
 
 
 

صديقي العزيز،
 إىل واحدة net.maxfxx.www هذه ترمجة لصفحة البداية ملوقع

وهي تربطك .  على هذا الكوآبانتشارًا  اللغات  أآثرمن
ولسوء احلظ فإن صفحة البداية وهذه . بأربع مقاالت خمتلفة

 .ا ترمجتها حاليًااملقاالت هي الصفحات الوحيدة اليت استطعن
ومع ذلك، إذا آانت لديك أية أسئلة أو استفسارات، نرجو 
منك االتصال بنا وسوف حناول أن جند طريقة للرد عليك، أو 

 1"وورلدوورك"تزويدك بعناوين مجاعات أو أشخاص مهتمني بـ
(Worldwork) . وحنن مستعدون أيضًا لزيارتك وتسهيل عقد

ذا آان ذلك ممكنًا بدون اجتماعات أو ندوات حيث أنت، إ
 .تقاضي أي أجر

 
 :الرجاء االتصال بنا على العنوان التايل

 
Max Schupbach 

2049 NW Hoyt Street Ste 3 
Portland, OR, 97209 
 0314 210 503 (1): فاآس/بريد صوتي

net.maxfxx@max 
 
 
 
 
 
 
 

Maxfxx(  للتسهيالتسسة ماآسمرحبًا واهًال بكم يف مؤ )!
 

أعيش يف بورتالند، أوريغون يف الواليات . ماآس شوباكامسي 
وأعمل آمساعد، واستشاري ومعاجل يف جمموعة متنوعة . املتحدة

، "بروسسوورك"و " وورلدوورك"ويقوم عملي على . من احلقول
وهذا . آميي وآرنولد مندلالنموذج الذي طوره آل من 

املوقع خمصص لألنشطة اليت أقوم هبا آاستشاري مؤسسي، ومساعد 
". وورلدوورك"مجاعات ومدرب قيادات؛ وخمصص ايضًا لفهمي لـ

                                                 
(Worldwork) وورلدورك   منهج خاص يف التعامل مع قضايا العامل واجملتمع:  1
 

http://www.maxfxx.net/
mailto:max@maxfxx.net
http://www.aamindell.net/


إذا آنت مهتمًا مبجاالت أخرى من عملي، الرجاء الذهاب 
خلاص بي وبشريكيت يف العمل ، وهو املوقع اwww.eminee.netإ

 الذي نقوم به معًا "بروسسوورك"الـوهو يرآز على . إلني
 .مع األفراد واألزواج

 
، 1999 احملدودة يف عام  للتسهيالت ماآسة وقد أسست مؤسس

وهي شبكة افرتاضية تعمل مع مساعدين واستشاريني خرباء من 
ن  ضميتجمعون دولة يف مجيع القارات والذين 20أآثر من 

ويقوم عملي على .  قيد التنفيذفرق عمل بناًء على املشروع
 ).Worldwork(أساس منوذج وورلدوورك 

 
وورلدوورك هو منوذج جديد للتفكري يف والعمل ضمن النطاق 

وهو يف جوهره طريقة . عيةاالكامل للحياة املؤسسية واجلم
جديدة للربط بني األحباث يف جمال الدراسات اخلاصة بالوعي 

 التفسريات احلديثة للنتائج اليت توصل إليها علم وبني
املقالة واملفاهيم اليت ستمر هبا يف . الفيزياء احلديث

 Deep( أدناه، مثل الدميقراطية العميقة التمهيدية
Democracy( واحلافة ،)Edge( واحللم املؤسسي ،)Organizational 

Dreaming(مفاهيم تلقي ضوءًا جديدًا على إدراآنا هي ، .، إخل
ويتيح وورلدوورك اجملال للرؤية املشرتآة، . للحياة املؤسسية

 التجديد والتغيري ضمن  عملياتباإلضافة إىل حتليل وتسهيل
اجلماعات على مستويات خمتلفة، من العمليات العاملية إىل 
األحداث احمللية، ومن الفضاء العام إىل األشكال املؤسسية 

 . املختلفة، مبا يف ذلك اجملتمعات وجماالت العمل
 

وورلدوورك،  بتطوير منوذج  مندلالزوجان وقد قام
، واليت جمتمع وورلدووركعية يف اوساعدمها يف ذلك املعرفة اجلم

وأنا شديد احلماس فيما يتعلق . أشكل أنا جزءًا منها
 عندما يعمل الناس معًا،  من أمورباملؤسسات وما حيدث

.  مهأشعر بالرهبة والفخر جتاه النموذج الذي أستخدو
وأرجو أن أمتكن على هذه الصفحات من نقل احلقائق الالزمة 

لنموذج، ونقل محاسي الشديد جتاه الفهم وورلدوورك، 
وورلدوورك . وتوقعاتي من تطبيقه، والنتائج اليت حيققها

 !منوذج مدهش
 

وإذا آنت متعجًال وترغب يف احلصول . استمتع بتصفح موقعنا
 من الروابط أدناه، على عرض سريع للنموذج جرب واحدة

 .وعد يف وقت الحق لتعرف املزيد
 

http://www.eminee.net/
http://www.maxfxx.net/pdf/ovarabic.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/ovarabic.pdf
http://www.aamindell.net/
http://www.worldwork.org/


التحول يف املؤسسات، واجملتمعات، وجماالت العمل والفضاء 
 صفحة حول منظور وورلدوورك، 12 مقالة من –العام 

.ومنهجيته ومواقفه
 

 .يحات خمتصرةثالثة أمثلة خمتارة عشوائياًَ آتوض
 

 عمل –األوروبية تتوسع يف الكارييب /الشرآة األمريكية
 Global) 500  غلوبالعلى الئحةمجاعي وتنوع عميق يف شرآة 

500).
 

جمتمع العمل، حكومة : ء العام يف املدينةاالشرتاك يف الفضا
املدينة، الشرطة، مجاعات الشباب املتمردين وغري ذلك من 
اجلماعات اهلامشية تلتقي يف منتدى مفتوح يف زيوريخ، 

  .سويسرا
 

عي العمل اجلما: جن التطور املؤسسي يف س–من اجلاني 
 . اإلصالح، وإدارة السجنللنزالء، وموظفي

 
منوذج وورلدوورك خيضع للدراسة، والتجربة والتحديث عرب 

متثل هذه الصفحات فهمي .  اجلهود اجلماعية واحلوار اجلماعي
وللحصول على صورة أآثر . وجتربيت معه" وورلدوورك"اخلاص لـ

آماًال للنموذج واحتماالته، الرجاء الرجوع للمواد 
 .ملنشورة والروابط املذآورة يف هذا املوقعا
 

وآما ترى، فقد متت ترمجة صفحة البداية والوثائق األربعة 
هناك العديد من اللغات غري . املذآورة أعاله إىل عدة لغات

 وحنن نعتذر منك إذا آانت لغتك األم. املوجودة يف الرتمجات
 . بني اللغات املوجودةليست

 
 ن تقضي يومًا رائعًاشكرًا الهتمامك وأرجو أ

 
 ماآس شوباك
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