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 الوطنية   الرفاه اسرتاتيجيات  بناء  ل به    يُستدل كنموذج  تجربة القرى البيئية  

The ecovillage experience as an evidence base for national wellbeing strategies 

 

 ملخص 

، national wellbeingبوضع أهداف السياسة الشاملة للرفاهية الوطنية تقوم الحكومات الوطنية 
 . economic growth لتحل محل هدف النمو االقتصادي

زيادة جودة هي  the conscious strategy of ecovillagesالواعية  لقرى البيئيةااستراتيجية  ان
 .، وسعادتهم أو رفاههم الشخصيحياة الناس

، توفر القرى البيئية قاعدة (المملكة المتحدة) التجريبية الخبرةمع ما يصل إلى نصف قرن من ف
 عنتسهيل البحث و  على المستوى الوطني، أوسعبشكل إلفادة ليمكن استخدامها التي دلة من األ

 .لسياسات الحكومية المناسبة لتقديم مستوى عاٍل من الرفاهية الوطنيةا

وممارسات مشتركة  سلوك -ورقة إلقاء الضوء على حوالي عشرين عنصًرا مختلًفا تحاول هذه ال
يقترح إجراء مزيد من البحوث و   ،والتي سمحت لهم بالنجاح في هذا المسعى  -للقرى البيئية  وشائعة  

القرى البيئية لتمكين المجتمع األوسع من التركيز على عملية تحقيق مستوى أعلى من  رفاهحول 
 . لتنمية المستدامةمن أجل ا الرفاهية

 ،  السعادة، #االزدهار ، # الحياة_جودة، # القرى البيئية، # الرفاه) # الكلمات الدالة
 ( مستدامة_تنمية#
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 مقدمة 1

كهدف لسياسة التنمية   economic growth االقتصادي لنمو ات الكبيرة التي تعرض لها ااالنتقاد
 )جودة الحياة(  السكانبأن رفاهية    التسليم وعلى نطاق واسعفي النهاية إلى    أدت  ،االقتصادية والوطنية

تماًما متزايًدا اه أن نرى  اآلنحيث يمكننا  ،أي دولةالذي تسعى إليه يجب أن تكون الهدف النهائي 
 باعتماد سياسات تعزز الرفاهية الوطنية كهدف شامل. 

في العادة تتمتع بقدر من إلى أن نوعية الحياة أو السعادة كانت  (Grinde (2009))يشير غريند و 
الطريق بتشجيع الملك   شقت هذاهي التي    Bhutan  بوتان  مملكة  بيد أنفي المجتمع الياباني.  األهمية  

مثل ماليزيا  أخرى  . وقد حذت دوالً gross national happiness الرائد لـ "السعادة الوطنية اإلجمالية"
 (. Sabater, 2014-Beal & Ruedaحذوها في إظهار االهتمام بسياسات مماثلة ) والنرويج،

ذات القيام بدور قيادي في إضفاء الطابع الرسمي على السياسات  UKاختارت المملكة المتحدة وقد 
لقد آن "قائال:  2006هذا التفكير الجديد عندما أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في عام الصلة ب 

 GWB  السعادة الوطنية اإلجمالية  للتركيز ليس فقط على الناتج المحلي اإلجمالي، ولكن على  األوان
 Wellbeing in four policy ) ،للسياسة العامةالرفاهية في أربعة مجاالت أي " امالع الرفاه أي -

areas, 2014 .) 

محل التركيز السابق على ما يبدو ستحل في الظهور، و استراتيجية وطنية للرفاهية  اآلن بدأتقد ل
 على النمو االقتصادي. 

ثوري منحًى  هو في الواقع    خارجي،للمراقب الوالذي قد يبدو واضًحا بالنسبة    الرفاهية،إن التركيز على  
revolutionary  يحتاج المجتمع إلى إعادة التفكير في و  الرفاهية،خلق مستوى عاٍل من يهدف إلى

 . budgeting practices وممارسات الميزانيةية المعتمدة القطاع السياسات العديد من أهداف 

 collaborative  بيئة داعمة لتعزيز االستخدام التعاوني  وجود  يتطلبتعزيز الرفاهية المستدامة  بيد أن  
بين الفرد  مركباً يتطلب توازًنا  أيضاً  . وهذاواألزمنةوعبر جميع األمكنة القطاعات  في جميعللموارد 

 . والمصلحة العامة

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0002
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فإننا نعتمد بشكل   الرفاهية،اآلن عدد من الدراسات حول موضوع سياسات واستراتيجيات    يجري بينما  و 
-allحيث لم تقم أي دولة بدمج رفاهية سكانها بشكل كامل كهدف شامل  ،تنظيرالأساسي على 

encompassing  لعملية الحوكمة فيها. 

 السياسة" حيث تطبيق هذه" الزمان في نصف قرن منل امتدتهناك تجربة غنية ف ذلك، وألننا ذكرنا
استخدام الرفاهية كهدف نهائي في المجتمعات الصغيرة أو القرى البيئية التي تركز على هذا الهدف 

. وبالتالي لم يتم االستفادة منها  ي جهود لم تجد ما تستحقه من الفهم الجيدوه  العالم،في جميع أنحاء  
بصحة   يتمتع السكان فيها  Socialist Agriculture  الزراعية  المجتمعات التعاونياتعلى سبيل المثال،  ف

اآلخرين  السكانمع  مقارنةيعد األفضل بال اأعضائه بين المتوقع العمرأفضل، ورفاهية ، ومتوسط 
دون ذكر هدف سياسة الرفاهية وب (.  Grinde, 2009)  السن  كبار  مقارنة  عند  األقل  على  ،هامن خارج

 الستخدام رأس المال البشري باختبار وتحسين بعض األساليب القرى البيئية  قامت صريح،بشكل 
 .المتاحةالموارد  منواالجتماعي والطبيعي المتاح لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية 

 بأسلوبجراءات لالحتفاظ اإلتقنيات و بعض ال قامت هذه القرى بتطوير ،هذه التنفيذعملية إلدارة و 
إن   ، بحيث يتم أخذ جميع الجوانب في االعتبار.والتنفيذ  ووضع الميزانياتمتوازن ومتكامل للتخطيط  

يمكن أن  نادًرا،مثااًل  يظلالذي و  ، participatory and holisticشامل وال الحوكمة المشترك نموذج
مثل هذه االستراتيجيات الشاملة لعدة قطاعات من  بناءيساعد الحكومات الوطنية التي تحاول اآلن 

 جيل إلى آخر. 

االقتصادية وغير االقتصادية في عملية حوكمة واحدة القرى البيئية قادرة على الجمع بين األهداف  إن  
حياة رفع مستوى الجودة لهو  تقريًبا بيئيةلكل قرية حيث أن الهدف الرئيس  ،تركز على الرفاهية

سياسات قائمة على  ،، بفضل تجربتهاالقرى البيئية تمتلكو . ةالشخصي  يته، وسعادته أو رفاهاإلنسان
فعالة للميزانية يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع   حلول  قامت باختبارقد  األدلة ومشتركة بين القطاعات، و 

على  مهمة ، فإن هذه التطبيقات(Grinde, 2009) غريند كما يشيرو . واسعالوطني النطاق العلى 
أو أماكن  بيئيةالمستوى الوطني، ألنه يبدو من غير المحتمل أن يستقر غالبية السكان في قرى 

 مماثلة.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
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 29من  4الصفحة 

 

حيث قدمت لنا  في هذه الورقة، تعريف المصطلحات المستخدمة هنايجب  قدًما أن نمضي قبلو 
في الحياة في سياق الثقافة   لوضعه"تصور الفرد    بأنهالحياة"    لجودةتعريفًا "منظمة الصحة العالمية  

إنه مفهوم واسع   ،"واهتماماته  وتوقعاته ومعاييره  فيها وفيما يتعلق بأهدافه  وأنظمة القيم التي يعيش
النطاق يتأثر بطريقة معقدة بالصحة البدنية للشخص والحالة النفسية والمعتقدات الشخصية والعالقات 

 ة"الرفاهي  وهومصطلح آخر وهناك (." 05Oort, 20بالسمات البارزة لبيئته ") وارتباطهااالجتماعية 
 the generalالمرء على أنه" التقييم العام لجودة حياة  Deiner (2009)دينر  عرفه( SWBالذاتية )

evaluation of one's quality of life."  الرفاهية الذاتية من ثالثة مكونات وفًقا  يتكون مفهومو
Deiner  . اإليجابيةيشير إلى التقييمات الشخصية للرضا عن الحياة، وتجربة المرء المتكررة للعواطف  و 

 (.Deiner, 2009) والتجربة النادرة للعواطف السلبية

ومع   مرتفع،المنخفض إلى  من ال  هامستوياتلقياس  كأداة    يستخدمالحياة والرفاهية الذاتية كالهما    جودة
 المشكلةأن    بيدالرفاهية مًعا هو الهدف المطلوب،  والمستوى العالي من    لحياةل  جودة العاليةالإن  ف،  ذلك

 ،المقاييستحقيق أعلى المستويات في هذه التي يمكن من خاللها كيفية الفهم  تكمن فياألساسية 
حيث ،   " flourishing " أو "االزدهار flow هو "التدفقو تعريفه يجب هناك مفهوم ثالث  وبالتالي،

السيد سيليجمان  قاملقد و  ،مجرد مستوى عاٍل من الرفاهية، وال يساويهأكثر من يعتبر  االزدهار أن
Seligman (2011)    رماي ب"  نموذجبتطوير   PERMA    " العاطفة اإليجابيةأن :  وهي  اهية  للرف  ositive P

emotion  ،والمشاركة Engagement والعالقات اإليجابية ، positive Relationships  والمعنى ،
Meaning  ، واإلنجاز اإليجابيpositive Accomplishment  خصائص حالة التدفق أو من

 االزدهار التي تمثل مستوى عاٍل من الرفاهية ويسهل تحديدها نسبًيا.

ومسارات  الصحية،مشدًدا على أهمية العالقات  الفرد،زدهار هو تلك الحالة التي "يزدهر فيها واال
والصفات األخرى التي تجعل الحياة   ،ذاتهبشيء أكبر من  الفرد عالقة تربطه  وتطوير    التدفق،تحقيق  

سيكون من الممكن تحديد درجة و   قياس،كأداة    االزدهار  ستخدموي (.  Pluta, 2012" )األمثل  في وضعها
هيربرت  وقد استخدموتوفير معلومات أفضل حول كيفية تسهيل الوصول إلى هذه الحالة.  االزدهار،

 لقياس  Seligman طوره  الذي    PERMAبيرما    نموذجنموذًجا مشابًها لـ   Huppert & So, 2009 سو  و 
يعد التدفق أو  وبالتالي، ،دولة أوروبية 23في الذين هم في حالة ازدهار  النسبة المئوية للمواطنين

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0025
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0027
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0018


 29من  5الصفحة 

 

إللقاء الضوء المزيد من البحوث  األمر ويتطلب المجتمع،االزدهار حالة مرغوبة يحققها الفرد أو 
 العالي من الرفاهية.ا المستوى على كيفية تعزيز المجتمع لهذ بشكل أفضل

ُيفهم على أنه الذي يجب أن و ، بشكل أساسي"  wellbeing مصطلح "الرفاهية ستستخدم هذه الورقة
) Huppert، بما في ذلك جميع الجوانب التي تساهم في شعور الفرد أو المجتمع بالرفاهية  شاملذاتي و 

)& So, 2009 . 

 ا البحثفي هذ . المواد واألساليب2

من  الرفاهية،إمكانية استخدام تجربة القرى البيئية في صياغة سياسة  عن لكشفاالورقة هذه  تحاول
تحديد المجاالت التي استثمرت فيها القرى البيئية الوقت والجهد في تحويل الهياكل والممارسات   خالل

ه من وجهة نظره أن  Grinde (2009)غريند  ويعتقدالمعاصرة إلى بدائل من أجل تحقيق الرفاهية. 
تلك السمات للتفاعالت االجتماعية القبلية التي من المرجح   سيقوم بمقاربةالتطورية، فإن هذا التحول "

ذلك بدافع الوعي  ما تفعل"نادًرا"  ها، ولكن تقوم بذلك  في الواقع قرى البيئةالأن و  ،أن تحسن الرفاهية"
الظروف االجتماعية األساسية من  إنكارما يتم بأن بطء وتيرة التطور ال تسمح بتحقيق الرفاهية عند

اختيار في  القرى البيئية  الذي تستند إليه  إلى أن األساس المنطقي    Grinde  ويخلص  ،تاريخنا التطوري 
 الحدس يقوم على الذي لدينا human biology شريةب البيولوجيا الالحلول التي تتوافق في الواقع مع 

 . trial and error طريق التجربة والخطأأو عن   intuitive يالبديه

أو ربما بشكل أكثر منطقية كمزيج   "،من خالل الحدس أو "التجربة والخطأ  تطورتالتي    الحلول،هذه  
استخدامها في استراتيجيات الرفاهية بحيث يمكن سيتم تحديدها اآلن لتوسيع نطاقها  االثنين،من 

 الوطنية.

، والتي يمكن لبيئية لعناصر الرفاهية المشتركةالقرى ا لألساليب المتبعة فيفيما يلي مقارنة نوعية و 
القرى البيئية إلى  عن تستند معظم البيانات و  ،أن تكون مدخاًل محتماًل لعمليات صياغة السياسات

 ع سكانها. لهذه القرى البيئية أو من المحادثات م التي قام بها الباحث زيارات الشخصيةال

نظًرا و . participatory التشاركية/ advocacy المناصرةفي أسلوب هذا البحث هو من المسلم به 
تهدف إلى إحداث تغيير  Global Ecovillage Network (GEN) العالمية للقرى البيئية شبكةالألن 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
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فمن المأمول أن يسهم هذا البحث بشكل   ،  resilienceمرونة  حالة الالمجتمع إلى  تسعى لنقل  إيجابي و 
 غير مباشر في إصالح سياسة الحكومة من أجل التحرك نحو التنمية المستدامة والمرونة المجتمعية. 

 والناشطين في إشراك المزيد من القرى البيئية العالمية للقرى البيئية شبكةالفي هذا المسعى، ترغب و 
 ا البحثهذوبالرغم من أن    ،كباحثين مشاركين في جميع مراحل متابعة مشاريع البحث  هذه القرى،في  

تعمل  بيد أنهاإال أنها ال تتعلق ببساطة بالقرى البيئية،  العلمي،البحث  في مستوى أقل من معايير
بًقا ، والتي لم يتم االعتراف بها ساهذه القرى التي قامت عليها رؤى اللقاء الضوء على أل من خاللها

 .في األوساط األكاديمية

 . النتائج3

 . ما هو الفرق؟3.1

ولكنها نادرة أو غائبة  البيئية،نموذجية في القرى  عناصر وهي ،اً مختلف مجاالسرد عشرين جرى لقد 
، المعاصرة   rural settlementsفي معظم المدن الصناعية والحضرية وحتى في المستوطنات الريفية  

 وهي كمايلي :
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 Pooled economy جمع. االقتصاد الم  3.1.1

المشتركة المجمعة و  المواردالذي يستخدم مجتمع وال الرفاهية،في  أحد العوامل المؤثرةاألمن يعتبر 
التضامن والثروة المشتركة روح حيث أن  ،الفردية المداخيل فييوفر استقراًرا أكبر  يمكن أن يحقق

حاالت للقرى البيئية بعض الفي حين أن هناك و  ،هوية المجتمعبناء التماسك و  يساعدان على خلق
بشكل فإن معظم القرى البيئية لديها اقتصادات مجمعة    المجتمعي،قليل من االقتصاد  لديها قدر  التي  

 مجتمع كمون نيداكافونن مثلة على االقتصادات المجمعة بالكاملومن األ. كامل أو جزئي
(Kommune Niederkaufungen و ) قرية باغناياBagnaia وإلى حد ما قرية سفانهولم 

Svanholm .بلدية باغنيا فcommune  مشتركة للمباني  فيه ملكيةال كليًا،تمتلك اقتصاًدا جماعًيا
 150ى أجر جماعي قياسي شهري يبلغ يحصل جميع األعضاء في باغنيا علو واألراضي واآلالت. 

 شكل مماثل من االقتصاد المجتمعي. اهديلكما أن قرية تاميرا البيئية  يورو.

 Shared work . العمل المشترك3.1.2

في الوقت  واالنتماء،المجتمع روح ب  وي ق شعوريمكنهم خلق  السكان الذين يعملون جنًبا إلى جنب
 إلى أن غريند  يشيرو  ،تقريًبا في المجتمع الحضري الحديثالذي تالشت فيه هذه المشاعر والقيم 
، وربما لم يتم فرق بين العمل بأجر والعمل في المنزل لديهاقبائل العصر الحجري القديم، لم يكن 

فالعوائد . هم الحياتيةممارسات من  اً جزء لقد كانعلى أنه عمل،  ما كان يقوم به الناس آنذاك تصنيف
مقايضتها يقومون بأو التي كانوا يحصلون عليها مقابل الجهود التي كانوا يبذلونها كانوا يستهلكونها 

بينما الحصاد أو الصيد أمًرا طبيعًيا. في نشاطات مشاركة الكانت حيث  ،هم األخرى لتلبية احتياجات 
يمكن للقرى البيئية و الجهود المشتركة ليست واضحة. المشاركات و  حضري،الصناعي المجتمع الفي 

 يعتبر حصاد الزيتون فيو  ،المشاركة عملية لي تسهتساعد على ذات العالقات المجتمعية القوية أن 
أمثلة على الجهود  Città de la Luce قرية شيتا دوال لوتشه ، أو حصاد القمح في قرية تاميرا

 .لكذومع  ،المجتمعية المشتركة المنتظمة

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/commune
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 Work-life balance . توازن الحياة مع العمل3.1.3

المعنية  ، وهي المجموعةجميع األحزاب في المملكة المتحدةالمكونة من المجموعة البرلمانية تقرير 
ويتنافى مع ساعة في األسبوع أمر سلبي  55أن العمل ألكثر من ب  يفيد ،باقتصاديات الرفاهية

الرفاهية في أربعة مجاالت "ت عمل مرنة للموظفين له تأثير إيجابي  لرفاهية، في حين أن توفير ساعاا
يؤكد نفس التقرير أن تأثير العامل في مكان العمل له تأثير إيجابي وأن ساعات العمل و . "سياسية

للتخلص القرى البيئية كوسيلة تستهويهم الحياة في لًبا ما غا الناسو  القصيرة مرتبطة بزيادة اإلنتاجية.
 .حياتهمالتوازن في  الذي يعيشونه وتحقيق"سباق الفئران"  من

من عمل الساعات حد أدني من على ركوب الدراجات والعمل ل سكانها عادة ما تشجع القرى البيئية
لتقديم حد  Suderbyn بينسودر  سياسة استخدمت لقد .االحتياجات األساسية تلبية ضمانأجل 

ضمان تنوع المهام ووقت العمل وإتاحة مساحة للعمل من أجل أقصى من العمل لنصف الوقت 
كرونا سويدية في الشهر إلى  25000إلى مستوى راتب مشترك يبلغ  االنتقالوقد أدى  ،التطوعي

اركة العمل بالتساوي تصبح مشو ألجور العادلة. ل سياسة الجديدةال" من خالل بالعدل تعزيز "الشعور
 ون في المجتمع مترابط  جميع األفرادفي جميع أنحاء القرية البيئية موقًفا معقواًل يمكن اتخاذه، حيث أن  

ويستفيد جميع السكان عندما يتمكن الجميع من الوصول إلى بعض الوظائف مدفوعة  واضحبشكل 
 فرد من التكاليف المشتركة.  الحصول على دخل كاف لدفعه مقابل نصيب كليتمكنون من  األجر، و 

 Inclusive decision making . صنع القرار الشامل3.1.4

، التي تنطوي في الغالب على مشاركة الجميعو   ،صنع القرارعدة أساليب مختلفة لتستخدم القرى البيئية  
يتم عادية  طريقةهناك و . ن في العمليةي يكون الجميع مشاركبحيث  هذه األساليب ُصممتوقد 

كما   ،األشخاص الحاضرين لسماع رأي كل شخص  تتعلق بمجموعةقبل اتخاذ القرار وهي    استخدامها
فرصة لضبط نص اليتيح    بهام ألعلى أو ألسفل أو بينهما قبل اتخاذ القرارعالمة اإل" ب الرأي"قياس    أن

المجتمعات تستخدم العديد من القرى البيئية اإلجماع، وخاصة و لجميع. ل حتى يكون مالئماً القرار 
ولد المزيد من ت التصويت،بداًل من  اآلراء،صنع القرار بتوافق آلية أن  غريند وجد حيث ،الصغيرة

أن يعبر أنظمة ال تزال تسمح للجميع    حجماً   قد تستخدم المجتمعات األكبرو   ،الدعم للمبادرات المعنية
واحد هو  اً اإلجماع ناقصكما أن صارم. التوافق الولكنها قد ال تكون قادرة على االلتزام ب ،عن رأيه
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ازداد االهتمام بنماذج   األخيرة،في اآلونة  و   ،عضو واحد  لدىوسيلة لمنع المجتمع من "أن يكون رهينة"  
 دارة الذاتيةنظام اإلو   sociocracy  نظام الحكم االجتماعيك  الهرمي،صنع القرار المناهضة للتسلسل  

holacracy    لمزيد من المعلومات(انظر    البيئية،أنظمة صنع القرار في القرى    حولHall, 2013.) 

 Conflict resolution . حل النزاعات3.1.5

في المجتمع ف  ،لرفاهيةة لتحقيق امهميعد من العناصر الالخالف في الحياة االجتماعية اليومية    معالجة
يتم حل هذه النزاعات في و  ،غياب الترابط بين أفراد المجتمعالنزاعات دون حل بسبب  تظل الحديث،

حيث يرى   ،عالقرى البيئية كما تظهر على األقل في كثير من األحيان كما هو الحال في بقية المجتم
 ،بها له تأثير سلبي على اآلخرين غير المعنيينا ، ووجودههذه النزاعات خرون في المجتمعاآل

تطوير أدوات  الفاضلة التي ارتضت أن تتعايش فيما بينها بسالم، عمدت إلى، المجتمعات وبالتالي
 )أي بإتاحة   fishbowl  حوض السمكومناقشات  غير العنيف،    التواصلوتقنيات لحل النزاعات مثل  

أن البشر في مجتمعنا   Grinde يقترح و الكوكبة. ومنتدى  ،النقاش(مشاركة المجموعة بأكملها في 
قرب إلى معيارنا التطوري، مثل القرية البيئية األظروف  الوأنه في    ،الحضري الحديث يشعرون بالتوتر

عن األنانية  وإبعاده والرحمة،للمجتمع نحو الخير  السلوك البشري استمالة يمكن  القبيلة،بحجم 
المزيد من اللطف والرحمة في  استثارةيقترح أيًضا أنه من الممكن  النظرية،من الناحية و  والعدوان.

قبائل العصر الحجري، لكن مثل هذا الجهد يتطلب الحزم. ومع مما كان معتادًا عند المجتمع أكثر 
 ,Grinde) البشرية بمجموعة من "الحدود المرنة" التي تحددها جيناتنافإن التنوع البشري مقيد  ذلك،

البيئية أداة "المنتدى االجتماعي" لحل النزاعات وتنمية الشخصية.  ZEGG زيج . لقد طورت قرية(
مزيد من التجارب في محاولة للقضاء على الغيرة، بإجراء الالبيئية  Tameraا مير ات ت قرية كما قام

 مبدأ أساسي في جهودها البحثية للسالم. و وه

 Limited hierarchy . التسلسل الهرمي المحدود3.1.6

ن األفكار السائدة للتعاون الطبيعي والزراعة المستدامة ألنادرا ما تكون هرمية بطبيعتها القرى البيئية 
المباشرة واالجتماعات الجماعية الكبيرة  المشورةيبدو أن و توحي بوحدات المركزية ذاتية التنظيم. 
يعمل السكان في هذه حيث  ،لإلدارة في القرى البيئية السائدومجموعات العمل واللجان هي الشكل 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
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المجتمعات  رغبةموظفين ينفذون  حجمًا لديها القرى البيئية األكبرو  ،الهياكل على أساس تطوعي
 ويكونون مسؤولين عن ذلك.

بالنسبة لبعض المجتمعات ذات المسار الروحي الواحد والقائد الروحي   األمر مختلف قليالفي حين أن  
القادة  يتناوب فيها (flat organisations) مسطحة تنظيماتفإن معظم القرى البيئية لديها  الوحيد،

لعضوية ا لتنظيم حجمًا لديها إجراءاتمعظم القرى البيئية األكبر كما أن المنتخبين من قبل السكان. 
 فئات فئات مختلفة من األعضاء )مثل Damanhurأتحاد لدى و  ،إلى فئات األعضاءتقوم بتوزيع 
قرية  فيو تم انتخاب قيادتها. بأدوار ومسؤوليات مختلفة، ولكن يتقوم ( )ج(و)ب( و )أ( المواطنين 
، يتعين على الوافدين الجدد خوض سلسلة من الدورات تستغرق حوالي عامين Findhorn فيندرهون 

 . Findhorn Foundation مؤسسة فيندرهون  ليصبحوا أعضاء في

 Dimensioned communal group ذات أبعاد محلية مجموعة. 3.1.7

تعتبر العالقات االجتماعية وتماسك المجتمع من العوامل الرئيسية لرفاهيتنا )الرفاهية في أربع مجاالت 
البيئية بشكل عفوي تشكلت القرى حيث (. Wellbeing in four policy areas, 2014)سياسية 

أن االتصال   Grinde يرى و بسبب عدم الرضا عن حجم المجتمع الحديث. و في جميع أنحاء العالم 
عائالت النووية التي تقع داخل شبكة بالعالم القبلي المترابط في العصر الحجري القديم استبدل بال

 بشكل سلبي. تركيبنا الحيوي تفاعل معها ي اجتماعية أضعف وغير مستقرة نسبًيا، والتي 

بتخفيض حجم المجتمع حتى يتمكن األفراد من تكوين روابط عاطفية مع األعضاء   القرى البيئية  تقومو 
القرى تشتمل  و  ،يس فقط العائلة النوويةأكبر، ول  محليةاآلخرين، وخلق حياة اجتماعية حول مجموعة  

 (. Grindeعلى سمات تشبه طريقة الحياة القبلية التي تتوافق أكثر مع تاريخنا التطوري ) البيئية

 وينشئ  معيارًيا،يختار البعض اآلخر نهًجا  و   ،تضع حدوًدا واضحة لنمو المجتمع بعض القرى البيئية
 االسم،" كما يوحي Damanhur"اتحاد  ،فرق عمل ومجموعات حية جديدة عندما تتوسع المجموعة

تتوسع قرية سيبين و  ،جاورةتالجماعية الموجودة في عدة قرى م السكنية" المراكزعدد كبير من "يمثل 
يتم تشكيل مجموعات   هناك،و   ،وتضيف منزاًل كل عام  مطرد،البيئية بشكل    Sieben Linden  ليندن
 منازلهاط ي م وتخطي تصممعًا ب تقوم ، تنشأ في الغالب في دوائر متحركة من القوافل التي سكنية

في نهاية و   ،شخًصا  15  يتسع لـ ليكون شقة واحدة في طابقين    ُبنيمبنى  مؤخرًا  صمم  ولقد    ،ةالمستقبلي 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0029
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
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شخًصا  15اشتراك  وأن االجتماعية،األبعاد  الميل إلى أدرك السكان أنه كان مفرًطا في المطاف،
حول المنزل إلى ت  النهاية،في و عليهم.  ًا كبيراضغطقد شكل للغاية و  أمرًا صعباً في مطبخ واحد كان 

 ثالثة إلى ثمانية من السكان.تتسع كل منها لمجموعة من شقق مشتركة  3

إلقاء بعدد من السلوكيات الثقافية المشتركة مثل  يرتبطتشكيل المجتمعات والمجموعات الفرعية ان 
 ،ومناسبات الشعائر الدينيةفاالت واالجتماعات واالحت  ةالعشاء المنتظمدعوات و  والترحيبالتحية/ 

يجابية والمساعدة في جعل مجموعة من الناس اإلعالقات ال األساليب على بناءهذه  حيث تساعد
، "من أجلك" كتحية ومعناها" con te"عبارة  Damanhurيستخدم سكان و  ،تعمل بشكل جيد مًعا

تساعد والخبرات اإليجابية  الطعام تبادل وجباتكما أن  ،للداللة على أنهم يهتمون ببعضهم البعض
 Kommuneيتناول أفراد مجتمع كمون نيداكافونن )و  ،األخرى على تطوير العالقاتهي 

Niederkaufungen)  تناول األحد محجوزة لأيام لكن أمسيات و ، وجباتهم بشكل جماعيمعظم
للرجال والنساء  المنتظمة مامات البخارتعتبر ح و  ،حجماً  األصغر السكنيةمجموعات اللوجبات في ا

سكان  وجدكما  ،لحوار المجتمعينهم يديرون فيها االبيئية مهمة أل Kovcheg في قرية كوفتشيج
البيئية التي كانت تعمل  قريتهمأن الساونا حيوية للغاية لتطوير  Livonsaari البيئية قرية ليفونساري 

 األول.قبل االنتهاء من المنزل  تسبعة حمامابها 

 Celebration حتفالاال. 3.1.8

 ، هوية المجموعة واالنتماء تمثل عوامل مهمةأن  حيث   االجتماعي،ترتبط بالسياق   بطبيعتها  الرفاهية
واالستمتاع تأثير على الرفاهية أكثر من االسترخاء لها مًعا ت التي يجتمع فيها السكان الحتفاالوا

التي يتم تنظيمها االحتفاالت ف ،واألحاديث الجانبيةالطعام والشراب والموسيقى والرقص  بتناول
العديد و   ،الحياة إلى فترات ال تنسى  ، تقسمأعياد الميالد والذكرى السنوية والوالدات واألعراسبمناسبات  

احتفاالت جديدة ال ترتبط بالعطالت السائدة ذات الطابع  إلى تنظيم تميل أكثرمن القرى البيئية 
مناسبات  كذلك احتفاالت الحصاد والزراعةاألطوار الشمسية والقمرية و االحتفاالت ب تعد و  ،التجاري 

حلم حيث أن  االحتفال المرتبط بالعمل مهم للمجموعات أيًضا.  كما أن    ،للقرى البيئية  وفعاليات شائعة
لمشروع أو المجتمع المرتبط بالقرى البيئية لتعبئة  منهجيات الهما من    ELOSلـ    التنين وطريقة الواحة

يشير إلى   السابقة،لجهود  معتبرة على ااالحتفال بالوظائف كمكافأة  و   ،احتفاالت ختاميةوالتي تتضمن  
 ويصبح ذكرى إيجابية للمشروع المكتمل. ،اكتمال المرحلة
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 . قيم جديدة ورؤية عالمية مشتركة3.1.9

 New values and common worldview 

لسعادة والرفاهية محور المجتمع هو مجموعة العامل األساسي الذي يمكن أن يساعد على أن تكون ا
 معظم القرى البيئية وقد تبين أن    ،بديلة من القيم واآلراء المنفصلة عن تلك السائدة في المجتمع الغربي

 Joanna  المتعلقة بالتحول النموذجي لما تسميه جوانا ميسيمجموعة مشتركة جديدة من القيم  لديها  

Macy  "التحول العظيم"  Great Turning  . العميقة   بعلم البيئةيمكن توقع مشاركة األفكار المتعلقة  و
االجتماعية أو الديمقراطية العميقة أو البساطة التطوعية أو الزراعة المستدامة من قبل  البيئة علم أو 

هذه المجموعة المشتركة من القيم هي التي تسمح للشبكة و العديد من القرى البيئية.  معظم السكان في  
القرى  هذه أنواع مختلفة من بتجميع Global Ecovillage Network GEN البيئية للقرى العالمية 

 Krisna قرية كريسنا فولجي  مثال على ذلك هو العيش البسيط فيولعل خير مًعا في شبكة واحدة. 
Völgy  التميز للقرية   بجائزة  ةفائز باعتبارها المن قبل القرى البيئية في أوروبا    تي انتخب ت ، الي المجرف
، والتي تتيح للمجتمع تحقيق مستوى عاٍل من الرفاهية   Ecovillage Excellency Award   البيئية

 بيئية.للبصمة المع جزء بسيط من المعيار األوروبي 

البعض فهذه تختلف بين المجتمعات، و  ،رؤية مشتركة للمجتمع العالميالعديد من القرى البيئية لها 
 تتعلقمجموعة بدائية أكثر من األفكار لديها منها روحاني، والبعض اآلخر سياسي، وبعضها 

وكلها   وعلم البيئةهناك صلة بين النظرة الوجودية للعالم والرفاهية، والروحانية  و   ،االستدامة واإلنسانيةب 
(. العديد من القرى البيئية سريعة النمو لها مذاهب Pluta, 2012عمليات جماعية ) يوهمترابطة 

نها تسهل أن األديان ال تملك فقط القدرة على إسعاد الناس، ولك  إلى  األبحاثوتشير    ،دينية أو روحية
بتحسين أن يقوم  للتدين  بحيث يسمح  أن دماغ اإلنسان قد تطور    Grinde  ويقولقبول قواعد المجتمع.  
 .وانتمائهايمكن للممارسات والطقوس المنتظمة أن تبني هوية المجموعة كما  ،التماسك االجتماعي

 فكرة فيلم أنستازيا  ث أنحي   ،هناك عدد من القرى البيئية التي تشترك في مسارات روحية أو أيديولوجية
ويمكن رؤية مهيمنة في أوروبا الشرقية.  Vladimir Megre من كتب فالديمير ميغري  اةالمستوح 

كما أن هناك عدة قرى  ،في جميع أنحاء العالم -ISKCON eller Krishna قرى إيسكون كريشنا
  L'Archeالبشرية وحركات الرك  التي تعتنق فلسفة الطبائع Camphill يلبهكام منها قرية

المناهضة للعنف، وقد توحدت وكل هذه القري فيما بينها لتشكل مجموعة من القرى البيئة التي تعمل 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0026
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مجموعة تمثل  Kommunja كما أن شبكة كومونجا   ،على بناء التكامل بين األشخاص المعاقين
شبكة من القرى البيئية  Green Phoenix وتمثل غرين فونيكس ،أخرى من الجماعات السياسية

بيئية القرية الأحد أفضل األمثلة على  يمثل ،البيئية Damanhurولعل اتحاد قرى  ،الروحية األكبر
تطور إلى مجموعة معقدة من المعتقدات التي تتفرع إلى  ، وقدمشتركوال الواحد روحيالمسار الذات 

 الفن والطب والثقافة.

 فتاح. عالقات شخصية أعمق وان3.1.10

Deeper personal relationships and openness 

أن هذا ، ما قاله غريند، ولكن وفًقا لـ في أيامنا هذهوانعدام االنتماء شائًعا جًدا  االنعزال أصبحلقد 
لعقل" ل "مكافآتتوفر العالقات االجتماعية  حيث أن ،ليس منتشًرا في ظل التطور البشري االنعزال 

في  نخرطي  و أتواصل مع األصدقاء، ي  وأ، أو يشعر به، الحبما يقع في عند الشخص بها يشعر
حياة األصدقاء والجيران. ربما تكون العالقات مع البشر اآلخرين "المصدر األكثر فاعلية   معالتعاطف  

مستوى عاٍل من الرفاهية. وبالتالي، من الممكن تسهم في تحقيق للمشاعر الجيدة" والتي يمكن أن 
الذين يشعرون بالرضا بنشر مشاعر  الناس السعداء يقوميجابية حيث اإلفعل الدود تعزيز دورة ر 

القرى البيئية هي منصات مثالية لزراعة مثل هذه و  ،تصاعدية وبوتيرةفي محيطهم  واإللفةالرحمة 
 .الزيادة التصاعدية في المشاعر اإليجابية

لتعزيز مستوى عاٍل  ضرورية جداً يبدو أن القرى البيئية تقدم عالقات اجتماعية ذات مغزى، وهي و 
العديد من القرى البيئية قادرة على التعامل بشكل مفتوح مع مشاكل األمراض العقلية  ،من الرفاهية

مثل المنتدى   بعض األساليباستخدام  وذلك ب   ،حجماً   األكبر  اتالتي ال يتم االعتراف بها في المجتمع
سكان يبدو أن  و ،  وعدم الميل إلى إصدار األحكام المسبقة على اآلخريناالجتماعي واالستماع العميق  

يعتبر المنتدى االجتماعي و   ،اكتساب الرفاهيةالتالي  و   ،قادرون على إنشاء عالقات أعمق  القرى البيئية
قرية سيبن  مجتمعية المكثفة في، واألسابيع ال Tamera منتدى قرية تاميرا، و  ZEGG قرية زيجلـ 

 ، كل هذه (لمدة أسبوع)حيث ينتقلون إلى أماكن مشتركة    Tamera  تاميراو   Sieben Linden  ليندن
تقنيات أبسط مثل "تسجيل الوصول" وهناك  ،عالمات مميزة لهذا االرتباط األعمق بين أفراد المجتمع

يحاول العديد من و  ،م العاطفية الحاليةبالتحدث عن حالته للسكانتسمح التي والمشاركة الجماعية 
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  إثارةتجنب لة استخدام االتصال غير العنيف كوسيلة لتحقيق اتصاالت أعمق و ي البيئ سكان القرى 
 اللفظي الالواعي. كاالعتداء قائمة الصراعات ال

وهو أيضًا احتياجاتنا الحقيقية لبعضنا البعض،    للتعبير عنوسيلة    ببساطة  التواصل غير العنيف هو 
إن  ،إيذاء بعضهم البعض دون علم إمكانيةفي السكن حول بمثابة توعية لآلخرين الذين يشاركوننا 

القرى البيئية كمستوطنات محددة ديموغرافًيا بوضوح تجعل من الممكن معرفة ما إذا كانت الكتلة 
 المجتمع. في رفاهيةمن مستوى ال تحسنالحرجة من التواصل الالعنفي يمكن أن 

 Physical contact صل الجسديواتل. ا3.1.11

 حينمالمسة الجلد للجلد ألن  ،اللفظي للتواصلكمل م )اللقاء المباشر( التواصل الجسدي المباشر
العديد  وهذا التواصل الجسدي تتبناه ،بينهم الرفاهية يعزز مستوى  بعضاً بعضهم الناس يعانق يسلم و 

 ويتصافحون  بعضهم البعضما يسلم األشخاص على المجتمعات في كثير من األحيان عند هذه من
إنشاء دوائر من األشخاص الذين يتكاتفون   حيث أن  ،العاديةالمجتمعات    مما هو عليه الحال فيأكثر  

 . GEN الشبكة العالمية للقرى البيئية سمة قياسية في تجمعاتفيما بينهم أصبح جسدًيا 

يستمع فيها لطعام، للتقدير إلظهار اقبل وجبات الطعام بشكل أساسي الجلسات التي يتم عقدها 
 ،لقرى البيئية في العديد من األماكنتمارسه ابعمل الطهاة كتقليد  ويشيدون لمكونات الحاضرون إلى ا

كل جلسة  " فيالفضفضة" و"المداخالت"من خالل ، البيئية Findhorn فيندهورن  ربما تكون قريةو 
 .الوعي التامهي التي تمارس اتصااًل جسدًيا متكرًرا مع  ،تعقدها

المالمسة والعديد منها يتضمن  ،االجتماعات الطويلة لالستراحة والترويح أثناءيتم استخدام األلعاب و 
حيث تقوم دائرة تضم  الجماعي،التدليك وهناك أيضًا  ،أو اإلمساك باليدين أو المعانقة مع اآلخرين

بينما يقوم الشخص أمامه، كتف الشخص الذي بتدليك  شخص، حيث يقوم الشخص أكثر من مائة
 هي ممارسة شائعة. و ، الذي يقف خلفه بتدليك كتفه هو 

 ،يسهم في تعزيز روح الجماعةو   االجتماعي،وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذا النشاط يسهل االتصال  
عند اختتام العديد  كما أن السالم والتواصل باألحضانالرفاهية الشخصية.  ويعزز العضالت،ويريح 

 من الجلسات أمر شائع تماًما في حركة القرى البيئية.
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 Child-centred perspective الطفل محور حولالت. 3.1.12

الجيل فلعله من السهل أن نبدأ ب  المجتمع،تقديم فكرة الرفاهية باعتبارها الهدف الشامل في  لو أردنا
يتجمع األطفال مًعا في رياض األطفال والمدارس   عندما.  كبار السن  السكان  األكثر انفتاًحا منو القادم  

مستوى أعلى من فإن تعزيز التركيز على الرفاهية قد ال يكون مفيًدا فقط لتحقيق  الشباب،ونوادي 
يحد في تقليل التكاليف االجتماعية و  ويتسم بالفعاليةأيًضا اجتماعًيا واقتصادًيا  ه مفيدولكن  الرفاهية،

فإن االهتمام  وبالتالي، ،قادرين على االنسجاممواطنين غير الذي يؤدي إلى التبذير االقتصادي من 
ولعل   ،ألي استراتيجية وطنية للرفاهية  عام  مهمة وذات تأثيربتنمية الرفاه العاطفي لألطفال هو قضية  

تجاهل السالمة  لدى األطفال قد يكون مرده إلىالقلق  ياتمستو االرتفاع الذي نراه هذه األيام في 
 ألطفال.هؤالء العاطفية ل

من ف. حالة االنفصال عن األطفال التي تعيشها المجتمعات، هي في الواقع ظاهرة جديدة كلياً إن 
حيث كان اآلباء واألمهات يحملون   ،والديهمب   وثيقكان األطفال دائًما على اتصال    خية،التاري الناحية  
 ن نامو ي ورش بجوار آبائهم، و الفي  ن عملو أو تجدهم يلعبون أو ي  الحقول،إلى  ويصحبونهم ،أطفالهم

 والتفريقاالنفصال إلى تشجيع مجتمعنا الحديث في الواقع  بينما يميلفي أماكن قريبة من والديهم. 
بعد   ما  رعاية لألطفالتقوم ب ع مراكز الرعاية النهارية والمدارس التي  ي تشج ويقوم ب   ،بين األطفال واآلباء

األطفال حول العالم ٪ من 70حوالي  المثال،على سبيل ف ،ذلكتؤيد المدرسة والتوصيات الحكومية 
لديهم غرفهم  سنة 18و سنوات  10بين  من الذين تتراوح أعمارهم ي السويد٪ من األطفال ف93و 

 (.SLL 2012 and SCB/Boverket, 2014الخاصة )

متقاربين مكان العمل والمنزل ، و العمل والترفيه بشكل أكبر بين تشابكهناك  البيئية،في القرى بينما 
لعمل أكثر تكرارا مما يمكن توقعه في اتصال األطفال بآبائهم في أماكن ا كما أن ،من حيث الموقع

خالية من السيارات، ها البيئات   بفضل، في كثير من األحيان  تشجع القرى البيئيةحيث  البيئات الحضرية.  
، من المنزل إلى أماكن العمل واألماكن االجتماعية القريةاألطفال الصغار على التنقل بحرية في  تشجع  

البيئية على أنشطة األطفال ولديها تقليد في  Sieben Linden سيبن ليندن تؤكد قريةو األخرى. 
 التي تنظمها الشبكة الدولية للقرى البيئةالدولية  في المناسبات والفعالياتاألطفال مع البالغين  جمع

GEN . 
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 ني هذا تقديم ويع،  "من اآلباء  مائةالطفل يحتاج إلى  "تلتزم العديد من القرى البيئية بالمثل القائل بأن  و 
فإن السماح للبالغين   ذلك،مجتمع القرية البيئية. ومع    نجدهاالعديد من النماذج المتنوعة التي يمكن أن  

 اآلخرين بالمشاركة في تعليم قيم األطفال غالًبا ما يكون حساًسا.

ميونيداد قرية كو   ؤكدحيث ت ،على زيادة االتصال بين الوالدين والطفلليست كلها تشجع  القرى البيئية  
 منفصالً يكون شباب للبيت  أهمية وجودوروغواي على األفي  (Comunidad del Surديل سور )

 Sieben ي قرية سيبن ليندنفو . البيئية Tamera قرية يوجد حل مماثل فيو  ،بيت الكبارعن 
Linden  ،في جولي  الشبابية  السكنيةمجموعة  ال  Jule    للمراهقين اآلن مساحة اجتماعية منفصلة  تضم
 والشباب.

 Self-development practices . ممارسات التطوير الذاتي3.1.13

باإلضافة إلى  االنعكاسية،والممارسات  الذاتيعلى الحاجة إلى التطوير  تؤكد البيئيةمعظم القرى 
وغا التأمل والي ك بعض الممارسات لذا فإنو  ،اسية لتعليم تصميم القرى البيئيةالمناهج العالمية القي 

 Findhorn فيندهورن  في حين أن قريةو جًدا كممارسات جماعية وفردية في القرى البيئية.  ةشائع
مفتوحة ألعضاء المؤسسة والضيوف والمجتمع الحدائق ال جلسات تأمل يومية في لديهاالبيئية، 
أكثر من    Findhorn  قرية فيندهورن   كون ت وقد  مسار روحاني.  أنها ال تعتنق أي  الرغم من  ، ب المحيط

 Findhornحيث تقوم مؤسسة فيندهورن  ،نظم دورات تدريبية في تطوير الشخصيةالقرى التي ت

Foundation  وكلية فيندهورنFindhorn College سلسلة من الدورات التدريبية  التابعة لها تقدم
طريقة  أيضاً   وهي  ،الخبرةمن أسبوع ابتداًء   ،Isra of Erraid  ومركز  Cluny Hill كلوني  في منشأة

مثل هذه الدورات التمهيدية، الكبرى لديها معظم القرى البيئية و . القرية البيئيةلى عضوية للحصول ع
يام المفتوحة للسماح للزوار األفي حين أن القرى البيئية الصغيرة قد تنظم عطالت نهاية األسبوع و 

جزًءا تمثل  Damanhur اتحاد لعبة الحياة في ا أن ممارسةكم ،التي تقوم عليها القريةفكار األبفهم 
 .الذاتي أبعد من ذلك في تطويرهم والتي تذهب إلىمن عملية التطوير الذاتي الداخلية ألعضائها 

بالسلوك المسؤول عن الرفاهية والسلوك ، وتقوم بربطها  تعزيز اليقظة الذهنيةتهتم ب  القرى البيئيةبعض  
هي حالة من الوعي تركز بشكل نشط على إدراك الحاالت الداخلية والحقائق   الذهنية  اليقظةو  ،البيئي

ص الفجوة بين ارتبطت زيادة اليقظة بانخفاض الرغبة المالية، وتقليوقد  ،(Pluta, 2012الخارجية )

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0026
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وهو ، ما يمتلكهشعور الشخص بالتقدير لتؤدي زيادة اليقظة الذهنية إلى و تحقيق الثروة والتطلعات. 
 رفاهية. ال ما يحقق له قدرًا أكبر من

لتحسين  العادييمكن استخدامها في المجتمع المناسبة التي طريقة الكون الذهنية ربما ت  اليقظةو 
لشخص"، خاصة في الخدمات التعليمية والصحية ل ةرعاية الكاملالتقديم الرفاهية العاطفية في "

الكثير (. Wellbeing in four policy areas, 2014  -)الرفاهية في أربعة مجاالت سياسية 
للجميع فرصة  يتسنىقبل بدء االجتماع حتى " "صمت"لحظات الالقرى البيئية تستخدم ممارسة  من

" أيًضا في االجتماعات والتجمعات الحضوراستخدام "تسجيل  يتمكما ". تلك اللحظةالوصول في 
أي شيء يثقل كاهلهم حتى يتمكنوا من وضعه جانًبا بشكل أفضل بالتعبير عن للسماح للمشاركين 

 برفع ، "المداخالتفي " Findhorn قرية تقاليدكما أن  ،"حاضرين في تلك اللحظةوأن يكونوا "
من خالل السماح ف ،بداية كل جلسة عمل، لها نفس الغرضدائرة في  شكل فيأيديهم المشاركين 

عن هذه المشكالت في  اإلفصاحفإنهم قادرون على  أذهانهم،للمشاركين باالعتراف بالمشكالت في 
 مما يساعد الجميع على التركيز على المهام قيد التنفيذ. الحالي،الوقت 

 Inclusiveness . الشمول3.1.14

يراه الناس ويسمعون ما وأن  ،أن يشارككل شخص ه البد لالبيئية تؤكد على أن الرفاهية في القرى 
البيئية تجذب األشخاص الذين لم يحققوا نجاًحا جيًدا في المجتمع  إن القرى  كان يقالوقد  ،يقول

ومع ، صعب" التعاون معهمي" من األشخاص الذين على أنهم سيتم تصنيفهموأن العديد منهم  العادي
للمشكالت التي هؤالء األشخاص وإيجاد حلول  استيعاب واحتضانالقرى البيئية من  تمكنت ذلك،

األشخاص ذوي المستوى المنخفض من الرفاهية في القرى البيئية  استيعابيتم  وبالتالي، ،واجهتهم
 هم بشكل فعال. يت وزيادة رفاه

تكون وربما  الدولة،فعااًل لموارد باعتبارها استخداًما  الحياة العاديةهذه العملية مرغوبة لتكرارها في 
 الستشفاء والسجن.مقابل االدولة  التي تتحملها تكاليفاللخفض الوسيلة المناسبة 

ذوي  من األشخاص الستيعابتتمتع القرى البيئية األكبر بمزيد من القدرات واإلجراءات والموارد و 
إلعطاء االهتمام الفردي   مزيدًا من الوقت  حجماً   قد يكون للقرى البيئية األصغرو   ،الرفاهية المنخفضة

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0029
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خاصة إذا كان الرفاه  الالزمة،ولكن قد ال يكون لديها مجموعة من الكفاءات    المحتاجين،لألشخاص  
 المنخفض مرتبًطا بقضايا الصحة العقلية. 

كن أن حيث يم البيئية،من السهل عالج الرفاهية المنخفضة بسبب نقص الموارد المالية في القرى و 
 بتكاليف مالية مخفضة.للمعيشة و  يوفر النهج المجتمعي مع المشاركة مستوى جيًدا

 حركاتفي  لقرى البيئيةإن مبدأ الستيعاب أو األحتواء يعد من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها ا
يكون  بحيثمجتمعات صغيرة هذه الحركات  وتنشئ. L'Arche الرشو  Camphill كمبهيل

اإلعاقة قادرين على االندماج بشكل كامل في النظم االجتماعية الخالية من االستبعاد   األشخاص ذوو
 .العاديالمجتمع الذي يشعر به الناس عادة في 

 Emphasis on arts and culture . التأكيد على الفنون والثقافة3.1.15

ها ديلو  ،الرفاهيةمستويات أعلى من هناك أدلة على أن تجربة الفنون والثقافة ترتبط ارتباًطا مباشًرا ب 
 سياسية،الصحة والدخل )الرفاهية في أربعة مجاالت تمامًا كتأثير على العوامل الرئيسية للرفاهية، 

14Wellbeing in four policy areas, 20 في رفع  مساعدةلل(. الفنون مهمة بشكل خاص
على سبيل المثال، في منازل كبار السن وفي مراكز احتجاز الشباب.   لرفاهية،ل  المنخفضة  المستويات

وبالتالي زيادة الشعور  المجتمعي،يمكن للفن والثقافة كسر العزلة االجتماعية وزيادة التماسك و 
 بالرفاهية.

التي تعرض  فنون الوخاصة الفنون التشاركية بداًل من  الثقافة،تركز على القرى البيئية غالًبا ما 
حيث تكون المشاركة أكثر قيمة من المواهب.  ،الغناءأحد هذه التعبيرات هو جلسات  ،لجمهورل
قرية  تمكن مجتمع وبالمثل، ،الجميع في إنتاج تجربة موسيقية واحدة مشاركةالجانب المهم هو ف

لعام  GEN لشبكة العالمية للقرى البيئيةا مؤتمر استضافالذي  Krisna Völgy كريسنا فولجي
من إشراك عدة مئات من الضيوف في جلسة الرقص اإليقاعي للحصول على تجربة جماعية   2012

يسية، " االجتماعية الرئ عناصر االرتباطالثقافة كواحدة من "  تستخدم  قرى بيئية أخرى وهناك    ،متماسكة
المتعددة والمجموعات الموسيقية ومجموعات  Kovcheg قرية كوفيتشل الموسيقية جوقاتالمثل 

كما  ،على األداء الثقافي ونوعه الخاص للفنون المختلفة Damanhur اتحاد وبالمثل يؤكد ،الرقص

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0029
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جزًءا   كان  المحافظالفن البشري التشاركي    . كما أنأيًضا على التعبير الفني   ZEGG  قرية زيج  ركزت 
 .البيئية Tameraقرية  من تاريخ

 Healthy food الصحي الغذاء. 3.1.16

تستخدم القرى و وتناول الطعام الصحي.  بالغذاء أيضًا باالهتمامالعالي من الرفاهية يرتبط  المستوى 
وقضايا الغذاء غالًبا ما تكون ، مهمة لتماسك المجتمع وجبات العشاء المشتركة كمناسباتالبيئية 

تفضل الطبخ  معظم القرى البيئيةو . أو يتم تفكيكها بسببه القرى البيئيةالذي تقوم عليه هذه األساس 
هم تقدير يضعون أيديهم على صدورهم للتعبير عن السكان الذين  كما أن مجموعة ،النباتي والعضوي 

 بًيا في القرى البيئية. تقليًدا شائًعا نس ، تعتبرلطعام الذي يتم إعدادهل

تقديرها لرفاهية القهوة الحقيقية والبرتقال من خالل  عن البيئية Findhorn فيندهورن  قريةوتعبر 
مقهى  Sieben Linden قرية سيبن ليندن ستضيفوت  ،ا فقط في مركز المجتمع يوم األحدمتقديمه

 لسكان والجيران.ل، حيث تعد القهوة والكعك نقطة جذب رئيسية اشهرًيا للقرى المحيطة به

 Physical activity . النشاط البدني3.1.17

تعمل على تعزيز القرى البيئية  و   ،عاماًل مهًما في الرفاهية  يعتبر  اللياقة البدنية والنشاط البدني المنتظم
يدعم مستوى عاٍل وهو ما ومي، ي  بشكل وممارسة النشاطات البدنيةالمشي وركوب الدراجات رياضة 

ركوب الدراجات من  تشجيعمنذ بدايتها البيئية   Suderbyn قرية سدربين قّررتولقد  ،من الرفاهية
محطة إصالح ، كما تقوم ، مما يجعل الدراجات متاحة للضيوفالمجاورة Visby فيسبيقرية وإلى 

الذين سياح ال بالمساعدة عند مرور الدراجاتلتشجيع ركوب السويدية  للجمعيةالدراجات التابعة 
في " إنرجايزر"كاسحات الجليد" و" مثلغالًبا ما ُتستخدم األلعاب البدنية و الدراجات. يستخدمون 

التواصل تعزيز القرى البيئية لزيادة الدورة الدموية واليقظة و التي تنظمها جتماعات االتجمعات و ال
 االجتماعي.

 Proximity to nature ة. القرب من الطبيع3.1.18

اإلدراكية والجسدية،  صحتهتحسين يسهم في في الطبيعة اإلنسان الوقت الذي يقضيه لقد ثبت أن 
، استثناءات قليلة دائًما، وب القرى البيئيةكما تقوم  (.  Pluta, 2012لرفاهية )هو من العناصر المهمة لو 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0026
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 Pluta  بلوتا  يشيرو في المناطق الحضرية.    هو أقرب من المتاح  ،منتظم بالطبيعةتقوم بتنظيم تواصل  
منغمسين في الطبيعة، تزداد الدوافع الذاتية مع زيادة مشاعر االستقالل واالرتباط إلى أنه عندما نكون  

 . البيئيسلوك تحسين الوهذا بدوره يؤدي إلى  ،بالطبيعة

، المفيد للصحة عشبيالشاي تأسيس تجارة الالبيئية من  Scheibenalp شيبينالب قريةتمكنت قد ل
كما قامت قرية سيبين   ،بجبال األلب  الطبيعة المحيطةمن  التي يتم جمعها  بناًء على مجموعتها البرية  

ال تخدم وهذه الروضة ، في الغابةطفال لألروضة بتدشين البيئية اآلن  Sieben Linden ليندن
 Lakabe قرية الكابي كما أن ،كلها قط، ولكنها تجذب األطفال من المنطقةهذه القرية ف أطفال
تكافل الاالعتماد على الذات في  تعلمت  الجبال الريفية،  تقع ضمن    وهي أقدم جزيرة في إسبانيا  البيئية،

 مع الطبيعة الوعرة المحيطة بهذه القرية التقليدية التي كانت مهجورة سابًقا.

 Environmental activism . النشاط البيئي3.1.19

وتشير  ،الذي يعيش فيه محيطهلية لآلخرين و ترتبط الرفاهية بالشعور بأن حياة المرء لها معنى وأهم
لم تعد   القرى البيئيةف  ،ةالعالي   يميلون إلى الشعور الذاتي بالرفاهية  سكان القرى البيئيةأن  إلى  األبحاث  

 ,Hall) التحول الذي تشهدهبشكل عام معزولة عن المجتمع األكبر، ولكنها تشارك بنشاط في 

Hall, 2014b ,2014a  .) تشارك و   ،تعمل القرى البيئية في الواقع كقواعد للناشطين في مجال البيئةو
 رة. و جاممدينة اللالعديد من القرى البيئية في الحركة االنتقالية ل

مثل الشبكات الوطنية  ترتبط ارتباًطا وثيًقا بحركة القرى البيئية،، لتنظيفل "!نفعلهادعونا إن حركة "
غير الحكومية  "Trees for Lifeأشجار من أجل الحياة "منظمة  وقد بذلتفي إستونيا وسلوفينيا. 

وقرية  ،اإلسكتلنديةإلعادة غابة المرتفعات  Findhorn فيندهورن  قرية انطالقًا من جهًدا طويل األمد
الرئيسيين  المعارضين وهي من Lublin لوبلينبالقرب من البيئية التي تقع   Dąbrówka دابروكا

 لكائنات المعدلة وراثًيا في بولندا من خالل التحالف الدولي لحماية الريف البولندي.ل
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 . السلوكيات المسؤولة بيئيا3.1.20

 Ecologically responsible behaviours (ERBs) 

وإطفاء األنوار غير المستخدمة، واألطعمة الصديقة  االستخدام،قابلة إلعادة الكياس األإن استخدام 
ذات العواقب البيئية المنخفضة هي سلوكيات مسؤولة بيئًيا   األسريةللمناخ، والتنقل البيئي، والخيارات  

(ERBs)،  مسؤولة بيئًيا السلوكيات ال ترتبط بشكل إيجابي مع الرفاهيةوBrown & Kasser, (

 Kasser and  كاسر وريان  يسترشد مثل هذا السلوك بامتالك القيم الجوهرية التي حددهاو .  2005(

6)Ryan (199  العالقات ومشاركة  التطور الذاتي وبناءعلى أنها تلك التي توجه الشخص نحو
 المجتمع. 

تكثف وتشجع ب من خالل قواعد المجتمع وكذلك القيم الجوهرية المعززة اجتماعًيا،    البيئية،القرى    وتقوم
ة الراجعة اإليجابية تصبح هذه االختيارات جزًءا من حلقة التغذي و  ،الخيارات اإليجابية لتغيير السلوك

تسهم في تعزيز فإن الرفاهية  وبالتالي، ،التي تخلق مشاعر أكثر إيجابية وإحساًسا أعلى بالرفاهية
من الصعب و   ،الرفاهية في القرى البيئية  تخلق  وهذه األخيرة بدورها،  ERBsمسؤولة بيئًيا  السلوكيات  ال

ولكن من الجدير   ،ERBs  مسؤولة بيئًياالسلوكيات  قدر معين من ال  علىتخيل قرى بيئية ال تركز  أن ت 
في قرى بيئية، مثل  ERBsمسؤولة بيئًيا السلوكيات ال اتباعفيها تلك الحاالت التي ال يتم أن بالذكر 

بقرية  حالماأل  حقلفي    ةالنحاسي   واألسقف،  ةالنباتي   قرية تاميرا  حاالت الحديث عن تهريب اللحوم إلى
 اتحاد الوقود األحفوري داخل التي تستخدم سياراتل، واالستخدام المفرط لFindhorn فيندهورن 

Damanhur    كريسنا فولجي  قرية  في  ذات السيفوناتمراحيض  استخدام الأو اإلصرار على  Krisna 

Völgy  مسؤولة بيئًياال  غير  سلوكياتال. إذا كان السكان ينظرون إلىnon-ERBs   النحو،هذا    على 
المشاعر اإليجابية، مما يقلل من الرفاهية. في حين أن  ستقاومفإن حلقات التغذية المرتدة السلبية 

إال أن الثالثة األخيرة   الرفاهية،وبالتالي تقليل   المجتمع،المثال األول يتسبب على ما يبدو في إحباط  
 .رفاهية المجتمع تسهم في تقليصقد ال هي لذلك و  ،إليها السكان على أنها مشكالتينظر  ال
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 ?How is it done . كيف يتم ذلك؟3.2

" مبادرات سياسة ماهيةتنفيذ سياسة الرفاهية ال تقل أهمية عن "التي يجب اتباعها في كيفية" ال" أن
دراسة وتتطلب عملية صنع القرار  ،الرفاهية مستوى  القرى البيئية لتحسين تصمملقد  ،الرفاهية
 .لسكانها الرفاهيةعمل هذه القرى لتحقيق كيفية ذات الصلة ب  اتاالعتبار 

قرية الللرفاهية في  ةالمحددمن العوامل ن الجمع بين رأس المال البشري واالجتماعي والطبيعي هو إ
يبدو تماًما كما هو الحال في المجتمع اال انه    ،بها الجمعتم  ي وبصرف النظر عن الكيفية التي    بيئية،ال

على العالقات يتم التركيز فيه أن زيادة الوقت الذي إلى   Easterlin وقد أشار إيسترلين ،التقليدي 
 ،الدخل في زيادةالمن يكون أعلى من السعادة  مستوى سيوفر  ،االجتماعية وأسلوب الحياة الصحي

دخل الوقلة العمالة الخارجية وقلة الحاجة إلى  ،اليومية التنقالتبسبب انخفاض  هناك الوقت متاحو 
  .نقديال

أن القرى إلى     Mulder, Costanza, and Ericksonمولدر، وكوستانزا ، وإريكسون    يشير كل من
مستوى أعلى   ومع ذلك ال يزال بمقدورها تحقيقالبيئية قادرة على تقليل إنتاجية المواد واستخدام الطاقة  

أن القرى البيئية هي نماذج للتنمية المستدامة التي يجب   هؤالء الباحثون  استنتج  وهكذا،  ،من الرفاهية
 . ككلأن تقود التحول في قرارات الحوكمة في المجتمع 

على المساهمة   من المجتمعات العادية  أكثر قدرةوآخرون إلى أن القرى البيئية    Mulder  مولدرويشير  
واالجتماعي اإلنشائي  ألنها تتمتع بتوازن مختلف لرأس المال ،مستوى أعلى من الرفاهية تحقيق في

بأشكال أخرى من رأس  اإلنشائيفي القرى البيئية استبدال رأس المال حيث يتم والبشري والطبيعي. 
 بيئة.على ال بتكلفة أقلو أكبر بالرفاهية  شعوراً  تحققالمال التي 

 Built capital البنائي. رأس المال 3.2.1

معالجة الرفاهية والمكان بطريقة متكاملة، حيث يحاول السكان  تعمل على معالجة مسالة  القرى البيئية  
السكن ومواقع المتكامل لصنع القرار أماكن    األسلوبيشمل هذا  و   ،تنشأ بطريقة شاملةالمشكالت كلما  

دماج االجتماعي ت واألجهزة واالالعمل وفرص العمل والبنية التحتية واحتياجات التنقل والمعدا
معرفة الإن امتالك  ،النشاط البدني )المشي وركوب الدراجات(ممارسة والوصول إلى الطبيعة و 
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قدر مقبول من التأثير ب قرارات بشأن االستثمارات  الاتخاذ    يسهم في تحسينتفصيلية بالحقائق الفردية  ال
أن   Mulder مولدر وجد الوقت،السلبي على المجاالت األخرى التي تؤثر على الرفاهية. في نفس 

للرفاهية.  اتمحددالأضعف من مشتراة والمستأجرة، هو ، بما في ذلك السلع الاإلنشائيرأس المال 
إلى إعطاء األولوية  ولن تميل ،مال لالستثمارالرأس من قلة البيئية بشكل عام  وستعاني القرى 

 .اإلنشائيالستثمارات رأس المال 

 جه مو يملي  و   ،القرى البيئية والمجتمع األكبر لخلق مستوى عال من الرفاهية  فيالتخطيط المكاني مهم  
أن التخطيط يجب أن يعتمد ب وتخطيط المنطقة الشائع في العديد من القرى البيئية  المستدامةالزراعة 

المناطق التي بحيث تكون  ،" الخاصة بالسكانصفر"المنطقة  السكنيةمساحات العلى القرب من 
 قرى فية أخرى، من ناح و  ،من تلك التي يزورونها سنوًياإليهم يحتاج السكان إلى زيارتها يومًيا أقرب 

تقسم مساحة التي على أنها شبكة حديدية من الشوارع  صممتالبيئية  Anastasia انستازيامثل 
 صغيرة.العائلية المزارع الأو  بين "مسكن األسرة" واحدالهكتار ال

الذين يتمتعون من  ارتباًطا طفيًفا بين السكان في المناطق الحضرية  أن هناك    مولدر وآخرون   جدقد و و  
مستوى اللقرى البيئية، في اف ،قل استدامةاألنقل البمستوى أعلى من الرفاهية عند استخدام وسائل 

نظًرا ألن التنقالت و ركوب الدراجات(. /على من الرفاهية يرتبط باستخدام النقل المستدام )المشياأل
 هي التيإمكانية الوصول فإن (، سياسيةلها تأثير سلبي على الرفاهية )الرفاهية في أربعة مجاالت 

القرى البيئية التي تنظم الوصول إلى السلع و التنقل نفسه. وليس يجب أن تكون محور التركيز 
مقهى ف ،والخدمات في الموقع لتلبية احتياجات السكان تقلل من التنقالت إلى المدن المجاورة للتسوق 

 Phoenix فونيكس ومتجر Findhorn's The Blue Angel Café بلو انجل في قرية فيندهورن 
من خالل  القرى البيئية في تلك المناطقعد تسا CREAو  Damanhur في االستقبالأو مركز 

التسوق عمليات ل Ivrea إيفري  أو Forres القرى المجاورة كقرية فورس تقليل الحاجة إلى السفر إلى
 قهوة.مريحة الحتساء الستراحة الأو البسيط 

قرية  حيث كانت هناك خطة كاملة، مثلب في بعض القرى البيئية  الحكيمالتخطيط المكاني  نفذ لقد
على مراحل يتم  عديد من القرى البيئية  تخطيط  و   ،في أيرلنداالبيئية    Cloughjordan  كلوف جوردان

تعد و  ،دعمها مسبًقايتم و  بشكل جيدمما يتيح التفكير في كل خطوة  طبيعيببطء وبشكل  ويتطور
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في  ووضع الميزانياتمكوًنا عادًيا للتخطيط  للرفاهية،اإليجابية و  "،موازنة المجتمع "المكان الكامل
 .القرى البيئية

 Human capital  . رأس المال البشري 3.2.2

يتم تعزيز المستوى المرتفع من الرفاهية في القرى البيئية من خالل االهتمام القوي نسبًيا باالستثمار 
اإلدارة الفعالة للموارد و  ،ذاتيةالتنمية الو  يةتعليموالذي يتمثل في البرامج ال البشري،في رأس المال 

 اللقاءاتتسمح و  ،حيث أن رأس المال البشري متاح ومعروف البيئية،البشرية شائعة أيًضا في القرى 
االجتماعية المكثفة ورأس المال االجتماعي بمطابقة العرض والطلب على الموارد البشرية، مع مراعاة 

أنه أمر سلبي ب  سكان القرى البيئية ويدرك ،لفرص الدخلالتوازن بين العمل والحياة والتوزيع المعقول 
المالية، وبالتالي   هغير قادر على الوفاء بالتزامات   أحد السكان في القرية البيئيةبالنسبة للمجتمع إذا كان  

سينعكس هذا على المستوى و  ،الجميع تشملفمن مصلحة المجتمع ضمان توزيع الفرص بحيث 
 وهو أمر مهم للرفاهية.  ،state economics-steady ةالثابت الوطني مع مفهوم اقتصاديات الحالة 

حيث أنهما يخلقان ضغًطا في شكل عمل  للرفاهية،سلبيين عنصرين يعتبر كل من النمو والكساد و 
إن الوسيلة األكثر فعالية لرفع المستوى العام للرفاهية هي الحد من عدم المساواة في  ،زائد أو بطالة

 صل تنفيذ أخالقيات "الحصمن خال  ،في خلق مستوى عاٍل من الرفاهية  البيئيةتنجح القرى  و   ،الرفاهية
  المساواة.لحد من عدم ل fair-shareالعادلة" 

التوازن بين العمل والحياة، غالًبا ما تحتوي القرى البيئية  في معرض حديثنا عنكما ذكرنا سابًقا و 
سكان قائمة على التضامن والتي تحاول ضمان دخل أساسي مماثل على األقل لجميع  أجورعلى 
 .ةي البيئ  القرية

 Social capital مال االجتماعيال . رأس3.2.3

معالجة بشكل أساسي على األفراد وعلى ، قامت بالتركيز و تحسين الرفاهيةالتي تناولت األبحاث 
التركيز على بناء حياة  ، هو كثر فعالية لتحسين الرفاهيةاألسلوب األ حيث أن ،الشخصيةالمشكالت 

العالقات االجتماعية ف(. Helliwell, 2014التفاعالت االجتماعية )تحسين أكثر سعادة من خالل 
 ,Stollبمستوى عاٍل من الرفاهية )  تنبئالمؤشرات التي  أفضل  بين  ورأس المال االجتماعي هي من  

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/steady-state-economics
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Michaelson, & Seaford, 2012 .)عالقات بطبيعتها تساعد على بناء ال القرى البيئيةف
ومن يثم  ،ثم تستخدم عمليات وأساليب وأدوات واعية لخلق رأس مال اجتماعي العميقةجتماعية اال

 .السياق االجتماعي الذي له أهمية أساسية في مجتمع القرى البيئية بناءيتم 

الذي ال يصدر سلوك الوترسيخ  لألطفال،واالهتمام بالرفاهية العاطفية  الجميع،إن تشجيع مشاركة 
هي بعض  ،األمراض العقليةالمشكالت ذات الصلة ب مع  صراحةمل والتعا ،األحكام على اآلخرين

من خالل تعزيز اليقظة ف ،القرى البيئية لكسر العزلة وبناء رأس المال االجتماعيتتبعها الطرق التي 
من مجتمعات   يمكن للقرى البيئية أن تخلق مستوى عالٍ   الذاتي،والمشاركة واالستماع العميق والتطوير  

سكان القرية وعلى لتخفيف من التأثير السلبي على لونة التي تكون مستعدة لمنع أو الرفاهية والمر 
 .الجميع

 Natural capital ةالطبيع رأس المال. 3.2.4

المتمثل إمكانية الوصول إلى رأس المال الطبيعي    تتاح لهاغالًبا ما    وبحكم تعريفها،  البيئية،القرى  إن  
إلى استخدام  سكان القرى البيئيةيميل و  ،األرض والغابات والمياه والتربة والمعادن والهواء النقي في

لموارد الطبيعية نفسها )الطعام ومواد البناء واألدوية( ولغيرها الخارجية لالموارد المحلية من أجل القيمة  
 من الفوائد غير الملموسة للتعايش مع الطبيعة أيًضا. 

وتساعد على الشعور  الخارجية،العقلية تتجاوز القيمة /بأن القيم الروحية Wilson ويلسون  يقول
وهي فرضية تدعمها تفضيالت اإلنسان لبيئة  ،الشعور بروح الجماعةو والرفاهية  واإلدراك، بالصحة،

 ,Plutaوهلم جرًا )، والحيوانات األليفة، يةنباتات المنزلالالمروج والحدائق، و ها من طبيعية بما في 

2012) . 

وقد يكونون قادرين على اكتساب شعور أفضل   لطبيعة،تجاه ابالفعل إيجابيون    سكان القرى البيئية هم
 وبالمثل،  ،األخرى   المماثلةالمجموعات    بدال من التواصل معالطبيعة  خالل التواصل مع    بالرفاهية من

فإن أفكار الحفاظ على الطبيعة والزراعة المستدامة تشجع االستخدام المستدام أو حتى المتجدد للموارد 
 وما إلى ذلك. المياه،وتنقية  البناء،ومواد  لألغذية،الطبيعية 
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الزراعة أن وجد نفايات و ت يعزز فكرة أنه ال  Cradle-to-cradle التفكير من المهد إلى المهدكما أن 
ويؤدي هذا التفكير إلى   ،في كل عنصر طبيعي  توجد  القيمةأن  و استخدامات متعددة    تشهدالمستدامة  

 الرفاهية.وصواًل إلى تحقيق االستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي 

 يةاستراتيجيات الرفاهية الوطنبناء في تجربة القرى البيئية  مناقشة. 4

 ،استراتيجيات الرفاهية الوطنيةبناء ل يمكن االستناد إليهاإن استخدام تجربة القرى البيئية كقاعدة 
مثالية تجربة تجربة الحياة المتكاملة والمتماسكة هي إلى حد كبير  إن .المشكالتالعديد من تكتنفها 

تمكنت حيث  ،  لجماهيرلم تتمكن حتى اآلن من اجتذاب ا  القرى البيئيةفوليست حقيقة لمعظم العاملين.  
األخذ بعين مجموعة مختارة من األفراد المتحمسين. وذلك ألن اختيارات الحياة تتم مع    فقط من جذب

الرضا الفوري له تأثير أقوى من الخيارات المثلى. و لعديد من العوامل وافتراضات المخاطر.  االعتبار  ا
أن الحرية تعكس الرغبة الفورية، في حين أن العبقرية هي في مصلحة المرء    Grinde   غريند  يقترحو 

طق الحضرية هواء المنا: "يقال فيه باأللمانية  كان  يبدو أن عصر النهضة الذيو على المدى الطويل.  
األضواء الساطعة للمدن واالستقاللية فاليوم؛ حتى " ما زال قائمًا Stadtluft macht frei" يجعلك حراً 

أي محاولة و لعديد من الرغبات المشتركة. بالنسبة ل جاذبيةتشكل عنصر قد  الشخصية المرتبطة بها
تجربة  حدث مع ما وهو تحسين نوعية حياتهم محكوم عليها بالفشل، بحجة لتقييد حريات الناس 

هي نشر المعلومات ورفع مستوى الطريقة األفضل حيث أن في تنزانيا.  Ujamaaيوليوس نيريري 
 واعية.و الوعي حول ما يجلب السعادة، والذي بدوره يعزز اتخاذ قرارات ذكية 

اختالفات كبيرة بين مقاييس الرضا   Helliwell and Huang (2010)   هيولد وهوانغ  الباحثان    وجدلقد  
. وهذا يعني أن التي استجابت الستطالع الرأيعن الحياة والرضا الوظيفي داخل نفس المجموعة 

، في حين أن الرضا الوظيفي مرتفع أو العكس. إن العملية عن الحياة يمكن أن يكون منخفًضا  الرضا
. الحرمان المادي وانعدام األمن والعزلة نفسها هي التي تحدد الرضا وليس النتيجة النهائية فقط

يمكن زيادة مستوى الرفاهية و انخفاض مستوى الرفاهية. التي تؤدي إلى سباب األاالجتماعية هي 
 .األجر العادل أكثر أهمية من الدخل المطلقفبتكاليف أقل. و المنخفض بشكل فعال 

ذوي الدخل المنخفض تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية عن طريق   من  لمنسوبيهاتسمح  القرى البيئية  
عام بداًل اإلنشائي البشكل أساسي ورأس المال  اإلنشائياستبدال رأس المال االجتماعي برأس المال 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000028#bib0010
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الوطنية للرفاهية بشكل أساسي على وعلى الخطط االستراتيجية الخاص.  اإلنشائيمن رأس المال 
ألكثر فعالية في إدارة القطاع وتعد افي الواقع  بسيطة  ألن هذه المساهمات    ،الرفاهيةمستويات أقل من  

ألفراد من قبل اوًكا أكثر نشاًطا لصالح المجتمع  سليتطلب  المستوى المرتفع من الرفاهية  إذ أن  العام.  
المماثل من تتعاون حركة القرى البيئية مع الحركات األخرى ذات التفكير و أو المجتمعات المعنية. 

من أجل الرفاهية، وهو التي تتبنى العمل نشر القيم ل  ) www.ecolise.euECOLISE( منظمة خالل
 لتطوير استراتيجيات الرفاهية الوطنية. من المبادئ األساسية

أمرًا من الرفاهية  المرتفعمستوى الجعل  للناشطين في القرى البيئية هو الذي يسهم فيهذا الموقف 
بشكل  السكانبالمؤيدين للقرى البيئة بين المواقف والمفاهيم والقيم الخاصة  نشر وإن. قريب المنال

يمكن أن يكون تعزيز السلوكيات و ستراتيجيات الرفاهية الوطنية. تركز عليه ايجب أن هو ما عام، 
االجتماعي، وتقييم السياق  بمثابة الرباطالمؤيدة للمجتمع، والدعوة إلى األهمية األساسية للثقة 

 والبد(. Helliwell, 2014االجتماعي في الرفاهية أساًسا لمجموعة متنوعة من تطبيقات السياسة )
على بناء قاعدة األدلة لتحسين السياق االجتماعي لتحقيق الرفاهية في المجتمع. للبحوث أن تركز 

الذين يحققون مستوى مزيد من البحث لفهم ازدهار القرى البيئية. هل عدد األفراد الهناك حاجة إلى و 
، فما هي العدد فعال أكبروإذا كان    العادي؟المجتمع  نظرائهم في  البيئية أكثر من    في القرى   االزدهار

 الشروط المحددة التي تمكنه وتروج له؟

الضطرابات مواجهة اء المرونة في المجتمع ليرتبط التركيز على استراتيجيات الرفاهية الوطنية ببنا
والتدهور البيئي وما يرتبط بها من عدم االستقرار االقتصادي  يتغير المناخ الالمتوقعة بسبب 

طريقة  تعتبرالحوكمة التكيفية مع مجموعة متنوعة من األساليب لتنفيذ سياسة الرفاهية و والسياسي. 
مرتدة لضمان التغذية الحلقات دورة أقصر لمة التكيفية ب تسمح الحوكو فعالة لتحديد الحلول الجيدة. 

قاعدة أدلة غنية ومتنوعة البيئية    ى القر تجارب  كما تقدم  مراقبة السياسات وتعديلها على المدى القصير.  
 اختبار العديد من هذه األساليب بالتوازي.، ومن الواجب خلق الرفاهيةلألساليب الكفيلة ب 
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 . الخالصة5

أن القرى البيئية قد وجدت حاًل كاماًل لتحقيق   ال يشير إلىاالستنتاج الذي توصلت إليه هذه الورقة  إن  
ا خلصت هبيد أن . واسع نطاقعلى إلى المجتمعات  كنموذج يحتذى به بسهولةتقديمه الرفاهية يمكن 

من  إلى نصف قرن تأكيد خلق رفاهية الفرد والمجتمع لمدة تصل كل أن القرى البيئية قد جربت ب  إلى
هذه المجتمع بشكل عام. ومع ذلك،    يستحق الدراسة ويمكن أن يستفيد منهوهناك بالتأكيد دليل    الزمان

الرفاهية بين القرى  مستوى  من السهل نسبًيا مقارنةو بشكل هامشي فقط. تمت دراستها األدلة الغنية 
 كاف.ال بالقدرات البيئية والمناطق المحيطة بها، ولكن لم يتم إجراء هذه الدراس

، فإن بيئة مستوى عاٍل من الرفاهيةإلى  سكانها  الهدف الرئيسي للقرى البيئية هو نقلفي حين أن 
لقرى البيئية تؤدي إلى التدفق أو االزدهار، وهي حالة قابلة للقياس من الرفاهية التي توفرها ا  التمكين
حول العناصر الالزمة لتسهيل الوصول التي أجريت ث و القليل جًدا من البح  بيد أن هنالك العالية.

بالرغم من لسوء الحظ ال يوجد بحث حتى اآلن عن االزدهار في القرى البيئية. و .  االزدهارإلى حالة  
 الزدهار.ا تساعد على تمكينأماكن مناسبة لدراسة إنشاء بيئات مجتمعية  تبدو القرى البيئيةأن 

أولئك الذين لديهم شعور منخفض   بيناآلخر من المقياس، يمكن نشر الرفاهية بشكل فعال  في الطرف  
، ولكنه في الغالب يتعلق بتسهيل اإلنشائيتضمن رأس المال  تفي بعض الحاالت، قد  و جًدا بالرفاهية.  

إنشاء رأس التي يمكن فيها العالقات االجتماعية من خالل سياق اجتماعي محسن. نقاط االلتقاء 
الحركة االنتقالية التي   وهذا بالضبط ما تقوم بهفعالة للغاية من حيث التكلفة.  تعتبر  المال االجتماعي  

ترابط ال، وبناء مجتمعهم وخلق  االلتقاء بجيرانهممساعدة الناس على    -تعمل في المناطق األكثر فقرًا  
 المجاالت يمكن لمثل هذه الشبكات في المجتمع توجيه رأس المال الطبيعي والبشري إلى و صحي. ال

 المناسبة من أجل رفع مستوى الرفاهية أيًضا.

وقد قامت استراتيجيات الرفاهية الوطنية.  من به واالسترشادهناك بالتأكيد الكثير مما يمكن تعلمه 
فاهية في القرى البيئية: االقتصاد المجمع، العمل مناقشة عشرين عنصًرا تساهم في الر ب  الورقة هذه

، التسلسل الهرمي المحدود، صنع القرار الشامل، حل النزاعاتالمشترك، التوازن بين العمل والحياة، 
عالقات شخصية ذات األبعاد، االحتفال، القيم الجديدة والرؤية العالمية المشتركة،    المحليةالمجموعة  

الذاتي،   التطويرالطفل، وممارسات    يتمحور حولالجسدي، والمنظور الذي  ، واالتصال  أعمق وانفتاح



 29من  29الصفحة 

 

والشمول، والتركيز على الفنون والثقافة، والغذاء الصحي  والنشاط البدني، والقرب من الطبيعة، 
البحث إلى عناصر  لم يتطرق (. وفي الوقت نفسه، ERBsوالنشاط البيئي والسلوك المسؤول بيئًيا )

مستوى عاٍل من الرفاهية ومدى قابلية هذه الممارسات تحقيق  ل  ضرورية"ثقافة القرية البيئية" التي تعتبر  
 للتدرج أو التحويل إلى التيار الرئيسي للمجتمع.
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