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واثق زيدان

من المحرر
�إنها حقيق ٌة ب�سيطة ،ال ن�ستطيع تدبري �أمرنا مبفردنا  .خذ ,على
�سبيل املثال ,تناول وجبة الإفطار� .إنك ن�صف نائم� ،أو يف عجلة
من �أمرك لكي ت�صل اىل عملك يف الوقت املنا�سب ،من ال�سهل �أن
نن�سى النا�س وراء الكوالي�س والذين جعلوا هذا الإفطار ممكن ًا.
�سواء كان املزارع الذي زرع القمح من �أجل رغيف اخلبز لنا� ،أو
املهند�س الذي عمل لكي نح�صل على مياه نقية لنتناول ال�شاي،
�أو �سائق ال�شاحنة الذي �أو�صل امل�ؤن �إىل البقالة � :إن ِ�صالتنا
بالآخرين ال نهاية لها� .إذا ما فكرنا يف ذلك لفرتة طويلة مبا فيه
الكفاية� ،سنجد ب�أننا نرتبط بكل �إن�سان على هذا الكوكب.
�أ�سعد النا�س هم �أولئك الذين يعرتفون بهذا الإعتماد املتبادل ،و
يعززون العالقات احلارة والتقديرية مع النا�س من حولهم� .إن
ال�شخ�ص الذي هو م�صدر حقيقي للدعم والت�شجيع للنا�س من
حوله هو �شخ�ص ال يفتقر للأ�صدقاء واملعارف �أبد ًا.
النا�س الذين ال يحظون بالتقدير غالب ًا ما ي�شعرون ب�أنهم مهملني
�أو غري حمبوبني ،وميكن ملذاق الإهمال املر �أو حتى النكران �أن
ي�ستمر لعدة �أيام �أو حتى لعدة �سنوات.
يف جذور العالقات املتينة هناك التمني ال�صادق لرفاهية ال�شخ�ص
الآخر� .إن زراعة هذا الفكر يطلق �سل�سلة من الأحداث والتي نتعلم
الت�صرف منها ب�شكل طبيعي باملزيد من احلرارة واللطف ،ويكون
ب�شكل �إيجابي جتاهنا.
الآخرون بدورهم ،ميالني �أكرث للإ�ستجابة ٍ
�آمل يف �أن يكون هذا العدد من امل�ش ِّوقة دلي ًال مفيد ًا لبناء عالقات
�إيجابية ،والتي هي واحدة من �أكرث الطرق املبا�شرة والفعالة من
�أجل حيا ٍة �سعيدة.
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المشي
لمسافة ميل
في حذائه
بقلم كورتي�س بيرت فان جوردر
“ال حتكم �أبد ًا على الرجل حتى مت�شى مي ًال يف حذائه.
“�إذا كان هناك �أي �أحد يعرف كل �شيء عن ذلك ،فقد
كانت الأم ترييزا .بعد �أن عا�شت بني �أفقر الفقراء ملدة
 30عام ًا تقريب ًا (ومن ثم فعلت ال�شيء نف�سه ملدة 20
�سنة �أخرى تقريب ًا )ُ ،م ِن َحت جائزة نوبل لل�سالم يف عام
 .1979بد�أت خطاب ت�سلم اجلائزة بالكلمات“ ،احلياة هي
احلياة” .م�ضت لتو�ضح ب�أن جميع الب�شر هم ا�ستثنائيون
وذوي قيمة كبرية ،بغ�ض النظر عمن هم ،وب�أنه عندما نتعلم
�إحرتام هذه احلقيقة فقط ميكننا �أن نبد�أ مب�ساعدتهم يف
حت�سني حياتهم.
معظم النا�س �سيكونون �سعداء يف امل�شي مل�سافة ميل يف
زوج من الأحذية الفخمة �أو يف زوج من الأحذية الريا�ضية
ٍ
الراقية  ،ولكن كم من النا�س يريدون �أن مي�شوا يف حذا ِء
عامل فقري؟
ٍ
عندما كنت �أعي�ش يف �أوغندا يف �شرق �أفريقيا ،وجدت
زوج ًا من الأحذية امللقاة والتي �أ�صبحت بالن�سبة يل رمز ًا
لأفريقيا و�شعبها ذو الروح احللوة واملكافح  .بدا وا�ضح ًا من
بقع الإ�سمنت عليه ب�أن مالكه الأخري كان َ
عامل بناء -خالط
�أ�سمنت ب�شري .الحظت ب�أنه مثل الكثري من الآخرين ،كان
بال �شك يعمل لأيام طويلة يف احلر ال�شديد بدون �أية حماية
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�ضد ال�شم�س ،وكان يح�صل على ب�ضعة �أعواد من ق�صب
ال�سكر اخلام فقط كطعام الغداء .ظل يرتدي هذا احلذاء
اىل �أن �أ�صبحت الثقوب املوجودة يف باطنه كبرية جد ًا
بحيث مل يعد يخدم الغر�ض املطلوب منه .عندما مل تعد
ليوم �آخر ،تركه لكي اعرث �أنا عليه.
هناك فائدة يف ارتدائه ٍ
مل تكن تلك هي نيته ،بالطبع ،ولكن ذلك احلذاء و�ضع
م�شاكلي ال�صغرية يف منظورها ال�صحيح .ال ،مل �أم�شي
فع ًال مل�سافة ميل فيه �أو حتى حماولة ارتدائه .جمرد النظر
�إليه كان كافي ًا لكي يجعلني �أُقدر النعم الكثرية التي �أحظى
بها ،مبا يف ذلك احلذاء العملي واملريح الذي �أرتديه عادة.
وقت الحق ،قام
مل يكن هناك �أي �شك يف ذهني عندما ،يف ٍ
�شاب بطرق باب منزيل وطلب امل�ساعدة .كان قد ح�صل
على منحة درا�سية يف مدر�سة داخلية ،ولكن كان هناك
ٌ
�شرط واحد مل ي�ستطع تنفيذه ،مل يكن لديه �أي حذاء.
�س�ألني �إذا كان لدي حذا ٌء �إ�ضا ّيف بو�سعي �أن �أعطيه اياه.
احلذاء الذي كنت ارتديه يف ذلك الوقت كان ينا�سب مقا�س
قدميه ب�شكل جيد ،وكان ذلك ما حدث.
ال ،عم ٌل لطيف و ب�سيط كهذا مل يجعلني قدي�س ًا على م�ستوى
الأم ترييزا ،ولكنني �أعتقد �أنه يف تلك اللحظة �شعرت بال�سبب
الذي �أبقاها تفعل ما َف َع ْل ُت ُه طوال كل تلك ال�سنوات.
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كيفية التواصل
بشكل أفضل مع
الناس
بقلم د .كاليد نارامور

واحدة من �أكرث الأمور املجزية يف كل العامل هي التوا�صل
ب�شكل جيد مع النا�س الآخرين .ميكنك بناء ج�سور كبرية
�أو ر�سم حتفة فنية زيتية �أو ت�أليف مقطوعة مو�سيقية دينية
�أو كتابة �أكرث الكتب مبيع ًا �أو الذهاب �إىل القمر �أو �إخرتاع
�آلة بارعة� ،أو عمل �أ�شياء كثرية �أخرى -ولكن ال �شيء تقوم
ب�إجنازه تكون له قيمة كبرية ما مل تكن له �أهمية للأ�شخا�ص
الآخرين.
4

�إنه لأم ٌر مده�ش كم من الأ�شياء ميكننا القيام بها يف هذه
الأيام والتي تتخطى جمال كوكب الأر�ض بعيد ًا يف الف�ضاء-
ولكن كم هي قليلة الأ�شياء التي نقوم بها هنا على كوكبنا
م�سقط ر�أ�سنا ،خا�صة عندما تكون متعلقة ب�شكل جيد
بالنا�س� .إننا ال نفعل ذلك ب�شكل جيد حق ًا.
هل هي حالة مي�ؤو�س منها؟ ال!
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على الرغم من �أن هناك املاليني من النا�س الذين ال يفهمون
الآخرين وال ميكنهم �أن يكونوا على وفاق معهم� ،إال �أن هناك
املاليني الذين ميكنهم القيام بذلك .حياتهم �سعيدة وم�شعة.
لقد تعلموا كيفية التوا�صل مع النا�س .ولأنهم يفعلون ذلك،
ف�إن حياتهم غني ٌة �أكرث� .إنهم اليجعلون الآخرين �سعداء
فقط ،بل �أنهم يجعلون �أنف�سهم �سعداء �أي�ض ًا .
بطبيعة احلال ،معظمنا ال يفهمون الآخرين ب�شكل تلقائي.
كما هو احلال يف كل ناحية �أخرى من احلياة ،نحن بحاجة
اىل �أن ننمو يف فهمنا .هناك بع�ض الأفكار املفيدة التي ميكن
ا�ستخال�صها .ال ي�صبح ال�شخ�ص عازف كمان �أو طبيب
فج�أة ،على �سبيل املثال .وكذلك الأمر �إذا �أردنا �أن ن�صبح
متخ�ص�صني يف كيف نكون على وفاق مع النا�س .هناك بع�ض
الأفكار واملبادئ من �أجل الفهم واملمار�سة -ولي�س هناك
مكا ٌن �أف�ضل للبدء من البدء مع نف�سك.
ل�شخ�ص �سعيد ومتكيف ب�شكل جيد �أن يكون على وفاق
ميكن
ٍ
ب�شكل �سيء
مع النا�س ب�سهول ٍة �أكرب بكثري مما لو كان ي�شعر ٍ
جتاه نف�سه� .إذا كنت تريد �أن تتوافق ب�شكل جيد مع النا�س،
�إبد�أ من خالل عمل جرد ل�سماتك ال�شخ�صية ومتعن يف
مواقفك.
دعونا نبد�أ ب�صورتك الذاتية وب�إحرتام الذات لديك.
ملاذا؟ لأن م�شاعر الإحباط جتاه نف�سك ت�ؤثر يف كيفية
�شعورك جتاه الآخرين .النظارات التي ت�ستخدمها للنظر
اىل الآخرين هي نف�سها التي ت�ستخدمها للنظر اىل
نف�سك .الطريقة التي ترى فيها نف�سك ت�ؤثر على العالقات
التي تقوم ببنائها مع الآخرين.

كيف تقيم نف�سك؟ �إليك هنا قائمة قد تعطيك بع�ض �أطراف
اخليوط:
q qهل ميكنك حتمل خيبات الأمل التي تتعر�ض
لها خالل حياتك؟
q qهل متتلك موقف ًا مت�ساحم ًا وقبولي ًا جتاه نف�سك
وجتاه الآخرين �أي�ض ًا؟
q qهل ميكنك �أن ت�ضحك على نف�سك؟
q qهل تقوم باملبالغة �أو التقليل من قدراتك ؟
q qهل ميكنك تقبل �أوجه الق�صور لديك؟
q qهل لديك قدر جيد من �إحرتام الذات؟
q qهل �أنت قادر على التعامل مع معظم احلاالت
التي تقف يف طريقك؟
q qهل �شخ�صيتك مو�سومة باخلوف �أو الغ�ضب �أو
الغرية �أو القلق �أو �إنعدام الأمن �أو ال�سيطرة �أو
الإن�سحاب �أو الإ�ستغالل ؟
q qهل حت�صل على الر�ضا من متع احلياة اليومية
الب�سيطة� ،أو يتعني َت�س ِل َي ُتك؟
q qهل يرغب النا�س يف �أن يكونوا من حولك؟ هل
�صحبتك ممتعة ؟
�إن الإجابة على هذه الأ�سئلة بعناية �ستمنحك بع�ض
الب�صرية حول عملية تعديل نف�سك� .إذا كانت الإجابة على
العديد منها بطريقة �سلبية ،فيمكنك عندها التحدث حولها
مع �صديق ح�سن الإ�صغاء �أو مع م�ست�شار ال�ستك�شاف �سلوكك
اخلا�ص واتخاذ اخلطوات نحو التح�سن يف هذه املجاالت.
�إن فهم كيف قمت بتطوير املواقف ال�سلبية جتاه نف�سك ميكن
�إن يغري كيفية توا�صلك مع الآخرين ب�شكل هائل.
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http://psychcentral.com/blog/archives/2011/10/30/6-tips-to-improve-your-self-esteem/
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شحذ مهاراتك
الذهنية

نصائح للتطوير الوظيفي
املهارات :ال�صرامة مقابل اللني
يبذل معظم النا�س ،مع تقدم حياتهم املهنية ،جهد ًا لكي
ي�ضمنوا �أن تبقى مهاراتهم العملية – املهارات امللمو�سة
والقابلة للتعليم ،والقدرات التي ت�سمح لهم ب�أداء وظائفهم-
جيدة ومقبولة .ولكن يف جهودنا الرامية �إىل �صقل مهاراتنا
العملية ،ينبغي علينا �أال نتجاهل مهاراتنا “الذهنية”.
املهارات الذهنية ،والتي ت�سمى �أحيانا بـ “املهارات
االجتماعية” �أو “الذكاء العاطفي” ،هي ال�صفات غري
امللمو�سة والتي حتدد كيفية �إدارتنا ل�سلوكنا ،وكذلك التفاعل
واالن�سجام مع الآخرين .يف حني �أن قيا�س املهارات الذهنية
هو �أكرث �صعوبة من قيا�س املهارات العملية� ،إال �أنها ال تقل
�أهمية عندما يتعلق الأمر بفر�ص العمل والتقدم وال�شعور
بالر�ضا.
�إذا كنا من�ضي ال�سنوات يف �إتقان مهاراتنا العملية ،ف�إن
علينا �أن من�ضي مدة ا�ستباقية مماثلة من الوقت لتح�سني
مهاراتنا الذهنية.
6

بقلم دون دوجان ،بت�صرف
فيما يلي �سبع طرق ميكن لنق�ص املهارات الذهنية �أن تعيق
حياتك املهنية.
 .1الإنفعال الزائد :هل �أنت �سريع الغ�ضب �أو تتعر�ض
للإحباط ب�سهولة؟ �إذا مل يكن مبقدورك ال�سيطرة على
انفعاالتك واحلفاظ على هدوئك عندما ت�سوء الأمور،
�شخ�ص متهور ال ي�ستطيع التفكري
�سينظر �إليك على �أنك
ٌ
بو�ضوح .الإنفجارات الإنفعالية تهدد املوظفني الآخرين
وزمالء العمل ,وميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إنخفا�ض الإنتاجية .تعلم
كيف تهد�أ ،و كيف تربد �أع�صابك قبل مواجهة �أحد.
� .2إنعدام الثقة بالنف�س :من الطبيعي �أن ت�شعر
بالتحدى عندما متر بالتحوالت الكبرية طوال حياتك
املهنية� .أن ت�شعر بالع�صبية هو �أمر ما ،ولكن �أن جتعلهم
ي�شاهدونك و �أنت تتعرق هو �شي ٌء �آخر متام ًا� .إذا مل تكن
ت�ؤمن بنف�سك ،ميكنك �أن تت�أكد ب�أن ما من �أحد �آخر �سيفعل
ذلك .تعرف على �سبب عدم ثقتك بنف�سك  -نق�ص التدريب
�أو اخلربة ،على �سبيل املثال ،وعالج ذلك وجه ًا لوجه� .إبد�أ
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من خالل التظاهر ب�أنك ت�ؤمن بنف�سك .يف نهاية املطاف،
�سوف تقنع نف�سك ب�أنك ت�ؤمن بنف�سك -.وحاملا يحدث ذلك،
�سوف يقتنع الآخرون �أي�ض ًا.

 .6عدم القدرة على التدريب والتعليم والإر�شاد :
�أولئك الذين هم على ا�ستعداد مل�ساعدة الآخرين يف حتقيق
أ�شخا�ص ي�ؤثرون على الأهداف
النجاح ُينظر �إليهم على �أنهم �
ٌ
الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة� .إق�ضي بع�ض الوقت يف التعرف على
اخلربة و املميزات لدى الآخرين ،و�ساعدهم يف �صقل
وتطوير تلك املهارات بالإ�ضافة اىل اكت�ساب مهارات جديدة
لزيادة الكفاءة� .إن م�ساعدة الآخرين من خالل النقد البناء
والتغذية الراجعة والتوجيه لن ي�ساعد الآخرين يف حت�سني
م�سارهم املهني فح�سب ،بل �سي�ساعدك يف حت�سني م�سريتك
املهنية �أي�ض ًا.

� .4أنت �إنهزامي� :إذا كانت طاقتك تفرت خالل الأوقات
ال�صعبة �أو خالل امل�شاريع ال�صعبة� ،أو �إذا كنت معتاد ًا
على عدم ال�صرب والإ�ست�سالم ،ف�إن �أهدافك بب�ساطة لن
تتحقق .عندما ت�سعى املنظمات لرتقية املوظفني ,ف�إنها
تبحث عن الأفراد الذين �صمدوا خالل الأوقات ال�صعبة،
وقاموا بت�شجيع الآخرين لكي يكونوا الأف�ضل و�ساعدوا يف
حتفيز ودفع املوظفني وزمالء العمل� .إذا كان لديك عادة
الإ�ست�سالم عندما ت�سوء الأمور ،ال ميكنك �أن تتوقع حتقيق
جناحات كبرية .
ٍ

� .7إنعدام الربط ال�شبكي ومهارات ترويج الذات:
�شجع النا�س على
كيف �سيعرف النا�س كم �أنت عظيم؟ ِّ
�أن يكونوا يف �شبكتك من خالل ح�ضور منا�سبات العمل
املالئمة ،والتوا�صل مع الأ�شخا�ص املنا�سبني ،و�إ�شراكهم يف
حمادثات �شيقة والتي ت�صفك بكونك خبري .تعلم مبهارة
وب�شكل ف ّعال ترويج نتائج عملك ومعرفتك ومهاراتك من
خالل البقاء على ات�صال مع النا�س الذين لديهم النفوذ.
عندما تبد�أ يف الت�أثري على النا�س الذين لديهم نفوذ فقد
هي�أت نف�سك لتحقيق النجاح.

 .5ال  ميكنك التعامل مع �سيا�سات املكاتب /
ال�سيا�سيني :ال تظن ب�أنه ميكن التمل�ص منهم .هناك
“�سام” املخرب ،و” كاثي” كثرية ال�شكوى ،و”بيت” ال�سلبي
والعدواين يف كل وقت� .سواء كنتَ يف ِخ َ�ض ِم م�شاكلهم �أو
ٌ
مرتوك لك .املقدرة على
بقيت بعيد ًا عن املعارك ف�إن الأمر
التعامل مع ال�شخ�صيات ال�صعبة واحل�صول على الإ�ستفادة
الق�صوى منهم ،بالإ�ضافة اىل �إمتالك موهبة جتنب
�سيا�سات املكاتب التي ال مفر منها� ،سيجعلك تبقى يف �أيدٍ
�أمينة.

�أنظر مط ّوال يف املر�آة :كيف تبدو؟ �أعطي لنف�سك تقييم ًا
�صادق ًا� .إذا كنت تعاين من نق�ص يف � ٍأي من هذه املجاالت،
ف�إنك قد تعيق م�سريتك املهنية� .إبد�أ يف منح املزيد من
الإهتمام للمهارات الذهنية والتي هي �ضرورية لك لكي
تتقدم للأمام  .ومع منو ذكائك العاطفي �سوف تنمو �آفاق
عملك �أي�ض ًا !

 .3مهارات الإت�صال ال�ضعيفة :هل �أنت م�ستمع جيد؟
هل ب�إمكانك التعبري عن �أفكارك و�آرائك بطريقة يفهمها
الآخرون ويقدرونها؟ �إن مهارات الإت�صال اجليدة -وهذا
يعني لدى كال اجلانبني -املر�سل واملتلقي – هي �ضرورية
لتطوير املهارات ال�شخ�صية القوية التي هي جزء ال يتجز�أ
من جناح �أية م�ؤ�س�سة.
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ما هو متوقع منه .ويف كل مرة يقفز فيها احلوت فوق
احلبل ،ف�إنه يح�صل على التعزيز الإيجابي� .إنه يح�صل
على الأ�سماك ،والرتبيت عليه واللعب معه  ،والأهم من
ذلك ،ف�إنه يح�صل على ذلك التعزيز.

مهارات الناس
الكاتب غري معروف

يروي ت�شارلز وكارال كونراد ق�صة حول حوت �ضخم وزنه
 19،000رطل� ،إ�سمه �شاما والذي مت تدريبه يف “عامل
البحار” يف فلوريدا على القفز مل�سافة  22قدم ًا فوق
املاء و القيام باحلركات البهلوانية  .كيف يعلمون احلوت
القيام بذلك؟
حبل على ارتفاع
تعليق ٍ
النهج الإداري النمطي �سيكون يف ِ
 22قدم ًا فوق املاء ،وت�شجيع احلوت على القفز فوقه
“�إقفز ايها احلوت!” ورمبا و�ضع دلوا من ال�سمك يف
الأعلى هناك ،وهي مكاف�أة للحوت عندما يفعل ال�شيء
ال�صحيح .حدد الأهداف! ِّ�صوب عالي ًا ! و�ستعرف �أنت و
�أنا ب�أن احلوت �سيبقى هناك حيث كان.
يقول كونراد “ كيف يقوم املدربون يف عامل البحار بعمل
ذلك؟ �إن الأولوية رقم واحد لديهم هي تعزيز ال�سلوك
الذي يريدونه �أن يتكرر ,ويف هذه احلالة هي جعل
احلوت �أو الدلفني يقفز فوق احلبل� .إنهم ي�ؤثرون على
البيئة بكل و�سيلة ممكنة بحيث يدعم ذلك مبد�أ الت�أكد
من �أن احلوت ال ميكن �أن يف�شل ،يبد�أون مع احلبل حتت
�سطح املاء ،يف مكان حيث ال ي�سع احلوت �سوى �أن يفعل
كن بطيئ ًا  ...كن �سريع ًا!

بطيئ ًا يف ال�شك� -سريع ًا يف الثقة،
بطيئ ًا يف الإدانة � -سريع ًا يف التربير،
بطيئ ًا يف الإ�ساءة� -سريع ًا يف الدفاع،
بطيئ ًا يف الت�شهري – �سريع ًا يف احلماية،
8

“ولكن ماذا يحدث عندما ي�سبح احلوت حتت احلبل؟
ال �شيء ،ال �صدمة كهربائية وال النقد البناء وال التغذية
الراجعة التنموية وال �إنذارات يف ملف املوظف .تتعلم
احليتان ب�أن �سلوكها ال�سلبي لن يتم الإقرار به.
التعزيز الإيجابي هو حجر الزاوية يف هذا املبد�أ الب�سيط
والذي ي�ؤدي اىل مثل هذه النتائج املذهلة .حيث يبد�أ
احلوت بال�سباحة فوق احلبل �أكرث من ال�سباحة حتته،
يبد�أ املدربني برفع احلبل .يجب �أن يتم رفعه ببطء
ب�شكل كاف بحيث ال يت�ضور احلوت جوع ًا� ،سواء ج�سدي ًا
ٍ
�أو عاطفي ًا.
“�إن الدر�س الب�سيط الذي ميكن تعلمه من
مدربني احليتان هو الإفراط يف الإحتفال .بالغ يف
الإحتفال يف الأ�شياء اجليدة والقليلة والتي نريدها
ب�إ�ستمرار .ثاني ًا ،قلل من الإنتقادُ .ي ُ
ال�شخ�ص
درك
ُ
أمر ما .لكن ما يحتاجه هو امل�ساعدة .و�إذا
�إخفاقه ب� ٍ
ب�شكل �أقل مما
ما قللنا من الإنتقاد وعاقبنا و �أدبنا ٍ
هو متوقع لن ين�سى ال�شخ�ص هذا احلدث ،وعاد ًة ما
يتجنب تكراره.
نحن بحاج ٍة لأن جنعل �إمكانية الف�شل قليلة عند النا�س،
بحيث ميكن �أن يكون هناك �إنتقادات �أقل و�إحتفاالت
�أكرث.

w

بطيئ ًا يف التقليل من �ش�أن الآخرين –�سريع ًا يف التقدير،
بطيئ ًا يف املطالبة� -سريع ًا يف العطاء،
بطيئ ًا يف الإ�ستفزاز� -سريع ًا يف امل�ساعدة،
بطيئ ًا يف الإ�ستياء � -سريع ًا يف امل�ساحمة
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مع ًا يمكننا أن نفعل ذلك
بناء العالقات مع أشخاص من ثقافات مختلفة
بقلم ماريا اك�سنري ,بت�صرف

العالقات قوة� .صالتنا الفردية مع بع�ضها البع�ض هي
الأ�سا�س من �أجل التغيري� .إن بناء العالقات مع �أ�شخا�ص
من ثقافات خمتلفة ،هو املفتاح لبناء املجتمعات املتنوعة
أهداف كبرية.
و القوية مبا يكفي لتحقيق � ٍ
�سواء كنت ترغب يف الت�أكد من �أن �أطفالك يح�صلون على
التعليم اجليد �أو احل�صول على الرعاية ال�صحية اجليدة
يف جمتمعاتك املحلية �أو تعزيز التنمية الإقت�صادية،
هناك فر�صة جيدة ب�أنك �سوف حتتاج للعمل مع النا�س
من عدة جمموعات عرقية �أو لغوية �أو �إثنية �أو �إقت�صادية
خمتلفة .ولكي تعمل مع �أ�شخا�ص من جمموعات ثقافية
خمتلفة على نحو ف ّعال� ،سوف حتتاج �إىل بناء عالقات
متينة مبنية على �أ�سا�س من الثقة والتفاهم والأهداف
امل�شرتكة.
ملاذا؟ لأن عالقات الثقة هي الغراء الذي يجمع النا�س
مع ًا وهم يعملون على حل م�شكلة م�شرتكة .حيث
يعمل النا�س على حل امل�شاكل ال�صعبة� ،سيكون عليهم
الإرتباط مع ًا عندما ت�صبح الأمور �صعبة .و�سيكون
عليهم دعم بع�ضهم البع�ض للبقاء مع امل�شروع ،حتى
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عندما يكون الأمر غري م�شجع �أو عندما ت�سوء الأمور.
النا�س �سوف يقاومون جهود �أولئك الذين ي�ستخدمون
�أ�ساليب فرق ت�سد.
كل واحد منا ي�شبه بكرة العجلة .ميكن لكل واحد منا
بناء عالقات و�صداقات حول �أنف�سنا والتي متنحنا القوة
الالزمة لتحقيق �أهداف املجتمع� .إذا ما قام كل �شخ�ص
ببناء �شبكة من العالقات املتنوعة والقوية� ،سيكون
ب�إمكاننا الإرتباط معا وحل امل�شاكل امل�شرتكة بيننا.
ال�صداقة قوة .ك�أفراد وكمجموعات ،ميكننا تغيري
جمتمعاتنا .ب�إمكاننا �إقامة الأحياء وامل�ؤ�س�سات التي
يلتزم النا�س فيها بت�شكيل عالقات قوية وحتالفات مع
�أنا�س من ثقافات وخلفيات متنوعة .ب�إمكاننا �إن�شاء
ال�شبكات والتحالفات التي يكون النا�س فيها على دراية
بكفاحات بع�ضهم البع�ض ،ويكونون م�ستعدين لتقدمي يد
العون.

مع ًا ،ميكننا �أن نفعل ذلكw .
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تعليم األطفال اإلنسجام مع
بقلم باربرا ابروميتي�س
بعضهم البعض

ميكن تعليم الأطفال �أ�ساليب حمددة من �أجل الإن�سجام مع بع�ضهم البع�ض ،بينما يف نف�س الوقت يتعلمون
املهارات التي �سوف بحتاجونها من �أجل التعاون والنجاح كبالغني.

كلما لعب الأطفال �أو عملوا مع ًا ،ميكن �أن حتدث
النزاعات� .إن جمرد �إخبار الأطفال ب�أن عليهم �أن يكونوا
على وفاق مع بع�ضهم البع�ض لن يجدي نفع ًا ،لي�س لأن
الأطفال يريدون الإقتتال ولكن لأنهم غالب ًا ما يفتقرون
�إىل املهارات الالزمة للتعاون �أو امل�شاركة �أو الت�سوية .من
خالل دمج املبادئ ب�إمكان املعلمني تدري�س التعاون يف
الف�صول الدرا�سية ،وميكن للأبوين �أي�ض ًا تعليم �أطفالهم
التعاون مع الأ�صدقاء �أو الأ�شقاء يف املنزل.
الإعتماد املتبادل الإيجابي

واحدة من �أهم املبادئ لتعزيز التعاون هي الإعتماد
املتبادل الإيجابي .عندما يكون الأطفال معتمدين على
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بع�ضهم البع�ض ب�شكل �إيجابي ،يكون عليهم العمل مع ًا،
ك ٌل يف دوره �أو دورها ،من �أجل �إمتام املهمة بنجاح .يف
م�شروع ما،
املنزل ،قد يعني ذلك تقا�سم املواد من �أجل
ٍ
واحد م�س�ؤول عن جزء من عمل روتيني،
�أو يكون كل ٍ
ب�شكل كامل اىل �أن يتم
والذي ال يعترب ب�أنه مت �إجنازه ٍ
الإنتهاء من جميع الأجزاء.
ميكن للأطفال �أن يتعلموا الت�سويات� ،أي�ض ًا .على �سبيل
املثال ،عندما ي�سمح لهم مب�شاهدة فيلم وال يتفق عدة
�أطفال على الفيلم الذي �ستتم م�شاهدته ،ميكن �أن ي�ؤدي
ذلك اىل املنازعات �أو �إيذاء امل�شاعر .ولكن حتى الأطفال
ال�صغار جد ًا ميكن تعليمهم الإ�سرتاتيجيات التي تتيح
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لهم �إتخاذ قرارات جماعية بنجاح .ويف هذه احلالة ،كل
واحد ي�أخذ دوره يف ت�سمية ثالثة �أفالم يوافقون عليها.
�إنهم يبحثون عن �أر�ضية م�شرتكة ،ومناق�شة البدائل
النهائية واتخاذ القرار امل�شرتك.
التفاعل وجه ًا لوجه

ب�إمكان للأطفال �أن يتعلموا كيف يكونوا متوافقني مع ًا
ب�شكل جيد عندما يكونوا م�شرتكني يف �أن�شطة التدريب
ٍ
العملي والتي تعزز التوا�صل والإبداع .وميكن للوالدين
ت�شجيع التفاعل وجه ًا لوجه عن طريق احلد من وقت
ال�شا�شة (التلفزيون والكمبيوتر والإلكرتونيات وغريها)
وتوفري الألعاب �أو مواد اللعب التي تتطلب امل�شاركة
والتناوب والإ�صغاء والتحدث والتعاون .وعلى �سبيل
املثال� ،إن �ألعاب “لعب الأدوار” (مثل متثيل دور اللعب
يف املنزل �أو املطعم او مكتب الطبيب او املتجر �أو غريها
من العاب “ارتداء ازياء التنكر”) تتطلب من الأطفال
التفاو�ض ب�ش�أن �أدوارهم وممار�سة مهارات الكبار
الإجتماعية فيما هم يلهون.
وقد يحتاج الأطفال الأكرب �سن ًا لبع�ض التوجيه الأبوي
�أي�ض ًا لإيجاد طرق بناءة للتفاعل مع الأ�شقاء �أو
الأ�صدقاء .وقد ي�ستمتعون ب�إجناز الأعمال احلرفية
وممار�سة الريا�ضة غري التناف�سية �أو الألعاب يف الهواء
الطلق �أو التطوع مع ًا يف احلي �أو املجتمع .وخالل
م�شاركاتهم يف هذه الأن�شطة ,ف�إنهم يتعلمون �أي�ض ًا
امل�شاركة والتعاون مع الآخرين.
املهارات الإجتماعية

يف حني �أن معظم الأطفال يتعلمون املهارات الإجتماعية
املنا�سبة يف اللحظة املنا�سبة من الآخرين �أثناء اللعب
التعاوين ،ف�إن بع�ض املهارات قد تتطلب ممار�سة
�إ�ضافية .وميكن للآباء ومقدمي الرعاية بناء الأن�شطة
التي ُت َر ِكز على مهارات اجتماعية معينة مثل التناوب
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والإ�ستماع الف ّعال وت�شجيع الآخرين وم�ساعدة الأطفال
على فهم كيف تبدو تلك املهارات عرب الإقتداء بهم �أوال
والثناء عليهم عند حدوثها .
واحدة من املهارات الإجتماعية الهامة ب�شكل خا�ص
والتي قد حتتاج �إىل ممار�سة هي املوافقة على
الإختالف ،وهذا يعني ب�أنه ميكن للأطفال �أن ُيعَبرِّ وا
عن �آرائهم �أو �أن يتحفظوا عن �إبدائها حول الأ�شياء
بدون املجادلة �أو �إقتتال �أو �أن يكونوا غري متفقني
خالف ًا لذلك .من خالل تقدمي البدائل لهذه الردود
ال�سلبية املتكررة ،يقوم الآباء يف احلقيقة بتوفري
منوذج ًا للن�ضج العاطفي الحق ًا.
اخلواطر

�إن م�ساعدة الأطفال لكي ي�صبحوا �أكرث وعي ًا بالطرق
التي تعلموها حول التعاون ،وبالإ�سرتاتيجيات الأف�ضل
بالن�سبة لهم� ،ست�ساعدهم �أي�ض ًا يف �أن يكونوا على
ب�شكل �أف�ضل .ومن خالل طرح �أ�سئلة مثل
وفاقٍ مع ًا
ٍ
“كيف قررمتا �أنتما الإثنان ذلك؟” �أو “ما هي بع�ض
الطرق التي ميكنكم تق�سيم هذه املهمة من خاللها؟”
يقوم الآباء بت�شجيع �أطفالهم على امل�شاركة الفعلية
يف اخليارات التي ت�ؤدي �إىل التعاون وامل�شاركة
والت�سوية .من خالل الإجابة ،يتعلم الأطفال ويتذكرون
الإ�سرتاتيجيات التي قد تعمل ل�صاحلهم يف ال�صراع
الظريف املقبل.
�إن تعليم الأطفال كيف يكونون على وفاق مع بع�ضهم
البع�ض لي�س بال�ضرورة �أمر ًا �سه ًال  ،بل �إنه ي�ستحق
اجلهد املبذول �إذا كانت النتيجة هي منزل �أكرث
�إن�سجام ًا .وب�إتباع مبادئ الإعتماد املتبادل الإيجابي
والتفاعل وجه ًا لوجه واملهارات الإجتماعية والتفكري،
ميكن للوالدين ومقدمي الرعاية �إعطاء الأطفال الأدوات
التي يحتاجونها ملعاجلة �أي نزاع حمتمل بنجاح.
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التواصل مع اآلخرين

�أقوال
م�أثورة

يجب علينا �أن نتعلم العي�ش مع ًا كاالخوة� ،أو نهلك مع ًا
كاحلمقى - .مارتن لوثر كنج االبن

�إن التعبري عن الإمتنان بالكلمات �أم ٌر لطيف ومهذب،
بعمل الإمتنان هو �أم ٌر �سخي ونبيل  ،ولكن
و القيام ِ
مل�س اجلنة -يوهان�س جريترن
هو
إمتنان
عي�ش ال
ُ

الإحرتام هو احلب يف ثياب عادية -فرانكي برين

لكي تعي�ش حياة كاملة ،ال بد �أن يكون لديك ال�شجاعة
لتحمل م�س�ؤولية �إحتياجات الآخرين �-أوجن �سان �سو
كيي

لي�س هناك حب بدون مغفرة ،ولي�س هناك �صفح بدون
حب - .براينت ات�ش .مكجيل
�سوف تعلم ب�أن ال�صفح بد�أ عندما تتذكر �أولئك الذين
قاموا ب�إيذائك وت�شعر بالقوة لكي تتمنى لهم اخلري.
لوي�س �سميدي�س
�أحيان ًا كان ال�صفح �سه ًال بالن�سبة يل ،و�أحيان ًا �أخرى
كان ال�صفح خيار ًا جريئ ًا جد ًا .ومهما كان نوع اخليار،
قلب �أكرث طم�أنينة  .كان
فقد كان ي�ؤدي بي دوم ًا �إىل ٍ
يرتكني دائم ًا �أكرث �سعادة و حر ًا يف الإنتقال �إىل
عمل عالقات �صحية مع الآخرين ومع نف�سي -روبن
كا�سارجيا
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الوالء هو التعهد باحلقيقة لنف�سك وللآخرين.
 �أدا فيليز بورديلالقيادة هي طريق ذو �إجتاهني ،الوالء للأعلى والوالء
للأ�سفل� .إحرتام املر ِء لر�ؤ�سائه ,رعاية املر ِء لفريقة.
 جري�س موراي هوبريجب على والءاتنا �أن تتجاوز جن�سنا وقبيلتنا وطبقتنا
الإجتماعية و�أمتنا .وهذا يعني ب�أنه يتوجب علينا
تطوير منظور عاملي - .مارتن لوثر كينج
نوع من الوالء ،لن تتمكن
�إن مل تتمكن من �إيجاد ٍ
من العثور على الوحدة وال�سالم يف حياتك العملية.
-جوزيه روي�س
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