  .هذه النقطةأَفضِّل أن أمسع القرار بالرفض يف :ُ ويقول أحد طاليب املنح يف هذا الصدد. وقاطع حني ال يظهر أي تطابق بني اجلانبني

  
. أحيانًا ينزعج طالبو املنح حني جيدون أن مقدمي املنح يطرحون توقعات غري واقعية خالل عملية إعداد املقرتح تأكد من توقعاتك

ال  وعلى سبيل املثال فإن أحد طاليب املنح ينتقد املمولني الذين ال يتفهمون أن طاليب املنح ال ميكنهم أن يصنعوا تغيريات أساسيًة مبنحٍ 
وهناك طالٌب آخر للمنح ). كن مسكة حبجم الربكة اليت تعيش فيها: (دوالر، وحجتهم هي) 10000(أو ) 5000(تتعدى قيمتها 

بالنسبة هلذا ". أعطنا خطتك للحفاظ على استمرارية الربنامج بعد انتهاء املبلغ املمنوح: "تزعجه تلك األسئلة العامة املرّوعة، مثل
مثل هذه النقاشات حتدث عندما نتفاوض على مبلغ : "ويضيف. سوف أقوم حبملة متويلية أخرى: ح، وهوالشخص فإن اجلواب واض

ا) 5(   ."هي مثال على خطتنا لالستمرارية آالف دوالر، ولكن هذه اخلمسة آالف دوالر يف حد ذا
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  روس رئيسة من مقدمي المنحد

 عند رفض الطلب 

 ا قواعد واضحة وأساسية، ولكن يصعب استخدامها دومً   تذكر القواعد األساسية بشكل ثابت،  اإ
ومع ذلك فهي تشكل نقطة انطالق إلدارة عملية اإلبالغ بالقرار، عرب إبقاء تركيزك على أربع نقاٍط 

  
ة بأن مقرتحك هامٌّ لدرجة تؤهلك لتلقي اتصال إن مما يسعدك أن تشعر بالراح: "يقول أحد طاليب املنح اتصل في حالة الموافقة

هاتفي من أحد مقدمي املنح؛ ألن مثل هذا االتصال مينح طالب املنحة نوًعا من التشجيع والتأكيد، إضافة إىل أنه يشكل بداية جيدة 
  ."لعالقة بني املانح وطالب املنحةل

  
. الزمة موجزة يقوهلا مقدم املنحة لطالبها) جو أن تكون صرًحيا معناأر (عادة ما قد تشكل هذه العبارة  أعطنا تغذية راجعة وإرشادات

ويف العادة يرغب طالبوا املنح مبعرفة إذا كان هناك أي نقص بارز يف تصميم برناجمهم، أو أي خلل تنظيمي ظاهر ميكنهم معاجلته لزيادة 
إذا قال مقدم . ا إذا كان عليهم أن يعيدوا تقدمي الطلبكذلك يرغبون يف احلصول على تعليمات واضحة وبّينة حول م. فرص قبول طلبهم

أنتم مؤهلون لتقدمي الطلب يف السنة القادمة فهل هذا يعين حًقا أن عليَّ التقدم بالطلب، يسأل أحد طاليب املنح، أو هل أن فرصيت : املنحة
  ليست أفضل، وأين سأضيع املزيد من الوقت؟

  
ا الحظ العديد من طاليب املنح وجود مشاكل اتصال ميكن أن  االتصالكن واعًيا بكيفية تأثير الثقافة على  تتسبب 

م ال يريدون من مقدمي املنح أن يضعوا فرضيات جاهزة ح. االختالفات الثقافية   ول كيفية التعامل مع خمتلف الفئاتويف حني أ
م ال يدركون بأن الوعي بذلك ميكن أن يشكل عامًال مساعدا   ، كما أن التفكري بأسلوب االتصال اخلاص بك ميكن .الثقافية، إال أ

 أحد األمثلة على ذلك حالة إحدى السيدات من سكان أمريكا األصليني، واليت عملت كمقدمة منح . أن يكون عامًال مساعدا كذلك

: تقول السيدة. قة باألسلوبوطالبة منح أيًضا، وهي تروي كيف ميكن حلوار ّجدي أن يتسبب بتقويض ثقة طالب املنحة نتيجة قضايا متعل
يف إنه يف بعض احلضارات مييل الناس إىل أن يكونوا حذرين يف احلوار وغري معتادين على األسئلة املباشرة، لذلك فإن مقدم املنحة إذا شرع "

ة ما إذا استطاع مقدم املنحة طرح أسئلة كثرية حول املقرتح؛ فإن هؤالء سيشعرون بأنه خيتلق املربرات لرفضه، و مما قد يساعد يف هذه احلال
 ."أنا أقوم بطرح هذه األسئلة فقط ألين مهتم جًدا بأفكارك، وراغٌب يف معرفة املزيد عنها: "توضيح ما جتري بقوله
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يماتك بطريقة تثبط مهة أولئك الذين يتقدمون بطلبات ال قم بصياغة أوراقك وتعل) 1( :أساسية، هي
م يواجهون شكوكً  اكن حامسً ) 2(؛ للموافقة عليها امتلك فرصً   ايف ردك؛ ألن طاليب املنح ينتظرون، وأل

من  قم بنفسري األسباب اليت رفضت املقرتح ألجلها، حبيث يستفيد طالبو املنح) 3(كبرية يف عملهم؛ 
، وهذا يتطلب تعاملك حبساسية، ال جمرد تصرفك بطريقة اكن مهذبً ) 4( املستقبل؛ أية تغذية راجعة يف

 .مهذبة
 

 هناك ثالثة أنواٍع من التربيرات املنطقية املختلفة اليت تتبع آلياٍت  تفهم المنطق الذي يقف وراء قرارك
  :خمتلفة لإلبالغ بالقرارات

  .  اوخمتصرً  املتبعة، وهذا الرفض عادة ما يكون سريعً حني ال يتناسب املقرتح مع الضوابط ا: الرفض املطلق -
حيث تتقاطع مصاحل طاليب املنح مع مصاحل مقدميها ولكن مع : الرفض املرتبط بسياسة املؤسسة -

 .ومثل هذا الرفض يتطلب املزيد من اإلقناع والتفسري. اختالف التكتيكات واالسرتاتيجيات
مع بقاء بعض الشكوك حول طالب  ال شيٍء متطابقً حيث يبدو ك: الرفض املرتبط باحلكم الشخصي -

 .اأكثر دقة وحذرً  الً ويتطلب هذا املوقف تعام. املنحة
إن الوضوح يف استخدام هذه األنواع الثالثة من الرفض ميكن أن يشكل الفرق بني ُحسن إدارة عملية 

  .اإلبالغ بالقرار وبني التخبط فيها
 

 م  اما يأيت الرفض حمبطً  اغالبً  نحطالبي الم حِسن إدارة توقعاتتفهَّم وا بالنسبة لطاليب املنح أل
وعليك أن تفهم هنا كيف تسببت طريقة تعاملك أو الظروف  .يكونون واثقني من تلقي جواٍب اجيايب

احمليطة باملنحة يف رفع سقف توقعات طاليب املنح؛ ألن هذا يساعدك على إعطاء تفسري أفضل ملربراتك، 
  .املْفرِطةوعلى ضبط التوقعات 

 

 العمل، واألولويات، وثقافة املؤسسات؛ ميكن  تفهَّم كيفية تأثير مؤسستك على عملية اإلبالغ بالقرار
أن تتسبب كلها يف تعقيد عملية اإلبالغ بالقرار، لذلك، ومن أجل إدارة أفضل للعملية، ُقم بتحديد  

أنه أن يساعدك على التعامل مع كيفية تأثري مؤسستك على عملية اإلبالغ بالقرار، إذ إن هذا من ش
على إحداث تغيريات يف طريقة عمل مؤسستك من  االتحديات والتغلب عليها، وقد يساعدك أيضً 

  .بعض النواحي
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 ميكن للهوية الشخصية أن تشكل نقطة حمك   تبار هويتك الشخصية ودورك المهنيخذ في االع
وقد ينزع حىت . هو احلال مع العاملني يف أية مهنةبالنسبة ملقدمي املنح يف عملية اإلبالغ بالقرار، كما 

م إذا تركوا شعورا سيئً  اأكثر الناس تكلفً  م؛ فإن هذا  اللتفكري بأ لدى طاليب املنح عرب رفض مقرتحا
م من النوع الذي يسيء إىل اآلخرين لذلك، ومن أجل جتنب أي . ينعكس عليهم حبيث يشعرون أ

إن التعامل بشكل شخصي ورمسي قد . يلون إىل التهرب والتشكيكتأثري للهوية الشخصية، تراهم مي
إىل أخذ القرار الصحيح  ادورك املهين الذي يدفعك أحيانً  ايساعدك يف عملك، ولكن تذكر دائمً 

  .بالرفض
  

  :الطلبعند قبول 
  ًغري إن املوافقة ببساطة وفورية أو بإجياز ميكن أن يؤدي إىل وقوع مفاجأة  اقم بتوضيح الظروف فور

، وذلك عندما يكشف الطالب اجلديد للمنح أن القرار جاء ومعه دفعة بنود غري متوقعة، اسارة الحقً 
يرغب طالبو املنح مبعرفة كيف ميكن ملقدم . اذكر توقعاتك بوضوح وإسهاب.إضافة إىل مفاوضات وقيود

وعندما . ل بشكٍل أفضلاملنحة تقييم جناحها، وكيف ميكنهم أن يظهروا تقدمهم يف تلبية توقعات املموِّ 
ا تعطي انطباعً  بعدم وجود توقعات، وهو انطباع ميكن أن يؤدي  اتأيت املوافقة حبماس وشفافية، فإ

  .توترات وإحباطات إىل حدوث االحقً 
 

  ًخشية أن تؤدي كثرة التغيري يف فكرٍة ما إىل أن  اكن حذرً  ...".أوافق، ولكن: "ما تقولعند اكن حذر
ومن الطبيعي أن . أنه مل يعد ميتلك تلك الفكرة، أو أنه لن يستطيع تطبيقها بفعالية يشعر طالب املنحة

 من هو صاحبحتدث مفاوضات أخذ ورد بني مقدم الطلب ومقدم املنحة، ولكن من املهم أن نتذكر 
 .االقرتاح

 

 ملوافقة مييل مقدمو املنح يف بعض األحيان إىل ا  احذر من الموافقة حين يكون سببها صعوبة الرفض
قد جيدي هذا . من الرفض الصريح الً منها فقط، بد اعلى املنحة حىت ولو مشلت موافقتهم جزًءا صغريً 

األمر يف بعض الظروف، ولكنه يرفع من آمال طالب املنحة بشكل غري واقعي، وقد يُدخل مقدمي 
 .املنحة يف عالقة كان األكثر صوابا هلم أن يتجنبوها
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  الدليلطرق أخرى الستخدام هذا 
اليستهدف هذا الدليل مقدمي املنح فحسب، ولكن يستهدف مجيع العاملني يف مؤسسات تقدمي املنح ممن 

م االتصال بطاليب املنح املنح فائدة يف إطالع زمالئهم القانونيني واإلداريني  وقد جيد مقدمو. تشمل مسؤوليا
ت مع طاليب املنح ثابتة وواضحة ومفيدة والتنفيذيني على هذه املعلومات، للتأكد من أن مجيع التعامال

  .وحمرتمة
وأحياناُ ما جيري االتصال األول مع كادر الدعم، وقد يكون هذا الكادر هو الرابط الوحيد مع طالب املنحة 

هلم مثلما هو مفيد  اوهذا الدليل قد يكون مفيدً . الذي يتقدم بأسئلة إىل مؤسستك حول شؤون التمويل
عض املؤسسات يتوىل الكادر القانوين أو إداريون آخرون قبول املقرتحات وإعداد ويف ب. ملقدمي املنح

قد جيدون يف هذا الدليل ما يساعدهم على  اوهؤالء أيضً . خطابات املنح، وطرح األسئلة على طاليب املنح
م   .التفكري مبسؤوليا

نهج تدرييب ملقدمي املنح وغريهم بعض املعلومات الواردة يف هذا الدليل أو كلها ميكن استخدامه كجزء من م
عن املبادئ األساسية للتعامل مع  ألنه يقدم خالصة مبسطة من املوظفني العاملني يف املؤسسات املاحنة؛

  .طاليب املنح، كما يقدم خلفية ملناقشة كيفية إقامة عالقة صحيحة بني املمولني وطاليب الدعم
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 شكر وتقدير
م ووجهات نظرهم، ومجيع الذين نتقدم بالشكر للماحنني واملستفيد ين من هذه املنح، والذين شاركوا خبربا

.سامهوا بوقتهم وموهبتهم وأفكارهم جلعل هذا الدليل ممكًنا  
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