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نبذة تعریفیة 
الخبيرة التربوية النفسية الكوتش المستشارة الدكتورة | وداد احمد عمر باصبرين

استشارات تربویة و نفسیة واسریة  •
كوتش و مدربة دولیة معتمدة  •
باحثة في الطب النبوي  •
سفیرة النوایا الحسنة  •
• ————————————————
نعمل بسریة وخصوصیة تامھ واسلوب حضاري  •
ایجابیة لست مثالیة ال انتظر اللحظات السعیدة بل •

اصنعھا ازرع االمل واؤمن بان القدر خیر .



محاضرتي : فن العالقات 



فن تكوین العالقات 
نتعامل مع الناس طوال الوقت شئنا ام ابينا  فنحن نحتاج بعضنا لبعض هذه 

الحقيقة  وهكذا تسير اYمور  

Yبد ان نتواصل كي نحصل على مانريد من اYخرين والتواصل مع الناس له اكثر 
من نوع . 



ھل تعتقد ان ھناك وسیلة تجعل حیاتك خالیة من اي خالف 
؟



نحن نرى العالم من حولنا من برمجياتنا السابقة من ا-علومات التي تم 
تخزينها من 

ا-درسةالوالدين العالم الخارجي 

اHصدقاءوسائل اHعFما-جتمع 

تجاربنا 
الشخصية

من البرمجة 
السابقة



ومن البدیھي ان یختلف الناس عنك في ارائھم حتى •
اقرب الناس الیك ، الن الشخص المختلف عنك تربى 

تربیة مختلفھ ،تعلم تعلیما مختلف، صادق اناس 
مختلفین عمن عرفتھم ،مر بتجارب شخصیة صنعت 

شخصیھ، شاھد برامج تلفزیون مختلفھ، تعرض 
للظروف مختلفھ عما تعرضت لھ ،حتى ولو انھ من 

نفس الجنسیة (ذكر او انثى او حتى شریك الحیاة ) من 
المنطق انھ لیس مثلك . حتى التوائم العادیھ او 

الملتصقھ الذین تم فصلھم او مازالو ملتصقین لكل منھم 
شخصیھ مستقلة عن االخر الناس یختلفون الن 

االختالف جزء من طبیعتنا .



ومن اهم اسباب المشاكل  التي تحدث  الخfفات والصدمات  والصراعات  نفترض  ان اYخر يرى العالم كما 
نراه الناس يتعاملون مع نفس الموقف  لكن كf منهم يراه بصورة مختلفة  ومن قوانين الكاتب شريف عرفة  

القانون اYول  
اذا شعرت انك على صواب  فهذا  Yيعني بالضرورة  انك كذلك 

اYخرون ليسو دائما على خطاء  ونحن لسنا دائما على صواب  ولكننا جميعا  نرى  اYشياء  مختلفة عن ما 
يرونها  غيرنا  

 لذى يجب ان نكون اكثر تفهما Yخرين  وYيوجد اشرار  يحاولن نشر الشر  في الحياة  فعلينا ان نقبل هذا 
اYمر  فكلنا نرى انفسنا  ذو نية سليمة  لذلك يجب علينا ان نقبل وجهة نظر اYخرين  التي تجعلهم يتصرفون 
بهذه الطريقة Y نتهمهم بانهم على خطأ  ونحن على صواب  ولكن نقنعهم  باسلوب يفهمونه  وراء كل سلوك 
سلبي نية ايجابية حاول ان تصل الى النية اYجابية  فf تحكم على الناس من معنى تصرفاتهم  بالنسبة لك 

بل بالنسبة لهم هم  وهذا حقيقة  يجب ان نتفهمها  Yن كل منا له مبررات وحجج وبراهين ممايؤكد  بها 
Yانفسنا اننا على حق  كf الطرفين محق من وجهة نظره  وهذه الحقيقة التي نستوعبها  حين نتعامل مع 

اي خfف   والواقع هو  ما نعتقده نحن  وليس هو الواقع في حد ذاته  الحكمة السماوية اننا  لنا اذنان  وفم 
واحد  لماذا؟ Yننا علينا ان نكون مستمعين اكثر من ان نكون متكلمين  وهناك انواع من اYستماع  استماع 

فعال مثل سماع المحاضرات  وهذه مهارة يعطى لها شهادات  لتطويرها 



 واYمر بسيط لو استمعنا لوجهة نظر الناس  و اهتمينا بما يقولوه  وما يقصدونه  سنرى الفائدة التي 
تعود علينا  و سيحبك الناس اكثر وستفهم الناس اكثر  وسيجعلك اكثر دراية  بنفوس اYخرين  ومن خfلها 
نعرف مفاتيح شخصياتهم حين يتحدثون  ولكن حين نتكلم اكثر فنحن نعطيهم مفاتيحنا  فنحن نحكم على 

الناس من سلوكهم ونحكم على انفسنا من نوايانا  ولكن  الحكم على التصرفات وليس النيات  
تجربة /ننظر �نفسنا  كيف يرانا الناس من الخارج ؟ 

 اسجل صوتك اسمعه  تعتقد ان صوتك جميل  حين سمعته  وانظر الى نفسك وانت غاضب  وانت تتجادل  
قال اYمام الشافعي رضي الله عنه 

(رأيي صواب يحتمل الخطاء ورائي  غيري خطاء يحتمل الصواب) .



معاملة الناس لك 

 ھي من اختیارك  انت  ربما النحصل على مانرید  لكننا بالتاكید نحصل على ما نستحقھ  لیس من الصحیح ان 
تجبر نفسك على االساءة  التكن لطیفا اكثر من االزم  لدرجة السذاجة ولكن االتصال الناجح  ان تحدد ماتریده  

وماال تریده من العالقة  وان تضع خطوط حمراء  التي  الیجب للطرف االخر ان یتجاوزھا  حتى تستمر العالقة   
 الحظ ال تعاقب  احد اذا اعتذر او عدل عن الخطاء الن العقاب یكون عند الخطاء ولیس عند العدول عنھ  معاملة 

الناس لك  من صنعك انت  من الخطاء في مھارات االتصال الخاصة بك حدد للناس مایضایقك  بالضبط  وال 
تفترض انھم یعرفون مایضایقك على وجھ التحدید  ارسم الخطوط الحمراء  لكل ماھو مقبول  او مرفوض لدیًك 
ولكل شخص مفتاح للتعامل  معھ فكل التصرفات التي تصدر منا التالقي ردة الفعل لدى كل الناس بنفس القدر  

التعامل الناس  كما تحب ان یعاملوك  بل عاملھم  كما یحبون ان تعاملھم.



التسامح
من صفات اYقوياء  الضعيف Yيمكن ان يسامح  هناك اشخاص  نتعامل معهم يوميا  وقد تكون عfقتنا بهم ليست على مايرام  

هل المشاعر ارادية او Y اراديه   هل نستطيع التحكم في مشاعرنا  ؟ لfسف هذا اعتقاد خاطئ ومنه  نصنع �نفسنا  حجج واهية  الخيانة،وعقوق الوالدين،  تنتج عن اناس يزعمون ان المشاعر 
Y اراديه   

ولكي تصنع السعادة وراحة البال Y بد من التحكم في المشاعر تعلمنا من اYديان السماوية  ان نتحكم في مشاعرنا واهوائنا   
 نتحكم في  التوقف عن اYكل الذي نشتهيه في الصيام  وغير ذلك تحكمنا في البعد عن الحرام  نسيطر على مشاعرنا واحاسيسنا مشاعرنا هي التي تصنعنا  

ندرب انفسنا  نكتب الصفات التي نحبها في الشخص والصفات التي نكرهها   نسال انفسنا  هل يوجد شخص  في هذه الحياة خالي من الفضائل  ؟ اكيد كل شخص له صفات ايجابية 
وصفات سلبية  هل ماتراه في الشخص  يرونه الناس مثلك؟   بالتاكيد هناك اناس يحبون هذا الشخص   

ليس هناك شئ جيد  او سئ في ذاته  ولكن تفكيرنا هو مايجعله كذلك  
Yنستطيع التفكير  في شي محزن  وشي مضحك في  نفس الوقت  Yن عقلنا الf واعي  Y يمكنه التفكير في اكثر من فكرة واحدة في نفس الوقت  اYشخاص الذين نتعامل معهم بشكل يومي  

ونريد ان نبني معهم تواصل فعال  مطالبين بان نحبهم  لماذا نكرهم اذا  فنحن نحب الناس بf سبب  ونحن Yنكره اYشخاص دون سبب  ولكن  نركز على السبب يوجد بداخلنا  ربما Yنعترف به 
يجعلنا نكره الشخص  اما ان يكون صفة في هذا الشخص  او تصرف قام به  اYنسان به  مfيين من الصفات  ويقوم كل منا بمليارات من الحماقات   طوال  حياته  ونحن ليس استثناء من هذه 
القاعدة  وحين نكره شخص فنحن نكره جزء منه  Y نكره هو  Y نرفض اYشخاص ولكن نرفض السلوك  والتصرف  او الصفة السلبية التي فيه  درب نفسك بان تقول انا اكره التصرف وليس اكره 

الشخص  
نحن نحب من نريد ان نحبهم  مهما كانت تصرفاتهم  

مانقوله بألسنتنا  يؤثر على عقلنا اللواعي  
 فاذا كررت كلمة  اكثر من عشر مرات  ستشعر بها  واذا غمضت عينك واسترخي  جسمك   وابتسمت  وهمست وقلت انا سعيد  تfحظ انا السعادة تسربت الى داخلك بالفعل وهناك حديث 

لرسولنا  الكريم ( البfء موكل بالمنطق ) او كما قال  نصيحة Yتتكلم مع نفسك  عن نفسك  بصورة سلبية  قل انا رائع انا ناجح  انا طموح  سيتقبل عقلك الf واعي  هذه اYوامر  ويبرمجها على 
هذا اYساس  وستfحظ فرقا كبيرا وغريبا في حالتك الشعورية  ونظرتك 

 لنفسك  وهذا مفتاح هام جدا  لبناء عfقتنا مع الناس  
تعامل مع اYشخاص  وتريد ان تحبهم  Y تؤكد  الصفة فبدY انك تقول انه غبي ممكن تقول  لنفسك انه يفكر بطريقة مختلفة 

 Yتقول انه عنيد بل قل نفسك  انه قوي الشخصية  بذلك  نتوقف عن اشعال المشاعر السلبية بداخلنا  
 اذا ممكن ان نتقبل شخصا ما  ونتوقف عن كره اذا قررنا  هذا  Yن كراهيتنا للشخص سوف  تمfء مشاعرنا بالسلبيات  التي Y نريدها  �نفسنا. 



االبتسامھ

نعمل نظام للتحكم في مشاعرنا ونؤمن ان المشاعر اردايًة وان  الغضب والحزن والتوتر  وقلة الثقة بالنفس  ممكن ان نتحكم بها  وندير 
مشاعرنا   نبتسم  ونتواصل  اوY مع انفسنا  ونشعر بالسعادة الداخلية  نكون بعدها قادرين على اهداءها لfخرين  نصيحة اYبتسامة 
نصيحة كfسيكية.  منذ اول العصور وذكرت في القران الكريم  و في الكتب المقدسة  وكل اYبحاث القديمة والحديثة اثبتت فعاليتها   
تبسم ضاحكا من قولها.  (تبسمك في وجه اخيك صدقة )فوائدها عديدة  طبية  في تقوية الجهاز المناعي  والوقاية من امراض القلب 
والشرايين  وفوائد  محسوسة  بالنسبة لنا   لو اتخذت وضع الهزيمة  اراديا  ستشعر بها  وسيكون من الصعب ان تقنع نفسك بعكس 

هذا  فالعقل والجسم يؤثر كfهما على اYخر  فلو اجبرت نفسك على اYبتسامة حتى ولو لم تكن سعيد  فسوف تشعر بالسعادةً 
ارسم حياتك بيدك  غير انماط تفكيرك  الشخص السعيد هو الذي يسعد نفسه والعكس كذلك  فاذا  كانت العكس  وهذه اYفكار حققت  

نتائج معينة  فلماذ Y نغيرها لنحصل على نتائج جديدة Yننا لو فعلنا نفس الشي سنحصل على نفس النتيجة اذا نغير انماط افكارنا 
نتغير لfفضل  

السعادة  Y عfقة لها بالظروف  فهي شعور داخلي  بإمكاننا  ان نبعثها داخل انفسنا  بانفسنا.



قانون السبب والنتیجة 

   قد يكون للشكوى والتعاسة متعة خاصة  عند بعض الناس  Yنهم يركزون في ماهو سلبي في  في حياتهم . 
الفقير يشتكي من قلة المال والغني يشتكي من كثرة اYموال وكل منهم له اعذار واسباب يصطنعها  لسعادة قرارك الشخصي  فلناخذ 

  t!ke  it  e!sy   الموضوع بسهالة
وهذه طريقة فعالة لمواجهة  ضغوط الحياة  تعامل مع المواضيع بطريقة مرحة كأخواننا  المصررين  واجهه المشاكل  بخفة ظل  وروح 
رياضيًة ببساطة وضحك  ستمر الظروف بسfم وبدون امراض  وYتترك داخلك جروح  ليس مطلوبا مني  ان اكتئب  Yاحل مشاكلي  بل  

تدبر  الضغوط  بعزل نفسك عن المشكلة وكانك طرف خارجي  حتى تفكر في الحل السليم  جرب بنفسك  ستجد  كل شي يصلح 
للسخرية  فقط ابحث عنها  الحزن اختيارك الشخصي  والسعادة اختيارك الشخصي  انت الذي تقرر  بطريقة تفكيرك ونظرتك لfمور  

فشل العfقات. 
 الرجال والنساء نوعان مختلفان تماماً   اYتصال بينهم Y يزال علما في طور الطفولة 

اهم اسباب فشل العfقات كما كرنا من قبل 
 -برمجتك الذاتية  
-وسائل اYعfم  

(ليس هناك فشل  لكن هناك نتائج غير متوقعة )



القانون الثاني للكاتب شریف عرفة

  اذا شعرت ان  اYمر خطاء  فهذا Yيعني بالضرورةً انه كذلك  قد تكون عfقاتك مثاليه  تحسد عليها
 لكنك Yتدرك ذلك  من اساطير الحب  المصدر الوحيد الذي يمدنا  بالصور الذاتية  لمفهوم العfقة

 المثالية  هي وسائل اYعfم  وهذه اYساطير
 المحبين لهم نفس الميول  وبينهم اشياء مشتركة

 Yبد من الرومانسية  ان تكون مدى الحياة
 المحبون Yيختلفون ابدا

.اYباء يقفون  حائf  دون  اتمام القصص الرائعة



مراحل الحب 

مرحلة اHكتشاف  مرحلة اHنبهار مرحلة التعايش

 Fنرى الشخص انه كام  ينكشف ان الشخص ليس كامل
يصل الطرف`  -عرفة عيوب ومزاياه اHخر 
وهي اصعب ا-راحل ويكون فيها خFفات 

الحب هو العFقة الناجحة  التي تحافظ على 
اتزانها  في جميع ا-راحل 



یجب ان نتفق ان العالقة المثلیة تبداء من االختالف  رجل وامراة  ھذا اختالف كبیر  ربما یكون خطاء فادح ان 
تتزوج امراة نسخة منك  النك ربما التحتمل ان تعیش مع نفسك  البد من االختالف  حتى یحدث االكتمال ،  
العالقات لیست مبنیة على الرومانسیة وحدھا  دع الحب یصل الى مرحلة االكتشاف  والتعایش  كیف نفھم 

الشخص االخر افضل  التتورط في عالقة غیر مبنیة على حسابات منطقیة بجوار مشاعرك  قررت اال اتزوج اال 
امراة مثالیة فوجدتھا —-لكنھا كانت تبحث عن رجل مثالي.  (انیس منصور)  

اذا یجب ان یكون  ھناك تجربة وخطاء حتى نتعلم من الخبرات  والتعمیم في العالقات الخطاء .



الرجال والنساء

هل تؤمن باYبراج  التي تكلمك عن انماط الشخصية لبرجك ؟ اذا ممكن  ان تتخلص من عيوبك الشخصية  التي في البرج  وتستطيع   ان تتغير الى اYفضل  الرجل من المريخ 
والمراءة من الزهرة  

اذا Yتعمم  اY بحذر شديد  وفي اضيق اYحوال  وY تثق في اي معلومًة الرجل Yيهتم بالتفاصيل  ويهتم بالصورة العامة  
اذا على المراءة ان تعرف الرجل  حتى في المشاكل  يستقبل عقل الرجل الشكوًى بصورة مختلفة  وفي معالجة الضغوط  يواجهها الرجل ويتعامل معها  بصورة مختلفة  حيث 

مواجهته بنفسًه ويختلي بنفسه  ليفكر لكن المراة تواجه مشكلتها بصورة  مختلفة  تحكي عن ضغوطها  تتكلم عن مشاكلها  هي تتكلم كثيرا وتشكو من صمت الرجل  Yنها تتكلم 
حين Yيريد الرجل  

ان يتكلم فهي تتكلم للتواصل  ولكن الرجل يتكلم لينقل معلومة  Yتصرح المراة بما تريد ولكن تفترض ان الرجل يفهم قصدها  
 الرجل يستخدم  نصف مخه اYيسر (المخصص للمشاعر)اكثر من من قدرته على استخدام النصف اYيسر (المخصص للتفكير) حين يقع في الحب  

والمراة تستطيع ان تستخدم  فص المخ في نفس الوقت  وبنفس الكفاءة 
بالنسبة للرجل الحب والمنطق شئيان متنقضان  يفقد صوابه حين يحب  بينما المراة تحتفظ بصوابها 

 للكلمات فائدة كبيرة  فهي تخفي مانفكر فيه حقا  السعادة Y تعني انك تعيش حياة كاملة بل تعني انك قررت غض البصر عن النواقص  Yتحاول  في كل خfف  ان تثبت انك على 
حق  الفضل ان تكون سعيد  على ان تكون صواب  Yيوجد شئ تقدمه  او تفعله كي يرضي كل الناس  

 Yتجعل سعادتك  معلقة بين يدي الناس  فلن يمنحك اياها اY انت Yتجعل الناس  مصدرك الوحيد Y احترامك لنفسك بل نحافظ على نظرتهم لنا   واخيراً  Yشئ ينتهي بشكل رررائع  
واY لما انتهى  

اذا Yبد من الخfفات فهذا امر طبيعي  
ومانستطيع فعله نقلل حدة الخfفات  ونتصرف بحكمة  حين تحدث الخfفات.



إن عملیة تكوین العالقات لیست مسألة خارقة للطبیعة!!

 إذ يستطيع كل منا أن يجد  ا�خرين لمساعدته في الوصول إلى أهدافه الشخصية، أو لمساندة قضية فقط إذا كان مستعداً للعيش وفق المفاهيم البسيطة التالية التي يمكن �ي 
إنسان أن يكتسبها. 

إن أول قاعدة لتكوين عfقة هي أن يؤمن كل إنسان منا بأنه يستحق الثقة واYحترام والصداقة من ا�خرين، مهما كان رأيك تجاه ذاتك، وكيفما كان رأيك في نفسك، وبغض النظر 
عن شكوكك ومخاوفك، فأنت مؤهل لهذه ا�شياء ويجب أن تنتظرها من ا�خرين. 

هل قابلت شخصاً ذات يوم وكرهته فوراً، وبغض النظر عن الجهد الجاد الذي بذلته، فقد كنت عاجزاً عن تغيير انطباعك السلبي عنه؟ ربما يكون هناك أسباب لتلك التفاعfت 
الفطرية السريعة، فقد ينتج هذا اYنطباع السيئ عن مجموعة من التجارب ا�ليمة الحبيسة في أعماق الذاكرة، وربما يكون السبب هو أن هذا الشخص يذكرنا بf وعي بشخص 

آخر عشنا معه تجربة سيئة، أو ربما يكون ببساطة بسبب اYنطباع ا�ول الذي قام على تعليق غير لطيف منه. 
على العكس، فقد كان لمعظمنا أيضاً رد فعل معاكس تماماً، حيث انسجمنا مع أفراد من اللحظة ا�ولى التي تعرفنا فيها عليهم، فقد كانوا مرحين، وبارعين، وجذابين واذكياء، أي 

أنهم يملكون كل السمات التي نحبها في الشخص الذي نتعامل معه، إن ا�فراد قد يصبحون شركاء في العمل في بعض ا�حيان، وقد يصبحون أعداء لدودين لبعضهم البعض. 
غالباً ما يكون السبب وراء تفاعلنا مع أفراد معينين بقوة شديدة هو أننا نرى فيهم سمات نحبها أو نكرهها بشدة، أو أننا نجد فيهم السلوكيات التي نرغب فيها ونود أن نقوم 

بها، إننا Y نتعامل مع ا�خرين بسبب ما هم عليه، ولكننا ننجذب إليهم؛ �نهم يعكسون ما نحن عليه، أو ما نحب أن نكون عليه. 
عندما تحس بهذه المشاعر القوية في المرة القادمة – إيجابية أو سلبية – التي تقابل فيها شخصاً �ول مرة، فكن حذراً فقد تؤدي هذه المشاعر إلى مشكfت خطيرة، أو توقعات 

غير واقعية، اطرح على نفسك هذه ا�سئلة: ماذا يوجد في هذا الشخص مما أحبه حقاً؟ ما سلوكياته أو سمات شخصيته التي تجذبني إليه أو تبعدني عنه؟ إلى أي مدى 
يشبهني هذا الشخص؟ إلى أي مدى يختلف عني؟ هf أنظر حقاً إلى صورة تعكس نفسي في هذا الشخص؟ 

تحكم في مشاعرك حتى تشعر بأنك جدير بصداقة ذك الفرد، بدYً من أن ترغب في هذه الصداقة فقط �نك معجب به، أو �نك تشعر بالذنب �نك تكره هذا الشخص، و�نك غير متأكد 
من سبب هذا الكره.



أما المبدأ الثاني لتكوين عfقات ناجحة، فهو:

أننا Y بد أن نقبل أن معظم الناس خيرون بفطرتهم، ربما يكون كل منهم – بين الحين وا�خر – وقحاً أو 
عنيداً أو طائشاً أو سريع الغضب، لكنه خيّر في جوهره، إنها مسألة Y يمكن إثباتها علمياً، ففي عالم 
التجارة – مثfً – نجد أن رجل ا�عمال ا�ناني والقاسي – �نه طموح – يتقدم باستمرار على حساب 
ا�خرين سعياً إلى تحقيق هدفه، وربما يصل إلى أعلى المناصب في الشركة، ولكن مدة وYيته لهذا 

المنصب قصيرة عادة، إن هؤYء الذين Y يستطيعون أن يدفعوا ا�خرين على العمل معهم Y يصبحون 
قادة أبداً قد ينجح التخويف في حفز ا�خرين، ولكن أثره يزول سريعاً.



المبدأ الثالث في تكوین العالقات، ھو:

أن معظم الناس يحبون مساعدة ا�خرين، إنها حقيقة أخرى Y يمكن إثباتها علمياً، ولكن إذا كنت تشك 
في صحتها، فحاول أن تطلب من ا�خرين العون أو النصيحة، يعارض معظم الناس التطوع في تقديم 

العون ل�خرين؛ �نهم Y يريدون أن يفرض عليهم، ولذا فبمجرد طلب المساعدة فإنهم يحطمون هذه 
الحدود.



تكوین العالقات 

عملية متواصلة: فهي بالفعل شيء نقوم به كّل يوم. وعندما تقابل شخصاً يبدو مهماً بالنسبة لك أو تسمع عنه، انتهز أيّة فرصة لتقوية عfقتك به. إّن المهم في هذه 
العملية هو من الذين تعرفهم ومدى معرفتك بهم، ومدى قدرتك على اYتصال بهم. وعن طريق التعرف على أناس جدد فإنك تزيد من عfقتك كما تزيد من فرص 

حصولك على ما تريد. إنك تجد من يرغب في مساعدتك على تحقيق أهدافك وأحfمك فأنت لديك ما تقدمه لهم، وهم أيضاً لديهم ما يقدمونه لك. هذا هو ما يسمى 
بالصداقة.   ابحث عن ا�شخاص الذين تستريح نفسياً معهم: في الحقيقة لن يحدث أن تكون عfقتك جيدة مع كّل من تقابلهم، فf تقلق. فربما يبدو أحدهم مستوفياً 

كّل الشروط التي تشترطها في الشخص الذي تّكون عfقات معه، ولكنكما Y تتوافقا لسبب غير معروف. ففي العfقات ا�نسانية هناك شيء يشبه الكيمياء، ربما 
تملكه وربما Y وفي هذا تتضح فائدة أخرى لمفكرة ACT حيث إنّها تساعدك على تقوية عfقاتك ففيها أماكن لتسجيل أفكارك وتعليقاتك وآرائك حول تطور عfقتك 
با�خرين. سوف تجد أن عfقتك مع بعض الناس تسير كما يرام وكّل يوم يزداد ارتباطك بهم. ولكن ستجد في عfقتك مع البعض ا�خر عfمات حمراء تدل على أن 
عfقتك بهم ليست على ما يرام. وعندما ترى هذه العfمات فf تتجاهلها بل استعد للتخلص من هذه العfقات. فf تضيع وقتك الثمين وطاقتك في الجري وراء 

عfقات مصيرها الفشل. وبدYً من ذلك رّكز جهدك على تقوية وتعضيد عfقاتك با�شخاص المقربين إليك. إّن التحدي الذي يواجهنا في حياتنا هو مدى استطاعتنا 
أن نحيط أنفسنا بأناس نستريح لهم، ونقلل بقدر ا�مكان من احتكاكنا بهؤYء الذين Y نتوافق روحياً معهم. حاول دائماً أن تستغل وقتك وطاقتك في البحث عن 
أناس يرغبون في مصادقتك. إن كان هدفك في الحياة هو أن تحيط نفسك بأناس تحبهم ويحبوك، إذن فاتبع هذا ا�سلوب في التعامل مع الناس طوال حياتك 

وسوف تتكون حولك شبكة متسعة من ا�صدقاء، وسوف تحقق معهم أكثر مما كنت تحلم به طوال عمرك.  
مادمت بصدد التعامل مع الناس – على اختfفهم – فإنه من المفّضل أن تقوم بحفر السطور التالية في ذاكرتك وأن تتصرّف بمقتضاها: 

1- إننا جميعاً محبّون لذاتنا. 
2- اهتمامنا أكثر بأنفسنا عن أي شيء آخر في العالم. 

3- إن كل شخص تلتقي به يريد أن يشعر بأنه مهم وأنه يشّكِل شيئاً ما. 
4- هناك شعور داخل كل إنسان لكي يحظى بتقبُّل ا�خرين له وذلك لكي يقدر على تقبّله لنفسه وقبولها.



  
وقد أثبتت الدراسات العلمیة أنّك لو أحسنت التعامل مع اآلخرین، فإنّك تكون بذلك 
قطعت 85% من طریق النجاح للوصول إلى ھدفك، ولكن كیف یتم بناء عالقات 

قویّة مع اآلخرین؟ 
یتم ذلك من خالل عّدة خطوات:



الخطوة االولى 

. إشعار ا�خرين بأهميّتهم: هناك عّدة طرق تصل بك إلى النجاح في إشعار 
ا�خرين بأهميّتهم، هي: 

 
1- اقنع نفسك مرّة واحدة فقط ولكن إلى ا�بد بأن كل ا�خرين مهّمون وليكن 
اقتناعك هذا مخلصاً وتأكد أن َمن يؤثر في ا�خرين هم أولئك الذين يؤمنون 

بأهمية هؤYء ا�خرين ويرون فيهم أشخاصاً مهّمين بالفعل. 

ه ا�هتمام لهم من خfل مfحظتك إياهم وما يقومون به، فإذا ما فعلت  . 2- وّجِ
ذلك قدمت مجاملتك إليهم أي تعترف بأهميتهم وبالتالي تقدم دفعة كبيرة 

لروحهم المعنوية، وعندما يعترف فرد ما بأهميتنا نصبح أكثر وداً وأكثر تعاوناً 
معه. 

.3- أبلغه أنه ترك لديك انطباعاً جيداً، وأمثل طريقة لذلك أن تجعله يدرك أنه قد 
أثر فيك وأنه قد ترك انبطاعاً في نفسك، عليه سوف يعتبرك هو وقتها أنك واحد 

من أذكى خلق الله وواحد من أكثر الناس أدباً ولطفاً فيمن قابلهم في حياته 
على ا�طfق، وإياك أن تتعالى عليه وإY ستكون أغبى وأحمق خلق الله عند 

ذلك �نه يشعر وقتها بضآلة نفسه. 



الخطوة الثانیة 
 fاجعل شخصيتك جذابة: إن شخصيتك تحقق لك الكثير، فالجاذبية والديناميكية بوسعهما أن يجع
ا�خرين يحبونك، فالناس Y تحب المترددين والفاشلين، ولكن ينجذبون نحو الذين يعرفون عنهم ماذا 

يريدون ويتوقعون الفوز والواثقين من أنفسهم ويؤمنون بها ويمكن أن يتم ذلك مبدئياً عن طريق: 
1- اجعل خطواتك ذات جرأة واثقاً من نفسك وعيناك متطلعتين إلى هدف ما تستطيع أن تحققه لنفسك 

وبنفسك. 
2- صافح ا�خرين بثبات وحزم غير مبالغ فيه، وابتعد عن المصافحة بأيٍد رخوة فهي سمة من سمات غير 

الواثقين من أنفسهم وكذلك ابتعد عن المصافحة بأيٍد قوية جداً، فقد تشعر ا�خرين بأنك إّما أن تكون 
شخصاً متغطرساً متسلطاً أو أنك تخدعهم بقوة شخصيتك وتنقصك الثقة بنفسك، ارفع رأسك إلى أعلى 

وافرد كتفيك وامش بخطى واثقة. 
3- اجعل نبرة صوتك تعبِّر عن الثقة حتى يصل إلى الناس قبل أفكارك، فهو الذي يقوم بتوصيل 

مشاعرك، وعليه يحدد َمن يسمعك هل تتحدث بصوت ينم عن الشجاعة وا�قدام أم اليأس والشجن 
والدموع، وكذلك تكلم بوضوح وبf تردد. 

4- كن ذا لياقة، فإذا أردت حب الناس كن شغوفاً بهم، فf تجعل لسانك يخونك قط، فإن القدرة على الكfم 
مع اللياقة تزيدك طfوة وتزيد من قوة تأثيرك في الناس على اختfفهم. 

5- أضف صفة الحماسة إلى شخصيتك وتصرف بحماس وسرعان ما سترى أن ذلك سرى فيمن تتعامل 
معه، فيعاملك بمثلها وتكسبه. 

6- عليك أن تصبر على ا�راء وا�فكار التي ترى في قرارة نفسك أنها غير متفقة معك، فإن من أسرار 
الشخصية الجذابة ا�صغاء الواعي المشوب بالتقدير والعطف �راء ا�خرين، وتقبل ا�خرين ودعهم 

يتمتعون با�سترخاء عندما يكونون معك. 
Y -7بّد لك من المرح وا�شراق والتفاؤل، فلهذا يحبك ا�خرون ويلجأون إليك ويحبون صحبتك. 

8- كن ذا مظهر Yئق، فالمظهر الfئق يكسبك احترام النفس وا�حساس بالثقة وا�طمئنان، فالرجل الذي 
تشيع الفوضى في هندامه Yبّد أن تشيع الفوضى في تفكيره كذلك. 

Y -9 تكن تقليدياً عند الثناء والمجاملة. 
ه لهم  10- يجب أن يعرف ا�خرون أنك تقدرهم وتقدر قيمتهم وعاملهم على أساس أن لهم قدراً لديك ووّجِ

الشكر دوماً وأشعرهم بأنك تخصهم بها وحدهم.



الخطوة الثالثة 
أنشئ انطباعاً أّولياً جيداً لدى ا�خرين: 

عليك أن تتذكر دائماً أن أول كلمات تنطق بها أو مواقف تتخذها في البداية 
إنما تشكل النغمة ا�ساسية للموقف بصورة مطلقة، ويكون من الصعب 

بمكان أن تدفع َمن أخذ عنك انطباعاً سيئاً من البداية إلى تغيير فكرته عنك، 
ولذا Yبّد من: 

1- البدء بنغمة أساسها المودة وبالتبعية سيصبح اللقاء ودوداً وجهز اللقاء 
ليتفق مع طبيعة الهدف. 

2- سوف يتقبلك الطرف ا�خر حسب تقييمك لنفسك، فإذا كنت ترى نفسك 
فاشfً فهذا يعني أن تطالب ا�خرين بأن يعتبروك فاشfً ويتعاملون معك 

على هذا ا�ساس. 
3- مّكِن الطرف ا�خر من أن يعرف أنه قد ترك في نفسك انطباعاً جيداً عنه. 

4- يحكم ا�خرون عليك من خfل آرائك في كل ا�شياء مثل عملك ومؤسستك 
وآرائك في رئيسك وزمfئك ورجالك.. وليس من خfل رأيك في نفسك فقط. 

 Y5- كن إيجابياً وحوِّل جو المقابلة إلى جو إيجابي يكن ا�نطباع إيجابياً و
تفعل العكس. 

6- إذا كنت تريد ا�جابة عنها أسئلة ما بـ"نعم"، فلماذا تسأل أسئلة ا�جابة 
 ."Y"عنها بـ

ه أسئلة تعني ضمناً أنك تتوقع متاعب أو تسعى إليها.  Y -7 توّجِ
8- كن بشوشاً ودوداً. 



الخطوة الرابعة
الود الفوري والصداقة السريعة: هل سمعت عن الود الفوري وتكوين 
الصداقات من أول لحظة، ذلك هو السحر الخاص القادر على إفشاء 

شعور بالمودة في ا�خرين بسرعة، عليك بـ: 
1- عدم الخشية أو الخوف من أن يقوم الطرف ا�خر بصدك، قم 

بالمخاطرة وY تخف وخذ المبادرة. 
2- تذكر دائماً أن معظم الناس تواقون إلى الود والصداقة مثلك تماماً. 

Y -3 تقم بامتهان نفسك من أجل استثارة مشاعر الود في نفوس ا�خرين 
أو أن تبدو وكأنك تسعى أن تكون جذاباً ولطيفاً. 

4- حافظ دائماً على شيئين هامين: الهدوء وا�بتسامة. 
وا�بتسامة الخالصة الطيبة المريحة الصادرة من أعماقك، والناس 
يستطيعون أن يميزوا ما بين ا�بتسامة الحقيقية الخالصة وبين 

المزيفة، فإن وجدوا ا�ولى دفعهم هذا إلى ا�حساس بالود والمودة.



الخطوة الخامسة
 
 :

انطق الكلمات الجيدة: إن نجاحك غالباً ما يعتمد على ما تملكه من 
مقدرة على التحدث واختيار الكلمات المناسبة، فكلما كان اختيارك 

جيداً للكلمات استطعت أن تصل إلى كيمياء الشخصية التي 
أمامك. 

1- إذا كان حديثك مع شخص ما �ول مرة ابدأ بكلمات تبعث على 
الدفء عن طريق ا�سئلة البسيطة أو المfحظات الواضحة مثل 
ا�سم، الحالة ا�جتماعية، العمل، ا�حوال الجوية... وستجد من 
هذا الحديث البسيط أن هناك حديثاً ودياً بدأ مع هذا الشخص 

وأصبح حديثاً ممتعاً. 
2- دعه يتحّدث عن نفسه بدفعه إلى الكfم وستحصل عندها على 

لقب المتحدث الجيد اللبق بدون أن تتكلم كثيراً. 
Y -3 تستخدم كلمة "أنا نفسي" أو "أنا شخصياً"، بل عليك 

بـ"أنت نفسك" للطرف ا�خر. 
ه ا�سئلة التي تهم ا�خرين: لماذا، أين، كيف؟ كيف استطعت  4- وّجِ

أن تنجح في هذا؟ ماذا تقوم عندئذ؟... إلى غير ذلك من ا�سئلة 
التي تكسبك سمعة أنك واحد من أمتع المحدثين. 

5- تحّدث عن نفسك عندما يدعوك الطرف ا�خر لذلك وY تفرض 
نفسك وحديثك عليه.



الخطوة السادسة
اجذب ا�خرين نحو وجهة نظرك: الوضع الطبيعي أنك عندما تصادف رأياً معارضاً 
لوجهة نظرك هي أن تتناقش وتجادل، وبالتالي تتمنى أن تتغلب عليه بطريقة أو 

أخرى. المهم أن يقتنع، كما أنه من الطبيعي أيضاً أن نأخذ ا�مر بمثابة تهديد 
وصفعة موجهة لذاتنا، وعلينا أن نقوم بالرد بما ينال من ذاتنا ويتملكنا اYنفعال، 

وقد يصل بنا ا�مر إلى التهديد والوعيد والسخرية كما التهوين والتقليل من وجهة 
النظر ا�خرى، كل هذا Y يؤدي إلى الفوز �نك Y تغير رأي الطرف ا�خر بالقوة أو 

تكسير عظامه. 
ولكن عليك بـ: 

1- ا�ستماع وا�صغاء الجيد لما يعرض الطرف ا�خر لوجهة نظره وY تقاطعه 
أثناء عرضه، وأعد عليه بعض النقاط التي قام بعرضها، وإذا انتهى اسأله عما إذا 

كان هناك ما يحب أن يضيفه، اجعله يشعر تماماً بأنك مهتم بوجهة نظره تماماً. 
Y -2 تتسّرع بقول كلمة "Y"، بل خذ لحظة للتفكير وأشعره بذلك حتى تعطي لديه 

انطباعاً بأنك فّكرت ولم تتسّرع، وY تزد من مدة التفكير فيظن أنك تتهرّب أو حدث لك 
نوع من ا�رتباك النسبي لما قاله. 

3- ادرس كل النقاط التي يعرضها ا�خر وستجد بها بعض نقاط تلتقي بها معه، 
اعترف بها وسلم بصحتها، وليس من المفيد أن تعارضه في كل النقاط التي تحمل 

وجهة نظره، وعندما ترى أن جميع نقاطه ووجهة نظره غير صحيحة لديك وافقه 
على بعض النقاط البسيطة وغير الهامة وعندما سيصبح لديه ميfً أكثر للتسليم 

بوجهة نظرك. 
4- عندما تبدأ في عرض وجهة نظرك كن هادئاً وY تنفعل وY تهدد وY تلوح 

باستخدام القوة. 
 Yتحرجه وإ Y5- إذا قمت بتغيير وجهة نظر الطرف ا�خر دعه يحفظ ماء وجهه و

فلن يخرج عن نطاق وجهة نظره السابقة وافترض أمامه أنك لو كنت مكانه لتبنيت 
وجهة نظره في ظل ما كان متوافراً من معلومات، وحاول دائماً أن تجد مبرراً لوجهة 

نظره أو لخطئه إن كان مخطئاً.



الخطوة السابعة 
امدح ا�خرين وأثن عليهم: عليك أن تعرف أّن المدح والثناء 

لهما مفعول المعجزة في النفس البشرية، فالجميع يستجيب 
لهما ويسعد بهما وتهيم روحه في السماء من فرط الرضا 

وا�نبساط، كل هذا يتم وبكلمات بسيطة فقط: 
 Y1- اجعل مدحك صادقاً وغير روتيني وخص َمن تمدحه به و

تداهنه أو تتملقه. 
2- عبِّر عن مدحك بوضوح وY تتردد وY تفترض أنه يعرف أنك 

تمدحه. 
3- إذا كانت مجموعة من ا�فراد ليكن مدحك لهم فرداً فرداً 

وبأسمائهم وليس مدح بالجملة "شكراً لكم جميعاً". 
4- انظر إلى َمن تمدحه وتطلع إلى عينيه. 

5- ابحث عن عمد عن ا�شياء التي يمكن أن تمدح عليها الغير. 
6- صب مدحك على الشيء الذي قام به الشخص وليس 
الشخص ذاته، فا�ول يمكنك من الحصول على مزيد من 
النتائج وا�خير يشعر َمن تمدحه بالمجاملة وا�حراج 

والزهو.



الخطوة الثامنھ 
انتقد ولكن بدون حرج: َمن منّا Y ينتقد غيره من الناس؟ الكل يتفانى في نقد ا�خرين وتحت مسمى كل الدوافع: المصلحة العامة، المصلحة الخاصة، التقليل من شأن ا�خرين، تصيد ا�خطاء.. كل 

شيء مباح للنقد. المهم هو كيف تقلل من شأن هؤYء؟ 
بالتأكيد هذا على غير الصواب، فإذا أردت أن تنقد شيئاً ترى فيه خطأ ما وتريد أن تصوب هذا ا�مر لفاعله فعليك أن تتقن فن النقد وغرضه ا�ساسي هنا هو إبقاء َمن تقوم بنقده في طريقه 

الصحيح Y يعدل عنه وY يغيره نتيجة لنقدك، و�تقان فن النقد ست درجات: 
* ا�ولى: السرية 

إذا كنت تريد حقاً أن تصحح الخطأ وترى العمل في مساره الصحيح، عليك بنقد المخطئ سراً. فإنك إن نصحته جهراً فقد فضحته والمرء يقبل النصيحة وY يقبل الفضيحة حتى ولو كانت لديك 
أسمى الدوافع والقيم والحق في النقد. تذكر فقط لو كنت أنت المنتَقد فكيف يكون حالك لو قام أحدهم بنقدك عfنية، فهل كنت ستصمت وتلتزم تنفيذ ما سمعته أم ربما تبحث عن مبررات تؤكد بها 

ما تفعله وربما تثور في وجه منتقدك وتسبه؟ 
إذا أردت أن يُفعل بك ذلك فهذا شأنك، أما ا�خرون فعليك أن تنصحهم سراً وإY فالويل لك وY تلومّن إY نفسك. 

* الثانية: الكلمة الطيبة 
كلما كنت رقيقاً في كfمك طيباً في حديثك Yن لك الناس، فما بالك لو قّدمت المدح والثناء لمن تنتقده فكيف سيكون الحال؟ هنا إذا فعلت ذلك فقد ملكته دون رقِ أو عبودية فقلبه معك وعقله لك. 

افعل به ا�ن ما شئت لتصحح مسار العمل المنشود فهو طوع يمينك. وإذا فعلت العكس وبدأت بذمه والكيل له، فf تلومّن إY نفسك. 
* الثالثة: انقد العمل وليس صانع العمل 

إذا كنت تبغي ا�صfح بالنقد فأنت هنا تهتم بالعمل وبالتالي نقدك يجب أن ينصّب على العمل المؤدَّى وليس على الذي أّدى هذا العمل.. أي عليك أن تركز على التصرف وليس على الشخص، 
فإذا فعلت ذلك فقد رفعت من قدره وشددت من أزره لتحسين عمله وليس لزيادة سلبياته ويمكن أن تختبر نفسك: هل توجه النصح والنقد لتتشفى ممن عمل هذا العمل وتتصيد له ا�خطاء أم أنك 

حقاً تسعى نحو الفعالية والفاعلية في العمل؟ 
* الرابعة: قّدِم الحلول 

ما الهدف من نقدك للعمل وما الذي تعلمه من هذا النقد في عمله؟ فهو لو كان يدرك صحة أداء العمل ما كان له أن يخطئ فيه، دورك هنا أن تعطي وتقدم له الطريقة الصحيحة للعمل وكيف يتجنب 
حدوث هذا الخطأ مرة أخرى. 

وإياك أن تكون ناقداً ساخطاً على الدوام وجهك Y يعرف ا�بتسامة. 
وY تقول لمن تنقده "اتصرف المهم عليك أداء هذا الشيء بالطريقة الصحيحة"، أنت هنا لست بمسؤول عن هذا الشخص وليس لك حق نقده، فكما Y يعرف هو كذلك أنت، فf تعرِّض نفسك للحرج. 

* الخامسة: انتقد مرة واحدة للخطأ الواحد 
إذا قمت بالنقد مرة واحدة �حد ا�خطاء فf غبار عليك، ولكن في الثانية أعطيت لمن تنقده مبرراً للدفاع عن نفسه بالخطأ، وفي الثالثة سيتفنن في أن يغيظك وينكد هو عليك، وفي الرابعة سيسخر 
منك، وفي الخامسة سيعلن للجميع أنك تنتقده وأنه Y يستمع لك، وفي السادسة سيفكر في أن يقوم بطردك من المكان الذي تقف فيه ا�ن، وفي السابعة سيفكر في التعرض لك إما بالضرب المبرح 

أو أن يترك لك المكان بعد أن يقوم بتخريبه. 
تذكر شيئاً واحداً أنه طالما تسعى نحو الوصول لعمل جيد وليس الفوز في معركة مع شخص ما يقوم بهذا العمل، الفت نظره مرة واحدة فقط لما يفعله من خطأ وبنفس الشروط السابقة وإY فـ... 

* السادسة: اختم نقدك بإبتسامة 
 Y ستيكيةfالمقصود با�بتسامة هنا أن يشعر َمن تنتقده بالوّد والحّب والصفاء من جانبك وأنك تدرك أن ما فعله عن دون قصد وليس متعمداً وليست ابتسامة صفراء خبيثة ماكرة أو ابتسامة ب

لون لها أو طعم أو إحساس. 
اربت على ظهره في ود وحنان وليس رفسه في قدمه وY تهدد أو تتوعد واطلب منه التريث والهدوء فالعمل في حاجة إليه فهو ابن الشركة وأنت أخوه وليس عبداً عند الشركة وأنت سيده وموYه. 

إّما أن تنقد الغير في سرية وبكfم طيب وتركز على العمل فقط مع تقديم الحلول ل¡خطاء وبحنان بالغ وود غير مفقود، وإّما أن ينفرط العقد منك ولن تستطيع جمعه مرة أخرى. 
إن فعلت النقد بفن كسبت إلى جانبك رجاYً كثيراً، وإن نقدت شخصاً واحداً بطريقة خاطئة التف حولك الرجال ليوسعوك سلقاً بأفاهواههم وسحقاً بأقدامهم، فأنت عدو لهم. 

إن نقدك للغير يمكن أن يمكنك من جذب الناس حولك أو يجعلهم أعداًء لك، فانظر هل تسلح جيشك با�عداء من رجالك أم تسعى نحو تعلم فن النقد دون تجريح. 
المصدر: كتاب أنت وا�خرون



ارجو ان اكون  قد عرفتك  مشاكل االتصال  وزودتك بأحدث   وسائل االتصال البشري  لتحصل على عالقات  
افضل  وتواصل اكثر فعالیةً نحن نعیش  في ھذه الدنیا حیاة واحدة فقط  فدعنا نجعلھا افضل حیاة ممكنة  

تلخیص كتاب  د/شریفة عرفة  لماذا من حولك أغبیاء؟  واضافة من معلوماتي وتجاربي المتواضعة  
الخبیرة التربویة النفسیة لمستشارة الدكتورة وداد احمد باصبرین استشارات تربویة ونفسیة واسریة كوتش 

مدربة دولیة معتمدة  باحثة  في الطب النبوي سفیرة النوایاة الحسنة 
ایجابیة لست مثالیة الانتظر اللحظات السعید  بل اصنعھا 
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