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تمهيد
يمكن تعريف المرونة بأنها قدرة نظاٍم ديناميكيٍّ ما، مثل المجتمع، على توّقع التحديات والتكّيف معها بنجاح. 

في السنوات األخيرة، تعّددت أنواع الضغوط االجتماعية والمادية التي يواجهها األشخاص والمجتمعات. 
ازدادت اإلعالنات الرسمية عن الكوارث الطبيعية، والبشرية المنشأ، والتكنولوجية في الواليات المتحدة 

)وعالميًا( خالل العقد األخير. باإلضافة إلى ذلك، هذه األحداث الحاّدة تمتزج بالضغط واإلنهاك الصادَرين 
عن التحديات االقتصادية والضغط البيئّي، مما يؤّثر على العديد من الشعوب والمجتمعات بشكٍل مزمن. 

في هذا السياق، اّتسع نطاق ِعْلم وتطبيق كيفية تعزيز المرونة لدى األفراد والمجتمعات ِكَليهما. قسٌم كبيٌر 
من هذا العمل َترّكز على العوامل التي تجعل األفراد والمجتمعات أكثر مرونة، والتدخالت التي يمكنها بناء 

المرونة. اليوم، يقود العديد من الباحثين وصانعي السياسات والممارسين ويمّولون جهودًا لتحديد أكثر الطرق 
فعاليًة لبناء َسَعة وقدرة المرونة لدى األفراد والمنظمات.

إّن مؤسسة روبرت وود جونسون )]The Robert Wood Johnson Foundation [RWJF( تهتم بدعم 
صحة وتطور األشخاص والمجتمعات، وهو أمٌر ينعكس في مشاركات هؤالء في مجاالت المرونة الفردية 

ومرونة المجتمع. يلّخص هذا التقرير عماًل ُنفَِّذ بشكٍل مشترٍك بواسطة باحثين من مؤسسة RAND ومؤسسة 
روبرت وود جونسون ]RWJF[ ويتناول أجندًة مستقبليًة محتَمَلًة في أبحاث وممارسة المرونة، تبني الجسور 

على نحٍو فريدٍٍ بين أبحاث المرونة الفردية ومرونة المجتمع وممارستها عبر القطاعات. يوّفر التقرير مسارًا نحو 
األمام ُبِنَي بشكٍل أّوليٍّ على محاضر جلساٍت لطاولٍة مستديرٍة حول المرونة، ُعِقَدت في يونيو/حزيران 2016، 

واسُتكِمَلت بمراجعٍة للدراسات السابقة ذات الصلة. االجتماع الذي دعت إليه مؤسسة روبرت وود جونسون 
بالتعاون مع مؤسسة RAND استكشف حالة مجال المرونة والفرص أمام المزيد من التطوير، وَجَمَع بين 

باحثين على امتداد االختصاصات المختلفة، باإلضافة إلى ممارسين وصانعي سياساٍت على امتداد القطاعات 
من أجل مناقشٍة للموضوع طوال يوٍم كامل. كان الغرض هو التعّرف إلى أين وكيف يمكننا االنتقال نحو أجندٍة 

للمرونة تكون أكثر تكاماًل وتماسكًا، مع االلتفات للعوامل األساسية التي من شأنها تحفيز المزيد من العمل 
التعاونّي.

َرَعت هذا البحث مؤسسة روبرت وود جونسون، وُنفِّذ ضمن قسم RAND للصحة، وقسم RAND للعدل والبنية 
 RAND Health, and RAND Justice, Infrastructure, and Environment [JIE]( التحتية والبيئة

divisions(. يمكن العثور على لمحٍة عن قسم RAND للصحة، وملخصاٍت لمنشوراته، كما يمكن طلب 
المعلومات على الموقع التالي: www.rand.org/health، وللمعلومات المتعلقة بقسم RAND للعدل والبنية 

www.rand.org/jie :يمكن االطالع على الموقع التالي ،)JIE( التحتية والبيئة

                                             

http://www.rand.org/health
http://www.rand.org/jie
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مؤسسة RAND، إلعادة إنتاج أو إعادة استخدام أيٍّ من الوثائق البحثية الخاصة بنا، بأّي شكٍل 
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www.rand.org/pubs/permissions.html

                                                                                              www.rand.org/t/RR1683 للمزيد من المعلومات حول هذا المنشور، يرجى زيارة الموقع

           

http://www.rand.org/pubs/permissions.html
http://www.rand.org/t/RR1683
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شكٌر وعرفان
المؤلفون مقدِّرون أعظم تقديٍر لوقت ورؤى المشاركين العديدين في هذا التقرير. بالخصوص، نضيء على 
مشاركة تريسي كوستيغان )Tracy Costigan(، ولوري غروبستين )Lori Grubstein(، ومارثا ديفيس 

 ،)Pamela Russo( وباميال روسو ،)Melissa Eng-Wong( وميليسا إنغ-وونغ ،)Martha Davis(
وكلير غيبونز )Claire Gibbons(، وبريا غاندي )Priya Gandhi( من أجل الطاولة المستديرة حول 

المرونة، وتطوير هذا التقرير، باإلضافة إلى مراِجَعَتي التقرير، ليندا أوسدين )Linda Usdin( وفيفيان تاو 
 Ann( وآن ماستن ،)Harriet Tregoning( نتقدم بالشكر أيضًا لهارِيت تريغونينغ .)Vivian Towe(

ليزاِبث يامبيير )Elizabeth Yampierre( لُمدَخالتهّن الخبيرة. نتقدم بالتقدير للمجموعة الواسعة  Masten(، واإ
من أصحاب الشأن الذين وّفروا الُمدَخالت ووجهات النظر إلرشاد تطوير أجندٍة مستقبليٍة للمرونة.
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ملّخٌص 
تنفيذّي

مقدمة

يواجه األشخاص تشكيلًة وعددًا متزايدًا من الضغوط. تتراوح طبيعة هذه الضغوط من المصاعب 
ما بين األفراد، والمصاعب المالية، إلى المخاطر البيئية والقوات المجتمعية التي تؤّثر على األفراد والمؤسسات 

والمجتمعات. ركزت األبحاث المطّولة على أكثر الطرق التي يستجيب لها األفراد والمجتمعات ويتعاَفون بحسبها 
من الضغط سالمًة وفعالية. مع هذا، بالرغم من توّسع ِعلم المرونة إلى حدٍّ كبيٍر منذ العام 2000، تظل هناك 

فجواٌت عديدة.
ُتَعرَّف المرونة بأنها قدرة أّي نظاٍم ديناميكيٍّ على توقع المصاعب والتكّيف معها بنجاح. المرونة الفردية 
عبارٌة عن عملية التكّيف الحسن، أو القدرة على ذلك، أو نتيجة ذلك في مواجهة الشدائد والصدمات والفواجع 

والتهديدات، أو المصادر الكبيرة للضغط. من الصحيح أّن ِعلم المرونة تقّدم بشكٍل كبيٍر من حيث فهم العوامل 
التي تعّزز المرونة الفردية باإلضافة إلى مرونة المجتمع، إنما هناك إقراٌر متزايٌد بالحاجة إلى األبحاث العابرة 

لالختصاصات* )بين اختصاصاٍت مثل ِعلم النفس، والصحة البيئية، والصحة العامة، والهندسة المعمارية، 
والتخطيط وتطوير المجتمع، واالقتصاد، والعلوم السياسية، والعدالة الجنائية، إلخ.(.

التحديات	أمام	التقدم	بمجال	المرونة

من أجل ضمان أن يكون ألبحاث المرونة العابرة لالختصاصات التأثير األقوى، يجب التغلب على تحدياٍت 
عديدة. أواًل، مع تقدم هذا المجال، يزداد االرتباك بخصوص ما يضّمه هذا المجال، ونطاقه ومقَصده. ثانيًا، 

حتى عندما تكون التعريفات واضحة، تكافح المجتمعات بشأن كيفية ترجمة أُطر عمل المرونة إلى أفعاٍل للتغيير 
في المجتمعات. ثالثًا، القياس مستمٌر في التطور، ولكن الجهود لدمج مؤشرات األشكال المتنوعة من التأثيرات 

في مقياٍس مفيٍد تخّلَفت عن ذلك. األمر الذي تدعو إليه الحاجة هو أجندٌة مشتركٌة في المضّي ُقُدمًا، تعّزز 
األبحاث في المرونة بطريقٍة تتراكم عبر االختصاصات.

* األبحاث العابرة لالختصاصات ُتَعرَّف بأنها جهوٌد بحثيٌة ينفّذها محققون من اختصاصاٍت شتى، يعملون بشكٍل مشترٍك إليجاد ابتكاراٍت 

جديدٍة مفاهمية ونظريٍة ومنهجيٍة ونقلية، تندمج وتتحرك في ما يتجاوز المقاربات المتعلقة باالختصاصات، من أجل التعامل مع مشكلٍة عامة". 
 ،]Harvard School of Public Health[ كلية هارفرد للصحة العامة()www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions/

http://www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions/
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الطاولة	المستديرة	حول	المرونة

التقى ما يقرب من 80 باحثًا من الرّواد، والممارسين، وصانعي السياسات في يونيو/حزيران 2016، 
الستكشاف الفرص أمام أجندٍة مستقبليٍة حول المرونة. كان هناك تركيٌز أّوليٌّ على كيفية دمج التطور في 

مساراٍت متوازيٍة من نشاط األبحاث والتطبيق للمرونة الفردية ومرونة المجتمع. سعى االجتماع أيضًا 
للتعريف باألسئلة الدائمة التي تحتاج لإلجابة عليها في سبيل التقدم بالمجال أكثر وتنفيذ مفاهيم المرونة 

بنجاح.
قبل االجتماع، حّضر المنظِّمون ورقًة نقاشية، مبنيًة على مراجعٍة للدراسات السابقة والممارسات 

الحالية، والتي جرت مشاركتها بعد ذلك مع المشاركين في االجتماع. من المعلومات 
التي شملتها الورقة كانت مجموعٌة من أربعة مواضيَع ُطِرَحت بوصفها النقاط البؤرية 

لألجندة: الضغط الحاّد والمزمن؛ توجيه األنظمة؛ تطوير القوى العاملة؛ والثقافة 
والمساواة. تتضّمن هذه المواضيع ُكاّلً من الفرص والتحديات الرئيسية للتقدم بمجال 

المرونة.
خالل االجتماع، التقت مجموعاٌت من المشاركين في جلساٍت فرعيٍة لمناقشة 
كل موضوٍع وتقديم التوصيات في أربعة مجاالت: تسهيل الحوار المستمر المتعدد 
القطاعات والمشترك بين االختصاصات حول المرونة؛ توسيع أو تعزيز السياسات 

والبرامج والخدمات؛ تحسين مرونة القوى العاملة؛ وتطوير إجراءاٍت تتعلق بالمرونة 
وأنظمٍة لألداء تساعد في إرشاد إجراءاٍت مستقبلية.

قبل اختتام االجتماع، شارك الحضور في تمريٍن يهدف إلى تحديد األولويات 
لألبحاث المستقبلية. تّم توليف النتائج في ثالثة مواضيع: 1( الضغوط: التعامل مع 
سلسلة الضغط من الحاّد وحتى المزمن؛ 2( األنظمة: تطوير وبناء أنظمٍة موّجهٍة 

نحو المرونة؛ و3( القوى العاملة: بناء قوى عاملٍة أوسع، باستطاعتها دمج مبادىء 
المرونة.

أولوياٌت	للتقّدم	بمجال	المرونة

الضغوط: يجب تطبيق إطار عمٍل من المرونة على امتداد تشكيلٍة من الضغوط

للحياة )allostasis( إلى العملية التي يحاول الجسم بحسبها استرجاع  الخلفية. يشير مفهوم التكّيف الحافظ 
االستتباب الحيوّي )homeostasis( استجابًة للضغوط. يمّثل الثقل الُمبلي )allostatic load( المقدار 

اإلجمالّي للضغط الحاّد والمزمن الذي يتعّرض له الفرد، واإلبالء الذي يتسبب به. لكن معظم األبحاث حول 
 الثقل الُمبلي دارت ضمن اختصاصاٍت معّينٍة وأُطر عمٍل بحثّيٍة لم َتِصغ حتى اآلن مفهومًا للثقل الُمبلي بما

هو مزيٌج من الضغوط على الفرد واألسرة والمجتمع، وعلى المستوى البيئّي. هناك َكمٌّ متزايٌد من األدلة يشير إلى 
أّن التفاوتات الصحية يمكن نسبتها جزئيًا إلى الثقل الُمبلي الناتج عن مزيٍج من الضغوط المادية واالجتماعية 

والنفسية.

المواضيع	الرئيسية	في	مناقشات	الطاولة	المستديرة.	الحظ المشاركون في الطاولة المستديرة التحدي المتمّثل 
في األخذ بمقاربٍة شمولية من أجل قياس المرونة، بحيث تالحظ هذه المقاربة الضغوط على مستوياٍت متعددة، 
ويعود ذلك بدرجٍة كبيرٍة إلى صعوبة صياغة سرٍد مقنٍع بشأن هذه الترابطات. عّرفوا أيضًا بالعوائق المستحِكمة 
)مثاًل، غياب الموارد، والعراقيل في طريق القيادة وأمام انسياب العمل( دون التفعيل العملياتّي ألبحاث المرونة 

خالل االجتماع، التقت مجموعاٌت 
من المشاركين في جلساٍت 

فرعيٍة لمناقشة كل موضوٍع 
وتقديم التوصيات في أربعة 

مجاالت: تسهيل الحوار المستمر 
المتعدد القطاعات والمشترك 
بين االختصاصات حول المرونة؛ 

توسيع أو تعزيز السياسات 
والبرامج والخدمات؛ تحسين 

مرونة القوى العاملة؛ وتطوير 
إجراءاٍت تتعلق بالمرونة وأنظمٍة 
لألداء تساعد في إرشاد إجراءاٍت 

مستقبلية.
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في سبيل التنفيذ، السيما في مجاالت قابلية 
قياس التدرج وقابلية التعميم، عند مالحظة كلٍّ 

من الضغط الحاّد والمزمن معًا.
اقترح المشاركون وجوب استخدام مساراٍت 

جديدٍة من البيانات )مثاًل، وسائل التواصل 
االجتماعّي، وبيانات المجتمع التجريبية( لبناء 

إطار عمٍل جديدٍ لتقييم المرونة يكون أكثر 
شمواًل. شّددوا أيضًا على الحاجة لمقارباٍت 
منهجيٍة جديدٍة ولصياغة أنواٍع من السرد 

حول المرونة من أجل بناء التعاطف ورأب 
االنقسامات.

َنَتَج	عن	المناقشة	ثالث	توصيات:

•  التوصية	رقم	1:	تطوير تصنيٍف للضغوط والسياسات المتعلقة بها مما من شأنه دعم مقاربٍة متكاملٍة 
لتقييم المرونة عبر سالسل الزمن )الضاغط اليومّي والضاغط على المدى الطويل( والمستوى )الفرد 

والعائلة والمجتمع(. تضمين المعرفة التاريخية واألفكار لدى المجتمع في تقييم البيانات وقياسها.

	التوصية	رقم	2:	تحديد بيانات المرونة في األفراد والمجتمعات بشكٍل طوليٍّ من أجل دعم تطوير نمذجة  	•
أنظمٍة معقدة، ودعم تدخالٍت من نوع االختبار التجريبّي مستندٍة إلى نمذجة األنظمة هذه.

خبار القصص، ووسائل اإلعالم الرقمية من أجل زيادة الفهم  	التوصية	رقم	3:	التركيز على أنواع السرد، واإ 	•
داخل المجتمعات وعبرها للضغط الحاّد والمزمن، وبناء ثقافٍة من المرونة.

األنظمة: المطلوب مقاربٌة في األنظمة من أجل بناء المرونة

الخلفية.	تكييف األنظمة الحالية من أجل تعزيز المرونة يتطلب تغييراٍت ال فقط لتقليص سلسلة الضغوط )مثاًل، 
نما أيضًا لربط وتحسين المجموعة المعقدة من األنظمة  الحاّدة والمزمنة( التي يواجهها األفراد والمجتمعات، واإ

الديناميكية والمترابطة في ما بينها )مثاًل، الصحة والعدل والتربية(، التي تشّكل مجتمعًا. نظرية األنظمة المعقدة 
 [nonlinearity[ إطار عمٍل نافع لصياغة مفهوم المرونة ألنها تجّسد الدعائم الرئيسية المتمثلة بالالخّطّية
)مثاًل، العمليات الالخطية التي تمّيز االستجابة للكوارث والتعافي منها(؛ التكّيفّية ]adaptability[ )مثاًل، 

االستجابة للصدمات البيئية أو الضغط(؛ والترابطية ]connectivity[ عبر مجموعٍة من المقاييس )أي بين 
األفراد في داخل المجتمعات، ومن مجتمٍع إلى آخر(. هذا النموذج يتحدى التفكير المعيارّي القائل بأّن كل 

نتيجٍة مرئيٍة لها سبٌب مرئّي، وأنه يمكن فهم الكّل عن طريق دراسة األجزاء.

المزيد	من	المواضيع	الرئيسية	في	مناقشات	الطاولة	المستديرة.	بينما أعطى أكثر المشاركين األولوية للحاجة 
إلى توجيٍه لألنظمة لدعم أبحاث المرونة وسياساتها، مع مالحظة أّن غياب ذاك التوجيه كان مركزيًا بالنسبة 
لعدم حصول التقّدم التكاملّي عبر مجاَلي المرونة الفردية ومرونة المجتمع، فإّن العديد من المشاركين كافحوا 
في ما يتعلق بالتعريف والمفهوم. لقد ساءلوا حدود النظام وجادلوا باتجاه تعبيٍر أفضل عن الغرض من نظاٍم 

يعّزز المرونة بشكٍل فعال. أحد المواضيع المهمة في المناقشة كان الحاجة لتحديد السياسات التي تستطيع دعم 
المرونة في إطار عمٍل من األنظمة، باإلضافة إلى السياسات التي كان لها تاريخيًا دور العراقيل دون التقدم 

بالمرونة عبر األنظمة. الحظ المشاركون أّن هناك حاجٌة للمزيد من العمل في نظام المرونة هذا من أجل 
تعزيز رؤيٍة مشتركٍة ومسؤوليٍة مشتركٍة بين القطاعات العاملة معًا على مقاييَس مشتركٍة للمرونة.

الحظ المشاركون في الطاولة 
المستديرة التحدي المتمّثل في 

األخذ بمقاربٍة شاملٍة من أجل 
قياس المرونة، بحيث تالحظ هذه 
المقاربة الضغوط على مستوياٍت 

متعددة، ويعود ذلك بدرجٍة 
كبيرٍة إلى صعوبة صياغة سرٍد 

مقنٍع بشأن هذه الترابطات.
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َنَتَج	عن	المناقشة	أربع	توصيات:

	التوصية	رقم	4:	تطوير خريطٍة ألنظمة مرونة المجتمع تعّرف بحدود األنظمة )أي الجهات الفاعلة  	•
الرئيسية ونقاط التقاطع( وهوامش أداء األنظمة )أي العتبات التي يتأثر األداء عندها بشكٍل سلبّي(.

	التوصية	رقم	5: التعريف بنماذَج فعالٍة للشراكات ما بين المنظمات والشراكات اإلدارية، والعائد على  	•
االستثمار جّراء االستثمار في نشاطاٍت تشاركية.

	التوصية	رقم	6: التعريف بأحدث السياسات والممارسات والخطط من كافة أنحاء العالم، ومشاركتها عبر  	•
األنظمة واالختصاصات والمستويات )المنظمة، والعائلة، والفرد(.

	التوصية	رقم	7: تطوير مجموعٍة أّولّيٍة من المقاييس التي يمكنها أن تبدأ بقياس مستوى األداء المقارن  	•
لمرونة األنظمة، وتحديد العائد في المرونة على االستثمار.

القوى العاملة: يمكن بناء المرونة عن طريق تقوية قيادة المجتمع، والقوى العاملة، وبرامج التدريب التربوّي

الخلفية.	المجاالت التي من نوع المرونة تتطلب هيكلياٍت للتعاون الهادف، وقيادًة قويًة لرصف االختصاصات 
والقطاعات بشكٍل فعاٍل في سبيل التحرك المشترك. يصعب تعزيز مجاٍل مثل المرونة نحو األمام من غير 

تطوير القوى العاملة الذي يدّرب قوى عاملًة معنية بالمرونة. يتطلب مجال المرونة طرق تفكير وتدريب جديدة 
والمالحظة النشطة للرابط بين “تطوير األشخاص وصنع الحّيز*”.

المزيد	من	المواضيع	الرئيسية	في	مناقشات	الطاولة	المستديرة.	أثناء مناقشات الطاولة المستديرة، شّدد 
المشاركون على العديد من التحديات التي تواجه تطوير قوى عاملٍة متينٍة تستطيع معالجة الحاجة إلى المزيد 

من التحرك العابر لالختصاصات والمتكامل. تطوير قيادٍة معنية بالمرونة كان تحركًا ذا أولويٍة رائدة. كان 
السؤال الشامل هو ما إذا كانت القوى العاملة الحالية التي تتعامل مع قضايا المرونة البشرية و/أو المتعلقة 

بالبنى التحتية مطابقًة للحاجات. خلص المشاركون إلى أّن هناك حاجٌة للمزيد من التدريب.

َنَتَج	عن	المناقشة	ثالث	توصيات:

	التوصية	رقم	8:	التعريف بعناصر التدريب التي ستدعم التربية على المرونة وقياس هذه العناصر. 	•

التوصية	رقم	9:	إيجاد هيكلياٍت لمصلحة المرونة، تدعم نموذجًا أكثر تعاونيًة للقوى العاملة. 	•

التوصية	رقم	10:	تعريف وتعزيز نماذَج للقيادة من أجل التقّدم بتوجيه المرونة. 	•

الملّخص

بالرغم من األفكار التي تّم تقديمها بخصوص أجندات األبحاث العابرة لالختصاصات، فالمجال ينقصه إطار 
عمٍل مشترٍك في المرونة، يمكن أن تستند إليه السياسات أو تُبنى عليه القوى العاملة المتماسكة.

يمكننا النظر إلى الطب الوقائّي لرّن منّبٍه تحذيريٍّ عندما يتعلق األمر بالمضّي ُقُدمًا بمجال المرونة. مع 
أّن النتائج تعتمد على وضع ونوع المقاربة، هناك أدلٌة واضحٌة على أّن بعض المقاربات الوقائية أكثر فاعليًة 
 Chokshi[ من حيث التكلفة، من التدخالت العالجية للمرض المزمن الذي يسعون لتفاديه )تشوكشي وفارلي

دارة األماكن العامة من أجل تعزيز الصحة والرفاهية، عن طريق  َعب نحو تخطيط وتصميم واإ صنع الحّيز هو مقاربٌة متعددة الشُّ  *
.)        ،]McCann[ 2002االستفادة من أصول المجتمع واإللهام )ماك كان
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Farley &[، 2012(. بالرغم من هذا، التحّول الذي تدعو إليه الحاجة في النموذج 
الفكرّي لم يحدث بحّق، ربما بسبب المنافسة من جهة المصالح المالية أو غيرها من 

المصالح المستحِكَمة، أو الحواجز الهيكلية، أو النقص في تطوير وتدريب القيادة؛ كّل 
ذلك ما زال موجودًا أيضًا في مجال المرونة.

الخطوات القادمة في تطبيق أجندة المرونة ستحتاج التعّرَف إلى عوامَل تدعم 
 التنفيذ. بوسع مؤسسة روبرت وود جونسون )RWJF( أن تلعب دورًا رئيسيًا في الدفع

بجهود األبحاث وترجمتها إلى ممارسة )مثاًل، يمكن ربط تطوير القوى العاملة ببرناَمَجي 
مؤسسة روبرت وود جونسون ]RWJF[ المَسمََّيين: القيادة من أجل صحٍة أفضل، 

 Leadership for Better Health, and Global[ وأفكاٌر عالميٌة لحلوٍل أمريكية
Ideas for U.S. Solutions[، باإلضافة إلى االلتزام بتشكيل الِفَرق بحسب القطاعات 

المتعددة(، وتشجيع الشركاء الرئيسيين لمتابعة خطوط النشاط هذه. أبعد من ذلك، إّن 
التنفيذ الناجح ألجندٍة مستقبليٍة متكاملٍة في المرونة سوف يتطلب اآلن طرقًا لتحفيز 

التنسيق والتراصف بحيث يكون هذان هما القاعدة ال االستثناء.

الخطوات القادمة في تطبيق 
أجندة المرونة ستحتاج التعّرَف 

إلى عوامَل تدعم التنفيذ. بوسع 
مؤسسة روبرت وود جونسون 

)RWJF( أن تلعب دورًا رئيسيًا في 
الدفع بجهود األبحاث وترجمتها 

إلى ممارسة.
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1. مقدمة

لمحٌة	عن	تحديات	المجتمع

الِحْظ مجتمع “البلدة الفالنية”، التي تعمل على مساعدة سكانها على تحقيق الصحة الجيدة 
واالزدهار، بينما تكافح في مواجهة التحديات المتمّثلة بالفرصة المحدودة، والعنف المزمن، وتاريٍخ من اإلجحاف 
وغير ذلك من الضغوط. أما اآلن، فتخيَّْل “البلدة الفالنية” وقد ضربها إعصاٌر يدّمر خطها الساحلّي. لقد تأّثرت 

منازل المقيمين وشركات األعمال المحلية بشدة، وَشَمَل ذلك السياحة وصيد األسماك والنقل البحرّي بشّدة. بعد عدة 
 Federal Emergency Management( أسابيَع من ضربة الكارثة، تؤسس الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
Agency [FEMA]( برنامجًا إلدارة حالة الكارثة، من أجل توفير الدعم للسكان المتضررين. البرنامج مؤقت، 
ويعمل فقط لستة أشهر - وهو وقٌت غير كاٍف لمعالجة حاجات المقيمين المتضررين، السيما حاجات الصحة 

العقلية، التي بدأت اآلن تصبح أكثر وضوحًا. بعد ستة أشهٍر من الكارثة، كان أكثر الركام قد ُأزيل، وابُتِدأ بإعادة 
بناء بعض المنازل وشركات األعمال، ولكن معدالت االنتحار ترتفع بسرعة. قادة المجتمع المحلّي قلقون بشأن 

غياب الدعم المتوّفر.
بعد عاٍم من الكارثة، كانت الوكاالت المحلية قد أسست حفنًة من برامج المدى األطول، لتوفير المساعدة 
المالية والخدمات الصحية واالجتماعية. لكن، منذ أن يصبح برنامٌج ما جاهزًا للعمل، فإنه ُيغَرق بالطلبات. لقد 
استثمر قطاع النقل البحرّي الماليين لكي ينهض وينشط من جديٍد بسرعة، وأولئك الذين يملكون القدرة المالية 

بنوا أعمااًل أخرى، باإلضافة إلى المنازل.
لكّن المنازل في أطراف المدينة، وهي من أفقر المناطق في “البلدة الفالنية”، لم يتّم بناؤها بعد، وهناك 

إشاعاٌت عن أحد ُماّلك الفنادق الذي يشتري تلك األمالك من المجتمع لتطوير المزيد من السياحة في المستقبل. 
سكان أطراف المدينة ما زالوا ال يملكون مكانًا دائمًا لإلقامة. ظروف الحياة المؤقتة لديهم وضغط العام المنصرم 

زادت من حدة مشاكل الصحة الجسدية والعقلية. اليوم، أحد سكان أطراف المدينة المصاب باضطراب الكرب 
التالي للرَّضح )]Post Traumatic Stress Disorder [PTSD(، ُأطِلَق عليه النار من ِقَبل أحد ضباط 

طالق النار هذا هو الثاني في أقل من عام. االحتجاجات العنيفة  الشرطة. سكان أطراف المدينة غاضبون، واإ
تهّز المجتمع الذي ما زال ينتظر إعادة بنائه، واليوم تَُتداول إشاعاٌت تفيد بأّن قطاع السياحة قد يكون في طور 

التخطيط لالنتقال إلى مكان أبعد على الخط الساحلّي، حيث ال تكون هناك قضايا “مماثلة”. ماذا يحمل المستقبل 
لهذا المجتمع الذي غدا اآلن منقسمًا؟

في السنوات األخيرة، تعددت أنواع الضغوط االجتماعية والمادية التي يواجهها األشخاص والمجتمعات 
2016)وزارة األمن الداخلّي ]Department of Homeland Security[،       (، كما يتمّثل في “البلدة الفالنية”. 
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ازدادت اإلعالنات الرسمية عن الكوارث الطبيعية، والبشرية المنشأ، والتكنولوجية في الواليات المتحدة )وعالميًا( 
خالل العقد األخير، وهذه الكوارث تضيف طبقًة جديدًة إلى التحديات اليومية التي تواجهها في األصل 

مجتمعاٌت عديدة، وتتراوح من المصاعب االقتصادية إلى الضغط البيئّي )كيلي ]Keeley[،       (. مثاًل، 
في العقَدين الماضَيين، ازداد عدد اإلعالنات األمريكية عن الكوارث بشكٍل كبير- فارتفع من معدٍل هو 46 

كارثٍة كبيرٍة ُيعَلن عنها في كل عام )1990 إلى 1999(، إلى معدٍل هو 56 كارثٍة في العام الواحد )2000 
إلى 2009( )ليندسي وماكارث ]Lindsay & McCarth[،       (. عدم التساوي في الدخل هو في مستواه 

األعلى للخمسين عامًا التي مضت، فاليوم يجني األشخاص األغنى الذين تبلغ نسبتهم 10 في المئة من 
السكان، أكثر من تسعة أضعاف ما تجنيه نفس النسبة من أفقر السكان )كيلي ]Keeley[،       (. ُيَتَوقَّع أن 

يتسبب تغّير المناخ في ارتفاع منسوب البحر بين 7 إنشاٍت و23 إنشًا قبل نهاية القرن )فيلق المهندسين في 
الجيش األمريكّي ]U.S. Army Corps of Engineers[، التقرير الرئيسّي، 2015(، وهو يزيد في درجات 
ل )ريتشيِنك ]Richinick[،       (. أيضًا،  الحرارة، حيث كان عام 2014 أكثر األعوام حرًا في التاريخ المَسجَّ

تأثير هذه األحداث َتَركََّب مع الضغوط الفردية الحادة والمزمنة التي تصيب األفراد والمجتمعات. مثاًل، وجدت 
دراسٌة ُأجرَيت عام 2012 )كوهين وجانيكي-ديفرتس ]Cohen & Janicki-Deverts[،        ( زيادًة ما بين 

10 في المئة و30 في المئة في مقاييس الضغط النفسّي الُمبَلغ فيها عن الذات بين عاَمي 1983 و2009.
في هذا السياق، يستمر الباحثون والممارسون وصانعو السياسات في التركيز على أكثر الطرق سالمًة 

وفعاليًة الستجابة األشخاص وَتعافيهم )ريتشيِنك ]Richinick[،       ؛ فيلق المهندسين في الجيش األمريكّي 
[U.S. Army Corps of Engineers[، التقرير الرئيسّي، 2015(. إنما، بالرغم من أّن “ِعلم المرونة” 

َمته الحاجات العالمية )مثاًل، العدد المتزايد للكوارث الطبيعية(،  تطّور إلى حدٍّ كبيٍر خالل العقد الماضي، إذ عوَّ
واالهتمام المتنامي من جهة صانعي السياسات والممّولين، تظل هناك فجواٌت في كيفية تنظيم هذا المجال 

 Gulf of[ لنفسه بشكٍل متكامٍل لتحسين ظروف المجتمع وَدفع التغيير )المبادرة البحثية لخليج المكسيك
 Robert Wood Johnson[ ؛ مؤسسة روبرت وود جونسون       ،]Mexico Research Initiative

.)       ،]Rockefeller Foundation[ ؛ مؤسسة روكفلر               ،]Foundation, RWJF

ازدادت اإلعالنات 
الرسمية عن 

الكوارث الطبيعية، 
والبشرية المنشأ، 

والتكنولوجية في 
الواليات المتحدة 

)وعالميًا( خالل 
العقد األخير، وهذه 

الكوارث تضيف 
طبقًة جديدًة إلى 
التحديات اليومية 
التي تواجهها في 

األصل مجتمعاٌت 
عديدة، وتتراوح من 

المصاعب االقتصادية 
2015إلى الضغط البيئّي.

2015

2015

2012

2015

2015

2013
2015-20012016 
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تعريفات	ودوافع	المرونة

بعباراٍت تقنية، ُتَعرَّف المرونة بأنها قدرة أّي نظاٍم ديناميكيٍّ على توّقع المصاعب والتكّيف معها بنجاح )براند 
وجاكس ]Brand & Jax[،       (. المرونة الفردية عبارٌة عن عملية التكّيف الحسن، أو القدرة على ذلك، 

أو نتيجة ذلك في مواجهة الشدائد والصدمات والفواجع والتهديدات، أو المصادر الكبيرة للضغط )ماسِتن 
 National Scientific[ ؛ المجلس الوطنّي العلمّي المعنّي بالطفل في طور النمّو       ،]Masten]

Council on the Developing Child[،       (. مرونة المجتمع هي القدرة المستدامة لمجتمٍع ما على 
التحّضر للشدائد وتحّملها والتعافي منها. 

كثيٌر من العمل المتعلق بالمرونة َتَركََّز على العوامل التي تجعل األفراد والمجتمعات أكثر مرونة، وعلى 
التدخالت التي تستطيع بناء المرونة. بوسع التعريف بالعوامل المرتبطة بمرونة المجتمع أن يكون أداًة قويًة 
لتحديد أّي السياسات والبرامج واألبحاث تدعو إليها الحاجة إليجاد مجتمعاٍت أكثر سالمًة ومتانة، وتستخدم 

الموارد بفعاليٍة أكبر. لقد بدأ الباحثون والممارسون بتعريف العوامل الرئيسية التي تعّزز مرونة المجتمع، مثل 
تطبيق خطط التعافي على المدى الطويل، والمشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع 

 Chandra,[ المدنّي، وااللتزام بمبادئ العدالة االجتماعية )تشاندرا، أكوستا، ستيرن، أِشر-باينز، وويليامز
 .)       ،]Acosta, Stern, Uscher-Pines, & Williams

المبادرات التي تقودها الوكاالت الفيدرالية، والمنظمات الخيرية، والوكاالت الحكومية والمحلية لتنفيذ 
أطر عمل ومقاييس المرونة، هي شهادٌة على هذه المجموعة المتنامية من المصالح. نشرت المراكز لمكافحة 

األمراض والوقاية منها )Centers for Disease Control and Prevention( إرشادًا حول تطوير مرونة 
المجتمع بوصفها إحدى القدرات في الجهوزية لطوارئ الصحة العامة )المراكز لمكافحة األمراض والوقاية منها 

 National( ؛ مركز البحوث الوطنّي)2011 ،]Centers for Disease Control and Prevention]
ٍن أساسيٍّ في استراتيجيات  Research Council( دعا إلى بناء مرونة المجتمع كمكوِّ
 The National Academies[ التخفيف من الكوارث )دار نشر األكاديميات الوطنية
Press[، 2011(؛ األمين العام المساعد لشؤون الجهوزية واالستجابة في وزارة الصحة 

 Assistant Secretary for Preparedness( والخدمات اإلنسانية األمريكية
 and Response at the U.S. Department of Health and Human

 National Health( َشَمَل مرونة المجتمع في استراتيجية األمن الصحّي ،)Services
Security Strategy( لديهم بوصفها هدفًا ُمرِشدًا )األمين العام المساعد لشؤون 
الجهوزية واالستجابة ]ASPR[، 2015(؛ وتبّنت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 

 )Department of Homeland Security( التابعة لوزارة األمن الداخلّي ،)FEMA(
مقاربة “المجتمع بأكمله” في تخطيطها واستجابتها االستراتيجّية لألحداث الكارثية، 

ُمَشدَِّدًة على الُمحدِّدات االجتماعية للجهوزية ومرونة المجتمع وأهمية تعزيز اندماٍج 
.)2012 ،]Biedrzycki & Koltun[ مجتمعيٍّ وثقٍة أفضل )بيدريتزكي وكولتون

في اآلونة األخيرة، جرى تطوير وثائَق ابتكاريٍة من أجل تحديد الحاجات األساسية 
 Institute( خالل فترة التعافي الطويلة. مثاًل، حّلل تقريٌر حديٌث صادٌر عن معهد الطّب

 Health and[ والذي أصبح اليوم ُيَسّمى قسم الصحة والطب ،)of Medicine
 National Academies of[ التابع لألكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب ]Medicine Division

Science, Engineering, and Medicine[ قضايا تتعلق بمرونة الصحة وأوصى بطرٍق لتضمين المرونة 
.)2012 ،)National Academy of Sciences [NAS[ في خطٍة للتعافي )األكاديمية الوطنية للعلوم

مع أّن االهتمام العلمّي بالمرونة الفردية ومرونة المجتمع قد نما بشكٍل ُأّسيٍّ في العقود األخيرة، مما أّدى 

2007

2011
2015

2011

مع أّن االهتمام العلمّي بالمرونة 
الفردية ومرونة المجتمع قد نما 
بشكٍل أُّسيٍّ في العقود األخيرة، 
مما أّدى إلى مجموعٍة مهمٍة من 

األدلة بشأن العوامل الرئيسية 
التي تدفع المرونة في األفراد 

والمجتمعات، إال إّن األدلة ليست 
ُمدَمجًة بشكٍل كامٍل على امتداد 

المستويات والقطاعات.
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إلى مجموعٍة مهمٍة من األدلة بشأن العوامل الرئيسية التي تدفع المرونة في األفراد والمجتمعات، إال إّن األدلة 
ليست ُمدَمجًة بشكٍل كامٍل على امتداد المستويات والقطاعات )راِجع الملحق	A ألمثلٍة عن ممارساٍت وبرامج(. 
لقد بحث تحليل المرونة الفردية أو المرونة في طور الطفولة، المتجّذر بشكٍل أوليٍّ لكن غير حصريٍّ في مجال 

ِعلم النفس، التكّيف الفردّي مع الضغط، والصفات الفردية والعائلية التي تغّذي المرونة على المستوى الفردّي 
)كاراتسوريوس وماك ُيِوين ]Karatsoreos & McEwen[، 2011؛ ماك ُيِوين ]McEwen[، 2006؛ يهودا 
وآخرون ].Yehuda et al[؛ 2015(. من الصحيح أّن المرونة ُيَقرُّ بكونها غير مستقلٍة ثقافيًا وسياقيًا )األمين 

العام المساعد لشؤون الجهوزية واالستجابة ]ASPR[، 2015(، إال إّن عددًا من العوامل التي تدفع المرونة الفردية 
مشتركٌة عبر الشعوب، ويشمل ذلك، تلك التي تعمل على مستويات الفرد والعائلة والمدرسة والمجتمع.

على المستوى الفردّي، تملك بعض العوامل الحامية جذورًا بيولوجية، مثل العوامل الهورمونية والتغّير 
 .)2013 ،]Noltemeyer & Bush[ 1996؛ نولتماير وبوش ،]Affleck & Tennen[ الجينّي )آفِلك وِتنِّن

الموارد الشخصية وسمات الشخصية مثل حس الدعابة والحزم والحركية، باإلضافة إلى التنظيم الذاتّي في سياق 
المجتمع، والمواظبة، وحضور البديهة، والمهارات االجتماعية، والتكييف المشاعرّي، ُعرَِّفت أيضًا بأنها تزيد من 

 ،]Noltemeyer & Bush[ 2011؛ نولتماير وبوش ،]Afifi & MacMillan[ مرونة الطفل )عفيفي وماكميالن
2013(. على المستوى العائلّي، ُيرَبُط بين بيئٍة منزليٍة مستقرٍة وعالقاٍت داعمٍة وبين المرونة )عفيفي وماكميالن 
[Afifi & MacMillan[، 2011(. تشمل عالقاٌت داعمٌة أخرى تلك التي تكون خارج العائلة، مثاًل، تلك التي 

 .)2012 ،]Zolkoski & Bullock[ تكون مع المعلِّمين، والمستشارين والمدرِّبين والجيران )زولكوسكي وبولوك
خصائص المجتمع التي تؤّثر في تطوير القدرة على المرونة في األفراد، تشمل برامج التدخل المبكر، وخدمات 
الدعم ذات الصلة، واألحياء اآلمنة، والقدرة على الوصول إلى المرافق الترفيهية والخدمات الصحية، والمنظمات 

.)2012 ،]Zolkoski & Bullock[ 2011؛ زولكوسكي وبولوك ،]Masten[ الدينية والروحية )ماسِتن
لة في مجموعٍة من  المرونة ال تنحصر في تطور الطفل، ولكنها باألحرى قد أصبحت تركيبًا واسع الصِّ

المجاالت، يشمل الجهوزية للكوارث، وتغّير المناخ، والتنمية االقتصادية. هذا الخط من التقّصي قد تّم تحديده 
عمومًا داخل إطار عمل مرونة	المجتمع، وهو يذهب أبعد من المجاالت أو األنظمة الفردية. في الواقع، 

المرونة تُفهم بشكٍل متزايٍد على إنها عملية، تنبثق من تفاعالٍت عديدٍة داخل األنظمة وفي ما بينها.
 رأس المال البشرّي، واالجتماعّي، والطبيعّي، والمادّي، والمالّي: كلها تساهم في مرونة مجتمٍع ما )أونغار 
[Ungar[، 2011(. رأس المال البشرّي تعّززه الصحة الجسدية والنفسية، والرفاهية االجتماعية للمجموعة. رأس 

المال االجتماعّي، أو الترابط يمكن زيادته عن طريق صنع القرارات بشكٍل تشاركّي، واالكتفاء الذاتّي المتزايد، 
 ،]Chandra et al.[ وتربية العموم، والشراكات بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية )تشاندرا وآخرون

2011(. المجتمعات التي تملك شبكاٍت اجتماعيًة متينًة كانت لديها قدرٌة أكبر على تنسيق التعافي من الكوارث 
)ألدريتش ]Aldrich[، 2012(. رأس المال المادّي مثل البنية التحتية والبيئة المعمورة، هو وسيلٌة ال فقط لتحسين 

نما أيضًا إليجاد مشاعاٍت جماعيٍة يستطيع  قدرة وصول المقيمين إلى الخدمات األساسية )مثاًل، الصحة(، واإ
األشخاص فيها التفاعل من خالل المساحات المتكاملة للعمل واللهو والعيش )أونغار ]Ungar[، 2011(. يسمح 
رأس المال الطبيعّي بالتحقيق الكامل للخدمات التي يمكن أن توّفرها األنظمة البيئية، ويشير رأس المال المالّي إلى 
الظروف االجتماعية-االقتصادية للمجتمع. األمر المهم هو أّن المرونة تبلغ حالتها الُمثلى عندما تتّم تقوية العوامل 

.)2012 ،]Zolkoski & Bullock[ الحامية على جميع المستويات القابلة للتفاعل )زولكوسكي وبولوك
بالخصوص، المجاالن المتعلقان بإدارة الطوارئ وتقليص خطر الكوارث، اللذان هما في تطّور، َدَعما 
تطوير مجال مرونة المجتمع. رّكزت إدارة الطوارئ في البداية على تقييمات الخطر والضعف، ومالت نحو 
التشديد على المقاربات التقليدية التي تنطلق من األعلى نحو األسفل، وتلك التي تقودها الحكومات )فيلدز، 
واغنر، وفريش ]Fields, Wagner, & Frisch[، 2015(. لكن، مع تقديم استراتيجياٍت وطنيٍة متنّوعة 



أجندٌة للتقّدم باألبحاث والممارسة التكاملية للمرونة  5

 ،]National Disaster Recovery Framework[ مثاًل، إطار العمل الوطنّي للتعافي من الكوارث(
واالستراتيجية الوطنية لألمن الصّحّي ]National Health Security Strategy[، واستراتيجية األمن القومّي 
 Sendai[ (، باإلضافة إلى ُأُطر العمل الدولية )مثاًل، إطار عمل ِسنداي]National Security Strategy]

طار عمل هيوغو ]Hyogo Framework of Action[، ومكتب األمم المتحدة للحّد  Framework[، واإ
 ،)2015 ،2005 ،]United Nations Office for Disaster Risk Reduction[ من مخاطر الكوارث
تطّورت هذه المقاربات نحو استخدام تحليل المخاطر لتعريف وتقييم مجموعٍة من العوامل االجتماعية والسلوكية 
واإليكولوجية، والتعامل معها، وهي عوامُل ال تساهم فحسب في الضعف، بل يمكن االستفادة منها لتخفيف تلك 

 O’Sullivan, Kuziemsky,[ الضغوط أو التكّيف معها )أوسوليفان، كوزييمسكي، تول-سوليفان، وكورَنّي
 Paton, Parkes, Daly, &[ 2013؛ باتون، باركس، دالي، وسميث ،]Toal-Sullivan, & Corneil

Smith[، 2008(. بدأ مجاال إدارة الطوارئ والحد من خطر الكوارث هذان أيضًا باعتناق تقديٍر أكبر لمجموعة 
الجهات الفاعلة المنخرطة في االستجابة والتعافي، بالتحديد، منظمات المجتمع المدنّي التي تعمل جنبًا إلى 

 ،]Eikenberry, Arroyave, & Cooper[ جنٍب مع أصحاب الشأن الحكوميين )آيكنبري، آروياف، وكوبر
2007؛ باترسون، فيل، وباتل ]Patterson, Weil, & Patel[، 2010(. في اآلونة األخيرة، يجري تطبيق 

هذه المقاربة لالستفادة من نقاط قوة المجتمع لصالح المرونة من أجل إعادة توطين مجتمعاٍت بأكملها في جهٍد 
للتكّيف مع تغّير المناخ. هذا الجهد تقوده الوزارة األمريكية لإلسكان والتطوير الحضرّي )آيل دو جان شارل 

 .)2016 ،]Isle de Jean Charles]

التحديات	أمام	التقدم	بمجال	المرونة

بينما يمّثل هذا التقّصي المتنامي في العوامل التي تؤّثر على المرونة وتشّكل المجتمعات المرنة خطوًة نحو 
األمام في بناء قاعدة األدلة في أبحاث المرونة وسياساتها، سوف تتطلب المرحلة القادمة للتقدم بالمرونة تركيزًا 
أكبر على العوامل التي تساهم في بناء	المجال. من أجل ضمان أن ُيعَمَر مجاٌل ما، وَيعَمق، ويكون له تأثيٌر 

 بينما يمّثل هذا 
التقّصي المتنامي 
في العوامل التي 
تؤّثر على المرونة 

وتشّكل المجتمعات 
المرنة خطوًة نحو 

األمام في بناء 
قاعدة األدلة في 

أبحاث المرونة 
وسياساتها، سوف 

تتطلب المرحلة 
القادمة للتقدم 

بالمرونة تركيزًا أكبر 
على العوامل التي 

تساهم في بناء 
المجال.
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هادف، ينبغي التعامل مع مجاالٍت عدٍة وبالتحديد: إيجاد هويٍة مشتركة، وتعميق أدلة األبحاث، وتأسيس 
هيكلياٍت للتعاون، وتنشيط دوائَر جماهيريٍة لألبحاث والتطبيق تكون قادرًة على االحتشاد، وتطوير قادٍة فّعالين، 

والسعي وراء عمٍل تكامليٍّ بوصفه األولوية. في هذا السياق، المرونة بما هي مجاٌل تحركت فقط نوعًا	ما، ولكن 
من أجل التقدم بحقٍّ نحو مجاٍل متكامٍل ومتناسق، يجب عليها اآلن معالجة بعض التحديات )برنهولز ووانغ 

[Bernholz & Wang[، 2010؛ غراهام ]Graham[، 2002؛ بتروفيتش ]Petrovich[، 2013(. التوترات 
التي ُتَلخَّص باقتضاٍب في ما يلي تقدم خلفيًة مهمًة لموضع استقرار المجال في الوقت الحالّي، وما يمكن أن 

يشّكل أبحاث المرونة المستقبلية وأجندة السياسات. هذه التوترات تساعد أيضًا على كشف مجاالٍت من التحليل 
التي لم َتلَق حتى اآلن انتباهًا مساويًا في مناقشات المرونة.

أواًل، مع	عمل	عدٍد	أكبر	من	األطراف	المهتمة	في	سبيل	تعريف	المرونة،	والتعامل	معها	في	البرامج	
واألبحاث،	والتوفيق	بين	االستراتيجيات	الشاملة	المستندة	إلى	المرونة	)راِجع	الملحق	A(،	يصبح	خطر	االنبثاث	

بشأن	النطاق	والمقصد	)أي	االرتباك	بشأن	ما	هي	عليه	المرونة	وما	ليست	عليه(	أكثر	تحديًا.	يصبح من 
الصعب أيضًا التعامل مع المرونة في سياٍق من ديناميكيات األنظمة، التي تنظر بالتحديد إلى الكيفية التي يجب 
تصميم األنظمة بحسبها من أجل تعزيز المرونة عبر القطاعات بشكٍل نشط )ِونِدّل ]Wendell[، 2003؛ وونغ، 

 وونغ، وسكوت ]Wong, Wong, & Scott[، 2006(. مع أّن تبّنَي ذهنيٍة من المرونة شائٌع بشكٍل متزايٍد في
المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمفهوم يملك جاذبيًة لدى كلٍّ من “اليمين” و“اليسار” السياسّي، فإّن 

تقييمات مبادرات السياسات التي تنيرها المرونة محدودة. لقد مالت التقييمات إلى التركيز أكثر على التدخالت 
المستقلة، كتلك الُمدَرَجة في الملحق	A، عوضًا عن مبادرٍة أوسع وأكثر تكاماًل في السياسات. أبعد من ذلك، 
هناك نقٌص في استكشاف مظهر األنظمة المعقدة التكيفية من المرونة، الذي ُيرى أنه مهمٌّ لضمان أن يحقق 

.)2013 ،]Ager[ المجال النتائج المقصودة منه في إيجاد مجتمعاٍت مرنة )إيجر
ن	َغَدت	مفاهيم	المرونة	مثَبََّتة	بقوٍة	أكبر،	فإّن	المجتمعات	اليوم	تكافح	في	ما	يتعلق	 ثانيًا، حتى	واإ

	متكامل	)الندو ]Landau[، 2007؛ موني-سومرز وماهر  بكيفية	نقل	أطر	عمل	المرونة	إلى	ِفعٍل	واقعيٍّ
O’Donnell, Schwab-[ 2009؛ أودونل، شواب-ستون، وموييد ،]Mooney-Somers & Maher]

Stone & Muyeed[، 2002(. مثاًل، كيف يتوجب على اإلدارات الصحية المحلية أن تأخذ باإلرشاد حول 
المرونة في استراتيجية األمن الصّحّي الوطنّي )National Health Security Strategy(، وتستخدمه من 

أجل دمج الصحة العامة، والرعاية الصحية، وأنظمة إدارة الطوارئ لديها )مثاًل، عن طريق التحالفات، واإلرشاد 
حول كيفية التوسع من خالل االستفادة من الشركاء(. في هذا السياق، يمكن أن تكثر التحديات للمرونة. تشمل 

هذه التحديات مخاوَف تتعلق بأّن المفهوم “يبرئ الحكومة من المسؤولية”، أو أنه ال يعترف بالقضايا العميقة 
 Allmark, Bhanbhro,[ المستحِكمة حول العدالة االجتماعية أو المساواة )أولمارك، بهانبهرو، وكريسب

Chrisp &[، 2014(. مع أّن المرونة أصبح ُيعَتَرف اليوم بأنها تتجاوز السِّمات الفردية، وُيرى أنها مرتبطٌة 
بالعمليات المشتِغلة على كامل مساحة طيف النظام االجتماعّي-اإليكولوجّي، إال إنه قد تّمت مالحظة تبايناٍت 

.)2013 ،]Bottrell[ بين هذا التوّجه والسياق األكبر للسياسات االجتماعية )بوتريل
يكمن االنتقاد في واقع أّن مفهوم المرونة ال يعّلل التفاوتات التاريخية والهيكلية، وهي عوائُق تأسيسيٌة في 
وجه الرفاهية. باختصار، ما ُيَعّد أنه تحّرٌك من تحركات المرونة، وكيفية تعامل هذه التحركات مع التحديات 
االجتماعية الراسخة، أموٌر محوريٌة لحوار المرونة )مثاًل، كيفية إيجاد سياساٍت تتكّيف مع تغّير المناخ بطرٍق 

منِصفٍة على امتداد األحياء(. إنما، في أحياٍن أكثر مما يجب، رّكزت المرونة على االستجابة للصدمات الحاّدة 
والتعافي. هذا التحدي القابع وراء بيان سرد المرونة بطرٍق تتعامل أيضًا مع المساواة، يتطلب مجموعًة معّينًة من 
الكفاءات والتوجيه في القوى العاملة وفي قيادة المرونة )مثاًل، فهم كيفية العمل عبر القطاعات، وكيفية التعامل 

مع كلٍّ من الضغط الفردّي والمزمن(. حتى هذا التاريخ، لم يتّم بعد تمثيل هذا التوجيه للقوى العاملة بشكٍل كامل.
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ثالثًا، القياس	في	مجال	المرونة	ما	زال	يتطّور،	لكن	الجمع	بين	مقاييَس	متينٍة	تدمج	التأثيرات	المادية	
واالجتماعية	وغيرهما	من	التأثيرات	البشرية	على	نحٍو	مالئم،	ما	زال	مجااًل	ناشئًا	نسبيًا )بهامرا، داني، وبورنارد 

 Zautra, Arewasikporn,[ 2011؛ زوترا، أريواسيكبورن، وديفيس ،]Bhamram Dani, & Burnard]
Davis &[، 2010( سوف يتطلب المزيد من التراصف والتفكير العابر لالختصاصات* على امتداد مختلف 

مجتمعات األبحاث والممارسة )كوفي ]Coaffee[، 2013؛ نوريس، ستيفنز، بِفِفرباوم، وايتش، وبِفِفرباوم 
 Norris, Stevens, Pfefferbaum,]

Wyche, & Pfefferbaum[، 2008(. مقاييس 
المرونة ال تدمج في كثيٍر من األحيان ما نعرفه 
عن تأثيرات الضغط المؤدية إلى التآكل )مثاًل، 

تاريخ المجتمع، والصدمات(، مع تحديد مقاييس 
للصدمات الحاّدة )مثاًل، فرط الحساسية للحرارة(. 

كما تّمت اإلشارة إليه سابقًا، فمن أجل التقدم 
بمجال المرونة، ينبغي أن توَجَد هيكلياٌت للتعاون، 
لكن حتى هذا التاريخ، لم تتعاون االختصاصات 

المشاركة في أبحاث المرونة لكي توِجَد أطر 
عمٍل متماسكٍة للمرونة. مثاًل، ُأنِشئت نماذج 

متينٌة تنظر بالتحديد إلى المخاطر الطبيعية أو 
المشاهد للمخاطر مع بعض اإلقرار بالعوامل 
االجتماعية، وأطر عمٍل أخرى تبّين التركيبات 
النفسية-االجتماعية بعمق، ولكنها تعير انتباهًا 
أقل للرابط مع البيئة الطبيعية )الوكالة الفيدرالية 

 Federal Emergency[ إلدارة الكوارث
 ،)Management Agency [FEMA

2011b؛ اللجنة الفرعية للحد من الكوارث 
التابعة للمجلس الوطنّي للعلوم والتكنولوجيا 

 National Science and Technology]
 Council Subcommittee on Disaster

.)2005 ،]Reduction
بالرغم من النمّو في كتلة العمل المتعلق 
بِعْلم المرونة الفردية ومرونة المجتمع ِكَليهما، 

فإّن تضمين مبادئ المرونة في التحاليل الجديدة 
الماضية ُقُدمًا سوف يتطلب قدرًا محددًا من عدم 
اليقين مع تطّور المجال. عدم اليقين هذا يأتي 

*  األبحاث العابرة لالختصاصات ُتَعرَّف بأنها جهوٌد بحثيٌة ينفّذها محققون من اختصاصاٍت شتى، يعملون بشكٍل مشترٍك إليجاد ابتكاراٍت 
جديدٍة مفاهميٍة ونظريٍة ومنهجيٍة ونقلية، تندمج وتتحرك في ما يتجاوز المقاربات المتعلقة باالختصاصات، من أجل التعامل مع مشكلٍة 

 ،]Harvard School of Public Health[ عامة". )كلية هارفرد للصحة العامة
)www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions/
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الشكل رقم 1

التحرك	باتجاه	الِعْلم	العابر	لالختصاصات

متعدد	االختصاصات	
أحادّي	المستوى؛

االختصاصات	منفردة

مشترٌك	بين	االختصاصات
ثنائّي	المستوى؛

إختصاصاٌت	متفاعلٌة	مع	وجود	
مجموعٍة	شاملٍة	من	مفاهيم	المستوى	

األعلى

عابٌر	لالختصاصات
ثالثّي	المستوى؛

مجاالت	متعددٌة	متفاعلٌة	مع	
وجود	مجموعٍة	شاملٍة	من	

المفاهيم

 .[2016[ )Zavtseva, A.( .وزافتسيفا أ ،)Thomas J.( .مقَتَبٌس بتصّرٍف عن: توماس ج
الرسم الخريطّي للتعقيد/العلم البشرّي بماهو نظاٌم تكّيفيٌّ معقد.	التعقيد، متوّفٌر عبر اإلنترنت 

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cplx.21799/fullعلى الموقع: 

http://www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cplx.21799/full
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من الجمع بين أنساٍق بحثيٍة متباعدٍة في الظاهر. بحد ذاتها، ستحتاج قيادة األبحاث والبرامج والسياسات 
المتالك قابليٍة للدمج اإلبداعّي للرؤى على امتداد الدراسات، لكي تطور صورًة أكثر تماسكًا ومتانًة في ما يتعلق 

بالعوامل واآلليات التي تدفع تطور المرونة.

الحاجة	ألجندٍة	مشتركٍة	من	أجل	المضّي	ُقُدمًا

مع هذه الخلفية، توجد اآلن فرصٌة جذابٌة للمضّي ُقُدمًا في أجندٍة للمرونة، َتستفيد من المزيد من التفكير العابر 
لالختصاصات والمشاركة. يوضح الشكل	رقم	1 كيف تختلف الجهود البحثية العابرة لالختصاصات عن الجهود 

البحثية المشتركة بين االختصاصات.
بدأت نشاطاٌت هائلٌة لبناء المرونة في مساراٍت متوازية، مثل الجهود لمعالجة قابلية التأثر بالمناخ، 

 Adverse childhood experiences( والتخفيف من هذا التأّثر، والتكّيف مع التعّرض للتجارب السيئة في الطفولة 
[ACEs[(، أو التدخالت للحّد من  التعّرض. لكن في غياب دمٍج واضٍح وتراصٍف أفضل لهذه الجهود )أي 

من خالل مقاربٍة عابرٍة لالختصاصات(، فإّن دفع كلٍّ من ِعلم وممارسة المرونة نحو األمام سيظل محفوفًا 
بالتحديات ألّن تدابير معالجة الدوافع الجذرية المشتركة ما زالت معرَقلة. مثاًل، اآلليات التي تشّكل أساسًا 
للعديد من األصول والمخاطر ونقاط الضعف في كلٍّ من قابلية التأّثر بالمناخ والحالة التقليدية للتجارب السيئة 

في الطفولة )ACEs(، ليست باالستقاللية أو التباعد اللَذين ُيَظّن وجودهما في كثيٍر من األحيان )مثاًل، األطفال 
الذين يعيشون في الفقر معّرضون بشكٍل أعلى وفي آٍن واحٍد لخطر التجارب السيئة في الطفولة والتأثيرات 
السلبية لتغّير المناخ(، مع هذا، القليل نسبيًا من أبحاث المرونة يمزج بين التعرضات للصدمات في طور 

الطفولة والخطر البيئّي.
 بالرغم من إثبات عمٍل سابق في ِعلم النفس للموجات األربع التي تطورت أبحاث المرونة بحسبها في ذاك

االختصاص - 1( التعريف بعوامل المرونة؛ 2( تضمين المرونة في العمليات اإلنمائية واإليكولوجية مع 
االلتفات للتأثيرات الثقافية على المرونة؛ 3( التدخل في المرونة؛ و4( أبحاث المرونة على مستويات أنظمٍة 
متعددة - فإّن المجال األوسع ألبحاث المرونة وممارستها على	امتداد	االختصاصات والقطاعات لم يعتنق 
 O’Dougherty,[ حتى اآلن هذا التطور الكامل )أودِورتي، رايت، ماسِتن، ونارايان
Wright, Masten, & Narayan[، 2012(. نظرًا لقضايا ردة الفعل االرتجاعية 
المتعلقة بالمرونة والتي جرت المالحظة بشأنها في ما تقدم، تّم اقتراح موجٍة خامسٍة 

من المرونة. تدعو هذه الموجة لتضمين ِقَيم العدالة االجتماعية بشكٍل واضٍح في العمل 
الذي ُيعنى بالمرونة. على حّد وصف أراندا وهارت )Aranda and Hart(، فإّن 

ذلك	يشكل	حركًة	تتباعد	عن	التركيز	على	األفراد	بوصفهم	مصادَر	للتحرك،	أو	على	
 Aranda &[ )أراندا وهارت	مرتبطة	وغير	منفصلًة	خارجية،	قوى	بوصفها	الهيكليات
Hart[، 2015(. ترّكز هذه الموجة على تكامل السياق بما يفوق كونه خلفيًة لمساعدة 

المجتمعات على التعامل مع الظروف السيئة، وبداًل من ذلك، يساعد في تركيز المرونة 
بطرٍق تتحدى نفس وجود الظلم.

في سياق مبادئ المساواة األساسية وعالقتها بتطوير المرونة )أي االستجابة للضغط المزمن(، لم ندرك 
بنحٍو مالئٍم األنظمة المعقدة التي تقّوي بشكٍل عام، حاالت اإلجحاف المستمرة. بعباراٍت أخرى، من الصعب 

التعامل مع قضايا المساواة والعدالة من خالل التدخالت المعرَقَلة أو التدخالت األحادية العامل )ستيلمان 
وريديني ]Stillman & Ridini[، 2015(. في بناء المجال، يجب إعارة االهتمام لنقاط التوليف والتكامل من 

أجل تحفيز الجيل القادم من التقّصي والتطبيق. إذًا، التدخالت المعرَقَلة ليس لها فعٌل في تحريك مجاٍل ما. 
 أخيرًا، المرونة اآلن	واقعٌة في السياق األكبر لحركاٍت وطنيٍة وعالميٍة أخرى يمكنها تكميل التقدم. لكّن هذه

المرونة اآلن واقعٌة في السياق 
األكبر لحركاٍت وطنيٍة وعالميٍة 

أخرى يمكنها تكميل التقدم. 
لكّن هذه الجهود أيضًا يمكنها 

أن تربك أصحاب الشأن إن لم يتّم 
التعامل معها بعناية.
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 الجهود أيضًا يمكنها أن تربك أصحاب الشأن إن لم يتّم التعامل معها بعناية. هذه الحركات تشمل رفاهية المجتمع،
واالستدامة، والمساواة، والمساواة الصحية، وثقافة الصحة، من بين أموٍر أخرى )الجمعية األمريكية للصحة العامة 

[American Public Health Association[، 2016؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي 
[Organization for Economic Co-operation and Development[، 2016؛ مؤسسة روبرت وود 

جونسون ]RWJF[، 2016a؛ األمم المتحدة ]United Nations[، 2016(. توجد فرصٌة عظيمٌة للعثور على 
نقاط التضافر بواسطة هذه الجهود، ولكن فقط إذا صرف مجال المرونة وقتًا لرصف ودمج المبادئ المشتركة.
يحدد ما تبقى من هذه الورقة مالمح أجندٍة مقتَرَحٍة لدفع أبحاث المرونة وممارستها نحو المرحلة القادمة، 

بالبناء على المبادئ الرئيسية المتعلقة ببناء المجال والتكامل، من أجل الربط والوصل على امتداد خطوط 
االختصاصات والقطاعات، باإلضافة إلى الحركات الوطنية األخرى، ومن أجل “حلحلة” الوضع الحالّي للمجال 

من األساس. بينما ُبِذَلت بعض الجهود لرسم مالمح الفجوات في أبحاث المرونة أو فرص الممارسة، فقد واجهت 
تقاريُر أخرى تحدَيين. لقد كانت إما شديدة االختصاص بقطاعاٍت محددٍة فقط، أو إنها قدمت رؤى وتوصياٍت 

مهمًة ولكن كثيرة، مما صّعب تحديد األولويات المتعلقة باالتجاهات التي ينبغي السعي فيها عبر	االختصاصات 
والقطاعات، من أجل التقدم بالعمل العابر لالختصاصات )بهامرا وآخرون ].Bhamra et al[، 2011؛ كاتر 

وآخرون ].Cutter et al[، 2013؛ فِلمينغ وليدوغار ]Fleming & Ledogar[، 2008؛ األكاديمية الوطنية 
 United States Agency for International[ 2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،]NAS[ للعلوم 
)Development )USAID[، 2013(. لملء هذه الفجوة، تركز ورقة األجندة هذه ببساطٍة أكثر على بعض 
المجاالت الرئيسية التي يستطيع العمل فيها أن يحّرك مجااًل من المرونة أكثر تكاماًل. تبني هذه الورقة بشكٍل 

أوليٍّ على الرؤى التي ُقدَِّمت من اجتماٍع للخبراء ُعِقَد في يونيو/حزيران 2016، دعت إليه مؤسسة روبرت 
وود جونسون )Robert Wood Johnson Foundation( بالتعاون مع مؤسسة RAND، الستكشاف حالة 
مجال المرونة والفرص للمزيد من التطوير. أّلف االجتماع بشكٍل فريٍد بين باحثين على امتداد االختصاصات 

باإلضافة إلى ممارسين وصانعي سياساٍت على امتداد القطاعات طوال يوٍم كامل من المناقشة حول الموضوع. 
المزيد من المعلومات حول هذا االجتماع متوّفٌر في الفصل الثاني.



أجندٌة للتقّدم باألبحاث والممارسة التكاملية للمرونة  10

2. طاولٌة مستديرٌة 
حول المرونة لتوليد 

أولويات األجندة

التقى ما يقرب من 80 باحثًا من الرّواد، والممارسين، وصانعي السياسات في يونيو/حزيران 
2016، الستكشاف الفرص أمام أجندٍة مستقبليٍة حول المرونة. كان هناك تركيٌز أّوليٌّ على كيفية دمج التطور 

في مساراٍت متوازيٍة من نشاط األبحاث والتطبيق للمرونة الفردية ومرونة المجتمع. سعى االجتماع أيضًا 
للتعريف باألسئلة الدائمة التي تحتاج لإلجابة عليها في سبيل التقدم بالمجال أكثر وتنفيذ مفاهيم المرونة بنجاح. 

قبل االجتماع، دعونا مجموعًة من خمسة خبراَء في المرونة )المجموعة االستشارية الخبيرة(، تمّثل األوساط 
األكاديمية، والممارسة، والدعوة والسياسات، لمراجعة ورقٍة نقاشيٍة سابقٍة على االجتماع، وتوفير الرؤى حول 

أهداف وأجندة االجتماع. شّكَلت تغذيتهم الراجعة النسخة األخيرة للورقة النقاشية السابقة على االجتماع*، التي 
ُأرِسَلت إلى جميع الحضور في وقٍت سابٍق على اجتماع يونيو/حزيران.

كان الغرض األولّي من اجتماع يونيو/حزيران 2016، مساعدة أعضاء مجال المرونة على فهم كيفية 
 دمٍج أفضل للدروس التي جرى تعلُُّمها من أبحاث المرونة الفردية،	مع أبحاث مرونة المجتمع،	ويشمل ذلك

عمٌل من مجاالٍت مثل ِعلم نفس المجتمع )ويشمل التعامل مع الصدمات التي تصيب المجتمع(، وِعلم 
 )C	المجتمع، ونظرية الحركة االجتماعية، والجهوزية للطوارئ. مّثل المشاركون في االجتماع )الملحق

اختصاصات ِعلم النفس، والِعْلم االجتماعّي، والطب، وصحة العامة، والصحة البيئية، وِعلم المجتمع، والتخطيط 
الحضري، والقانون، من بين مجاالٍت أخرى. مّثل المشاركون أيضًا قطاعاٍت متعددًة حكوميًة وغير حكومية 

)الالربحية، واألكاديمية، والدينية، واألعمال(، مع انتباٍه خاصٍّ لشمل األفراد الذين أجروا أبحاثًا و/أو نّفذوا برامَج 
أو سياساٍت مستندٍة إلى المرونة من أجل معالجة العوامل الفردية و/أو عوامل المجتمع الموجودة في المرونة. 

اختار فريق مؤسسَتي روبرت وود جونسون وRAND عمدًا خبراَء يتالقون غالبًا في مناقشاٍت متخصصٍة حول 
المرونة ولكنهم ال يجتمعون معًا.

                                     www.rwjf.org/en/library/features/resilience-convening-2016.html :متوفٌر عبر اإلنترنت على الموقع  *

http://www.rwjf.org/en/library/features/resilience-convening-2016.html
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اختيَرت المواضيع بسبب 
تقديمها لنقاط تقاطٍع أو تضافٍر 

رئيسيٍة بين مجاَلي المرونة 
الفردية ومرونة المجتمع. من 

شأن التحركات على امتداد 
مجاالت المواضيع هذه المساعدة 

في تحفيز اتجاٍه جديٍد وأكثر 
تكاماًل بالنسبة لمجال المرونة 

األوسع.

:)2016b ،]RWJF[ أرسلنا الورقة النقاشية إلى المشاركين مع ثالثة أهداف )مؤسسة روبرت وود جونسون

•  مراجعة الدراسات الحالية حول ِعلم وممارسة المرونة لضمان أن يكون المشاركون في الطاولة المستديرة، 
الذين هم رّواٌد على امتداد المجاالت واالختصاصات، قد أتوا إلى االجتماع مع قاعدٍة من الفهم المشترك؛

•  التعريف بأربعة مواضيع محتملة )الضغط الحاّد والمزمن؛ توجيه األنظمة؛ تطوير القوى العاملة؛ الثقافة 
والمساواة( يجري تنظيم األجندة حولها، وتعميق أبحاث المرونة وسياساتها وبرامجها؛ و

تحفيز المناقشة بين الخبراء في االجتماع، السيما عبر المجاالت واالختصاصات.  •

جاءت مواضيع الورقة النقاشية من مراجعٍة للدراسات والممارسات الحالية، وفيها الحظنا الوضع الحالّي لِعلم 
المرونة وعملها والفجوات المتبقية. اختيَرت المواضيع بسبب تقديمها لنقاط تقاطٍع أو تضافٍر رئيسيٍة بين	مجاَلي 
المرونة الفردية ومرونة المجتمع. اختيَرت المواضيع بعنايٍة أيضًا بحيث تمّثل الفرص والتحديات الرئيسية التي 

بدأت تصّب من األبحاث الحالية والدروس التي جرى تعلُُّمها من الممارسة. من شأن التحركات على امتداد 
مجاالت المواضيع هذه المساعدة في تحفيز اتجاٍه جديٍد وأكثر تكاماًل بالنسبة لمجال المرونة األوسع.

خالل االجتماع، التقت مجموعاٌت من الباحثين والممارسين )ويشمل ذلك صانعي السياسات( في جلساٍت 
فرعيٍة لمناقشة كل موضوٍع وتقديم توصياٍت في أربعة مجاالت:

تسهيل الحوار المستمر المتعدد القطاعات والمشَتَرك بين االختصاصات حول المرونة؛  •

•  توسيع أو تعزيز السياسات والبرامج والخدمات )المحتوى، واألهداف، والنتائج(، وتحسين آليات التقديم؛

توجيه القوى العاملة نحو المرونة بشكٍل أفضل؛  •

تطوير إجراءاٍت للمرونة وأنظمة أداٍء تستطيع المساعدة في إرشاد استثماراٍت مستقبلية.  •

 )RWFJ( بدأ االجتماع بسلسلٍة من المناقشات لمجموعاٍت صغيرٍة قادها موظفو مؤسسَتي روبرت وود جونسون
 وRAND، ثم انتهى بمناقشٍة قامت بها المجموعة بأكملها للتعريف بالرؤى الرئيسية والتوصيات )أجندة االجتماع
)www.rwjf.org/en/library/features/resilience-convening-2016.html :متوّفرةٌ عبر اإلنترنت على الموقع 

[2016b ،RWJF[. توّفرت للمجموعة بأكملها أيضًا فرصة التعريف بمجاالٍت أخرى من المواضيع، لضمان أال 
يكون المشاركون قد اعتمدوا فقط على مجاالت المواضيع التي في الورقة النقاشية.

قام مساعدان لشؤون األبحاث بأخذ المالحظات خالل االجتماع لتحديد المحتوى 
بشكٍل شامٍل ودقيق. من أجل إرباء هذه النسخ، َضمَّنها الفريُق مالحظاٍت أخذها 

المساعدون الفرعيون، ويشمل ذلك محتوى اللوح األبيض. أخيرًا، استخدمنا فنانًا تصويريًا 
لتسجيل مواضيع االجتماع بواسطة الرسوم التوضيحية في الزمن الحقيقّي )المثل في 

الشكل	رقم	2(.

http://www.rwjf.org/en/library/features/resilience-convening-2016.html
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الشكل رقم 2

فتح	مالحظات	الملخص	الكامل	الذي	
أتى	به	المراسل	التصويرّي

أثناء القسم األخير من االجتماع، شارك الحضور أيضًا في تمريٍن لتصنيف ُرَتب االتجاهات المستقبلية 
لمجال المرونة )راِجع الجدول	رقم	1،	وأيضًا في الملحق	B(. ُطِلَب من الحضور استخدام مناقشة االجتماع 

وخبرتهم الخاصة للتعريف بما يصل إلى ثالثة مجاالٍت ذات أولوية، من شأنها السماح لمجال المرونة بأن 
يعمل بطرٍق أكثر فعالية، وعابرٍة لالختصاصات، ومتعددة القطاعات. أدركت المجموعة أّنه يمكن السعي في 
األبحاث والممارسة وراء العديد من األسئلة المحددة التي تربط بين االختصاصات والقطاعات، وبالخصوص، 
تربط المرونة الفردية ومرونة المجتمع معًا. لكّن المشاركين عّرفوا بفجواٍت عديدٍة اعتبروا أنها العراقيل الرئيسية 

أمام السعي وراء العمل المشترك أو المترابط، وبذلك، أمام بناء مجال المرونة إلى حدٍّ أكبر.
نّظمنا وأسقطنا الفجوات الرئيسية إلى حدٍّ أكبر في المواضيع الثالثة لالجتماع، فدمجنا بعض هذه المفاهيم 

 في التوصيات )راِجع الفصول 3-5(. تترّكز المواضيع على 1( الضغوط: معالجة سلسلة الضغط من الحاّد
َهٍة نحو المرونة؛ و3( القوى العاملة: بناء قوى عاملٍة أوسع  إلى المزمن؛ 2( األنظمة: تطوير وبناء أنظمٍة موجَّ

تستطيع دمج مبادئ المرونة. كما هو ُمالَحٌظ في الجدول	رقم	1،	توجد مجاالٌت متعددٌة ذات أولوية،	تقع 
القيادة	والتفكير	المنهجي	ضمنها في رتبة األولويات الُعليا.

بعد ذلك جرى تلخيص َمحاضر االجتماع باقتضاٍب بحيث يتمكن المشاركون من تقديم أّي أفكاٍر إضافيٍة 
حول المواضيع خالل فترٍة للتعليقات )الملحق	B(. تشّكل هذه المالحظات بقية هذه الورقة. عاود الفريق البحثّي 

دعوة المجموعة االستشارية الخبيرة من أجل مراجعة مالحظات االجتماع والتعليق على اتجاه ومحتوى هذه الورقة 
التي تتناول أجندة المرونة.
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الجدول رقم 1

	يتعلق	بالتقدم	بمجال	المرونة النسبة	المئوية	لالقتراعات	ذات	األولوية	الُعليا	التي	قام	بها	الحضور	بالنسبة	لكّل	توّجٍه	مستقبليٍّ

الوصفاالتجاه	المستقبلّي	لمجال	المرونة	

النسبة	المئوية	للحضور	
الذين	يصّوتون	لألمر	
بوصفه	أولويًة	ُعليا*

مجال	الموضوع	الذي	يعكس	
األولوية

ضمان وجود التفكير المنهجي )مثاًل، تعزيز القوى تعزيز تطوير القوى العاملة
العاملة بحيث ترى نفسها “عوامل للتغيير” تعمل ضمن 

أنظمٍة أكبر(

القوى العاملة64 في المئة

ضمان أن تنعكس جميع األصوات في صنع القرارات تعزيز المساواة
وتوزيع الموارد

كل المواضيع64 في المئة

جمع وتوليف كلٍّ من االبتكارات الموجودة بشكٍل طبيعيٍّ التعّرف إلى الممارسات والبرامج والسياسات الفضلى
والبرامج التي جرى تقييمها

األنظمة57 في المئة

ضمان أن تحدد اإلجراءات االستجابة للضغط الحاّد، تطوير مجموعٍة ُمَصغََّرٍة من اإلجراءات
ووجود القدرات والسعة الالزمة للتعامل مع الضغوط 

المزمنة من كل األنواع

األنظمة44 في المئة

تعريف العائد على االستثمارات من االنخراط على امتداد تقديم الحوافز
القطاعات وتطوير حوافَز ماليٍة وغيرها لتشجيع الحركة 

نحو ذهنيٍة مرنة

األنظمة43 في المئة

الضغوط42 في المئةالجمع بين بيانات المجتمع التجريبية والتقليديةتجميع تجربة المجتمع

إيجاد أطر عمٍل تعّرف بهيكليات الحوكمة، وكيف ينبغي إيجاد إطار عمٍل للمسؤولية
أن يتصّرف القادة التنظيميون من أجل التقدم بالمرونة

األنظمة39 في المئة

توليد قصٍص جذابٍة لصانعي السياسات والمجتمع توليد القصص
األوسع )الرفاهية، المرونة(

الضغوط38 في المئة

توليف وتحويل وتوسعة المكّونات األساسية لالستراتيجية توسعة المكّونات االستراتيجية
الفعالة للمرونة

األنظمة29 في المئة

دة  إبداء الروابط الفردية والعائلية واالجتماعية/المنهجيةإيجاد صورٍة موحَّ
على امتداد سلسلة الضغط

الضغوط29 في المئة

الربط مع المعايير التنظيمية والثقافية والحركات الربط مع المعايير الثقافية
االجتماعية

الضغوط28 في المئة

تطوير فهٍم مشترٍك للتطور البشرّي على امتداد األنظمة توضيح األنظمة والقطاعات
والقطاعات

األنظمة19 في المئة

* النسب المئوية ال تنجمع إلى 100 في المئة بسبب أنه قد ُسِمَح لحضور االجتماع بالتصويت لما يصل إلى ثالث أولوياٍت ُعليا.
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الغرض	من	هذه	األجندة

في ما تبّقى من هذه الورقة، نبني على المواضيع الثالثة التي تّم وصفها في ما سبق: الضغوط، واألنظمة، 
والقوى العاملة. شّدد المشاركون على أّن فهمًا أعمق لهذه المواضيع من شأنه المساعدة على معالجة تحّدي 

التقدم بأجندة المرونة، والجمع بين مساراٍت تكميليٍة للتقّصي. وصفوا أيضًا حركًة حديثًة للربط بين العمل الذي 
يرّكز على الصدمات الحاّدة )مثاًل، اإلعصار(، والعمل الذي يرّكز على الضغوط الطويلة األمد والتي تؤدي إلى 

التآكل )مثاًل، العنف في المجتمع(، لكّن الحاجة تدعو للمزيد من الجهد لفهم تلك السلسلة من الضغوط بشكٍل 
أتّم، وكيف تستطيع األبحاث بيان آليات تطوير المرونة على امتداد تلك السلسلة، وكيف يمكننا إيجاد سياساٍت 

وممارساٍت تعالج سلسلة الضغط على امتداد األوضاع والسياقات )الفصل 3(.
باإلضافة إلى ذلك، الحظ المشاركون مجاَلين سوف يتطلبان المزيد من التركيز إذا أردنا التحرك باتجاه 
المقاربات العابرة لالختصاصات و“المشاركة”: أي استخدام تحليل األنظمة	والتفكير المنهجي ضمن األنظمة 

التي تبني المرونة وعلى امتدادها )الفصل 4(؛ وتطوير قوى	عاملٍة	تستطيع االستفادة من مبادئ المرونة 
وتضمين هذه المبادئ في األبحاث والممارسات والسياسات )الفصل 5(. إذا لم نتحرك نحو فهٍم ألنظمة 

المرونة، التي ما تزال األبحاث الحالية فيها محدودة، فإننا ال نستطيع تضمين التوجيه داخل هيكلياتنا، وهو أمٌر 
تدعو الحاجة إليه لتحقيق ُمخَرجات المرونة ونتائجها. إذا لم تفهم القوى العاملة مبادئ المرونة وأطر عملها فإننا 

ال نستطيع تحريك األبحاث والممارسات والسياسات بشكٍل فعال.
كما ُأشير إليه في ما سبق، فإّن بعض االختصاصات مثل ِعْلم النفس قد رسمت بالفعل مالمح موجات 

أبحاث المرونة، باالنتقال من فهم العوامل الفردية إلى استخدام تحليل األنظمة في السياسات والبرامج. لكّن هذه 
الموجات ما زالت تنتظر أن تَُترَجَم إلى أبحاٍث وممارساٍت في المرونة تجتاز كل االختصاصات والقطاعات 

التي تساهم في تطوير المرونة. ينبغي أن نالحظ أيضًا أّن المشاركين عّبروا عن قناعٍة هي أّن موضوع الثقافة 
نما كان أشبه  والمساواة )وهو موضوٌع في الورقة النقاشية السابقة على االجتماع( لم يكن موضوعًا مفردًا، واإ

بتركيٍب تكامليٍّ يجب إدراكه في كل واحٍد من المواضيع الثالثة الُمدَرَجة في األجندة.
الفصول من 3 إلى 5 تلّخص االتجاهات المستقبلية باقتضاب )ويشمل ذلك الفجوات والمواضع التي يجب 

تحقيق التقدم فيها(، وقد عّرفنا بفرٍص لتراصٍف أفضل لالختصاصات والقطاعات، باإلضافة إلى التدابير أو 
التوصيات المحتملة التي يمكن السعي إليها في مجتمع األبحاث والممارسات والسياسات من أجل التقدم بالمجال. 

استخدمنا ُأُفقًا من 10 سنواٍت عند مناقشة اتجاهات أجندة المرونة؛ في نهاية الورقة، نِصُف بعض الخطوات 
المحتملة في ما يتجاوز ذاك األفق. حيث تكون هناك ِصلة، َنِصُف التدابير على مستوَيي الفرد/األسرة، وكذلك 

التدابير في سياق مجتمعاٍت بأكملها، ونعّرف بالمواضع التي قد تكون ثمة حاجٌة فيها إلصالٍح في األنظمة 
األحادية والمتعددة.

من أجل مساعدة القّراء على البدء بدرس مظاهر كلٍّ من توصيات األجندة، طّورنا مجموعًة من األسئلة 
لتفكير القّراء المنفردين )الملحق	D(. يستطيع القّراء استخدام أسئلة التفكير المنفرد هذه عند مراجعتهم لألجندة 
لكي يتفكروا في الفجوات ونقاط القوة في عملهم الفردّي، وكيف قد يتمكنون من توسعة عملهم من أجل دمج 

أبحاث المرونة وممارساتها بشكٍل أفضل.
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يجب تطبيق إطار عمٍل 
من المرونة على امتداد 

تشكيلٍة من الضغوط

3. الضغوط

الخلفية

أحد مجاالت البحث النشط يتناول مفهوم التكّيف الحافظ للحياة )allostasis( )وهي العملية التي 
يستجيب الجسم بحسبها للضغوط من أجل استرجاع االستتباب الحيوّي ]homeostasis[(. أظَهَر هذا العمل 
التأثيرات المتضافرة للضغط الحاّد والمزمن )ماك ُيوين وتاكر ]McEwen & Tucker[، 2011؛ ماك ُيوين 

ووينغفيلد ]McEwen & Wingfield[، 2003(. مع ذلك، أكثر هذا العمل ُأجِرَي ضمن اختصاصاٍت محدََّدة، 
مثل ِعْلم األحياء، أو ِعْلم النفس، أو ِعْلم االجتماع، أو الصحة البيئية. لم تضع األبحاث أو الممارسات إطارًا 

لهذا الفهم للضغط في نموذٍج شامٍل أو نظام قياٍس يحدد تأثير الضغط المَركَّب تحديدًا مالئمًا على ِكال مستَوَيي 
الفرد والمجتمع؛ على امتداد النظام البيئّي بأكمله؛ ومن خالل إدراٍك للمعنى الثقافّي في اختبار الضغط.

على المستوى الفردّي، تطِلق االستجابة للضغط عددًا من التغّيرات الفيزيولوجية، تشمل التنفس السريع، 
فرازًا للسّكر والدهون في الدم من مواقع تخزينها في الجسم. بينما هي  وتزايدًا في معدل النبض وضغط الدم، واإ

نافعٌة في االستجابة للضغط الحاّد، إال إّن التفعيل المتكرر مع الزمن لهذه االستجابة التكّيفية يمكن أن يؤدي إلى 
.)1936 ،]Selye[ 2011؛ سيالي ،]Karatsoreos & McEwen[ نتائَج سلبية )كاراتسوريوس وماك ُيوين 

 allostatic( والثِّقل الُمبلي ،)allostasis( مؤّخرًا، أصبح ُينَظُر إلى الضغط ضمن سياق التكّيف الحافظ للحياة
 load(، والثِّقل الُمفِرط )overload(. التكّيف الحافظ للحياة هو القدرة على تحقيق االستقرار من خالل التغّير

السلوكّي أو الفيزيولوجّي، بينما يشير الثِّقل الُمبلي والثّقل الُمفِرط إلى التعّرض المتكرر للضغط، واإلبالء الذي 
يستطيعان التسّبب به لألفراد والمجتمعات. في المدى القصير، يمكن للتعّرض للضغط أن يكون تكيفيًا طالما يتّم 
الحفاظ على التكّيف الحافظ للحياة )allostasis(. إنما، مع مرور الوقت، قد تزيد الضغوط المزمنة والسلوكات 
غير التكّيفية من قابلية التعّرض العتالل الصحة الجسدّية والعقلية )ماك ُيوين ]McEwen[، 2006(. مثاًل، 
التفعيل المتكرر للجهاز العصبّي الُوّدّي )السمبتاوّي( استجابًة للضغوط الحاّدة قد يتدّخل في النمّو أثناء مرحلة 

نمّو الطفل. أحد األمثلة القصوى على هذه الظاهرة هو ُقصُر القامة النفسّي-االجتماعّي )شكٌل من أشكال 
التأّخر في النمّو(، وفيه يتأّثر إنتاج هرمون النمّو بسبب اإلفراز المتكرر لهرمونات التوّتر )كالورتي وكوبزانسكي 

.)2009 ،]Clougherty & Kubzansky]
يستطيع إطار العمل المفاهيمّي للثِّقل الُمبلي المساعدة في تفسير السبب الذي من أجله يمكن أن يؤدَي 

الضغط، أو الصدمات العنصرية أو التجارب السيئة في الطفولة، أو التعّرض المتكرر للسموم البيئية، إلى 
نتائَج صحيٍة على امتداد فترة الحياة، تتراوح من الضعف أمام التفاقمات الحاّدة واألحداث المسبَِّبة، إلى المرض 

المزمن. إنما، ال ُتؤّدي كّل االستجابات التكّيفية الحافظة للحياة إلى الثِّقل المفرط. مثاًل، “الضغط الحميد” أو 
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الضغط الذي يزيد من الِفعل واألداء يمكن أن يساهم بشكٍل مباشٍر في المرونة، عن طريق توفير االستقرار في 
مواجهة بيئٍة متغّيرة. بهذا المعنى، من الضرورّي مالحظة المرونة على كلٍّ من المدى القصير، في مواجهة تحدٍّ 
 Karatsoreos &[ حاّد، والمدى الطويل، كمقياٍس للقدرة التكّيفية على امتداد الزمن )كاراتسوريوس وماك ُيوين

.)2011 ،]McEwen
 بيئات المجتمع، اإليجابية منها والسلبية، تّم إثبات أنها أيضًا تؤّثر على الثِّقل الُمبلي لدى األفراد. في عّينٍة 

وطنّيٍة كبيرٍة من المراهقين، أّدى التعرَّض إلى خطٍر/ضغٍط تراكميٍّ أكبر في الحّي، كما تعرَّفه الخصائص 
االجتماعية-الديموغرافية لألحياء، وبيئات الغذاء والنشاط الجسدّي، والبيئات العائلية، وخطر الجريمة، إلى ِثقٍل 

ُمْبٍل أكثر ارتفاعًا. هذه العالقة بين الحّي والعائلة من جهة، والتعّرض الفردّي للخطر/الضغط، والثِّقل الُمبلي 
الفردّي من جهٍة ثانية، امَتدَّت أبعد من الخطر اأُلَسرّي )الذي ُيَعرَُّف بأنه فقر األسرة وغير ذلك من خصائص 
األهل، ويشمل ذلك الثِّقل الُمبلي( )ثيل، دروري، وشيرتكليف ]Theall, Drury, & Shirtcliff[، 2012(. بما 

أّن االستجابة للضغط يمكن أن تتغّير استنادًا إلى التجارب الماضية من الضغط المزمن، فإّن مقاربات بناء 
المرونة سوف تحتاج ألخذ أنواع الدعم المختلفة التي تتطلبها المجتمعات والعائالت واألفراد بعين االعتبار، 
استنادًا إلى خلفية الضغط لديهم. توحي األدلة المتراكمة بأّن التفاوتات الصحية يمكن نسبتها بشكٍل جزئيٍّ 

إلى الثقل المفرط الُمبلي، الناتج عن التعّرض لضغوط جسديٍة واجتماعيٍة ونفسيٍة متعددة، على مستويات الفرد 
واألسرة والمجتمع.

المواضيع	الرئيسية	في	مناقشات	الطاولة	المستديرة	حول	المرونة

أثناء مناقشات الطاولة المستديرة حول المرونة التي جرت في يونيو/حزيران 2016، الحظ المشاركون تحدياٍت 
في األخذ بمقاربٍة متكاملٍة في قياٍس للمرونة يتضّمن تشكيلًة من الضغوط على مستوياٍت متعددة )الفرد، والعائلة، 

والمجتمع(، في كلٍّ من الحياة اليومية وفي االستجابة للضغوط مع مرور الزمن. بعض المصاعب في األخذ 
نما نشأت من التحدي  بمقاربٍة شموليٍة لم تمكن نسبتها لنقٍص في األبحاث التي تربط بين الضغط الحاّد والمزمن، واإ
المتمّثل في صياغة سرٍد مقنٍع حول هذه الترابطات. جادل المشاركون بأّن هناك انفصااًل عنيدًا بين االختصاصات 

التي ترّكز على المظاهر البشرّية للمرونة، وتلك التي ترّكز على تركيٍب هو “الحّيز”. بهذا المعنى، إّن تطوير 
ٍد يستخدم لغة مشتركًة للمرونة، ذات ِصلٍة بالباحثين والممارسين وصانعي السياسات، سوف  إطار عمٍل موحَّ

يكون مفصليًا في التغّلب على هذا العائق. َوَصَف المشاركون النقص في البيانات 
المتوّفرة لتقييم المرونة على امتداد هذه السالسل، وصعوبة تضمين العوامل الحامية 

المعقدة، باإلضافة إلى التفاعل بين الضغوط الحاّدة والمزمنة، في هذا النوع من تقييم 
المرونة. في مجال الممارسة، عّرف المشاركون بالعوائق الُمسَتحِكَمة أمام التفعيل 

العملياتّي ألبحاث المرونة في سبيل التنفيذ، السيما في مجاالت قابلية قياس التدّرج 
وقابلية التعميم عند مالحظة الضغط الحاّد والمزمن معًا.

في االستجابة لهذه القضايا، اقترح المشاركون وجوب تضمين مساراٍت جديدٍة من 
البيانات )مثاًل، وسائل التواصل االجتماعّي، وبيانات المجتمع التجريبية( في إطار 

عمٍل مستقبليٍّ لتقييم المرونة. شّددوا على الحاجة إلدخال معلوماٍت أكثر شمواًل تتعلق 
بالخصائص المميَِّزة للمجتمع والمعلومات التاريخية من أجل إدراٍك كامٍل للضغط 

المزمن، ولضمان أن تتعّرف السياسات أيضًا إلى السلسلة. أدلى المشاركون بأّن الحاجة قد تدعو إلى مقارباٍت 
منهجيٍة من أجل فهم سلسلة الضغط هذه، ويشمل ذلك نمذجٌة أكثر تعقيدًا لألنظمة، وأساليُب بحثيٌة تشاركية. 

أخيرًا، أضاء المشاركون على الحاجة لصياغة أنواع سرٍد شموليٍة  حول المرونة تحيط بالضغط الحاّد والمزمن. 
قد يتطلب هذا الجهد إنشاء شراكٍة مع ُقّصاص الحكايات والصحفيين من أجل وضع إطار لسلسلة الضغط. 

جادل المشاركون بأّن هناك 
انفصااًل عنيدًا بين االختصاصات 

التي ترّكز على المظاهر البشرّية 
للمرونة، وتلك التي ترّكز على 

تركيٍب هو “الحّيز”.
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من شأن هذه المقاربة للتطوير السردّي ضمان أاّل تخسر المرونة تركيزها األساسّي على قضايا الضغط الدائم، 
وكيف يتعلق هذا األمر باإلجحاف المستمر، وهو انتقاٌد ُذِكَر سابقًا في مسألة ردة الفعل االرتجاعية المتعلقة 

.)2014 ،]Allmark et al.[ بالمرونة )الفصل 1( )أولمارك وآخرون

التوصيات	بالمواضيع

يمكن تلخيص الرؤى والمناقشة في الطاولة المستديرة حول المرونة على شكل ثالث توصياٍت للدراسة في 
المستقبل، كما للسياسات و/أو تطوير البرامج.

التوصية	رقم	1:	تطوير	تصنيٍف	للضغوط	والسياسات	المتعلقة	بها	مما	من	شأنه	دعم	مقاربٍة	متكاملٍة	لتقييم	
المرونة	عبر	سالسل	الزمن	)الضاغط	اليومّي	والضاغط	على	المدى	الطويل(	والمستوى	)الفرد	والعائلة	

والمجتمع(.	تضمين	المعرفة	التاريخية	واألفكار	لدى	المجتمع	في	تقييم	البيانات	وقياسها.

ما غير تكّيفية، من المرّجح أكثر أنها تعمل  مع إمكانية التفكير باالستجابات للضغط على أنها إما تكّيفيٌة واإ
على طول سلسلة، بحيث تكون نتيجتها األخيرة ُمَحدََّدٌة بواسطة التوقيت، والِحّدة، والمّدة، والتجربة المستقبلية، 

وخلفية الفرد )سوري وفايديا ]Suri & Vaidya[، 2015(. إّن بناء المرونة تجاه الضغوط الحاّدة )مثل 
نما يجب ِعَوضًا عن ذلك أن ُينَظَر إليه ضمن سياِق كامِل فترِة  الكوارث الطبيعية( ال يمكن ِفعله في معزل، واإ

الحياة، التاريخّي منه والمستقبلّي.
زيادًة على ذلك، تمامًا كما تعمل االستجابة للضغط على طول سلسلٍة تتراوح من الحاّد إلى المزمن، فإنها 
تعمل أيضًا ضمن سياٍق ماّديٍّ واجتماعّي. هناك إقراٌر واسٌع بأّن العوامل المتعلقة باألحياء أو تلك الماثلة على 
مستوى المناطق تساهم في صحة ومرونة شخٍص ما، باالستقالل عن الصفات والسلوكيات الفردية ومقرونًة بها 
)ِدَيز رو ]Diez Roux[، 2001(. يحتاج البحث لتعليل واقع أّن األفراد آوون ضمن عائالت، والعائالت آويٌة 

ضمن مجتمعات، في وقٍت تعّلل فيه الدراسات العلمية التأثيرات على مستوى المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، 
يمكن لهذه العوامل أن تلعب دور الضغوط الحاّدة والمزمنة، والعوازل في آٍن معًا. مثاًل، إّن َتَركَُّز كلٍّ من الفقر 

الفردّي والفقر في الحّي بوسعه أن يؤدي إلى الضغط الفردّي المزمن.
في نفس الوقت، الفقر على المستوى الفردّي أو على مستوى الحّي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظروف 

إسكاٍن رديئة وبالتالي، إلى تعّرٍض أكبر لألحداث الحاّدة، مثل الكوارث الطبيعية. تأثير التعّرض لحادٍث حادٍّ 
قد يتأزم في شخٍص كان له تعّرٌض ممتدٌّ للضغوط مزمنٍة أخرى، نتيجًة للثقل المفرط المبلي. إّن هذا المفهوم 

المرتبط بالضغط للثقل المبلي، بما هو آليٌة صريحٌة يعدِّل بواسطتها الضغط المزمن المادّي واالجتماعّي-البيئّي 
تأثيرات الضغط الحاّد، قد جرى وصفه في أُطر عمٍل لدراسة تفاوتات الصحة البيئية )موريّلو-فروش وشيناّسا 

[Morello-Frosch & Shenassa[، 2006(. مع أّن أطر عمٍل مثل هذه ُوِجَدت منذ زمن، ومع وجود 
دعوٍة متناميٍة لألخذ بمقاربة “المجازفة التراكمية”، فإّن قياس أو تقييم السلسلة الكاملة من الضغط بشكٍل منهجيٍّ 

 National Research[ نادرًا ما يتّم عمليًا أو عبر االختصاصات والقطاعات معًا )مركز البحوث الوطنّي
.)2009 ،]Council

من الصحيح أّن حركًة أكبر باتجاه تطوير مؤشراٍت شاملٍة للمرونة بدأت بالحصول، إال إّن أدوات 
القياس هذه ما زالت محدودًة في قدرتها على تحديد الضغط على امتداد تاريخ مجتمٍع ما، أو مدة حياة فرٍد 
ما. أحد هذه األمثلة هو مؤشر مرونة المدينة )City Resilience Index(، الذي تدعمه مؤسسة روكفلر 

)Rockefeller Foundation( وقامت بتطويره شركة آُرب )Arup( )آُرب ]Arup[، 2015(. بينما ُيقَصُد 
من هذا المؤشر توفير تقييٍم شموليٍّ لمرونة المدينة، ويأخذ بمقاربٍة شاملٍة ألبعاٍد متعددٍة من المرونة )الصحة 
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والرفاهية؛ االقتصاد والمجتمع؛ البنية التحتية والبيئة؛ والقيادة واالستراتيجية(، إال إنه محدوٌد باألداء الحالّي. ال 
يملك المؤشر آليًة لتحديد الصدمات التاريخية، وهو أمٌر له أهميٌة خاصٌة بالنسبة لمجتمعاٍت عديدٍة وسوف يؤّثر 

على مسارات المرونة لديها، بغّض النظر عن الحالة الراهنة.
هذا التقييم الهاّم غائٌب بصورٍة مشابهٍة عن مؤشراٍت أخرى ُيقَصُد منها تحديد مرونة المجتمع، مثل مؤشر 

مرونة المجتمع الساحلّي )Coastal Community Resilience Index( )سمبِير، سوان، ِإمِّر، سمبِير، 
وشنايدر ]Sempier, Swann, Emmer, Sempier, & Schneider[، 2010(. إّن التقييد الناشئ من 

عدم تعليل التجربة الجماعية للمجتمع يتفاقم عندما يالحظ المرء واقع أّن الضغط التاريخّي الحاصل على 
مستوى الفرد والعائلة والمجتمع سوف يلعب دورًا في مسارات مرونة األفراد والمجتمعات. إّن تطوير تصنيٍف 

للضغط الحاّد والمزمن على امتداد كامل السلسلة، قابٍل للتقييم والقياس المّتسق عبر الشعوب والمجتمعات، مهمٌّ 
لتشكيل نموذٍج متكامٍل للمرونة وَموَضَعة نقاط تدخٍل محتَملة.

إّن التحرك نحو استراتيجيات “المجتمع بأكمله” يمكن أن يساعد أيضًا في هذا التحديد للضغط الحاّد 
والمزمن. مثاًل، في تقرير الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA( الُمَعنَون: مقاربة	المجتمع	بأكمله	في	

إدارة	الطوارئ	)Whole Community Approach to Emergency Management( )الوكالة الفيدرالية إلدارة 
الطوارئ ]2011b ،]FEMA(، ينبغي مالحظة المحدِّدات االجتماعية لجهوزية ومرونة المجتمع في جميع 

مظاهر إدارة الطوارئ والتخطيط لها. كل أجزاء المجتمع يجب أن تكون مشاِرَكًة وُمَمكََّنة، وهذه المشاركة سوف 
تؤدي إلى فهٍم أفضل لحاجات المجتمع. أخيرًا، هذا النوع من إطار العمل ُيِقّر بأّن المرونة تتطلب التعّرف إلى 

األصول والبرامج التي تعمل بالفعل بشكٍل حسٍن في المجتمعات وتقويتها.
نما األفكار ووجهات النظر.  إّن تقييم وقياس البيانات يجب أاّل يتضمن فقط المعرفة التاريخية للمجتمع، واإ
 أعضاء المجتمع مورٌد قّيٌم ويمكنهم تقديم وجهات نظٍر فريدٍة حول الصدمات التاريخية، والديناميكيات االجتماعية،
وجدوى التدخالت. إّن تطوير تصنيٍف للضغط الحاّد والمزمن يجب أن يتضمن ُمدَخالٍت تمثيليٍة للمجتمع. هذه 

الُمدَخالت سوف تساعد على بناء األصول وقوى المجتمع واالحتفاظ بها، بينما تحرص على أن يحدد جهد 
تجميع البيانات جوانَب من المرونة قد يتفّرد بها مجتمٌع معّين. إّن مشاركة المجتمع ِمفصلّيٌة أيضًا في تجميع 
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األنواع الجديدة والناشئة من البيانات )مثاًل، وسائل التواصل االجتماعّي أو بيانات 
المجتمع التجريبية( باإلضافة إلى نشر أّي تجميٍع للبيانات والنتائج المنبثقة عنها.

	من	أجل	 التوصية	رقم	2:	تحديد	بيانات	المرونة	في	األفراد	والمجتمعات	بشكٍل	طوليٍّ
دعم	تطوير	نمذجة	أنظمٍة	معقدة،	ودعم	تدخالٍت	من	نوع	االختبار	التجريبّي	مستندٍة	

إلى	نمذجة	األنظمة	هذه.

الَحَظ بعض حضور االجتماع صعوبة تضمين العوامل “السابقة” التي تعّلل توزيعًا 
متفاوتًا للضغط )مثل التمييز العنصرّي والتهميش( في إطار عمٍل للمرونة. مع ذلك، 

باستطاعة الباحثين أن يلجؤوا بشكٍل متزايٍد إلى مقاربات األنظمة المعقدة من أجل 
أخذ الضغوط على مستوياٍت متعددة، والعالقات التبادلية، والتفاعالت في ما بينها 

 .)2010 ،]Galea, Riddle, & Kaplan[ بعين االعتبار )غاليا، ريدل، وكابالن
مقاربات األنظمة المعقدة تسمح برسٍم خريطيٍّ للعوامل واآلليات الداخلة في توليد 

النتائج كما يمكن استخدامها لتقرير أّي البيانات سيتّم تجميعها وكيف يمكن استعمالها 
 ،]Glass, Goodman, Hernán, & Samet[ إلنارة تدخالٍت محتَمَلة )غالس، غودمان، ِهرنان، وساِمت

2013(. إّن وصف نماذَج كهذه عن طريق المعاِمالت يتطلب فهمًا للعالقات وحلقات التغذية الراجعة بين 
الضغوط المتعددة والنتائج. بينما قد درست األبحاث السابقة مثل هذه العالقات، فإن تلك الدراسة ُأجِرَيت عادًة 
ضمن سياٍق أحادّي، أو نوٍع من السياق األحادّي، مثاًل على أثر حادٍث صادم، أو خسارة، أو حادٍث سلبّي. 

ما زال من غير الواضح ما إذا كانت هذه النتائج قابلًة للتعميم على سياقاٍت أخرى قد تشمل أو ال تشمل التفاقم 
الذي يتسبب به الضغط المزمن المستمر. هذه الفجوة توحي بالحاجة إلى تصاميَم مستقبليٍة وطوليٍة لتبيين 

.)2011 ،]Schetter & Dolbier[ خصائص العالقات التنبؤية من أجل المرونة )ِشيّتر ودولبييه
في مجاالت الممارسات والسياسات، كان هناك تركيٌز على المقاربات المتعلقة باختصاصاٍت أو قطاعاٍت 
بَعينها، بداًل من المقاربات المتكاملة. مؤيدو المجتمعات جادلوا منذ زمٍن طويٍل بأّن أحياء األقليات العنصرية 
والِعرقية، أو أحياء أولئك من ذوي الوضع االجتماعّي-االقتصادّي األدنى، تُثِقُلها ضغوطاٌت بيئيٌة واجتماعيٌة-

 Institute of Medicine[ اقتصاديٌة متعددة، مما يساهم في “خطٍر مزدوج” )لجنة معهد الطّب للعدالة البيئية
Committee on Environmental Justice[، 1999(. لكّن أكثر التحرك التنظيمّي رّكز على تأثيرات 

مصدٍر منفرٍد للضغط. كما في األبحاث، يستلزم التكّتل المكانّي للضغط المادّي واالجتماعّي، والتفاعالت بين 
الضغط الحاّد والمزمن، واألبعاد المتعددة لتحرك السياسات، األخذ بمقاربٍة أكثر تكاماًل. نمذجة األنظمة المعقدة 
يمكن استخدامها لتوّخي أكثر التدخالت مالَئَمًة للضغوطات المتعددة، وهذه التدخالت يمكن بعد ذلك أن ُتخَتَبر 

على نحو التجريب في مجتمعاٍت يمكن أن يكون لها فيها أعظم تأثير.

خبار	القصص،	ووسائل	اإلعالم	الرقمية	من	أجل	زيادة	الفهم	 التوصية	رقم	3:	التركيز	على	أنواع	السرد،	واإ
داخل	المجتمعات	وعبرها	للضغط	الحاّد	والمزمن،	وبناء	ثقافٍة	من	المرونة.

في غياب حادٍث حاّد، الكوارث التي تتحرك ببطٍء مثل تغّير المناخ أو التأثيرات الناتجة عنه )مثاًل، ارتفاع 
منسوب مياه البحر وخسارة األراضي الساحلية(، أو الصدمات االجتماعية، أو التحّيز المنهجّي والالواعي، 
يمكن أن تبدو غير ملموسة. واحدٌة من طرق جعل قضايا مثل هذه تبدو ملموسًة بشكٍل أكبر، هي تطوير 
خبار القصص. في الواقع، قوة القصة أصبحت ُتسَتخَدم بشكٍل متزايٍد  عالقٍة شخصيٍة من خالل السرد واإ

كناقٍل لتعزيز المشاركة المدنّية، وتقوية الروابط االجتماعية، وبناء الجسور بين ثقافة المشاركة والسياسة. بينما 

إّن تقييم وقياس البيانات 
يجب أاّل يتضمن فقط المعرفة 

التاريخية للمجتمع، وإنما 
األفكار ووجهات النظر. أعضاء 

المجتمع مورٌد قّيٌم ويمكنهم 
تقديم وجهات نظٍر فريدٍة 

حول الصدمات التاريخية، 
والديناميكيات االجتماعية، 

وجدوى التدخالت.
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بينما جادل البعض بأّن التراجع في المنظمات 
المدنية األمريكية، غير الرسمية والرسمية، يعود 

بشكٍل جزئيٍّ على األقل، إلى صعوٍد في استهالك 
وسائل اإلعالم، َعَرَض آخرون أدلًة تفيد أّن الثقافة 
الشعبية مورٌد يجري إشراك الناس بشأنه، السيما 

الشباب، مدنيًا وسياسيًا.

جادل البعض بأّن التراجع في المنظمات المدنية األمريكية، غير الرسمية والرسمية، يعود بشكٍل جزئيٍّ على 
األقل، إلى صعوٍد في استهالك وسائل اإلعالم، َعَرَض آخرون أدلًة تفيد أّن الثقافة الشعبية مورٌد يجري إشراك 
الناس فيه، السيما الشباب، مدنيًا وسياسيًا )بولينغ ]Bowling[، 2000؛ جنِكنز، شِرسثوفا، غامبر-تومسون، 
 Jenkins, Shresthova, Gamber-Thompson, Kligler-Vilenchik,[ كليغلر-فيلنتشيك، وزيمرمان

 ،)Harry Potter Alliance(بوتر	هاري	لقد أنمت مجموعاٌت مثل تحالف .)2016 ،]& Zimmerman
والمقاتلون	الحاذقون	)Nerdfighters( شعورًا مشتَركًا من المسؤولية المدنية عن طريق البناء على شغف 

الشبان المتحلق حول الثقافة الشعبية )كليغلر-فيلنتشيك ]Kligler-Vilenchik[، 2013(. ربما يكون أحد أكثر 
االستخدامات شهرًة للقصة من أجل تضييق فجوة التعاطف والتقريب بين المواطنين بشكٍل أكبر هو فيلق	القصة	
)StoryCorps(. ُأطِلَق فيلق	القصة عام 2003، ومهمته هي المحافظة على قصص اإلنسانية ومشاركتها من 

يجاد عالٍم أكثر عداًل وتعاطفًا )فيلق القصة ]StoryCorps[(. في عام 2015،  أجل بناء الروابط بين الناس، واإ
قاد فيلق	القصة	مشروعًا للتاريخ الشفوّي من أجل التقاط جيٍل كامٍل من حياة األمريكيين وتجاربهم، بينما يرعى 
روابَط هادفًة في داخل العائالت والمجتمعات وغرفة الصف. جرى تشجيع تالميَذ في المدرسة الثانوية لتسجيل 
مقابلٍة مع أحد أجدادهم أو غيره مّمن هم أكبر سنًا، بوصفه جزءًا من مشروٍع اسمه “اإلنصات الكبير في عيد 
 ،)The Great Thanksgiving Listen( ”الشكر
وذلك باستخدام تطبيق فيلق	القصة	المجانّي، وفي 

النهاية، المقابلة يجري تحميلها في أرشيٍف في مكتبة 
الكونغرس.

إّن إشراك المجتمعات لتبِنَي المرونة تجاه الكوارث 
التي تتحرك ببطٍء مثل تغّير المناخ، مشهوٌر بالصعوبة، 

ألّن الحّس الُمَتَصوَّر باالبتعاد الزمانّي والمكانّي عن 
المشكلة الواقعيَّة ينتج عنه ارتباٌط شخصيٌّ أقل. هذا 

التحدي معّقد، ولذا يتطلب استخدامًا أفضل للسرد. كما 
تّمت مالحظته في ما سبق، إّن بناء المجال يتطلب 
تطوير دوائَر جماهيريٍة مشتركة، تترابط في كثيٍر من 

األحيان عن طريق السرد )غراهام ]Graham[، 2002(. بينما كان هناك عمٌل متقّطٌع إلشراك الجمهور بشأن 
 Superhero[	الخارقين	األبطال	تغّير المناخ من خالل الفنون )ألحد األمثلة، راِجع فرقة المسرح البيئّي، نادي

Clubhouse[، ومقرها مدينة نيويورك(، فإّن الحاجة تدعو الستخداٍم أكثر اّتساقًا لمنهجية سرد القصص. 
باإلضافة إلى ذلك، كان هناك جدٌل حول أّن حّل المشاكل االجتماعية المعقدة مثل تغّير المناخ، يتطلب ال فقط 

نما تكنولوجيات لتحويل المواطنين السلبيين إلى عمالَء للتغيير، بما في  المشاركة من خالل سرد القصص، واإ
 Jens Hoff & Quentin Gausset.[ رون ذلك استخدام ألعاب الفيديو )ِينس هوف وكِونِتن غاوِست محرِّ

 World Bank( واحدٌة من هذه األلعاب، وقد طّورها معهد البنك الدولّي )EVOKE( إيفوك .)2015 ،]eds
Institute(، الذي يساعد في تمكين األشخاص في كل أنحاء العالم من أجل ابتكار حلوٍل إبداعيٍة للمشاكل 

االجتماعية الطارئة مثل تغّير المناخ )صفحة إيفوك ]EVOKE[ اإللكترونية(.
بالبناء على قاعدٍة هي النجاح في سرد القصص، في حالة الحركات االجتماعية، فإّن أجندًة جديدًة 

للمرونة قد تستفيد من تضمين مقارباٍت سرديٍة للجمع بين المواطنين، وتعزيز التعاطف، ورأب االنقسامات 
العنصرية واالجتماعية-االقتصادية، والجيلّية. بوسع المبادرات أن َتعُبر الفنون )المسرح، والصالم الشِّعرية، 

والكتابة اإلبداعية، إلخ.( وتستخدَم تشكيلًة من الوسائل، وتشمل هذه وسائل التواصل االجتماعّي، والفيديو عبر 
اإلنترنت، واأللعاب. أكثر من ذلك، يجب أن تكون هذه الجهود شاملًة للمجتمعات التي تقوم بتمثيلها. الشراكات 
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بين أجيال الجدود واألحفاد )أو مشاركين غيرهم من المتقدمين في السّن والشبان( بوسعها تطوير تاريٍخ شفويٍّ 
للمجتمع وروابطه باألرض، كما بوسعها تخيُّل الشكل الذي يظهر فيه المستقبل المرن. سرد القصص يسمح 
للمجتمعات بتخيُّل مستقبٍل تكون العواقب التي كان يومًا ُيَتَصوَّر أنها مستعصيٌة قد تّمت إزالتها. هذه العملية 

زًة بذلك ثقافًة من المرونة. تمّكن من حصول تحّوٍل في الهوية باتجاه حركيٍة أكبر، ُمعزِّ
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المطلوب
مقاربٌة

في األنظمة
من أجل بناء المرونة

4. األنظمة

الخلفية

هناك حاجٌة لتغّيراٍت واسعة النطاق، ال فقط لتقليص سلسلة الضغوط )الحادة والمزمنة( التي 
نما لربط وتحسين النطاق المعّقد من األنظمة الديناميكية والمترابطة )مثاًل،  يواجهها األفراد والمجتمعات، واإ

الصحة، والعدل، والتربية( التي تشّكل مجتمعًا )هوالند ]Holland[، 1992(. إّن تحقيق تغييٍر دائٍم على نطاٍق 
نما ككلٍّ ديناميكّي )تشاندرا  واسٍع سوف يتطلب أن تصبح هذه األنظمة أكثر مرونة، ال فقط بشكٍل مستقلٍّ واإ
وآخرون ].Chandra et al[، 2011؛ أوسوليفان وآخرون ].O’Sullivan et al[، 2013(. في وقٍت قد 
تكون القدرة فيه على تفادي، وتحّمل، وتخفيف ضغط حادٍث ما، موجودًة بالفعل على امتداد بعض الشبكات 

االجتماعية، فإّن هناك حاجٌة لمجموعٍة من القدرات المَشبََّكة التكّيفية لبناء المرونة في كامل المجتمع )نوريس 
.)2008 ،]Norris et al.[ وآخرون

نظرية األنظمة المعّقدة إطاُر عمٍل نافعٍ لصياغة مفهوم المرونة ألنها تجّسد الدعائم الرئيسية المتمثلة 
بالالخّطّية ]nonlinearity[ )مثاًل، العمليات الالخطية التي تمّيز االستجابة للكوارث والتعافي منها(؛ التكّيفّية 
[adaptability[ )مثاًل، االستجابة للصدمات البيئية أو الضغط(؛ والترابطية ]connectivity[ عبر مجموعٍة 

من المقاييس )أي بين األفراد في داخل المجتمعات، ومن مجتمٍع إلى آخر( )أندريس، فولكي، ووكر، وأوستروم 
.)2013 ،]Andries, Folke, Walker, & Ostrom]

نات تُنِتج السلوكات الجماعية لنظاٍم ما، والكيفية التي  في نظرية األنظمة المعقدة، العالقات بين المكوِّ
يتفاعل النظام بحسبها ويشّكل عالقاٍت مع محيطه )مثاًل، ماسِتن ]Masten[، 2013(. يتحدى هذا النموذج 

التفكيَر المعيارّي القائل بأّن كّل تأثيٍر مرئيٍّ له سبٌب مرئّي، وأنه يمكن فهم الكّل عن طريق دراسة األجزاء )ماك 
كينون وديريكسون ]McKinnon & Derickson[، 2013(. قد يصيغ المرء مفهومًا لنظاٍم معّقٍد من خالل 
َمَثِل جوقٍة لموسيقى الجاز. خالفًا لسائر النشاطات الموسيقية الجماعية، ِمْثل فرقٍة للمشاة، فإّن جوقة الجاز 
ال تملك اتجاهًا هرميًا أو أفعااًل منصوصة. أعضاء الجوقة يوافقون على مجموعٍة عامٍة من القواعد، ولكنهم 
يملكــون حريــة االرتجــال. بينمــا يمكــن توقُّــُع الخصائــص العامــة للموســيقى، إال إّن كّل أداٍء ســيأتي مختلفــًا، وهــو 

.)2003 ،]Wendell[ نمــا للنظــام بأكملــه )ِونــِدل نتيجــٌة ال لفــرٍد واحــد، واإ
يستحيل التنّبؤ بنتيجٍة مرغوبٍة من فعٍل أحاديٍّ في األنظمة المعّقدة؛ بالتالي، إّن فهمًا لهذا النموذج يمكنه 
المساعدة على صياغة مقارباٍت أكثر شموليًة من أجل تعزيز الرفاهية العامة في المجتمع. إّن األخذ بمقاربٍة 
أكثر شموليًة، ُمدِرَكٍة للترابطات بين األنظمة، يساعد أيضًا في الحّد من المقاربات التبسيطية التي قد ُتصِلح 

المشاكل في نظاٍم منفرٍد على المدى القصير، بينما توِجد مشاكَل في أنظمٍة أخرى على المدى األطول )مثاًل، 
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إّن برنامجًا يقّلص اإلعانات االجتماعية على المدى القصير، ألفراٍد يعملون بدواٍم جزئّي، يتسبب عن غير 
قصد، في جعل األفراد يتركون وظائفهم ألنهم َيْجُنون من اإلعانة أكثر مما َيْجُنونه من العمل بدواٍم جزئّي، وهذا 

بدوره يؤّثر بشكٍل سلبيٍّ على اقتصاد مجتمٍع ما(.

المواضيع	الرئيسية	في	مناقشات	الطاولة	المستديرة	حول	المرونة

أثناء مناقشات الطاولة المستديرة التي ُعِقَدت في يونيو/حزيران 2016، استكشف المشاركون قضايا األنظمة 
التي تتعلق بالمرونة. بينما َمَنَح أكثر المشاركين األولوية لتوجيه األنظمة نحو المزيد من أبحاث وسياسات 

المرونة، مالِحظين أّن النقص في ذلك التوجيه، مركزيٌّ في عدم حصول تقدٍم تكامليٍّ عبر مجاالت المرونة 
الفردية ومرونة المجتمع، فإّن العديد من المشاركين كافحوا أيضًا فيما يتعلق بالتعريف والمفهوم. طرحوا أسئلًة 
حول ما يتكّون منه النظام، وكيف ُيَقيَّد النظام، وكيف يجري تحريك مبادئ المرونة عبر نظاٍم تكّيفّي. جادل 

المشاركون باتجاه تعبيٍر أفضل عن هدف نظاٍم يعّزز المرونة بشكٍل فعال، وما إذا كان ينبغي أن يتحرك 
المجال نحو نظاٍم منفرٍد أو ببساطة، نحو طريقٍة أفضل لرصف األنظمة الموجودة )مثاًل، التربية، والصحة، 

والقوى العاملة( من أجل تعزيز نتائَج مماثلٍة في المرونة.
هم أيضًا شاركوا في حواٍر حول أّي السياسات يمكنها دعم المرونة في إطار عمٍل من األنظمة، وأّي 
السياسات كان لها تاريخيًا، ِفعل العراقيل أمام التقدم بالمرونة على امتداد األنظمة )مثاًل، الفصل السَكنّي 

والسياسات االقتصادية والتربوية ذات الصلة(. استكشف المشاركون ما إذا كانت هناك صفاٌت لألنظمة، مثل 
هًا  الحوكمة، أو نشاطاٌت لألنظمة، مثل استخدام الحوافز، مما قد يكون مركزيًا في تطوير نظاٍم أكثر متانة، ُمَوجَّ

نحو المرونة.
أخيرًا، الحظ المشاركون أّن هناك حاجٌة للمزيد من العمل على نظام المرونة هذا لتعزيز رؤيٍة مشتركٍة 

ومسؤوليٍة مشتركٍة بين القطاعات العاملة معًا على مقاييَس مشتركٍة للمرونة. لقد ُأثيَر أيضًا مدى إمكانية 
استخدام البيانات الجديدة )مثاًل، البيانات الضخمة( في تتّبع أداء نظام المرونة. سعى المشاركون إليجاد طرٍق 
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أفضل لتأسيس العائد على االستثمار. الحظوا أن العديد من الجهود الحالية تترّكز على العائد على المرونة 
وحدها، ولكن يجب أن ُينَظَر إليها على أنها عوائد على المرونة والمساواة معًا.

التوصيات	بالمواضيع

نظرًا للطبيعة الناشئة ألبحاث األنظمة، والمصاعب التي القاها المشاركون في تحقيق اإلجماع حول مجموعٍة 
واضحٍة من التوصيات، فإّن التوصيات في هذا المجال أكثر استكشافيًة من حيث طبيعتها، وتقع في واحدٍة من 

المجاالت الثالث التي تؤّثر على أداء النظام: هيكلية وأداء النظام؛ المعلومات والبيانات؛ والتمويل واالقتصاد 
.)2000 ،]Luthar & Cicchetti[ لوثار وسيكيتي(

التوصية	رقم	4:	تطوير	خريطٍة	ألنظمة	مرونة	المجتمع	تعّرف	بحدود	األنظمة	)أي	الجهات	الفاعلة	الرئيسية	
ونقاط	التقاطع(	وهوامش	أداء	األنظمة	)أي	العتبات	التي	يتأثر	األداء	عندها	بشكٍل	سلبّي(.

ما زلنا نتعّلم ما الذي يشّكل نظامًا مرنًا؛ مع ذلك، في سبيل التقدم بالمجال، نحتاج للذهاب أبعد من تضمين 
مبادئ المرونة في األنظمة القائمة، وأن نتعّرف بحقٍّ إلى ما يبدو عليه نظام مرٌن عابٌر لالختصاصات )الشكل	

 ،]McNulty[ 1( )كيف لنظاٍم ما أن يكون خفيف الحركة واستباقيًا ويدعم التغيير والتعّلم، إلخ.( )ماك نالتي	رقم
2016(، وكيف تتطور هذه األنظمة )مثاًل، التنظيم الذاتّي( وتنمو )مثاًل، االستجابات الِمطواعة والتكّيفية( 

)أوراتش وشلوتر ]Orach & Schlüter[، 2016(. إّن مجموعة البنى التحتية لنظام األنظمة )I-SOS( هي 
 أحد األمثلة على مقاربٍة بحثيٍة مشتركٍة بين االختصاصات للرسم الخريطّي، والنمذجة، ومحاكاة ِكال النظاَمين،
 البشرّي والخاص بالبنى التحتية، من أجل فهم تأثيرات تغّير المناخ. َتأَمل مجموعة البنى التحتية لنظام األنظمة،

َر أطر عمٍل جديدٍة ومقاييَس وهياكَل  بيانيٍة عن طريق الرسم الخريطّي لنظام األنظمة المعّقد هذا، أن ُتَطوِّ
للمساعدة في فهم حاالت االعتماد المتباَدل بين البنية التحتية والبشر )األفراد والشبكات االجتماعية 

[Individuals and Social Networks[، مجموعة البنى التحتية لنظام األنظمة ]I-SOS[، 2014( بحيث 
يكون الهدف األخير هو اشتقاق آلياٍت يجري من خاللها الحّد من تأثيرات تغّير المناخ.

بما أّن المجتمعات هي أنظمٌة تكّيفّيٌة معّقدة فيها العديد من األجزاء العاملة التي ال يمكن التنّبؤ بشأنها )ألّن 
العالقات بين أجزاء النظام ليست خّطية(، فإّن خطوًة أولى مهمًة هي َموَضَعة الجهات الفاعلة الرئيسية ونقاط 

التقاطع التي تحوي حدود مجتمٍع ما، ثم البدء بالتعّرف إلى الهوامش )أي العتبات التي يصبح أداء النظام عندها 
مختاّلً(. هذه الحدود والهوامش قد تتغّير على امتداد المجتمعات، لذا فإّن فهم أين تقع العتبات وكيف تتّم دراستها 

بشكٍل منهجيٍّ على امتداد المجتمعات قد يتطلب أساليَب أو بياناٍت جديدة )راِجع التوصية رقم 1(. إّن المعرفة 
المشتركة والدقيقة والمحّدَدة لديناميكيات وموقع الحدود والهوامش الحالية هي مكّوٌن ضروريٌّ لمجتمٍع مرن، 

وقد تساعد األنظمَة على تحقيق المبادئ الرئيسية للمرونة )مثاًل، المحافظة على التنّوع والوفرة؛ إدارة الترابطية؛ 
تشجيع التعّلم؛ توسيع المشاركة( والتعّرف إلى الطرق المالئمة لتقييم وتحسين أداء األنظمة )سايمونِسن وآخرون 

.)2014 ،]Simonsen et al.]
لقد ُطبَِّق استخدام نظرية األنظمة المعقدة على جهود الصحة العامة في تخفيف استعمال التبغ بطريقٍة 
نافعٍة مجتمعيًا )مثاًل، الحّد من الوفيات الحاصلة بسبب تدخين السجائر، بينما ُتالَحُظ كيفية المحافظة على 

جمالّي الناتج المحلّي ]GDP[(. ثمة أنظمٌة متعددٌة تؤّثر على  مشاركة صناعة التبغ في العائدات الضريبية واإ
منَتجات التبغ - مثاًل، الجمهور؛ ُمصّنعو المنَتج؛ المزارعون؛ الوكاالت الحكومية؛ قطاع الرعاية الصحية؛ باعة 
التجزئة؛ جهات التأمين. السلوك العاّم يمكن أن يؤّثر على مسلك العديد من هذه األنظمة )مثاًل، باعة التجزئة 

سوف يعّدلون السلوكيات لتلبية طلبات المستهلكين؛ المصّنعون سوف يعّدلون حجم اإلنتاج(.
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إّن استخدام مقاربة أنظمٍة 
معّقدٍة بوسعها مساعدة 

المجتمعات على فهم الترابطات 
في أنظمة المجتمعات، واختيار 

تدخالت مرونٍة من تلك التي 
قد تعمل سويًة بشكٍل أفضل 
)بالتتابع أو بالتزامن(، وتعديل 

التدخالت مع حصول تغّيراٍت في 
النظام.

إّن دراسة التدخالت عن طريق استخدام مقاربة األنظمة المعّقدة تسمح لنا بفهم 
التأثير المحَتَمل للتدخالت المتعددة )مثاًل، حظر اإلعالنات، وتصنيع خلطاِت تبٍغ 
أخّف( ومقارنة االختالفات في النتائج، التي قد تحصل إذا ُنفَِّذت التدخالت بشكٍل 

متزامٍن أو متتابع )برودسكي وآخرون ].Brodsky et al[، 2011(. بالطريقة نفسها، 
من شأن استخدام مقاربة أنظمٍة معّقدٍة أن يساعد المجتمعات على فهم الترابطات في 

أنظمة المجتمعات، وأختيار تدخالت مرونٍة من تلك التي قد تعمل سويًة بشكٍل أفضل 
)بالتتابع أو التزامن(، وتعديل التدخالت مع حصول تغييراٍت في النظام.

زيادًة على ذلك، من شأن خريطٍة لألنظمة أن تعّرف بالموضع الذي تحتاج فيه 
المؤسسات والسياسات إلى الترابط واحتواء بعضها للبعض اآلخر، لضمان إمكانية 

معالجٍة فّعالٍة للمشاكل التي تستجّد بشكٍل جماعّي، وعلى النطاق المناسب. إّن احتواء 
المؤسسات والسياسات التي تصنع قراراٍت مستقلًة ولكن مترابطة، للبعض اآلخر، والذي 

ُيشار إليه بالحوكمة المتعددة المراكز، ُيَظنُّ أنه يعّزز المرونة من خالل تحسين 
الترابطية، والقدرة الكامنة على تنّوع االستجابات )وبالتالي، َشْمُل الصوت المحلّي(، 

.)2014 ،]Simonsen et al.[ والوفرة على امتداد النظام )سايمونِسن وآخرون

التوصية	رقم	5:	التعريف	بنماذَج	فعالٍة	للشراكات	ما	بين	المنظمات	والشراكات	اإلدارية،	والعائد	على	
االستثمار	جّراء	االستثمار	في	نشاطاٍت	تشاركية.

بوجود هذا النموذج نصب األعين، يكون أحد أطر العمل لتحقيق المرونة والرفاهية هو مقاربة “المشروع”، التي 
تسّخر نطاقًا كاماًل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمعات، واألفراد، وتدعو لمستوى عاٍل من 
التكامل والتنسيق بين مجموعٍة واسعٍة من المنظمات )تشاندرا وآخرون ].Chandra et al[، 2011( والقادة 

النشيطين. األمل هو أن تسمح هذه المقاربة بقراراٍت تقدميٍة وسليمٍة في بيئٍة دائمة التغّير، كثيرًا ما يكون بوجود 
معلوماٍت غير مكتملة. بسبب الالخطيات والعالقات المتفاعلة، من الصعب التعّرف إلى نقاط الفشل المحَتَملة 
بدون مالحظة كيف يتفاعل النظام ككّل. لكّن المجتمعات تستطيع زيادة حجم وتنوُّع مواردها عن طريق تطوير 

شراكاٍت فعالٍة على امتداد المشروع. العديد من العناصر يمكن أن يكون لها دور زيادة فعالية هذه الشراكات. 
إّن تأسيس األدوار والمسؤوليات بين الشركاء وتحديدها بوضوح، بوسعه تأسيس “مسؤولية” المهمات األساسية، 

وتفادي االرتباك أثناء حادٍث ضاغٍط وما بعده.

التوصية	رقم	6:	التعريف	بأحدث	السياسات	والممارسات	والخطط	من	كافة	أنحاء	العالم،	ومشاركتها	عبر	
األنظمة	واالختصاصات	والمستويات	)المنظمة،	والعائلة،	والفرد(.

ال يوجد نظاٌم لدعم ترجمة ونشر سياساٍت أو خطٍط فعالٍة في المرونة. في غياب آليٍة للتعريف بهذه السياسات 
والبرامج والخطط، وتنظيمها ومشاركتها، سوف يكون من الصعب على المجال االرتقاء باالبتكارات الواقعة على 
المستوى المحلّي ومستوى الوالية إلى المعيار المطلوب على المستوى الوطنّي. إّن ِسِجاّلً لبرامج المرونة المبنّية 
على األدلة، والخطط المثالية للتطوير الطوارئّي والبيئّي وتطوير المجتمع هو خطوٌة أولى ضروريٌة للمساعدة في 

التقدم بمجال المرونة. تملك مجاالٌت أخرى عملياٍت ُمعَتَمَدًة لبناء وتصنيف البرامج والممارسات المبنّية على 
 National Registry of( األدلة. مثاًل، كان السجل الوطنّي للبرامج والممارسات المبنية على األدلة 

Evidence-Based Programs and Practices [NREPP]( واحدًا من أوائل السجالت الوطنية 
لتدخالت الصحة السلوكية الُمعَتَمَدة علميًا. لكي تصبح مشمولًة ضمن السجّل الوطنّي للبرامج والممارسات 
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المبنية على األدلة، تخضع البرامج والممارسات لعملية مراجعٍة موسََّعًة وُتَصنَّف بناًء على الدقة المنهجية 
لدراسات التقييم، وحجم التأثير على نتيجٍة ما، والدرجة التي تّم تنفيذ برنامٍج ما بحسبها كما ُصمَِّم له، وقوة إطار 

العمل المفاهيمّي لبرنامٍج ما. هناك مركٌز للتعّلم في السجّل الوطنّي للبرامج والممارسات المبنية على األدلة، 
يقّدم موارَد لدعم اختيار وتبّني وتنفيذ وتقييم البرامج والممارسات.

مع أّن طبيعة “تدخالت” المرونة )أي السياسات والممارسات والخطط( قد تبدو مختلفًة عن البرامج 
التقليدية )مثاًل، التحوالت المتعاقبة المتعلقة بالتغييرات في السياسات من تطوير الشراكات على مستوى 

الواليات، إلى المحلّي المنظماتّي(، إال إّن بعض العمليات قد تكون فعالًة بشكٍل خاص. قد يساعد ِسِجلٌّ مشابٌه 
للِسِجّل الوطنّي للبرامج والممارسات المبنية على األدلة )NREPP(، في االرتقاء ببعض العمل االبتكارّي 

Founda- )المتعلق بسياسات المرونة، الحاصل على امتداد األّمة. مثاًل، تستخدم مؤسسة األجيال السليمة 
tion for Healthy Generations( مقاربًة نحو التحرك الجماعّي، تنطلق من تحرٍك ذي طبقات على امتداد 
والية واشنطن، من أجل تضمين العلوم العصبية التطّورية، وِعْلم الَتَخلُّق، والتجارب السيئة في الطفولة، ونتائج 

المرونة في السياسات، باستخدام أدواٍت لدعم فهٍم أفضل لبيانات المجتمع وتنسيق تحرك المجتمع )مؤسسة 
.)2016 ،]Foundation for Healthy Generations[ األجيال السليمة

لكّن ِسِجاًل ثابتًا ال يكفي: هناك حاجٌة لدعم التنفيذ )مثاًل، األدوات، ومجتمعات 
الممارسة( ومقاييس التقييم، من أجل تعزيز ترجمة هذه “التدخالت” وتتّبع تكرارها. 

بالخصوص، يجب على تتّبع التدخالت أن يتوّلى إدراك الشعوب المسَتهَدَفة للتدخالت 
وتبّنيهم لها. مثاًل، بالرغم من توّفر برامج التأمين ضد الفيضانات، وهو أحد أنواع 
تدّخل المرونة، فإّن العديد من األفراد ما زالوا فاقدين للتغطية المالئمة )مثاًل، في 

لويزيانا، 42 في المئة فقط من المنازل وشركات األعمال في المناطق العالية الخطورة 
تملك تأمينًا ضّد الفيضانات( )كارلين ]Karlin[، 2016(. إّن فهم سبب عدم تبّني 
تدخالٍت مثل هذه على نطاٍق واسع )مثاًل، التحقيق في احتمال أن تكون األقساط 

غير ميسورة التكلفة، أو ما إذا كان هناك جهٌل بالضعف المتزايد أمام الفيضانات التي 
يسببها تغّير المناخ( وما هي البدائل والتكّيفات التي قد تدعو الحاجة إليها لتحسين 

التبّني، سوف يكون ضروريًا من أجل التنفيذ الواسع النطاق.
 من الصحيح أّن العمل للتعريف بحدود األنظمة المعنّية قد ُشِرَع به، إال إننا ما

زلنا نعرف القليل فقط بشأن الهيكليات القانونية، ودعم صنع القرارات، والعالقات اإلدارية، والشراكات ما بين 
 Benson &[ المنظمات، والتي تدعو إليها الحاجة من أجل نظاٍم طّيٍع ويستجيب للضغط )ِبنسون وغارِمستاني

Garmestani[، 2011(. الحوكمة القوية عنصٌر أساسيٌّ في المرونة، والسياسات المَصمََّمة لجعل مجتمٍع 
ما أكثر مرونًة بوسعها المساهمة في تحسين النوعية اليومية للحياة واالقتصاد والتطوير الكّلّي للمجتمع )اللجنة 
Committee on Increasing National Resil- [المعنّية بزيادة المرونة الوطنية أمام المخاطر والكوارث 
 Committee[ واللجنة المعنية بهندسة العلوم والسياسات العامة ]ience to Hazards and Disasters

2012b ،]on Science Engineering and Public Policy(. آليات السياسات تستطيع لعب دوٍر في 
إدارة المخاطر من خالل توفير البيانات والمعلومات لتقييم المخاطر، عن طريق تحسين أنظمٍة فرعيٍة محددٍة 

 Longstaff, Armstrong, Perrin, Parker,[ لمجتمٍع ما )لونغستاف، آرمسترونغ، بيرين، باركر، وهايِدك
Hidek &[، 2010(، أو من خالل تحسين خدمات المجتمع األساسية مثل التربية أو الرعاية الصحية )اللجنة 
Committee on Increasing National Resil- [المعنّية بزيادة المرونة الوطنية أمام المخاطر والكوارث 
 Committee[ واللجنة المعنية بهندسة العلوم والسياسات العامة ]ience to Hazards and Disasters

2012a ،]on Science Engineering and Public Policy(. من الصحيح أنه قد تّم تطوير سياساٍت 

إّن ِسِجّل لبرامج المرونة المبنّية 
على األدلة، والخطط المثالية 

للتطوير الطوارئّي والبيئّي وتطوير 
المجتمع هو خطوٌة أولى ضروريٌة 

للمساعدة في التقدم بمجال 
المرونة.
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Homeland Security Presiden-] 8  فيدراليٍة تعّزز المرونة )مثاًل، التوجيه الرئاسّي لألمن الداخلّي رقم
 National Health Security[ الجهوزية الوطنية، استراتيجية األمن الصحّي الوطنّي :]tial Directive 8

Strategy[(، إال إّن هناك نماذج أقل عددًا لسياسات الواليات أو السياسات المحلية.

التوصية	رقم	7:	تطوير	مجموعٍة	أّولّيٍة	من	المقاييس	التي	يمكنها	أن	تبدأ	بقياس	مستوى	األداء	المقارن	
لمرونة	األنظمة،	وتحديد	العائد	في	المرونة	على	االستثمار.

رشاد جهود التطوير النوعّي  إّن مجال المرونة تنُقُصه مقاييس األداء التي تساعد على فهم مرونة نظاٍم ما، واإ
)تشانغ وشينوزوكا ]Chang & Shinozuka[، 2004(. هناك حاجٌة إلجراءاٍت ُمصاَدٍق عليها لتحديد ما 

إذا كان نظاٌم ما يملك القدرات المرتبطة بالمرونة )التي تُنَشر ما قبل وقوع الضغط( وما إذا كان نظاٌم ما مرنًا 
في مواجهة الضغط )تُنَشر ما بعد وقوع الضغط(. هذه اإلجراءات عليها أن تأخذ بالحسبان: تشكيلة الضغوط 

دراك أّن النظام  من الحادة إلى المزمنة؛ أن تعكس الطبيعة التكّيفية المعقدة للنظام العابر لالختصاصات؛ واإ
المرن يعّزز المساواة ويعالج حاجات أولئك الذين هم األكثر ضعفًا وتهميشًا، ويوّفر لهم الحماية )كاتر وآخرون 
[.Cutter et al[، 2013؛ أورتيز دو ماندوجانا وبانسال ]Ortiz de Mandojana & Bansal[، 2015؛ 

.)2015 ،]Patterson[ باترسون
هذه المتطلبات قد تكون محفوفًة بالتحديات، نظرًا للحاجة إلى لغٍة واستعاراٍت مجازيٍة جديدٍة لوصف 
هذه العالقات المعقدة والسلوكات الديناميكية، وقد تكون أكثر تركُّزًا على تكّيف األنظمة )ِعَوضًا عن أداء 

 Sandia National( مثاًل َشَرَعت مختبرات سانديا الوطنية .)2003 ،]Fiskel[ األنظمة التقليدّي( )فيسِكل
Laboratories( برسٍم خريطيٍّ لنظام أنظمٍة تكّيفيٍّ معّقد )مثاًل، الصحة العامة، والنقل، والطاقة، والبريد، 

والتجارة، واالتصاالت، والدفاع، وخدمات الطوارئ، والتصنيع، والمياه(. اسُتخِدَمت مقاربة هذه المختبرات لتطوير 
إجراءاٍت لحاالت االحتقان، وتعاقباٍت في أنظمة الدفع التي تساهم في ظروف السيولة المرتفعة والمنخفضة 

 CASoS[ في المصارف، وتقود انعدام األمن المالّي )هندسة الحلول داخل أنظمة األنظمة التكيفية المعقدة
.)2016 ،]Engineering

بشكٍل مشابه، إّن دراسة أداء الشبكات الديناميكية والتعاقب ما بين الشبكات سيكون طريقًة مهمًة لفهم 
 Barker, Ramirez-Marquez, &[ مرونة النظام التكّيفّي المعقد )باركر، راميريز-ماركيز، وروكو

Rocco[، 2013(. نظرًا لألبحاث التجريبية المحدودة حول مرونة األنظمة، قد تحتاج اإلجراءات األولية 
للتقييم واألداء ألن تُنَشر )السيما في الجهود التي تتلقى التمويل العام والخاص، حيث توجد مسؤوليٌة في ما 

يتعلق بتجميع البيانات( ثم يتّم تحديثها بانتظاٍم بالترافق مع المزيد من المعرفة المبنية على الممارسة التي 
تصبح واضحة، واألبحاث التي تصبح متوّفرة )بيني ]Béné[، 2013؛ كرياكو، فورتوناتو، فرانتشيني، وماتزوال 

[Creaco, Fortunato, Franchini, & Mazzola[، 2014(. نظرًا للتركيز المتأّصل على الشعوب 
المعّرضة للخطر، أو تلك المَهمََّشة تقليديًا، فعلى إجراءات التقييم أن تساعد أيضًا في تحديد ما إذا كان بناء 

 Reyes,[ المرونة يحّد من حاالت اإلجحاف الحالية في الصحة أو ُيديمها )رِييس، إلياس، باركر، وروزنبالت
.)2013 ،]Elias, Parker, & Rosenblatt

يجب أن تعكَس اإلجراءات “الُحجة المنفعية” لمصلحة المرونة، وتكوَن هذه اإلجراءات مفيدًة للممارسين 
وصانعي السياسات والمستثمرين، بحيث يتمكنون من فهم الخطر والعائد في المرونة على االستثمار في 

نشاطات المرونة )]Resilience Return on Investment [ROI(. إّن إحدى الخاّصيات الداعمة لنظاٍم 
من المرونة هي الفعالية )فيسِكل ]Fiskel[، 2003(. إنما، نظرًا لتعقيد نظام المرونة )الذي تّم وصفه في 

ما سبق( لم نتعّرف بعد إلى كيفية تتّبع الموارد المالية المسَتثَمَرة في المرونة للمساعدة على فهم العائد على 
االستثمار في األنشطة البانية للمرونة على نطاقاٍت متعددة )مثاًل، الفرد والعائلة والمجتمع( )غيم، ماك دونالد-
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ماِدن، بُوتيِنن، بوسينغهام ]Game, McDonald-Madden, Puotinen, & Possingham[، 2008؛ 
مولدر وهيغنز ]Mulder & Hagens[، 2008(. بالتالي، ليست لدينا نماذُج معَتَمَدٌة لكيفية تمويل أنشطة بناء 

المرونة بطرٍق تدعم المكاسب المباشرة وتلك التي تأتي على المدى األطول، السيما بسبب التغّير في الحالة 
 ،]Agrawal & Church[ األساسية للمجتمعات )أي التباينات الصحية وحاالت اإلجحاف( )أغراوال وتشرتش

.)2013
بما أّن المجتمعات وصانعي السياسات يتصّورون األهداف والخيارات واالستثمارات المتنوعة للمرونة بوصفها 
تختلف من حيث األهمية النسبية، فإّن إطار عمٍل للتقييم مهٌم جدًا. بالخصوص، أحد المجاالت التي تتطلب المزيد 
من التطوير هي تقييم رأس المال االجتماعّي. بينما كان هناك جهٌد لقياٍس كّميٍّ للمنافع المشتركة أو المنافع الثُّنائية 

من حيث المرونة، الناتجة عن االستثمارات الهيكلية، بشكٍل َكّمّي )مثاًل، البنى التحتية الخضراء(، فإن أقّل من 
ذلك قد تّم فعله لقياس المنافع غير المباشرة من حيث المرونة، الناتجة عن االستثمارات في رأس المال البشرّي. 

االستثمارات من أجل بناء التماسك االجتماعّي، وتحسين أنظمة التربية، وتقوية المؤسسات المدنية ُأثِبَت أنها تزيد 
من مرونة مجتمٍع ما، ولكن هناك حاجٌة لتبييٍن أفضل لخصائص العالقة بين هكذا استثمارات، ونتائَج أخرى قّيمٍة 

وغير مباشرٍة ترتبط بالمرونة. القياس الكّمّي لهذه العالقة ضروريٌّ من أجل تقييٍم دقيٍق للعائد على االستثمار، ووزن 
تكاليف ومنافع السياسات والتدخالت المتنوعة بشكٍل مالئم.

تصنيفات السندات هي أحد األمثلة على مجموعٍة حاليٍة من اإلجراءات السهلة 
الفهم )مثاًل، تحصل السندات على درجة تقييٍم مبيََّنة بحرٍف هجائّي، مع إشارة زائٍد أو 

ناقص للرمز إلى خطورتها( التي ُتسَتخَدم لمساعدة المستثمرين في التعّرف إلى الخطورة 
 )بلوديِنك ]Plodinec[، 2016(. بسبب التداعيات االقتصادية للمرونة، قد يكون نموذٌج

مشابٌه مفيدًا في اشتقاق درجة مرونٍة للمجتمعات، يمكن دمجها في نظام االئتمان 
ومعدالت التأمين، ويمكن لهذا النموذج أن يوِجَد بالفعل، حوافَز ماليًة لتشجيع المرونة 

)مثاًل، اعتماداُت تأميٍن للمقيمين في المجتمعات المرنة، وغراماٌت إلعادة البناء في 
.)2016 ،]Plodinec[ المناطق المعّرضة للفيضانات( )بلوديِنك

كما ُذِكَر سابقًا، إّن إيجاد معاييَر معيَّنٍة للمقارنة المرجعية في ما يتعلق بالتغيير، 
قد يتطلب أيضًا عملية تحديد وتخزين بياناٍت ألنواٍع جديدة من البيانات )مثاًل، البيانات 
المشتركة أو الُمدَمَجة من كامل امتداد المنظمات الحكومية وغير الحكومية، و“البيانات 

الضخمة” من وسائل التواصل االجتماعّي وغير ذلك من تحليالت النصوص( التي توّفر 
ُكاّلً من الرؤى السردية والوقائع ذات الصلة حول األنماط المتغّيرة في النظام، وتنير القرارات بشأن التغييرات في 
هيكلية أو تنسيق النظام )ألتينتاس وآخرون ].Altintas et al[، 2015(. يتطلُب تراصُف أنظمة البيانات على 
امتداد المنظمات تغييراٍت في الحوكمة. هذه التغييرات سوف تكون ممكنًة فقط إذا كانت قيادة الحكومة ملتزمًة 

 .)2013 ،]Berkes & Ross[ بالمرونة، وتعطي األولوية للرفاهية المستدامة بوصفها نتيجة )بيركيس وروس
 NYC[ مع أننا نشاهد حركًة باتجاه أنظمة بياناٍت أكثر تكاماًل )مثاًل، مبادرة تكامل البيانات لمدينة نيويورك
 ،]Chandra et al.[ تشاندرا وآخرون( )A	التي يتّم وصفها في الملحق ]Data Integration Initiative

2011(، فهذه األمثلة يغلب عليها أنها االستثناء ال القاعدة.

بما أّن المجتمعات وصانعي 
السياسات يتصّورون األهداف 

والخيارات واالستثمارات المتنوعة 
للمرونة بوصفها تختلف من 

حيث األهمية النسبية، فإّن إطار 
عمٍل للتقييم مهٌم جدًا.
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يمكن بناء المرونة
عن طريق تقوية قيادة 

المجتمع، والقوى العاملة 
األوسع، وبرامج التدريب 

التربوّي

5. القوى العاملة

الخلفية

تتطلب مجاالٌت مثل المرونة هيكلياٍت للتعاون الهادف وفرصًا للقيادة الفعالة من أجل رصٍف 
 ،]Graham[ 2013؛ غراهام ،]Coaffee[ فعاٍل لالختصاصات والقطاعات في سبيل التحرك المشترك )كوفي
2002؛ هاريس ]Harris[، 2002(. كما تّمت مالحظته في مجاالٍت أخرى )مثاًل، تربية المعلم(، من الصعب 

إحداث التقّدم في مجاٍل مثل المرونة بدون قيادٍة وتطويٍر أوسع لرأس المال البشرّي الذي يدّرب القوى العاملة 
ما المظاهر البشرية للمرونة، أو  المعنية بالمرونة )مثاًل، أولئك الذين يعالج عملهم إما مرونة البنية التحتية واإ
ِكَليهما( من خالل عدسة األنظمة. باختصار، المرونة تستوجب طرق تفكيٍر جديدة )مثاًل، طرٌق جديدٌة في 

الجمع بين المخاطر واألصول من أجل التخطيط(، وطرق تدريٍب جديدة )مثاًل، طرق جديدة في العمل معًا لحّل 
 ،]Ernston et al.[ المشاكل( - من أجل التقدم باألبحاث والسياسات المستندة إلى المرونة )إرنستون وآخرون

.)2010
تتطلب المرونة مالحظًة نشطًة للرابط بين تطوير األشخاص وصنع الحّيز*، وكذلك في ما بين النشاطات 

التي تحدث في المؤسسات االجتماعية، والظروف المادية المحيطة بها )كوفي ]Coaffee[، 2013؛ فيلدز 
وآخرون ].Fields et al[، 2015(. تاريخيًا، تعالج االختصاصات والقطاعات المنفصلة مرونة البنية التحتية 

)مثاًل، البيئية والمادية( والمظاهر البشرية للمرونة )مثاًل، الصحة والرفاهية، والمرونة النفسية(. لكن اآلن، 
خصوصًا في سياق التخطيط واالستجابة المحلية، هناك فهٌم أفضل يفيد بأّن هذه االختصاصات والقطاعات 
يجب عليها أن تعمل سوية، وأن تكون ُمَمثََّلًة ضمن سياساٍت أكثر تماسكًا تضفُر المظاهر البشرية ومظاهر 

البنية التحتية للمرونة معًا.
النماذج الديناميكية التي ال تعّلل العدد الكبير من التأثيرات االختصاصية والقطاعاتية تضُعُف ألنها ال 
تالحظ كيف تتفاعل نقاط ضعف المجتمع ومخاطره مع االستجابة البشرية، والتقاليد الثقافية، أو غيرها من 
المواضيع االجتماعية )ماك أليستر وماك كينون ]McAllister & McKinnon[، 2009؛ وايتش وآخرون 
[.Wyche et al[، 2011(. مثاًل، إذا َهَدَف أحد قادة المجتمع إلى إرشاد الجهود من أجل “إعادة	بناٍء	
 أفضل”،	فعليها أو عليه أن يمزج وجهات النظر حول التعافي مع بعضها البعض )أي كيف يتعامل الناس

دارة األماكن العامة من أجل تعزيز الصحة والرفاهية، عن طريق  * صنع الحّيز هو مقاربٌة متعددة الشَُّعب نحو تخطيط وتصميم واإ

.)2002 ،[McCann] االستفادة من أصول المجتمع واإللهام )ماك كان
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مع الضغط المركَّب وكيف يعالجونه(؛ إعادة تأسيس المجموعات االجتماعية أو المحافظة عليها )مثاًل، كيف 
تعاود األحياء االنجماع من جديد(؛ تطوير التماسك في المجتمع من خالل االستثمارات في البنى التحتية 

)مثاًل، الحوافز االقتصادية، والتصميم الَحَضرّي، ومقّر خدمات النظام البيئّي(.
إّن الوثائَق الرئيسية في التخطيط العالمّي للمرونة، مثل إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
[Sendai Disaster Risk Reduction Framework[، من بين أموٍر أخرى، تشرح أّنه “يجب تركيز 
تدابيَر أكثر تخّصصًا من أجل معالجة الدوافع األساسية للمخاطر، مثل تِبعات الفقر وعدم المساواة، وتغّير 
المناخ وتقلُّبه، والتحّضر غير المَخطَّط له والسريع، واإلدارة الرديئة لألرض، والعوامل المَركَّبة مثل التغّير 

الديموغرافّي”، مما يشير إلى أّن القوى العاملة التي تستطيع التعامل مع تلك العوامل المتداخلة ستكون تلك 
المجّهزة بشكٍل أفضل لتطوير وتنفيذ استراتيجياٍت شاملٍة للمرونة ) مكتب األمم المتحدة للحّد من مخاطر 

.)2015 ،]United Nations Office for Disaster Risk Reduction[ الكوارث

المواضيع	الرئيسية	في	مناقشات	الطاولة	المستديرة	حول	المرونة

أثناء مناقشات الطاولة المستديرة حول المرونة التي ُعِقَدت عام 2016، شّدد المشاركون على العديد من هذه 
التحديات التي تواجه تطوير كادٍر من القادة وقوى عاملٍة أعمق وأكثر متانة، تستطيع معالجة الحاجة للمزيد من 
التحرك العابر لالختصاصات والمتكامل. في الواقع، إّن تطوير قيادٍة للمرونة وقوى عاملٍة أوسع كان تحركًا في 
طليعة األولويات نتيجًة للمناقشة )الجدول	رقم	1،	الملحق	B(.	أواًل، الحظ المشاركون أّن القيام بخياراٍت حول 

االستثمارات قد يتطلب مهاراٍت مختلفًة من حيث القرار، نظرًا لمجموعة الضغوط في مجتمٍع ما، الحادة منها 
والدائمة/المزمنة. أشاَر هذا األمر إلى أّن المهارات التي قد نحتاجها من أجل تطويٍر مستقبليٍّ لألنظمة المرنة 
تتطلب أواًل دراسة ما سوف تكون عليه تلك األنظمة. بعد ذلك، يجب علينا إحضار هذه الهيكليات إلى داخل 

تركيبة القوى العاملة، وهي التركيبة التي تدعو الحاجة إليها من أجل تحقيق نتائج األنظمة تلك.
 باختصار، هل إّن القيادة الحالية والقوى العاملة المرتبطة بها، والتي تعالج قضايا المرونة البشرية و/أو

تلك المتعلقة بالبنية التحتية تطاِبق الحاجات؟ اقتَرَح المشاركون أّن هناك حاجٌة للمزيد من القيادة ولتدريٍب أوسع 
للقوى العاملة، السيما في التحرك الجماعّي، وفي كيفية الجمع بين وجهات النظر المتباعدة لالستفادة من 

أفضل مزيٍج من األصول من أجل تعزيز مرونة المجتمع. هم َتشاَركوا أيضًا في الفهم الذي يفيد بأّن المنظمات 
التي تدعم القوى العاملة سوف تحتاج إلدخال حوافَز تقّدر وتعّزز السياسات التعاونية وغيرها من التدابير.

أخيرًا، أشار المشاركون في الطاولة المستديرة إلى أّن قيادة المرونة بالتحديد تتطلب موهبًة في معرفة كيفية 
“تجهيز األرضية”. بعباراٍت أخرى، يحتاج القادة الُجُدد ألن يجمعوا بين أصحاب الشأن المتنّوعين بطرٍق فعالة. 

إضافًة إلى ذلك، ينبغي على القادة والقوى العاملة األوسع أن يعرفوا كيف يدركون عمق بعض ِقَيم المساواة 
والِقَيم الثقافية التي تشّكل أساس الضغط الذي يصّعب على بعض الشعوب والمجتمعات أن ترتّد أو تتعافى 

من أّي نوٍع من اإلصابات. اقتَرَنت مناقشة الطاولة المستديرة بإقرار أّن المهارات في الخطاب والنقاش المدنّي 
جوهريٌة بشكٍل خاصٍّ في مجال المرونة. هذا عائٌد إلى واقع أّن المرونة تتطلب اعتباراٍت أخالقيًة واجتماعيًة 

صعبًة بخصوص المفاضالت التي تتعلق ِبَمن يحصل على االنتباه أو الموارد.
ال توجد حتى اآلن كتلٌة بحثيٌة قويٌة حول ما تستلزمه عملية تدريب الجيل القادم من قوى عاملٍة معنيٍة 
بالمرونة في سياق هذا التوجيه نحو المرونة. بداًل من ذلك، معظم الدراسات السابقة حول قيادة المرونة أو 

تطوير القوى العاملة حتى هذا التاريخ، إما إنها تحّدد كيفية َجعل القادة الفرديين أكثر مرونًة في مواجهة التغيير 
والشدائد، أو تحّدد كيفية التعامل مع قضايا االستنفاد أو اإلعياء من الشفقة في وسط العاملين في االستجابة 

 ،]Leone, Huibers, Knottnerus, & Kant[ حداث التعافي )ِليون، هويبرس، نوتنيروس، وكانت للكوارث واإ
2007؛ سيبرت ]Siebert[، 2005؛ ستيوارت وأودوِنل ]Stewart & O’Donnell[، 2007(. من الصحيح 

“يجب تركيز تدابيَر 
أكثر تخّصصًا من 

أجل معالجة الدوافع 
األساسية للمخاطر، 

مثل تِبعات الفقر 
وعدم المساواة، 

به،  وتغّير المناخ وتقلُّ
والتحّضر غير 

ط له والسريع،  المَخطَّ
واإلدارة الرديئة 

لألرض، والعوامل 
المتداخلة مثل 

التغّير الديموغرافّي”.
مكتب األمم المتحدة للحّد من مخاطر 
 United Nations Office( الكوارث
 ،)for Disaster Risk Reduction

.2015
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أّن ِكال هَذين الدافَعين مهّمان للقيادة الفعالة، إال إننا تعّرفنا إلى فجواٍت كبيرٍة في مظاهَر أخرى من قيادة 
المرونة والتطوير األكثر شمواًل للقوى العاملة. مثاًل، كيف ينبغي علينا أن نوِجَد هيكلياٍت تمزج بين وجهات 

النظر في تخطيط المجتمعات وتطوير القوى العاملة؟ أو ما هي تركيبة برامج التربية والتدريب التي من شأنها 
دعم ِعْلم وممارسة المرونة؟ ما هي كيفية التطور التي تحتاجها هذه البرامج، من أجل ضمان أن تكون لدينا 

القوى العاملة المطلوبة لالستمرار في التقدم بمجال المرونة؟
إّن تطوير مجاالت أبحاٍث عابرٍة لالختصاصات، وحركة المجاالت المتكاملة مثل مستقبل التعّلم في 

القرن الحادي والعشرين )the future of 21st century learning(، قد يمكن استخدامها قوالَب معياريٍة 
 Kessel &[ مفيدٍة لكيفية مقاربة كّلٍ من تطوير القوى العاملة والقيادة في مجال المرونة )كيّسل وروزنِفلد

Rosenfeld[، 2008(. في هذه النماذج، يستند النجاح في كثيٍر من األحيان إلى ترك تعريف المشكلة بصورٍة 
 أضيق مما يجب أو أوسع مما يجب بحيث يصبح ُمخَتَزاًل بإفراٍط أو صعب التأويل أكثر مما ينبغي، على التوالي.

النجاح مستِنٌد أيضًا إلى تهِيَئة الحوار بين الِفَرق والهيكليات من أجل تعزيز االبتكار والتقّدم نحو األمام. َشَرَح 
جونسون وآخرون ).Johnson et al، 2002( أّن اإلسراف في التخصص في اختصاٍص ما يمكن أن يشّكل 

عائقًا أمام االبتكار في المجال األوسع، فُيعيق تطوير النظريات والمنهجيات الجديدة. في تحليل ِعْلم الِفَرق، 
تشمل االستراتيجيات الناقلة التي بوسعها المساعدة في إحداث التقّدم في مجاٍل ما، تطويَر صياغاٍت مفاهيميٍة 
تكامليٍة لعمليات ونتائج ِعْلم الِفَرق، واستكشاف تأثير العمليات ما بين األشخاص وأنماط اإلدارة، وبناء النماذج 
التي تبّين كيف سوف ُيَترَجم الِعْلم الُمنَتُج بهذه الطريقة إلى سياساٍت وممارسات. يواجه تطوير قوى عاملًة في 
ِعْلم وممارسة المرونة تحدياٍت مماثلًة، ألنه يسعى الستخدام مقاربات ِعْلم الِفَرق وتحفيز االبتكار )جونسون، 

هيغينبوثام، وبريسينو-ليون ]Johnson, Higginbotham, & Briceno-Leon[، 2002؛ ستوكولز، هول، 
.)2008 ،]Stokols, Hall, Taylor, & Moser[ تايلور، وموزر

التوصيات	بالمواضيع

َنَتَج عن الرؤى والمناقشات في الطاولة المستديرة حول المرونة ثالث توصياٍت للدراسات المستقبلية والسياسات،  يستند النجاح في 
كثيٍر من األحيان 
إلى ترك تعريف 

المشكلة بصورٍة 
أضيق مما يجب أو 

أوسع مما يجب 
بحيث يصبح ُمخَتَزاًل 

بإفراٍط أو صعب 
التأويل أكثر مما 

ينبغي، على التوالي. 
النجاح يستند أيضًا 

إلى تهِيَئة الحوار بين 
الِفَرق والهيكليات 

من أجل تعزيز االبتكار 
والتقّدم نحو األمام.
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و/أو تطوير البرامج. ترّكز هذه التوصيات بشكٍل أّوليٍّ على تطوير القيادة، والبرامج والنماذج التربوية والتدريبية 
حول كيفية عمل القوى العاملة معًا. التفاصيل اإلضافية حول توجيه األنظمة، والهيكليات التي تدعو إليها الحاجة 

لكي تكون القوى العاملة هذه أكثر فعاليًة مبّينٌة في الفصل 4.

التوصية	رقم	8:	التعريف	بعناصر	التدريب	التي	ستدعم	التربية	على	المرونة	وقياس	هذه	العناصر.

حاليًا، واحٌد من أعظم التحديات أمام التدريب في ِعْلم المرونة هو أّن أطر العمل المشتركة وتعريفات ما تتشّكل 
منه المرونة محدودة. نظرًا للعدد الكبير من االختصاصات التي لها دخالة، فإّن تطويَر القوى العاملة المعنّية 

بالمرونة والتدريُب التربويُّ في هذا المجال أمٌر معقَّد. سوف تحتاج جهوُد تطوير القوى العاملة لتعزيز التدريب 
والتربية من خالل عدسٍة عابرٍة لالختصاصات، بحيث تعكس أبحاث المرونة وبرامجها وتمويلها وغير ذلك من 
 Buizer, Arts, &[ أشكال التخطيط للموارد، مزيَج المؤّثرات المتعلقة باالختصاصات )بيوايزر، آرتس، وكوك

 .)2008 ،]Stokols et al.[ 2011؛ ستوكولز وآخرون ،]Stock & Burton[ 2011؛ ستوك وُبرتون ،]Kok
من أجل تصميم مقاربٍة فعالة لتطوير القوى العاملة، نحتاج للتعريف بالمكونات الرئيسية لبرامج التدريب التي 

تبني قوى عاملًة معنيًة بالمرونة أو تنقل المحترفين المنَتمين لخلفياٍت أخرى، إلى مجال المرونة. قد يتطلب هذا 
الجهد قوى عاملًة تملك فهمًا أكثر شمواًل ألطر العمل والضغوط اإليكولوجية والبيئية والنفسية، باإلضافة إلى 

كيفية عمل هذه الضغوط وتأثيرها على الناس والحّيز.
نظرًا ألهمية المرونة، نجادل أّن فهمًا للمصطلح وتفعيله العملياتّي وقياسه، يجب أن يكون جزءًا من كل برامج 
التدريب على امتداد العلوم االجتماعية والطبيعية. مثاًل، أولئك الذين يدرسون اإليكولوجيا ينبغي أن يفهموا التأثيرات 
النفسية لخيارات إدارة الموارد الطبيعية، وأولئك الذين هم في العلوم السلوكية ينبغي أن يملكوا نوعًا من الفهم لكيفية 

تأثير البيئة المعمورة أو المادّية على القدرة التكّيفية. هذا التركيز ال ينفي فائدة مجاٍل جديٍد من المرونة، عابٍر 
لالختصاصات، يتمكن من القيام بذاته، ولكنه يضمن بالفعل دمج المرونة في التدريب االختصاصّي الحالّي على 

امتداد العلوم. باإلضافة إلى التدريب األكاديمّي التقليدّي، إّن دمج أطر عمل المرونة في برامج التربية المستمرة 
للقوى العاملة الحالية أمٌر مهم. هذا الدمج قد يشتمل على المزيد من التدريب المتعدد االختصاصات ما بين 

Departments of Public Health, Urban Plan-( الصحة العامة، والتخطيط الَحَضرّي، والبيئة  وزارا ت
ning, and Environment(، من أجل بيان التأثيرات المتعددة للضغط الحاّد والمزمن على الناس والحّيز.

باإلضافة إلى أعضاء القوى العاملة التقليديين بدرجٍة أكبر، الصادرين عن األوساط األكاديمية أو الحكومة، 
من المهم أن ُيرى قادة المجتمع اآلخرون على أنهم مكوناٌت رئيسيٌة في القوى العاملة المعنية بالمرونة. مثاًل، 

يجب أن يحصل القادة الدينيون أو المنظمات المعنّية بالدعوة على تدريٍب لتوسيع جهودهم في ما يتجاوز مجاالت 
التركيز الحالّية لديهم، بطرٍق تستطيع الربط مع استراتيجية مرونٍة متماسكٍة وشاملة. إّن قّسيسًا يتخصص في 
معالجة الحاجات الوجدانية ألفراد رعّيته، يجب أن يكون مرتبطًا بمنظماٍت ترّكز على الِقوامة البيئية، من أجل 

التعّرف إلى نقاط التراصف في بناء قدرات المرونة.
السياسات التي َتنُتُج عن هذا النوع من القوى العاملة الَمَجدََّدة والتي ُأعيَد تصوُُّرها، بوسعه أن يعالج بشكٍل 
متزامن، التأثيرات البيئية للضغط االجتماعّي إلى جانب التأثيرات الناتجة عنه على التماسك االجتماعّي وتنظيم 

المجتمع. بالنظر إلى النتائج التي تّمت مالحظتها فيما سبق، حول التحديات الكامنة في إيجاد مجاٍل عابٍر 
لالختصاصات، من الضرورّي أن توِجَد البرامج التربوية والتدريبية هيكليًة تسمح للمنهجيات المشتركة واللغة 

المشتركة باالزدهار. األبحاث في هذا المجال حول تطوير القوى العاملة ستحتاج أيضًا لبناء واختبار مقاييَس 
 Kessel &[ 2002؛ كيسل وروِزنِفلد ،]Johnson et al.[ لتقييم التدريب والتربية الجديَدين )جونسون وآخرون

.)2008 ،]Rosenfeld
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التوصية	رقم	9:	إيجاد	هيكلياٍت	لمصلحة	المرونة،	تدعم	نموذجًا	أكثر	تعاونيًة	للقوى	العاملة.

هناك تحدٍّ آخر يواجه ِعْلم المرونة، وهو صعوبة َجمع قوى عاملٍة تتمكن من البناء النشط على ِعْلم المرونة، 
من أجل أخذ قراراٍت متكاملٍة ومتوازنٍة تالحظ التفاعل ما بين أنواع الضغوط والقضايا الشائكة مثل المساواة. 

عندما يتّم تدريب القوى العاملة، يجب أن تكون هذه الهيكليات في مكانها المناسب، إن أردنا بحقٍّ قوى عاملًة 
تعمل معًا بطريقٍة عابرٍة لالختصاصات. إّن مجال صحة السكان قد يكون ُمفيدًا هنا. الحظ فاوِست وآخرون 
[.Fawcett et al[ أّن العديد من الصعوبات المتعلقة بإحداث فرٍق في صحة السكان تستند إلى عدٍد قليٍل 

من التحديات، مثل القطاعات المتعددة وغير المترابطة التي َتنُقُصها المسؤولية المشتركة عن النتائج؛ التركيز 
الضّيق على مشاكَل محّدَدٍة من غير إدراٍك للترابط ما بين دوافع هذه المشاكل؛ والصعوبة في العمل على 
مستوياٍت إيكولوجيٍة عّدة )مثاًل، الفيدرالّي/المحلّي( )فاوِست، شولتز، واتسون-تومسون، فوكس، وبريمبي 

.)2010 ،]Fawcett, Schultz, Watson-Thompson, Fox, & Bremby]
 International Organization for Migration( عّدل هذا التحليل إطار عمل المنظمة الدولية للهجرة 
[IOM[( المتعلق بالعمل التعاونّي، من أجل تحديد مالمح التوصيات المؤدية إلى المضّي ُقُدمًا بذاك المجال، 

مثل تأسيس أنظمة رصٍد للكشف عن التقّدم، وتقوية التعاون العابر للقطاعات، وتوفير التدريب ألولئك العاملين 
 .)2010 ،]Pittman[ في النماذج التعاونية )بيتمان
باستخدام هذا الَمَثل، يحتاج ِعْلم المرونة أيضًا إلطار 
عمٍل تعاونيٍّ وسياساٍت داعمٍة توِجد هيكلياٍت لصنع 
القرارات المبنية على الشراكة، وحوافَز لدعم التعاون 

بوصف هذا األخير قاعدًة ال استثناًء )إريكسون وأندروز 
[Erickson & Andrews[، 2011(. في غياب مثل 
هذه النماذج التي تدعم “التحرك المشترك” في المجال، 
سيكون من الصعب تطوير فوج الموظفين الذي تدعو 
إليه الحاجة، لدفع تفكير المرونة وتنفيذ االستراتيجيات 
والبرامج المستندة إلى المرونة. ال يمكن لهذه البرامج 
أن تستند ببساطٍة إلى مبادرات تمويٍل قصيرة المدى. 

نما يجب أن يتّم “دّس” هذه المبادرات داخل إطار عمل صنع القرارات البلدّي أو اإلقليمّي، وفي طرق  واإ
 Herald, Bleser,[ عمل القطاعات العامة والخاصة معًا لتعزيز المرونة )هيرالد، بليزر، ألكساندر، وُولف

 ،]The National Academies Press[ 2016؛ دار نشر األكاديميات الوطنية ،]Alexander, & Wolf
2011( وهيكليات الحوكمة المنظماتية يجب عليها أن تعكس إطار العمل هذا.

التوصية	رقم	10:	تعريف	وتعزيز	نماذَج	للقيادة	من	أجل	التقّدم	بتوجيه	المرونة.

من أجل بناء قوى عاملٍة معنيٍة بالمرونة تكون أكثر شمواًل، قد نحتاج لتحويل مفاهيمنا حول َمن هم القادة لهذه 
القوى العاملة، وما هو دورهم في المجتمع. مثاًل، بالنظر إلى المشهد المتغّير للضغوطات، هل إّن عمليات 
صنع القرارات التي تنطلق من األعلى نحو األسفل أكثر فصاًل للشعب، بحيث توحي بأّن النماذَج التوزيعية 

 .)2015 ،]Biggs, Schlüter, & Schoon[ للقيادة تبعث على المرونة بشكٍل أكبر؟ )بيغز، شلوتر، وشون
من غير الواضح ما إذا كان لقيادة المرونة والتطوير المّوسَّع للقوى العاملة أن يحصال في األنظمة التقليدية 
لتطوير القوى العاملة، أو إذا كان المطلوب هو نظاٌم جديٌد موّجٌه نحو المرونة. يجب أن يفهم القادة في هذا 
السياق من الضغط المتصاعد على المجتمعات بالخصوص، سلسلة الضغط التي جرى وصفها في ما سبق، 

يحتاج ِعلم المرونة أيضًا إلطار عمٍل تعاونيٍّ وسياساٍت 
داعمٍة توِجد هيكلياٍت لصنع القرارات المبنية على 
الشراكة، وحوافَز لدعم التعاون بوصف هذا األخير 

قاعدًة ال استثناًء.
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 Wooten &[ والتخطيط بشكٍل أفضل الستخدام التفكير القصير األمد والطويل األمد ِكَليهما )ُووِتن وجيمس
James[، 2008(. يجب أن يفهم القادة أيضًا القضايا األساسية التي تتعلق بالمساواة، والثقافة، والعدالة 

االجتماعية، وُكلُّها رئيسيٌة لتطوير المرونة في المجتمعات.
من غير الواضح بالظبط، كيف قد يختلف القادة في سياق المرونة عن النماذج التقليدية - السيما 

على امتداد مراحَل من االستجابة للكوارث والتعافي منها - ولكننا نستفيد من تقييم القادة الماضين والحاليين 
الذين أفلحوا في االستجابة للكوارث والتعافي منها، أو كانوا فعالين في معالجة الضغط الُمَركَّب )بوين وهارت 
[Boin & Hart[، 2003(. إّن مدى التفعيل العملياتّي الذي يمكن لهذا النظام من التفكير المتعدد القطاعات 
نما قد يكون مفيدًا بشأن كيفية  أن يدركه، لن ُينير فقط التوصية السابقة بشأن التدريب والتطوير المراحلّي، واإ

 Armistead, Pettigrew, &[ ْيفز إيجاد هيكلياٍت داعمٍة لهذا الشكل الجديد من القيادة )أرميسِتد، بتيغرو، واإ
.)2007 ،]Aves
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ص  6. الُملخَّ
والخطوات القادمة

رؤيٌة	من	أجل	مستقبٍل	أكثر	مرونة

فلنتخيَّل اآلن سيناريو مختلفًا للبلدة الفالنية، التي َجَرت اإلشارة إليها في الفصل 1. 
بينما تكافح البلدة الفالنية في مواجهة تحديات الفرصة المحدودة، والعنف المزمن، وتاريٍخ من اإلجحاف، 

وغير ذلك من الضغوط، فإّن عددًا من الشراكات بين القطاَعين العاّم والخاص قد تّم تطويرها لتعزيز وضٍع 
ِصّحيٍّ في ما يتعلق بالشيخوخة في الحّيز المستقّر، وتطوير بنية تحتيٍة خضراء، وتوفير التدريب الوظيفّي 

لمجتمع َصيد األسماك للمساعدة في بناء المهارات من أجل معالجة التأثيرات التي قد تكون لتغّير المناخ على 
عملية الصيد لديهم. القادة يعملون على امتداد الوزارات الحكومية وعلى امتداد األنظمة لضمان أال تكون 

هناك فجواٌت في الخدمات، ولتكون األنظمة الداعمة للعائالت قادرًة على التفاعل في ما بينها وعلى َتشاُرك 
المعلومات. منظمات القطاَعين الخاص والعام متحفّزٌة للتنسيق من أجل تفادي التكرار في البرامج )مثاًل، 

دين الخاّصين والعامِّين(، والعمل  الحوافز المالية من حكومة المدينة إلدارة القضايا المشتَركة على امتداد المزوِّ
بشكٍل متضافٍر لمعالجة الضغوط التي تواجهها العائالت. هذا المجتمع المزدهر اكتسب اهتمامًا دوليًا من 

مؤسسٍة قررت أن تستثمر في الخدمات الشاملة المحيطة من أجل تحسين النواتج لألطفال في منطقة أطراف 
المدينة. تجذب مبادرة أطراف المدينة هذه انتباهًا وطنيًا، وُينَظر إليها اآلن كنموذٍج لبناء المرونة لدى األطفال.
تَخيَِّل اآلن أّن البلدة الفالنية وقد ضربها إعصاٌر يدّمر الخط الساحلّي لذلك المجتمع، ويتسبب بأضراٍر 
شديدٍة في منازل المقيمين، وشركات األعمال المحلية، وقطاعات السياحة، والنقل البحرّي، وَصيد األسماك. 
بعد أن يكون هذا اإلعصار قد َضَرب، تؤسس الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA( برنامجًا إلدارة 
حالة الكارثة. الشراكات العابرة للقطاعات بين القطاَعين العاّم والخاص، المنبثقة من برامج الشيخوخة في 
حّيٍز مستقر، والبنى التحتية الخضراء، وبرامج التدريب الوظيفّي، والتي كانت موجودًة في المجتمع قبل 

اإلعصار، تحتشد من أجل إنشاء مجموعة التعافي المعنّية بإعادة بناء البلدة الفالنية. ُتصَنع قمصاٌن وتُنَشأ 
داالت الهاش )#إعادة بناء البلدة الفالنية(، وَتنَصّب التبرعات من الناس على امتداد البلد. توافق إحدى أكبر 

شركات األعمال في البلدة الفالنية على مقابلة التبرعات المالية الفردية بِمثلها. بعد الكارثة بستة أشهر، تكون 
مبادرة إعادة بناء البلدة الفالنية قد ساعدت على إعادة بناء المنازل وشركات األعمال على امتداد المجتمع، 

بحيث تكون هذه أكثر سالمًة ومراعاًة للبيئة مما كانت عليه قبل الكارثة. عندما ينتهي برنامج الوكالة 
الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA( بعد ستة أشهر، تعمل مبادرة إعادة بناء البلدة الفالنية مع هذه الوكالة 

للتعّرف إلى أّي مقيمين مَتَبّقين لم ُتَلبَّ حاجاتهم، بحيث يتمكنون من الحصول على المساعدة من خالل مبادرة 
إعادة البناء. بعد مرور عاٍم على الكارثة، تستضيف البلدة الفالنية احتفااًل بشأن المرونة في مجتمعها. يصبح 
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مهرجان أصول البلدة الفالنية تقليدًا سنويًا يجتمع فيه المقيمون في جميع أنحاء المجتمع معًا لعرض مواهبهم 
الفريدة والتعبير عن الفخر بمجتمعهم. ماذا يحمل المستقبل لهذا المجتمع ذي الثقافة المتنوعة، والمزدهر، 

والمترابط؟
كما تّمت مالحظته على امتداد هذه الوثيقة، المرونة عمليٌة معّقدٌة وديناميكيٌة تتأّثر بالعديد من األنظمة 

المترابطة في ما بينها )مثاًل، الصحة، والعدل، والبيئة، واالقتصاد( على امتداد مستوياٍت متعددة )أي األنظمة، 
والمنظمات، والعائالت/اأُلَسر، واألفراد(. راِجع الشكل في األدنى. بالتالي، إّن الُمضّي ُقُدمًا بمجال المرونة، 

بحيث تشبه المزيد من مجتمعاتنا البلدَة الفالنيَة في المستقبل، سوف يتطلب مقاربًة عابرًة لالختصاصات، 
تكون شموليًة ومتكاملة، وتدرك التعقيد والترابط والتحّول المستمر في العالم حولنا وتحيط بها في آٍن معًا.

تحّدد هذه الورقة مالمح عْشر توصياٍت للُمضّي ُقُدمًا بأبحاث المرونة وممارساتها )الجدول	رقم	2(، 
باالستناد إلى مبادَئ رئيسيٍة في بناء المجاالت وتكاملها عبر االختصاصات، والتركيز على ثالثة مواضيَع 

رئيسيٍة قد يكون للتحرك فيها منافُع متعددٌة أو متعاقبٌة على امتداد األبحاث والممارسات والسياسات. هذه 
َرت خالل اجتماٍع للخبراء على امتداد االختصاصات والقطاعات، في شهر يونيو/حزيران  التوصيات ُطوِّ

2016، وَدَعت إليه مؤسسة روبرت وود جونسون )RWJF( بالتعاون مع مؤسسة RAND. كان الغرض 
من االجتماع استكشاف حالة مجال المرونة والفرص للمزيد من التطوير؛ اسُتكِمَلت التوصيات أكثر بمراجعٍة 
للدراسات السابقة. تترّكز التوصيات بشكٍل أّوليٍّ على العوامل التي ستدفع المجال نحو األمام، بداًل من البحث 
المحّدد أو مساءلة السياسات في داخل المرونة. هم أيضًا يشيرون إلى الفجوات - المجاالت التي هي محدودٌة 
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بعض الشيء حتى هذا التاريخ من حيث دعم األبحاث والتحليل، السيما من جهة القوى العاملة. أخيرًا، هذه 
مجاالٌت تقع في تقاطعاٍت على امتداد األنظمة، والمنظمات، والعائالت، واألفراد )الشكل	رقم	3(.

من الصحيح أّن قضايا الثقافة والمساواة ال تشّكل موضوعًا منفصاًل، ولكنها قد اعُتِرَف بها في التوصيات 
لكلٍّ من المواضيع الثالثة، ويمكن استخدامها كعدسٍة ُينَظر إلى التوصيات من خاللها. مثاًل، المساواة أمٌر 

مركزيٌّ من أجل تقييٍم كامٍل للضغوطات الحاّدة والمزمنة أو الدائمة التي تواجه بعض الشعوب وبعض 
َهة نحو  المجتمعات. تّمت أيضًا مالحظة أّن المساواة أمٌر مهمٌّ لفهم أداء ونتائج وعوائد تطوير األنظمة الموجَّ

المرونة.
كما تّم تلخيصه في الفصل 1، بينما كان هناك تقدٌُّم كبيٌر في التقدم بالمرونة كمجال، لم تكن هناك حتى 
اآلن حركٌة تساوي ذلك بشأن ما سوف يمّكن المجال من تحقيق المنظور التحليلّي العابر لالختصاصات الذي 
يحتاج إليه ليكون فعااًل. كانت هناك بعض الجهود لتطوير أجنداٍت مستقبليٍة للمرونة. في وقٍت يرّكز معظمها 

على األبحاث أو الممارسات، أو اختصاٍص دون اآلخر، ما زلنا لم ننِجز الرؤى المهمة فيها. مثاًل، عّرف 
غوثام وكامباِناّل )Gotham and Campanella( بالتحديات البحثية المتعلقة باألنظمة البيئية الحضرية في 
األوضاع التالية للصدمات: فهم التأثيرات المتباَدَلة بين الفعل البشرّي وتغّير النظام البيئّي الحضرّي، وقياس 

 Gotham &[ المرونة على نطاقاٍت مختلفة، وتعميق تقييم المرونة المؤدية إلى التحّول )غوثام وكامباِناّل
Campanella[، 2010(. في عام 2015، عّرف غريبر وآخرون ).Graber et al( باتجاهاٍت مماثلٍة في 

المرونة النفسية على وجه الخصوص، ويشمل ذلك كيفية تضمين هذا النوع من المرونة في دراسة وسرد 
.)2015 ،]Graber, Pichon, & Carabine[ كل ضغٍط على المجتمع )غريبر، بيشون، وكارابين

ومع ذلك، على الرغم من هذه األفكار، نحن ال نملك إطار العمل المشترك للمرونة الذي نتمكن من 
إسناد السياسات إليه أو بناء قوى عاملٍة متماسكة. يمكننا النظر إلى الطب الوقائّي من أجل رّن منّبٍه تحذيريٍّ 
ن كانت النتائج تعتمد على حالة ونوع المقاربة، هناك أدلٌة واضحٌة على أّن  في ما يتعلق بمجال المرونة. واإ

بعض المقاربات الوقائية هي أكثر فاعليًة من حيث التكلفة، من التدخالت العالجية للمرض المزمن الذي 
يسعون لتفاديه )تشوكشي وفارلي ]Chokshi & Farley[، 2012(. بالرغم من هذه المعرفة بأّن الوقاية 

أكثر فاعليًة من حيث التكلفة من العالج، نحن كأّمة، لم نحقق التحّول النُُّظمّي في النموذج، والذي من شأنه 
تأييد توجيه الموارد نحو الجهود الوقائية. العوامل المساهمة قد تشمل المصالَح الُمستحِكَمة، أو الحواجز 

الهيكلية، أو النقص في تطوير القيادة وتدريبها، وكّلها ما زالت موجودًة أيضًا في مجال المرونة. مع ُمِضيِّنا 
ُقُدمًا بأجندٍة متكاملٍة ومتماسكٍة للمرونة، سيكون االنتباه لهذه التحديات مفصليًا.

أخيرًا، كما ُأثِبَت في موجات أبحاث المرونة في مجال نمّو الطفل )أودِورتي، رايت وآخرون 
[.O’Dougherty, Wright et al[، 2012(، توجد فرٌص كبيرٌة لدفع مجال المرونة األوسع نحو األمام، 

باستخدام المقاربة العابرة لالختصاصات والتكاملية. هذا الجهد سوف يتطلب االنتقال من التعّرف إلى 
العوامل التي تؤّثر على المرونة في اإليكولوجيا، أو االستجابة للكوارث، أو ِعْلم النفس، نحو تحديد كيفية 
تفاعل هذه العوامل في ما بينها على امتداد األوضاع والسياقات المختلفة، واستكشاف أنواع السرد الثقافّي 

المتعلق بالتفاعل بين الناس والحّيز، والتدخالت العابرة لالختصاصات والتدخالت القطاعية )مثاًل، السياسات 
ذات الطبقات، التي تستطيع التعامل مع التقاطع بين المناخ والوضع البشرّي(، وأطر العمل المتعلقة باألنظمة 

المتعددة، والمعنّية بالتحرك.
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الجدول رقم 2

توصياٌت	للتقدم	بمجال	المرونة	مصنََّفًة	من	حيث	الموضوع

التوصياتالموضوع

الضغوط:
يجب تطبيق المرونة على 
امتداد تشكيلٍة واسعٍة من 
الضغوط التي تمّر فيها 

المجتمعات.

•   التوصية رقم 1:	:	تطوير تصنيٍف للضغوط والسياسات المتعلقة بها مما من شأنه 
دعم مقاربٍة متكاملٍة لتقييم المرونة عبر سالسل الزمن )الضاغط اليومّي والضاغط 
على المدى الطويل( والمستوى )الفرد والعائلة والمجتمع(. تضمين المعرفة التاريخية 

واألفكار لدى المجتمع في تقييم البيانات وقياسها.

•    التوصية رقم 2: تحديد بيانات المرونة في األفراد والمجتمعات بشكٍل طوليٍّ من أجل 
دعم تطوير نمذجة أنظمٍة معقدة، ودعم تدخالٍت من نوع االختبار التجريبّي مستندٍة 

إلى نمذجة األنظمة هذه.

خبار القصص، ووسائل اإلعالم  •   التوصية رقم 3: التركيز على أنواع السرد، واإ
الرقمية من أجل زيادة الفهم داخل المجتمعات وعبرها للضغط الحاّد والمزمن، وبناء 

ثقافٍة من المرونة.

األنظمة:
المطلوب مقاربٌة في األنظمة 

من أجل بناء المرونة.

•   التوصية رقم 4: تطوير خريطٍة ألنظمة مرونة المجتمع تعّرف بحدود األنظمة )أي 
الجهات الفاعلة الرئيسية ونقاط التقاطع( وهوامش أداء األنظمة )أي العتبات التي 

يتأثر األداء عندها بشكٍل سلبّي(.

•   التوصية رقم 5: التعريف بنماذَج فعالٍة للشراكات ما بين المنظمات والشراكات 
اإلدارية، والعائد على االستثمار جّراء االستثمار في نشاطاٍت تشاركية.

•   التوصية رقم 6: التعريف بأحدث السياسات والممارسات والخطط من كافة أنحاء 
العالم، ومشاركتها عبر األنظمة واالختصاصات والمستويات )المنظمة، والعائلة، 

والفرد(.

•   التوصية رقم 7: تطوير مجموعٍة أّولّيٍة من المقاييس التي يمكنها أن تبدأ بقياس 
مستوى األداء المقارن لمرونة األنظمة، وَتَوقُّع العائد في المرونة على االستثمار.

القوى	العاملة:
يمكن بناء المرونة

عن طريق تقوية قيادة المجتمع،
والقوى العاملة،

وبرامج التدريب التربوّي.

•   التوصية رقم 8: التعريف بعناصر التدريب التي ستدعم التربية على المرونة وقياس 
هذه العناصر.

•   التوصية رقم 9: إيجاد هيكلياٍت لمصلحة المرونة، تدعم نموذجًا أكثر تعاونيًة للقوى 
العاملة.

•   التوصية رقم 10: تعريف وتعزيز نماذَج للقيادة من أجل التقّدم بتوجيه المرونة.
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الخطوات	القادمة

إّن تنفيذ هذه التوصيات ال يخلو من مجموعٍة من التحديات الخاصة به. لقد ُجِمَعت التوصيات بشكٍل أّوليٍّ 
من رؤى االجتماع ومراجعٍة للدراسات السابقة. ستكون هناك حاجٌة للمزيد من الحوار مع المشاركين في 
الطاولة المستديرة وغيرهم من الخبراء من أجل إضافة التفاصيل، والتفعيل العملياتّي الكامل لكل خطوٍة 
ُمقَتَرَحة، واختبار المقاربات باتجاه التنفيذ. كما جرى وصفه في الفصل 2، لقد كان هذا االجتماع غير 

اعتياديٍّ إلى درجٍة عاليٍة من جهة كلٍّ من تركيبة الحضور والمهمة التي ُأعِطَيت للمشاركين. فتح االجتماع 
باب المناقشة، ولكنه لم يكمل التحليل والحوار بأّي شكٍل من األشكال.

بهذا المعنى، هناك حاجٌة للمزيد من العمل من أجل بيان المزيد من نقاط التقاطع التي يتمكن فيها القادة 
هون نحو المرونة من ُمزاَمنة الجهود ورصفها. إضافًة، بالنظر إلى نقص األبحاث في بعض مظاهر  المَوجَّ

كلٍّ من المواضيع )مثاًل، الحدود في تحليل أنظمة المرونة الحالية؛ ليس هناك تفصيٌل كثيٌر في ما يتعلق 
بتطوير قوى عاملٍة معنّيٍة بالمرونة؛ وتطوير القيادة(، توجد فرٌص عظيمٌة الختبار النماذج الجديدة من أجل 
السعي باتجاه التحليل. هذه سوف تشمل النماذَج التي تتطلب بالتحديد ِفَرقًا عابرًة لالختصاصات والقطاعات 

نما تنتقل نحو أطر عمٍل مشتركٍة ولغٍة مشتركة. لكي ال تقتصَر على التعاون فقط، واإ
سوف تشمل الخطوات القادمة لتنفيذ أجندة المرونة هذه التعريَف بالعوامل التي تدعم التنفيذ )مثاًل، 

 )RWJF( بوسع مؤسسة روبرت وود جونسون .)المسهِّالت الهيكلية، والمصالح المشتركة، والقيادة القوية
أن تستمر في لعب دوٍر رئيسيٍّ في الدفع بجهود األبحاث وترجمتها إلى ممارسة )مثاًل، يمكن ربط تطوير 
القوى العاملة ببرناَمَجي مؤسسة روبرت وود جونسون ]RWJF[ المَسمََّيين: القيادة من أجل صحٍة أفضل، 

 Leadership for Better Health, and Global Ideas for U.S.[ وأفكاٌر عالميٌة لحلوٍل أمريكية
Solutions[، باإلضافة إلى االلتزام بتشكيل الِفَرق بحسب القطاعات المتعددة(، وتشجيع الشركاء الرئيسيين 

لمتابعة خطوط النشاط هذه. أبعد من ذلك، إّن التنفيذ الناجح ألجندٍة مستقبليٍة متكاملٍة في المرونة سوف 
يتطلب طرقًا لتحفيز التنسيق والتراصف بحيث يكون هذان هما القاعدة ال االستثناء.
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A الملحق

مقارباٌت وأمثلٌة عن تدخالٍت تعالج 
العوامل الرئيسية المتعلقة بالمرونة 

الفردية ومرونة المجتمع

)2008 ،]Masten & Obradovic[ 2007؛ ماسِتن وأوبرادوفيك ،]Masten[ الفردية )ماسِتن	المرونة

مثٌل عن التدخالت التي تعالج عاماًل أو أكثرالمقاربات التي تعالج كل عاملالعوامل المتعلقة بالمرونة

•   العالقات المبكرة مع الشخصيات األبويةعالقات الربط

•   يمكن أن تشمل أيضًا الروابَط مع 
ُمَقدِِّمي الرعاية العديدين، واإلخوة، 

والحيوانات األليفة، واألشياء )مثاًل، 
بطانيات األمان(

•   العالقة الوثيقة مع األصدقاء والشركاء 
العاطفيين

الترابط	العائلّي:	يوّفر برنامج “فوُكس” )Project FOCUS( )العائالت التي تتمكن 
 Families Over Coming Under Stress[ من التغّلب تحت الضغط 

)FOCUS([ تدريبًا في المرونة ألطفال العسكريين وعائالتهم. يعّلم البرنامج األطفال 
والعائالت فهَم ردود فعلهم العاطفية، والتواصل بشكٍل أوضح، وحّل المشاكل بشكٍل 

أكثر فاعلية، وتحديد وتحقيق أهدافهم. مع هذا التدريب، يتعّلم األطفال والعائالت ال 
نما أيضًا أن يصبحوا أقوى في مواجهتها.  فقط مواجهة التحديات، واإ

الحافز للسيطرة، أو القوة التي تحّث 
الفرد نحو السيطرة على مهمٍة محفوفٍة 

بالتحديات

•   الحافز للتكّيف مع البيئة المحيطة 
واإلحساس بالمكافأة على النجاح 

الُمَتَصوَّر

•   األشخاص الذين يملكون نظرًة إيجابيًة 
عن كفاءتهم الذاتية سيبذلون جهدًا أكبر 
من أجل النجاح، ومن المرّجح بصورٍة 

أكبر أن يثبتوا في وجه الشدائد.

:)2012 ،]Colvin & Taylor[ الشاملة: )كولفين وتايلور	الجنود	لياقة
هذا البرنامج الذي طّوره الجيش األمريكّي، يستخدم التدريب الذي يجري تقييمه على 
المدى الطويل لبناء مرونة الجنود، وأفراد العائلة، والمدنيون العاملون في الوكاالت 

الدفاعية. تقّيم أداة التقييم العالمية )Global Assessment Tool( اللياقة العائلية 
واالجتماعية والروحية والعاطفية، وتقود عملية اختيار سلسلٍة من الوحدات المعيارية 

للمرونة، والمعنية بالتنمية الذاتية، والمتوّفرة بشكل تدريٍب للوحدات. 

الذكاء، والمهارات المعرفية العالية، 
واألهلية لحل المشاكل

التنظيم الذاتّي، ويشمل الوظائف 
التنفيذية والتنظيم العاطفّي

•   القدرة على االستمرار في التفكير 
والتخطيط بشكٍل فعاٍل تحت ظروف 

التهديد المرتفع أو الشدائد

•   المستوى العالي من معالجة المعلومات، 
ويشمل القدرة على معالجة المعلومات 

اآلتية من مصادَر متنوعة

المستجيبون	األّولون	المِرنون:	طّورَت بيتون )Beaton( سلسلًة من الدروس التي 
جرى تعلُُّمها بشأن كيفية بناء المرونة لدى المستجيبين األّولين، ويشمل هؤالء رجال 
 Emergency Medical( اإلطفاء والشرطة، والتقنيون الطبيون لحاالت الطوارئ 

 Department of( التابعون لوزارة األمن الداخلّي )Technicians [EMTs]
Homeland Security(. في هذا السياق، ُتَعرَّف المرونة بأنها قدرة المستجيبين 
األّولين، وقدرة المنظمات المستجيبة األولى على االستمرار في العمل في كلٍّ من 

الناحيَتين الجسدية والنفسية على الرغم من التعّرضات المتنوعة.

•   الدين والروحانية المرتبطة بالثقافةالمعتقدات الثقافية

•   الطقوس واالحتفاالت من أجل الدعم 
االجتماعّي

الدِّين	والتعافي: أظهرت األبحاث أّن الدِّين بوسعه التنّبؤ بالمرونة النفسية في مواجهة 
المرض المزمن والصدمات )آفِلك وِتنِّن ]Affleck & Tennen[، 1996؛ كالهون 

)1998 ،]Calhoun & R.G., T.[ .ور.ج.، ت
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مرونة	المجتمع

مثٌل عن التدخالت التي تعالج عاماًل أو أكثرالمقاربات التي تعالج كل عاملالعوامل المتعلقة بالمرونة

الشراكات ما بين المنظمات الحكومية 
وغير الحكومية

•   خطٌط متكاملٌة للكوارث في المجتمع

•   تماريُن تجمع بين المنظمات المتنوعة

Resilient Cities( ”القطاعات: تطّبق شبكة “المدن المئة الَمِرنة	عبر	التنسيق 
City Resilience Frame- )]          [( ما ُيَسّمى إطار عمل مرونة المدينة 

work( على التخطيط وصنع القرارات المحلّي، مما يستتبع تقييم سلسلٍة من الصدمات 
شراك أصحاب شأٍن متنوعين، ثم متابعة المجاالت ذات األولوية. تستخدم  والضغوط، واإ
شبكة “المدن المئة المرنة” شخصًا يقوم بالتنسيق )مثاًل، مسؤول المرونة الرئيسّي( أو 
كيانًا )مثاًل، مكتب المرونة( لَضفر الجهود من أجل بناء قدرات المرونة بطريقٍة تعبر 

القطاعات أو الوكاالت.

 The Annual( الدعوة: المنتدى السنوّي العالمّي المعنّي بالمرونة الحضرية والتكّيف
Global Forum on Urban Resilience and Adaptation(، الذي يستضيفه 

 International Council for Local( المجلس العالمّي للمبادرات البيئية المحلية
Environmental Initiatives(، يجمع بين الخبراء والممارسين من كافة أنحاء العالم، 
من أجل مناقشة المرونة الَحَضرية والتكّيف، ويشمل ذلك استراتيجيات المرونة، وتمويل 
دارة الموارد، والبنية التحتية  المدينة المرنة، وقياس ورصد التقّدم، والحوكمة والتعاون، واإ

المرنة.

 Los( مشروع مرونة مجتمع منطقة لوس أنجلس في وجه الكوارث	التحالف:	حشد 
 )Angeles County Community Disaster Resilience project ]LACCDR]

قام بأول جهٍد إيضاحيٍّ الختبار َسَعة المرونة وقدرتها على المستوى المحلّي. رّكز 
مشروع مرونة مجتمع منطقة لوس أنجلس في وجه الكوارث على تطوير قدرات 

المرونة، مثل المكّونات األساسية الُمدَرَجة في الجدول في األعلى، من أجل مساعدة 
تحالفات المجتمع على الجمع بين القادة الحكوميين وغير الحكوميين على امتداد 

القطاعات، للتعّرف إلى موقع موارد المجتمع، ولبناء روابط أكثر قوًة بين الجيران. في 
جهٍد لتقوية الشبكات المنظماتية، حصل أحد تحالفات مشروع مرونة مجتمع منطقة 
لوس أنجلس في وجه الكوارث في كريسنتا )Crescenta( في كاليفورنيا على عربٍة 

مقطورٍة تقوم بوظيفة مركز االتصاالت النّقال، وهو اآلن يشارك هذا الجهاز مع 
القطاعات األخرى في المجتمع خالل األحداث المتنوعة )مثاًل، حمالت التبرع بالدم، 

وأسواق المزارعين، والمواكب االستعراضية، والمناسبات المدرسية( من أجل بناء الوعي 
بشأن المرونة ما بين كافة أفراد المجتمع. 

خطٌط قويٌة للتعافي، تشمل َتَوّلي حاجات 
الصحة العقلية لدى المجموعة

•   التدريب على اإلسعافات األولية المعنية 
بالصحة العقلية

 The Community and( الخطة: لقد طّور معهد مرونة المجتمع واإلقليم	تقّدم	تتّبع 
Regional Resilience Institiute [CARRI]( ما يسّمى: نظام مرونة المجتمع 

)Community Resilience System( بوصفه وسيلًة لتنفيذ فلسفة الوكالة الفيدرالية 
إلدارة الطوارئ )FEMA( المسماة: المجتمع بأكمله، وتحسين مرونة المجتمع. يحاول 

هذا النموذج تحفيز التخطيط على مستوى المجتمع بأكمله، واستخدام قياس المرونة من 
أجل تقييم تقّدم هذه بشكٍل منهجّي.

التنافس	على	التمويل	المخصص	للتخطيط: َمَنَحت وزارة اإلسكان والتخطيط الَحَضرّي 
 )U.S. Department of Housing and Urban Development( األمريكية
بشكٍل تنافسيٍّ مبلغ مليار دوالر أمريكّي للواليات والمجتمعات التي تأثرت بالكوارث 

الكبرى بين عاَمي 2011 و2013، من خالل المسابقة الوطنية المعنية بالمرونة في 
شراك أصحاب  مواجهة الكوارث )NDRC(. ُصمَِّمت المسابقة لتعزيز تقييم المخاطر، واإ

الشأن، وتخطيط المرونة في المجتمعات التي ُيَتَرقَّب أن تزيد فيها مخاطر الكوارث 
بشكٍل كبيٍر بسبب تغّير المناخ. الِهبات الممنوحة في ظل هذه المسابقة ُيقَصد منها 
جعل المجتمعات أكثر قوًة، وأكثر مرونة، ومتحّضرًة بشكٍل أفضل للكوارث الطبيعية 

المستقبلية.

ُيتاَبُع		على	الصفحة	التالية

100
100 RC
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مثٌل عن التدخالت التي تعالج عاماًل أو أكثرالمقاربات التي تعالج كل عاملالعوامل المتعلقة بالمرونة

تطوير االعتماد على الذات أو االكتفاء 
الذاتّي لدى المجتمع

•   برامُج لدعم شبكات العالقات بين 
الجيران

•   التخطيط المعنّي بالمرّبع السكنّي في 
المجتمع

 Department of( المواطنين: في مدينة نيويورك، تنّسق وزارة إدارة الطوارئ	إشراك
 NYC Citizen( فيلق مواِطِني مدينة نيويورك )Emergency Management
Corps(، وهي مبادرٌة تسعى لجعل المجتمعات أكثر أمانًا، وأكثر قوًة، ومتحّضرًة 

بشكٍل أفضل لالستجابة للطوارئ والتعافي منها. هذا الفيلق يجمع بين القادة من برامج 
المتطّوعين، ومنظمات المجتمع والمنظمات الالربحية، والقطاع الخاص، والحكومة، 
من أجل تعزيز الجهوزية على المستوى المحلّي. ُيجري الفيلق عملياٍت في التخّطي، 

ويشارك مع المنظمات المستندة إلى المجتمع، ويستضيف مناقشاٍت وورش عمٍل لبناء 
القدرة لدى المتطوعين وجهوزية المجتمع ألحوال الطوارئ.

َرصف	االستراتيجيات	على	امتداد	القطاعات: في واشنطن العاصمة، َعِمَلت “العاصمة 
المرنة” على إيجاد استراتيجيٍة مشتركٍة حول إطار عمٍل عّرف بأصول المجتمع، وَوَضع 

حاجات المجتمع في رتبة األولية، ثم قام بتضمين المرونة في كل السياسات والبرامج 
المحلية. َركََّز هذا العمل على َرصف الجهود على امتداد دوائر المدينة، وعلى تحديد 

طرٍق لتضمين تخطيٍط مشترٍك للمرونة عبر القطاعات.

•  الرسم الخريطّي لألصول الذي يعّلل َفهم أصول المجتمع ومواطن ضعفه
التدريب والكفاءات والموارد

الرسم	الخريطّي	لألصول: استخدم األمين العام المساعد لشؤون الجهوزية واالستجابة 
)Assistant Secretary for Preparedness and Response( الرسم الخريطّي 

 )Geographic Information System ]GIS[( في نظام المعلومات الجغرافية
للتعّرف إلى المجموعات الضعيفة بهدف الموضعة االستباقية للدعم، واالستجابة بسرعٍة 
أكبر في جهود التعافي الطويل األمد. الجهود في سبيل تقليل التفاوتات وتعزيز المساواة 
)مثاًل، سياسات اإلجازة العائلية، واإلسكان الميسور التكلفة( - االقتصادية واالجتماعية 
والصحية - هي أساسيٌة أيضًا للحّد من العوائق أمام المرونة، ألنها تعمل على الدوافع 

الجذرية التي بوسعها تفسير قدرٍة مجتمٍع ما على التعافي. 

التعّرف إلى طرٍق للعثور على منافع 
ثنائيٍة لبناء المرونة في صلب الممارسة 

اليومية

•   دمج التخطيط لالستجابة في حال 
الطوارئ في الممارسات الروتينية 

لألعمال وبرامج المدارس

•   مناقشة قضايا الصحة في سياق كلٍّ 
من الضغط الحاّد والمزمن

 University( االقتصادّي: مؤّخرًا، َشِهَد القسم الُمَسّمى يونيفرسيتي هايتس	التنشيط
Heights( من منطقة نيوِورك )Newark(، نيوجرسي، وصول أحد أوائل المتاجر 

الكبيرة التي تقّدم كافة الخدمات. فاستملك موقعًا ظل خاليًا منذ حوادث الشغب السيئة 
الذِّكر التي حصلت عام 1967. إّن متجر شوبرايت )ShopRite( ليس مصدرًا للبقالة 
فحسب بالنسبة للمقيمين )الذين ال يتمكن نصفهم من الوصول إلى سيارة(، ولكنه أوجد 

أيضًا 350 وظيفًة ما بين دواٍم كامٍل وجزئّي. المتجر الجديد هو جزٌء واحٌد فقط من 
نما الصحة والعافية أيضًا. شركات  جهٍد تنشيطيٍّ يعّزز ال فقط النمّو االقتصادّي، واإ
األعمال، والوكاالت الحكومية، والالربحيات، والمستثمرون، والمدارس، ومجموعات 

المجتمع تتالقى معًا لجعل منطقة نيوِورك قويًة من جديد، في مبادرٍة تشمل أيضًا 
تطوير المساحات الخضراء واإلسكان ألصحاب الدخل المختلط.

حوافز	التأمين: سويس ري )SwissRe(، وهي شركٌة عالميٌة إلعادة التأمين، تنّفذ 
برنامجًا لسندات المرونة، من أجل منح التأمين ومنافع المرونة للمدن المعرضة 

للكوارث. مثاًل، تمّكن شركة سويس ري المزارعين على طول خط القرن األفريقّي 
من دفع التأمين على المحاصيل بواسطة عملهم الشخصّي، وهذا األمر هو جزٌء من 
 R4 Rural Resilience( المسماة آر4 للمرونة الريفية )Oxfam( مبادرة أوكسفام

.)Initiative
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B الملحق

ملخٌص لمناقشات الطاولة المستديرة حول المرونة

جمعت الطاولة المستديرة بين باحثين وممارسين من قطاعاٍت متنوعٍة ليساهموا بخبرتهم 
باتجاه تطوير أجندٍة مشتركة. أبحاث المرونة التي كانت قد رّكزت بشكٍل أّوليٍّ على األفراد والعائالت، تبحث 

اآلن عن طريقٍة لجذب ِعْلم المجتمع وديناميكيات األنظمة إلى نطاق التحليل. قيادة مرونة المجتمع مهّيئٌة 
اآلن لتخطَو نحو األمام في ما يتعلق بمزج مناقشة المرونة البشرية بما يمكن أن ُيَسّمى بمرونة البنى التحتية. 

الطاولة المستديرة حول المرونة:

•  أثبَتت الحاجة لفهم كيفية دمٍج أفضل للدروس التي جرى تعلُُّمها من أبحاث المرونة الفردية، بتحليالت مرونة 
المجتمع ويشمل ذلك العمل الصادر عن مجاالٍت مثل ِعْلم نفس المجتمع )ويشمل التعامل مع الصدمات 

التي تصيب المجتمع(، وِعْلم المجتمع، ونظرية الحركة االجتماعية، والجهوزية في الطوارئ. 

•  عّرَفت باألسئلة البحثية الرئيسية التي ينبغي اإلجابة عليها من أجل تقوية سياسات المرونة وممارساتها وملء 
الفجوات في الفهم.

•  عّرفت ببعض الفجوات في الحوكمة، والقيادة وتطوير القوى العاملة، وغير ذلك من مجاالت الممارسات 
والسياسات، التي تتحدى تطوير المرونة.

هذا الملخص يحتوي على القضايا الرئيسية التي تّمت مناقشتها خالل الطاولة المستديرة حول المرونة، والتي 
سوف ُتستخَدم للمساعدة في تنوير إطار العمل ألجندٍة متكاملٍة من أبحاث المرونة وممارساتها، تصُدر عام 

2016. هذه األجندة سوف تفي بأغراض ثالثة أشكاٍل من الجماهير:

•  بالنسبة للباحثين، سوف ُتستخَدم األجندة من أجل استهداٍف أوضح للفجوات المستمرة في الفهم، والطرق التي 
يمكن لالختصاصات والقطاعات أن تعمل بموجبها معًا في سبيل أبحاٍث أعمق وأكثر تأثيرًا.

•  بالنسبة لقادة المجتمع وقادة البرامج، يجب أن توّفر األجندة تبّصرًا في ما تدعو إليه الحاجة من أجل نقل 
المرونة من كونها مفهومًا مهمًا إلى التنفيذ الكامل في الممارسة.

•  بالنسبة لقادة السياسات، يجب أن ترّكز األجندة الئحة التدابير على أولئك الذين سيدفعون تطوير المرونة 
بشكٍل أسرع، من خالل عدسٍة متعددة االختصاصات والقطاعات.

الطرق	األساسية	نحو	األمام

•  التنسيق واألولويات المتنافسة كانت تحدياٍت للتقّدم بمجال المرونة بطريقٍة متكاملة. بالخصوص، هناك 
تنسيٌق محدوٌد على المستوى الفيدرالّي وعلى مستوى الواليات والمستوى المحلّي من نشاطات المرونة، 

بالرغم من التمويل المتوّفر للنشاطات المتصلة بالمرونة على كّل مستوى. بوسع التكنولوجيا أن تساعد في 
تحسين التنسيق )مثاًل، التمثيل المرئّي للبيانات، والتشبيك الممكنن(، لكن في هذه المرحلة، هناك منصاٌت 

محدودٌة تحقق هذا األمر بنجاٍح على امتداد الجهود الفيدرالية واإلقليمية.

•  العثور على قصٍة قويٍة تشدد على ضرورة التحرك المشترك أو الحاجة إليه، أموٌر تّم اقتراحها بوصفها 
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طرقًا لمعالجة التحديات المتعلقة باألولويات المتنافسة. على وجه الخصوص، الحظ الحضور أّن تطوير 
أساِس منطقيٍّ واضٍح يجذب األجزاء المتباينة من أجندة المرونة هذه بعضها نحو بعض، هو أمٌر تستدعيه 

الحاجة من أجل التحدث بصوٍت واحٍد ودفع استثمارات وتدابير المرونة.

•  التعّرف إلى طرٍق لدمج المرونة مع النقاشات بشأن المساواة سيكون مهمًا من أجل ضمان أن تكون 
األصوات المتنوعة مشمولًة في تخطيط وسياسات المرونة، ولكي يرّكز بناء المرونة أيضًا على القضايا 

الجذرية الدافعة مثل التهميش.

•  تّم التعريف باللغة والكيفية التي نناقش بها المرونة بوصفها عراقيَل إضافيًة أمام تنسيق أجندة المرونة 
والتقدم بها. الفروقات اللغوية تأّثرت بشكٍل أّوليٍّ بمستوى المشاركة في المجتمع )العمل وجهًا لوجٍه مع 

العائالت في مقابل التدخالت على المستوى الكّلّي( وتركيز االختصاص )مثاًل، مواطن الضعف البيئّي في 
مقابل الصدمات البشرية(.

•  يستمر القياس بكونه تحديًا، لكن في هذه المناقشة، َتَركََّز القياس على كيفية تقييم الصِّالت بين جميع مستويات 
المرونة - الفرد، واألسرة، والحّي، والمجتمع بأكمله.

المناقشات	الرائدة	بحسب	الموضوع

نلخص في ما يلي األسئلة الرئيسية التي ُأثيَرت أثناء مناقشة كلٍّ من المواضيع الرئيسية.

الموضوع	رقم	1:	يجب	تطبيق	المرونة	على	امتداد	تشكيلٍة	واسعٍة	من	الضغوط	التي	تمّر	فيها	المجتمعات.

•  كيف نوِجُد مقاربًة متكاملًة لقياس المرونة، تتضّمُن تشكيلًة من الضغوط على مستوياٍت متعددة )الفرد 
والعائلة والمجتمع(، إن يكن في االستجابة اليومية لضاغٍط ما، أو االستجابة لهذا الضاغط مع مرور 

الوقت )هل هناك حاجٌة لعمٍل طولّي(؟
«  ما هو الحّد األدنى للبيانات التي تدعو إليها الحاجة لتقييم المرونة على امتداد هذه السلسلة )هل 

َترَتّد القدرات والسَّعاُت على المستوى اليومّي جيئًة وذهابًا بعد التعرض لضاغٍط ما؟(
«   كيف ُنَضمُِّن العوامل والعمليات المعّقدة الحامية، ال المخاطَر فقط، التي مال عمُلنا نحو منحها 

األولوية؟
«   هل تتطلب هذه المقاربة توجهًا جديدًا باتجاه القياس، فهل تتطلب تكامل البيانات أو مساراٍت جديدًة 

من “البيانات” )مثاًل، وسائل التواصل االجتماعّي، وبيانات المجتمع التجريبية(؟
«   هل هناك مالمُح عامٌة للضغوط الحادة والمزمنة؟ ما هو التفاعل بينها؟

كيف نأخذ أبحاث المرونة ونفّعلها للتنفيذ تفعياًل عملياتيًا؟  •
«  كيف ُنَضّمن بشكٍل صحيح الكيفية التي تستطيع بموجبها المنظمات المستندة إلى المجتمع أن تحّرك 

أبحاث المرونة نحو الِفعل )أي كيف ُيترَجم فهم المرونة بالنسبة للناس على األرض(؟ كيف نعّلل 
قابلية قياس التدرج والتعميم؟

كيف نترجم التعقيد الكامن في بناء المرونة على الهيكليات الحالية للمجتمع؟  »

•  ما هي الصورة التشغيلية المشتركة أو إطار العمل الموحد لدينا، الذي يستخدم لغة مرونٍة مشتركًة ذات صلٍة 
بالباحثين والممارسين وصانعي السياسات؟

«  كيف نأخذ المجموعات التي ترّكز على تغّير المناخ ومواطن الضعف في األحياء، ونمزجها مع 

المنظمات التي ترّكز على التجارب السيئة في الطفولة، والتي تعمل بشكل أساسيٍّ في التدخالت 
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الثُّنائية أو العائلية؟ هل يمكننا التفكير في الضغوط المرتبطة باألحياء والضغوط البيئية على أنها 
تجارُب سيئٌة في الطفولة )ACEs(؟

كيف نحيط بالصِّالت ابتداًء من ِعْلم التخّلق وصواًل إلى التأثيرات البيئية؟  »

•  ما هي العوائق التي حالت بيننا وبين العمل معًا/المضّي ُقُدمًا على نطاٍق واسٍع في الماضي )مثاًل، نعرف 
بأّن المجتمع المتماسك أمٌر مهم، ولكننا لم نتحرك نحو األمام في ما يتعلق بتحسين التماسك في المجتمع 

على نطاٍق واسع( وكيف نموضع عملنا بحيث نتجاوز هذه العوائق؟
هل نّتصل بالحركات االجتماعية؟  »

هل ننشئ شراكًة مع الصحفيين أو سواهم من الُقّصاص أو الفنانين؟  »

«  هل نقوم بالمزيد من الدعوات أو هيكليات الِفَرق التي تحّفز عاِلم النفس على العمل مع المخطِّط 

الَحَضرّي؟

الموضوع	رقم	2:	المطلوب	مقاربٌة	في	األنظمة	من	أجل	المرونة.

•  ما الفائدة من نظاٍم يعّزز المرونة؟ هل هو نظاٌم أو أنظمٌة تتراصف؟

•  ما هي السياسات التي دعمت المرونة أو عرقلت المرونة؟ هل هناك سياساٌت محليٌة أو سياساٌت للواليات، 
تستطيع القيام بمهمة النماذج للتغييرات األوسع نطاقًا؟ هل السياسات المطروحة مستدامة )أي عند التفكير 

بهيكلية الحوافز، واإلدارات المتغّيرة، إلخ.( ؟ أّي السياسات تستطيع ترويج رؤيٍة مشتركٍة للمرونة عبر 
المجتمعات/القطاعات؟

•  كيف يمكننا جمع أحدث الممارسات من أنحاء العالم ومشاركتها عبر األنظمة واالختصاصات والمستويات 
)المنظمة، والعائلة، والفرد(؟

هل نحتاج إلى ِسِجلٍّ ألحدث الممارسات؟  »

هل نحتاج إلى نظاٍم للتصنيف ينظر إلى التأثيرات والعوامل المتعلقة بالتنفيذ؟  »

«  هل نحتاج إلى مقاييَس جديدٍة تقيس األنظمة أو َتراُصَفها؟ ما هي العوامل/المقاييس الرئيسية التي 

ستجعلها المقاربة في األنظمة األكثَر مالَئَمة؟

الموضوع	رقم	3:	المعايير	والِقَيم	الثقافية	ُتنير	كيفية	بناء	األفراد	والمجتمعات	للمرونة.

•  كيف نعّرف المرونة ضمن تشكيلٍة من السياقات الثقافية واالجتماعية - وما هي الهيئة التي تبدو عليها ثقافٌة 
من المرونة؟

ما معنى االنخراط مع الضغط، بداًل من محاولة إزالته فقط؟  »

«  كيف ندعم المعايير السليمة ونعالج تلك التي قد تكون مضادًة لثقافٍة من المرونة؟ هل توجد 

َعت تاريخيًا دور الثقافة في دعم أو عرقلة المرونة  سياساٌت أو حوافُز )مبنيٌة على األدلة( قد شجَّ
)األدلة يجب أن تكون في آٍن معًا، ذات صلٍة من حيث الثقافة، وصالحًة علميًا(؟

•  كيف نوِجُد نظامًا ُمنِصفًا يدعم المرونة دون أن تكون له نتائُج سلبيٌة غير مقصودة )مثاًل، التهميش المتزايد، 
التحّول الديموغرافّي في المجتمع(؟

كيف يتغّير ذلك األمر بناًء على الموروثات التاريخية من العنصرية وديناميكيات القوة؟  »

«  ما هي أفضل االستراتيجيات لتنوير هذا التفكير بطنًا لَظهر )مثاًل، بدءًا من مستوى القاعدة(؟
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•  كيف نبني اإلرادة والطلب ما بين المجتمعات من كل الثقافات الستدعاء الموارد والمعايير التي تجعلها أكثر 
مرونة؟

الموضوع	رقم	4:	يمكن	بناء	المرونة	عن	طريق	تقوية	قيادة	المجتمع،	والقوى	العاملة،	وبرامج	التدريب	
التربوّي.

•  ما هي التغييرات التي تدعو إليها الحاجة في فرص التدريب أو التربية من أجل تحضير المحترفين المستقبليين 
في مجال المرونة بشكٍل أفضل )مثاًل، كيف تستطيع الجامعات أن تقاِرَب بين االختصاصات وتشّجَع 

الجيل القادم على التفكير عبر المجاالت(؟

•  ما هي األنواع المطلوبة من تفكير األنظمة ألجل بناء استراتيجيات المرونة، خاصًة عبر االختصاصات وعبر 
األبحاث والممارسات؟

•  ما هي مهارات القيادة التي تدعو إليها الحاجة للحّد من االستنفاد، وما هي أنواع الدعم التي يجب على القادة 
أن يدعوا إليها من أجل هذه المجموعات التي ترّكز على تطوير المرونة؟

•  كيف نعّلل الصدمات التي يتعّرض لها منّفذو البرنامج )مثاًل، الشرطة والمعّلمون(؟

•  ما الذي يمكننا تعلُُّمه من دراسة القادة )الناجحون وغير الناجحين( الذين قادوا مجتازين األحداث أو الظروف 
السيئة المزمنة؟

األولويات	الُعليا	ألجندة	المرونة

بعد المناقشات بشأن كل موضوع، َصوَّت القادة لما َيِصل إلى ثالٍث من أولوياتهم الُعليا، من أصل الئحٍة 
تحمل 12 عنصرًا. األولويات الُعليا التي ُعرَِّفت عند تقديم التقارير بعد التداول بالنسبة لكل مجموعة )ونتائج 

االقتراع المتصلة بها( ُمدَرَجٌة في الجدول	رقم	1.
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الجدول رقم 1 

	يتعلق	بالتقدم	بمجال	المرونة النسبة	المئوية	لالقتراعات	ذات	األولويات	الُعليا	التي	قام	بها	الحضور	بالنسبة	لكّل	توّجٍه	مستقبليٍّ

الوصفاالتجاه	المستقبلّي	لمجال	المرونة	
النسبة	المئوية	للحضور	الذين	يصّوتون	

لألمر	بوصفه	أولويًة	ُعليا*

ضمان وجود التفكير المنهجي )مثاًل، تعزيز القوى العاملة بحيث تعزيز تطوير القوى العاملة
ترى نفسها “عوامل للتغيير” تعمل ضمن أنظمٍة أكبر(

64 في المئة

ضمان أن تنعكس جميع األصوات في صنع القرارات وتوزيع تعزيز المساواة
الموارد

64 في المئة

جمع وتوليف كلٍّ من االبتكارات الموجودة بشكٍل طبيعيٍّ والبرامج التعّرف إلى الممارسات والبرامج والسياسات الفضلى
التي جرى تقييمها

57 في المئة

ضمان أن تحدد اإلجراءات االستجابة للضغط الحاّد، ووجود تطوير مجموعٍة ُمَصغََّرٍة من اإلجراءات
القدرات والَسَعة الالزمة للتعامل مع الضغوط المزمنة من كل 

األنواع

44 في المئة

تعريف العائد على االستثمارات من االنخراط على امتداد تقديم الحوافز
القطاعات وتطوير حوافَز ماليٍة وغيرها لتشجيع الحركة نحو ذهنيٍة 

مرنة

43 في المئة

42 في المئةالجمع بين بيانات المجتمع التجريبية والتقليديةتجميع تجربة المجتمع

إيجاد أطر عمٍل تعّرف بهيكليات الحوكمة، وكيف ينبغي أن إيجاد إطار عمٍل للمسؤولية
يتصّرف القادة التنظيميون من أجل التقدم بالمرونة

39 في المئة

توليد قصٍص جذابٍة لصانعي السياسات والمجتمع األوسع توليد القصص
)الرفاهية، المرونة(

38 في المئة

توليف وتحويل وتوسعة المكّونات األساسية لالستراتيجية الفعالة توسعة المكّونات االستراتيجية
للمرونة

29 في المئة

دة إبداء الروابط الفردية والعائلية واالجتماعية/المنهجية على امتداد إيجاد صورٍة موحَّ
سلسلة الضغط

29 في المئة

28 في المئةالربط مع المعايير التنظيمية والثقافية والحركات االجتماعيةالربط مع المعايير الثقافية

تطوير فهٍم مشترٍك للتطور البشرّي على امتداد األنظمة توضيح األنظمة والقطاعات
والقطاعات

19 في المئة

* النسب المئوية ال تنجمع إلى 100 في المئة بسبب أنه قد ُسِمَح لحضور االجتماع بالتصويت لما يصل إلى ثالث أولوياٍت ُعليا.
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التدابير	المقتَرَحة	بالنظر	إلى	النتائج	الرئيسية

بالنظر إلى األسئلة األساسية التي نشأت من المناقشة، واألولويات التي تّم التعريف بها في الجدول	رقم	1، 
َحٌة من شأنها تقوية أساس أجندة المرونة. توجد خطواٌت قادمٌة أو تدابيُر مرجَّ

بعض التدابير المقتَرَحة ُمدَرَجٌة في ما يلي:

1.  إعادة النظر في ما الذي يعنيه امتالك كفاءاٍت أساسيٍة في تفكير المرونة، السيما بالنسبة لتطوير القيادة 
حيث يحتاج القادة الُجُدد لفهم مظاهَر من المرونة تشمل الضغط الحاّد والطويل األمد، والصدمات على 

مستوياٍت متعددة )الفرد، والعائلة، والمجتمع(، وكيف تعمل األنظمة لكي تؤّثر في التغيير، والمفاهيم 
الثقافية المتعلقة بكيفية وصف المرونة ومناقشتها.

2.  تحديد طرٍق لقياس تغّير األنظمة باتجاه المرونة، أو على األقل، التعّرف إلى المؤشرات إلى أّن األنظمة 
َهٌة باتجاه تخطيط المرونة واستراتيجيتها. َعطُف بعض اإلجراءات التي تشير إلى تطوير المرونة على  موجَّ

امتداد الضغط الحاّد والطويل األمد.

3.  التعريف بالفرص والنماذج لَعَمِل االختصاصات سويًة على تطوير المرونة منذ البداية.

4.  تطوير أنواٍع من السرد بشأن أهمية المرونة، وهذه األهمية تترّكز على التحرك المشترك والتفاعل بين 
األفراد، واأُلَسر/العائالت، والمجتمعات.

5.  التعّرف إلى طرٍق الستعمال الحوافز )المالية وغير المالية(، خاصًة إلشراك أنظمة الخدمة البشرية مع 
القيادة من القطاعات األخرى، التي رّكَزت على هذه النماذج الجديدة لتمويل المرونة.

الخطوات	القادمة	للمناقشة 

ستنير هذه المناقشات كتابًا أبيَض تاليًا لالجتماع، سوف يوّفر إطار العمل ألجندة جديدٍة من أبحاث وممارسات 
المرونة. هذه األجندة سوف تساعد في إرشاد استثمارات مؤسسة روبرت وود جونسون )RWJF( في المرونة، 

وَشحذ االتجاهات المستقبلية في ِعْلم المرونة في سبيل أن ُتسَتخَدم من ِقَبل مجموعٍة من القادة والقطاعات.
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C الملحق

الئحة حضور االجتماع 

الشهرةاإلسم	المنظمة

)American Association for Retired Persons [AARP[( رابطة المتقاعدين األمريكية)Rodney( رودني)Harrell( هاِرل

 Adverse Childhood Experiences ]ACEs[( رابط التجارب السيئة في الطفولة
 )Connection

)Jane( جين)Stevens( ستيفنز

)Age-Friendly DC( العاصمة صديقة الشيخوخة)Gail( غيل)Kohn( كون

 Alliance for Strong Families and( التحالف من أجل عائالٍت ومجتمعاٍت قوية
)Communities

)Susan( سوزان)Dreyfus( دريفوس

 Alliance for Strong Families and( التحالف من أجل عائالٍت ومجتمعاٍت قوية
)Communities

)Jennifer( جنيفر)Jones( جونز

)American Red Cross( الصليب األحمر األمريكّي)Jackie( جاكي)Yanacci( ياناكتشي

 Annie E. Casey( مؤسسة آني إي. كيسي، مبادرة جيم كيسي للفرص لدى الشباب
)Foundation Jim Casey Youth Opportunities Initiative

)Leslie( ليزلي)Gross( غروس

 Association of State and Territorial( جمعية مسؤولي الصحة في الواليات واألقاليم 
)Health Officials [ASTHO]

)Jay( جاي)Butler( بتلر

زوّلي )Zolli(أندرو )Andrew(مؤلف

بروكس )Brooks(روبرت )Robert(مؤلف

)Brandeis University( جامعة براندايس)Dolores( دولوِرس)Acevedo-Garcia( آسيفيدو-غارسيا

 Centers for Disease Control and( المراكز لمكافحة األمراض والوقاية منها 
)Prevention [CDC]

)Eric( إريك)Carbone( كاربون

 Center for Religion and Civic( مركز األديان والثقافة المدنية، جامعة جنوب كاليفورنيا 
)Culture, University of Southern California [USC]

)Hebah( هبة)Farrag( فّراج

)Center for the Study of Social Policy( مركز دراسة السياسات االجتماعية)Amy( إيمي)Fine( فاين

)Center for the Study of Social Policy( مركز دراسة السياسات االجتماعية)Lisbeth( ليزِبث)Schorr( شور

)ChangeLab Solutions( مخبر الحلول والتغيير)Marcie( مارسي)Ashe( آشي

)ChangeLab Solutions( مخبر الحلول والتغيير)Heather( هيذر)Wooten( ووِتن

)City of Pittsburgh( مدينة بيتسبرغ)Grant( غرانت)Ervin( إرِفن

)Columbia University( جامعة كولومبيا)Jeff( جيف)Schlegelmilch( شليغلميلك

)Columbia University( جامعة كولومبيا)Jonathan( جوناثان)Sury( سوري

 Community and Regional Resilience( معهد مرونة المجتمع والمرونة اإلقليمية
)Institute

)John( جون)Plodinec( بلوديِنك

ُيتاَبُع	على	الصفحة	القادمة
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)Community Science( ِعْلم المجتمع)David( ديفيد)Chavis( تشافيس

 Devereux Foundation Center for Resilient( مركز مؤسسة دوفورو لألطفال المرنين
)Children

)Paul( بول)LeBuffe( لوبوف

)Emory University( جامعة إيموري)Lance( النس)Gunderson( َغندرسون

 Federal Emergency Management Agency( الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
)]FEMA]

)Malcolm( مالكوم)Hardy( هاردي

 Federal Emergency Management Agency( الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
 DHS Center( مركز الشراكات الدينية والِجوارية ،)DHS( وزارة األمن الداخلّي ،)]FEMA]

)for Faith-Based and Neighborhood Partnerships

)Marcus( ماركوس)Coleman( كولمان

)George Washington University( جامعة جورج واشنطن)Wendy( ويندي)Ellis( إليس

)George Washington University( جامعة جورج واشنطن)Sabrina( سابرينا)McCormick( ماكورميك

)Greater Baton Rouge Food Bank( بنك الطعام لمنطقة باتون روج الكبرى)Michael( مايكل)Manning( مانينغ

)Greater Baton Rouge Food Bank( بنك الطعام لمنطقة باتون روج الكبرى)James( جيمس)McGowan( ماكغاَون

)Harvard Center for Developing Child( مركز هارفرد للطفل في طور النمّو)Chuck( تشاك)Carter( كارتر

)Health Care Ready( ريدي للرعاية الصحية)Emily( إيميلي)Lord( لورد

)Health Federation( اتحاد الصحة)Clare( كلير)Reidy( رايدي

)Illinois Medical Commission( اللجنة الطبية لوالية إلينويس)Kate( كيت)Schellinger ( ِشلينغر

)Institute of Medicine( معهد الطب )Jack( جاك)Herrmann( ِهرماّن

)Institute of women and Ethnic Studies( معهد دراسات النساء والدراسات الِعرقية)Denese( دنيز)Schervington( ِشرفينغتون

 International Institute of Restorative( المعهد الدولّي للممارسات الترميمية
)Practices

)John( جون)Baile( بايل

 )International Youth Foundation( المؤسسة الدولية للشباب)Angela( أنجيال)Venza( فينزا

)Louisiana Public Health Institute( معهد لويزيانا للصحة العامة)Eric( إريك)Baumgartner( باومغارتنر

)Louisiana State University( جامعة والية لويزيانا)Howard( هاورد)Osofsky( أوسوفسكي

)Louisiana State University( جامعة والية لويزيانا)Joy( جوي)Osofsky( أوسوفسكي

)Massachusetts Institute of Technology( معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)Jennifer( ِجنيفر)Light( اليت

)Minnesota Department of Public Health( دائرة الصحة العامة لوالية مينيسوتا) Nancy( نانسي)Carlson( كارلسون

 National Academy of Sciences,( األكاديمية الوطنية للعلوم، برنامج أبحاث الخليج
)Gulf Research Program

)Chris( كريس)Elfring( إلفرينغ

 National Academy of Sciences,( األكاديمية الوطنية للعلوم، برنامج أبحاث الخليج
)Gulf Research Program

)LeighAnne( لي آن)Olsen( أولِسن

)National League of Cities( الُعصبة الوطنية للمدن)Alyia( عالية Smith-Parker( سميث-باركر غاسِكنز
)Gaskins

)Neighborland( أرض الجار)Dan ( دان)Parham( بارهام
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 New York City Department of( دائرة مدينة نيويورك للصحة وِحفظ الصحة العقلية
)Health and Mental Hygiene

) Lindel( لينِدل)Urbano( أوربانو

 New York Disaster( خدمات التعاون بين األديان في أحوال الكوارث لمدينة نيويورك
)Interfaith Services

 )Peter( بيتر)Guidaitis( غيَديتيس

)New York University( جامعة نيويورك)David ( ديفيد)Abramson( أبرامسون

)New York University( جامعة نيويورك)Eric( إريك)Klinenberg( كاليِننِبرغ

)Northeastern University( جامعة نورث إيسترن)Daniel( دانييل)Aldrich( ألدريتش

)Nusenda Credit Union( إتحاد نوسندا االئتمانّي)Robin( روِبن)Brule( برول

)Pew Charitable Trusts( األوقاف الخيرية بيو)Rebecca ( ريبيكا)Morley( مورلي

)Prevention Institute( معهد الوقاية)Rachel( ريتِشل)Davis( ديفيس

)Propeller( بروِبَلر)Anrea ( أندريا)Chen( تشين

)Public Health Institute( معهد الصحة العامة)Linda( ليندا)Rudolph( رودولف

)Resilience Research Center( معهد دراسات المرونة)Michael( مايكل)Ungar( أنغار

)Rutgers University( جامعة روتغرز)Jeanne( ِجين)Herb( ِهرب

)Smart Growth America( سمارت غروث أميريكا)Geoff( جيف)Anderson( أنِدرسون

)Swamplily Community Health( صحة مجتمع منطقة سوامبليلي )Linda( ليندا)Usdin( أوسِدن

)Team Rubicon( تيم روبيكون)David( ديفيد)Burke( بورك

)The Trust for Public Land( صناديق إدارة األراضي العامة)Jad( جاد)Daley( ديلي

)University of Arizona( جامعة أريزونا)Bruce( بروس)Ellis( إليس

)University of California, Los Angeles( جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس)David( ديفيد)Eisenman( أيِزنمان

جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس )University of California, Los Angeles(، ومؤسسة 
 RAND

)Ken( ِكّن)Wells( ِوّلز

)University of California, San Francisco( جامعة كاليفورنيا، سان فرنسيسكو)Robyn( روِبن)Gershon( ِغرشون

)University of Colorado( جامعة كولورادو)Liesel( ليِزّل)Ritchie( ريتشي

)University of Kentucky( جامعة كنتاكي)Anna( آنا)Hoover( هوفر

)University of Kentucky( جامعة كنتاكي )Glen( غلين)Mays( مايز

)University of Minnesota( جامعة مينيسوتا)Ann( آن)Masten( ماسِتن

)University of South Carolina( جامعة جنوب كاروالينا)Susan ( سوزان)Cutter( كاتر

)University of South Carolina( جامعة جنوب كاروالينا)Brian( برايان)Southwell( ساوثِوّل

)University of South Carolina( جامعة جنوب كاروالينا)Abe( َأيب)Wandersman( واندرزمان

 University of Virginia and US( جامعة فرجينيا والمجلس األمريكّي للبناء الُمراعي للبيئة
)Green Building Council

)Matthew( ماثيو)Trowbridge( تراوبريدج

 UPMC Center for Health( مركز األمن الصحّي التابع للمركز الطبّي في جامعة بيتسِبرغ
)Security

)Monica( مونيكا)Schoch-Spana( شوك-سبانا
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 UPMC Center for Health( مركز األمن الصحّي التابع للمركز الطبّي في جامعة بيتسِبرغ
)Security

)Tom( توم)Inglesby( إنِغلزبي

)UPROSE( أبروز)Elizabeth( إليزاِبث)Yeampierre( يامبيير

 )U.S. Chamber of Commerce Foundation( مؤسسة الغرفة التجارية األمريكية)Gerald( جيرالد)McSwiggan( ماك سويَغن

 U.S. Department of Health and Human( وزارة الصحة والخدمات البشرية األمريكية
)Services

)Natalie( ناتالي)Grant( غرانت

)U.S. Department of Homeland Security( وزارة األمن الداخلّي األمريكية)Jeffrey ( جيفري)Stiefel( ستيِفل

)We Act for Environmental Justice( وي آكت للعدالة البيئية)Peggy( بيغي)Shepard( شيبارد

 Wheaton College Humanitarian( معهد كلية ويتون المعنّي بالكوارث اإلنسانية
)Disaster Institute

)Jenn( دِجّن)Ranter( رانتر

)RAND Corporation( RAND مؤسسة)Joie( جوا)Acosta( أكوستا

)RAND Corporation( RAND مؤسسة)Clara( كالرا)Aranibar( آرانيبار

)RAND Corporation( RAND مؤسسة )Anita( أنيتا)Chandra( تشاندرا

)RAND Corporation( RAND مؤسسة)Leah( ليا)Hershey( هرشي

)RAND Corporation( RAND مؤسسة)Jaime( جايمي)Madrigano( مادريغانو

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Karabi( كارابي)Archaya( أرتشايا

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Tracy( تريسي)Costigan( كوستيغان

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Andrea( أندريا)Daitz( دايتس

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Martha( مارثا)Davis ( ديفيس

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Melissa( ميليسا)Eng-Wong( إنغ-وونغ

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Priya( بريا)Gandhi( غاندي

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Claire ( كلير)Gibbons( غيبونز

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Lori( لوري)Grubstein( غَربستين

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Michele( ميشيل)Larkin( الرِكن

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Fred( فِرّد)Mann( ماّن

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Jennifer( جنيفر)Ng’andu( نغاندو

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Alonzo( ألونزو)Plough( بالو

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Dwayne( دِوين)Proctor( بروكتور

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Pamela( باميال)Russo( روسو

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Kristin( كريستين)Schubert( شوبرت

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Mia( ميا)Sedwick( ِسدويك

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Katie( كايتي)Wehr( ِوهر

)Robert Wood Johnson Foundation( مؤسسة روبرت وود جونسون)Hope ( هوب)Woodhead( وودِهد
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D الملحق

أسئلٌة مطروحٌة لتفكير القراء المنفردين

أسئلة التفكير المنفرد هذه، هي من أجل أن	يبدأ	القراء	بدراسة	كيف	يمكن	لمظاهر	توصياتنا	
أن	تساعد	في	تحسين	عملهم. ال ُيقَصد من األسئلة أن تكون شاملة، أو أن تمّثل كل توصيٍة في األجندة، 

نما توّفر عّيناٍت من األسئلة إللهام التفكير بشأن الفجوات أو نقاط القوة في عمل القّراء، والموضع الذي يمكن  واإ
لمستخدمي هذه األجندة أن يقوموا فيه بتوسعة الجهود في سبيل أبحاث وممارسات مرونٍة أكثر تكاماًل. لقد 

نّظمنا هذه األسئلة حول المواضيع الثالث التي تّم تناُوُلها في هذه األجندة.

الضغوط 
يجب تطبيق إطار عمٍل من المرونة 

على امتداد تشكيلٍة من الضغوط.

األنظمة
المطلوب مقاربٌة في األنظمة من أجل بناء 

المرونة.

القوى	العاملة
يمكن بناء المرونة عن طريق تقوية قيادة 
المجتمع، والقوى العاملة، وبرامج التدريب 

التربوّي.

•  إلى أّي مدى يتضّمن عملك في المرونة العوامَل والعمليات المعّقدة االحترازية، ال فقط المخاطَر ومواطن 
الضعف؟

•  إلى أّي مدى يعَتَبر عملك مستنيرًا بواسطة تشكيلٍة من البيانات )مثاًل، البيانات الرسمية الناتجة عن جهود 
المراقبة واألنظمة اإلدارية؛ يحتاج المجتمع لبيانات تقييم؛ “البيانات الضخمة” مثل وسائل التواصل 

االجتماعّي؛ وبيانات المجتمع التجريبية من رواة القصص أو المصادر السردية(؟

•  إلى أّي مدى يأخذ عملك في المرونة بعين االعتبار، األحداث التاريخية التي يمكن أن تكون قد َشكََّلت الفرص 
وحاالت اإلجحاف في مجتمعك؟

•  إلى أي مدى يأخذ عملك بعين االعتبار تشكيلة الضغوط الحادة والمزمنة على مستوَيي الفرد )مثاًل، المشاكل 
المالية، وضغط الوظيفة، والمتاعب الزوجية( والمجتمع )مثاًل، العنف المزمن، والتوترات العنصرية(؟

•  إلى أّي مدى تأخذ أبحاثك أو ممارساتك في المرونة بعين االعتبار، الترابطات بين المنظمات، والعائالت، 
واألفراد في مجتمعك؟

•  إلى أّي مدى يعتمد عملك على المرونة، على التعاون مع الزمالء والمنظمات على امتداد األنظمة 
واالختصاصات في مجتمعك، أو يستفيد من هذه األمور؟

•  إلى أّي مدى َجهََّزَك تدريبك المهنّي لفهم مجموعة التأثيرات )البيئية، والنفسية، والعائلية، والمادية، والوراثية، 
والروحية، إلخ.( حول كيفية تكّيف الناس مع الضغط؟

•  إلى أّي مدى يأخذ عملك بعين االعتبار المناظير التحليلية لالختصاصات األخرى )مثاًل، ِعْلم النفس، والصحة 
البيئية، واألعمال، والدين(، والروابط بين عملك واألنظمة على امتداد مجتمعك )مثاًل، التربية، والعدالة 

الجنائية، والصحة، والخدمة االجتماعية(؟

•  إلى أّي مدى ُيعَتَبر عملك في المرونة عابرًا لالختصاصات )أي مرتبطًا بسلسلٍة من المفاهيم العالية الرتبة، 
والتي تجتاز اختصاصك باإلضافة إلى العديد من االختصاصات األخرى(؟

•  كيف ينير عملك في المرونة صنع القرارات عبر طبقات المؤسسات والسياسات التي تحكم مجتمعك؟
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