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يحىك أن بروفيسورا مقدسّيا شهرياً كان يرسل للحاخام الصالح أرييه مرىض نفسّيني 
وكان هذا األخري يشفيهم من عالتهم.

ذات مّرة سأل الربوفيسور الحاخام أرييه:  "ما الذي تفعله يك تشفي هؤالء؟ اكشف 
يل الرس".

اجابه الحاخام أرييه:" ال  أفعل اكرث من اإلصغاء لهؤالء..".

اإلصغاء هو أحد مكّونات التواصل بني األفراد ) מק'קי, דיוויס ופאנינג,1998(، وهو  يشّكل سريورة ذهنية 

وشعورّية، ويشمل السعي من أجل الفهم وإضفاء املعنى؛  إّنه عملية انتباه وإدراك، وهو يوّجهنا للحصول 

عىل معلومات متنوعة: معلومات كالمية- اللغة، والكلامت املحكية- تنويعة اإليقاعات، وتنغيم الكلامت، وعلو 

نربة الصوت، وطريقة التحّدث، والرتّدد، والتوقف عند الحديث، والصمت؛ واملعلومات املرئّية- لغة الجسد، 

ووضعّيته، وحركات الرأس وأعضاء الجسد، وتغرّيات يف اللون؛ ومعلومات تتخطى هذا وذاك-  أي املشاعر 

واالحتياجات والطاقات.

كشفت أبحاث ألربت ماربيان )2007( النقاب عن أّن تأثري املضمون والكلامت يف االتصال مع الرشيك ال يتعّدى 

نسبة %7 ، يف الوقت الذي تؤثر فيه نربة الصوت بنسبة %38، ولغة الجسد تؤثر بنسبة %55. االصغاء التام 

يف عملية االتصال الَوجاهي ) وجها لوجه( تشمل االصغاء الذي يتخطى الكالم- لغة الجسد، ونربة الصوت، 

واألمور التي ال تقال. أهمية األمور التي ال تقال، واألمور التي تقع من وراء ما يقال، تفوق يف بعض األحيان 

اهمية األمور التي تقال رصاحة. فهم املكّون "الفوق- لفظي"\ "ما وراء اللفظي" )מטא- ורבאלי( يتطلب 

.)goodall,1983( حالة من التيّقظ والرتكيز الكامل

اإلصغاء يف الدرجة األوىل هو الحضور: الحضور مع اآلخر، الحضور املتكامل والكيل خالل اللقاء. ميكننا الجلوس 

مقابل شخص معني دون أن نكون حارضين باملطلق- نكون بعيدين، ومنشغلني بأفكار خارجية، ومتمركزين 

يف أمورنا. يف املقابل، يتطّلب اإلصغاء منا أن ُنسكت الضجيج داخل وعينا، وأن ُنرشك األذن الخارجية و"األذن 

الداخلية"- أي القلب.

يتطلب اإلصغاء تركيزا وانتباها يك نتمّكن من سامع األمر الذي يعرّب عنه اآلخر، سواء أكان يعرّب عنه بالكلامت 

أم بني الكلامت أو من ورائها. بواسطة هذا الّنوع من االنتباه نبدأ باالستامع إىل إيقاع الحركة يف حياة اآلخر 

الداخلّية.  مُيّكن اإلصغاء اآلخر من التحّدث ومن العثور عىل صوته الذايت. اإلصغاء الحقيقي هو ذاك الذي 

ميّكن الجانب املسترت من ذاتّية املتحدث باالنكشاف) بوبر، 1980(.

اإلصغاء مهم للغاية عند القيام بعملية اإلرشاد الشخيص للمديرين الجدد، فهو يبني عالقات ثقة بني املرِشد 

وامُلرَشد ) بفتح الشني- أي من يتلقى اإلرشاد(، وتقّويه وتطّور لديه اإلحساس بالقدرة؛ واإلصغاء يدّعمه ويرافقه 

يف عملية تصميم ُهوّيته اإلدارية؛ وُيطّور وعي املدير الذي يحصل عىل اإلرشاد؛ وهو مهٌم يف الدرجة األوىل ألنه 

يخلق الحيز اإلرشادي الذي تتطلبه كل هذه األمور.

مقّدمة: اإلصغاء كنوع من الحضور- أن نكون مع اآلخر
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 يحدد ويثوورث، وكيسمي هاوس، وساندهال) 2006( ثالثة أبعاد مختلفة من اإلصغاء يف اإلرشاد. كل واحد 

من هذه األبعاد يرسم حّد حيز اإلصغاء بحسب " مناطق" انتباه ووعي املرشد، وكذلك بحسب  التأثري الذي 

يتوّفر لإلصغاء –  أي عىل املدير الجديد يف حالتنا.

 

 

أ. املصغي يصّب انتباهه يف نفسه
يسَمع املدير املرشد كلامت املدير الجديد، لكنه غارق يف التفكري مبا تعنيه األمور بالنسبة له شخصياً.  يف هذا 

البعد نكون يف حالة إصغاء لكن األفكار واالستنتاجات األحكام هي التي تتحكم باإلصغاء. نتحدث هنا عاّم 

يسّمى بـ " اإلصغاء البيوغرايف" )קובי، 1996(: اإلصغاء الذي ميارسة الفرد يك مييض ُقدماً بنّصه الخاص. يف 

االصغاء البيوغرايف ينشغل املصغي بنّية اإلجابة، والتحّكم باملحادثة، وتوجيهها بحسب أهوائه بغية تحقيق 

هدف يوّجه نحوه. بحسب كويب هذا اإلصغاء معاكس  لـ اإلصغاء املتعاطف، املوجه نحو فهم اآلخر من داخله، 

ويسعى إىل استيعاب مفرداته ومفاهيمه، ويحاول رؤية العامل كام يراه هو.

املدير الجديد: أريد التحدث عن موضوع إدارة وقتي.

املرشد: إىل أي درجة يهّمك العمل عىل إدارة وقتك؟

يف هذه املرحلة لديك مشكلة مع إدارتك املوّسعة

املدير الجديد: صحيح، لكن األمر ملح بالنسبة يل.

املرشد: من املفضل أال ُنشّتت طاقاتنا ونصب اهتاممنا يف اإلدارة

املدير الجديد: حسنا... إذا كنت تعتقد أّن االمر سيدفع بنا نحو األمام...

يبدو من سّجل هذه املحادثة املقتضبة  أّن املرشد منشغل يف تقييامته، ويف االتجاه الذي ينبغي باإلرشاد أن يسري 

نحوه. من املهّم أن منتنع عن اإلفراط يف إصدار األحكام نحو هذا النوع من اإلصغاء ألنه يخّبئ يف طياته بعض 

املكاسب، ومّثة حاالت  نحتاج فيها إىل اإلصغاء البيوغرايف. عند إرشاد املديرين الجدد يقوم املدير املرشد بهذا 

النوع من اإلصغاء يف املراحل األوىل من عملية اإلرشاد حيث يعيش املدير الجديد حالة من التشّتت ويحتاج 

إىل مرشد واثق من نفسه يك يعيده إىل الطريق الصواب. يف هذه الحالة مّثة مكان لهذا النوع من اإلصغاء. 

عىل الرغم من ذلك  ال يدور الحديث عن أفضل أنواع اإلصغاء، ومن املفّضل اال يكون هو النوع السائد لدى 

املرشد خالل عملية مرافقة املدير الجديد.

من املهم أن نتوخى الحذر من مامرسة ثنائية حادة بني التمحور يف الذات والّتمحور يف اآلخر ) إما هذا أو 

ذاك(. اإلصغاء لآلخر ال ُيلغي اإلصغاء للذات. املرأرة هو الصحيح: يف املستويات العالية من اإلصغاء، يساعدين 

اإلصغاء ملا يدور يف " داخيل" عىل فهم ما يقوله املدير الذي أقوم بإرشاده وما هو أبعد من الكالم. راجعوا فيام 

ييل " اإلصغاء الشامل ) 360 درجة(.

راجعوا أيضا حدث إرشادي- رافعة لتطوير املرَشد ) بفتح الشني(

ملَن نصغي وملاذا؟ أنواع اإلصغاء بحسب محور االنتباه

مصٍغ لنفسه  إصغاء 360 درجةمصغ للمتحدث

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2 %D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94 - %D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A3 %D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D %D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9A.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2 %D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94 - %D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A3 %D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D %D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9A.pdf
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ب. االنتباه الذي يتمحور يف املتحّدث  
يف هذا النوع من اإلصغاء، ينصب اهتامم املدير املرشد يف املدير الذي يتلقى اإلرشاد. يصغي املرشد للكلامت، 

والعبارات، واملشاعر، ولكل ما يحرضه املدير الذي يتلقى اإلرشاد معه. ينتبه املرشد كذلك لطريقة قول األمور، 

ولكل ما يقال وما ال ُيقال. كام ذكر اعاله، نتحدث هنا عن اإلصغاء املتعاطف: اإلصغاء الذي يتوجه املصغي 

من خالله بكل جوارحه )بعينيه، وأذنيه وقلبه( نحو املتحدث من خالل الرغبة يف فهم الرسالة واستيعابها. ال 

يدور الحديث هنا عن املوافقة عىل ما يقوله املتحّدث، بل عن التعرّف عىل نقطة انطالقه وتصّوراته، ومحاولة 

رؤية األمور كام يراها هو ) دون الغوص يف التضامن معه(.

املرَشد: أوّد العمل عىل سلم األفضليات يف إدارة الوقت. ما هي األمور التي أدخلها إىل مذّكريت ) أجنديت( 

وما هي األمور التي ال أدخلها إليها. كيف أتعامل مع كرثة املَهاّمت وكيف ال أدع األمور املهّمة تضيع بسبب 

األمور املستعجلة....

املرِشد: إذا فهمتك جيدا، فأنت تريد العمل معي عىل كيفية إدارة وقتك. إىل أي درجة يهّمك  يف هذه اللحظة 

بالذات العمل عىل موضوع إدارة الوقت؟ لقد بدأنا العمل عىل موضوع  الطاقم اإلدارّي الفعال

املدير: هذا صحيح، لكنني أعتقد أن بعض الصعوبات مع الطاقم اإلداري الفعال تكمن يف عدم إيالء ما يكفي 

من االهتامم لهم. ال أجد مّتسعا من الوقت لهذا األمر.

املرشد: أفهم أنك تعتقد أّن من األجدر العمل اآلن عىل موضوع إدارة الوقت ألن معالجة مسألة الوقت 

سُتمّكنك من تخصيص الوقت الكايف ألعضاء الطاقم اإلداري الفعال.

املدير: بالضبط.

املرشد: إذا ما هي الصعوبات التي تواجهها يف إدارة وقتك؟

من خالل هذا األسلوب اإلصغايئ ميّكن املرشُد املديَر الجديد من تبوأ دّفة القيادة. ويشغل املرشد دور من يضع 

املرآة أمامه ، وينظم املحادثة، ويطرح األسئلة. الحّيز الذي تشغله أجندة هذا املرشد الشخصية ضئيل للغاية.

جـ. اإلصغاء الشامل ) 360 درجة(
توجيه االهتامم لكل ما يدور يف الحّيز

يف ُبعد اإلصغاء الشامل، يصغي املرشد للمدير الذي يرشده وكأن هذا االخري يقع يف مركز الكون؛ يحصل املرشد 

عىل معلومات من كل الحيز التي يحيط به وباملدير الذي يقوم بإرشاده، وكأن املرشد واملدير الجديد يتواجدان 

داخل حقل مفعم بالطاقة يشمل حّيز املعرفة واالحاسيس. ما ميّيز هذا النوع من اإلصغاء    هو أن املرشد 

يستوعب بكامل حواسه صدى األمور يف داخله. هذا الصدى يحتوي عىل معلومات مهّمة يف خدمة عملية 

اإلرشاد التي ميارسها املرِشد.

خالل عملية اإلصغاء الشامل يصغي املرشد بكل جوارحه للمدير الجديد. وميارس استيعابا متعدد األبعاد يتناول 

معلومات كالمية، ومتعاطفة، وتلك املتعّلقة باملضامني، ولغة الجسد، والحركة، والرائحة، وامللمس، وغري ذلك. 

ترديد الصدى يفتح املجال للتواصل املتعاطف الذي يفتح املجال للحدس. يف الحيز اإلرشادي الكامن تتكشف 

معلومات بالغة األهمية حول املرَشد، وهي معلومات تدور يف ذهن املرِشد وتدفعه للتوّصل إىل استنتاجات 

مهّمة. املرِشد الذي ميلك مهارات اإلصغاء يحقق هذا االمر.

الهدف من هذا اإلصغاء هو دفع املدير الجديد الستثامر املشاعر يف املحادثة. هذا الهدف مهم ألّن املديرين 

الجدد يتحّدثون عن التجارب القاسية التي يخوضونها، لكّنهم ال يتحّدثون عن تأثريات هذه التجارب عىل 

مستوى املشاعر. التحدث عن املشاعر يطلق العنان ملصدر مهّم للطاقة، وقد يعّلم املدير الجديد حول تأثري 

املشاعر عىل نشاطاته، ومينحه أدوات لفهم مشاعره والتحدث عنها مع اآلخرين.

 عىل املرِشد ان يتدرّب وأن يطّور قدراته باإليقاع املالئم يك يصل إىل هذه القدرة اإلصغائية.
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املدير الجديد: أريد اليوم التحدث حول إدارة الوقت

املرشد: عندما تقول ذلك أالحظ أنك تنفعل ، وأالحظ أيضاً تغرّيا يف لون وجنتيك.

املدير الجديد: هذا صحيح. أشعر بالعجز وباالرتباك الشديد.

املرشد: ) يتأّن للحظة.. ويفحص يف داخله...( أشعر اآلن باالختناق يف حنجريت. هل تتواصل مع هذا االمر؟

املدير الجديد:  أشعر باالختناق نتيجة ضيق الوقت.

املرشد: حاول ان تتخّيل نفسك يف حالة ضيق الوقت التي تشعر فيها باالختناق... ما الذي تراه هناك؟

املدير الجديد: أرى اناساً كثريين يدخلون ويخرجون. جلسات إدارية مطّولة، وأمور ترتاكم فوق أمور أخرى، وال 

أجد مّتسعا من الوقت إلنهاء أي يشء. عيّل أن أريض الجميع وأن أقوم بأمور مختلفة من أجلهم.

املرشد: أشعر أّنك متهّيج ...ما هي األمور التي يتوّجب عليك أن تقوم بها من أجلهم؟

املدير الجديد: الكثري من األمور الصغرية التي يستطيعون تنفيذها لوحدهم.

املرشد: ما الذي تريد فعله حيال هذا األمر؟

املدير الجديد: رمبا ال يجدر يب أن أحاول إرضاء الجميع....

اإلصغاء الالئق يسعى للحضور يف الحّيز القائم بني املرشد واملرَشد. ما يعنيه االمر هو اإلصغاء للمدير الجديد 

واإلصغاء لنفيس واإلصغاء لألمور التي تدور بيننا. لهذا الغرض يتوجب عىل املرشد ان يتزود  بالقدرة عىل 

استيعاب املعلومات بجوانبها املختلفة من خالل قنوات متعددة: النظر، والسمع، والحدس، وهذا األخري ما 

هو إال اإلصغاء للداخل. هذه القدرة تسمى " التعّقب" )Tracking(.  يقوم املرشد بـ"تعّقب" طريقة جلوس 

املدير، وهيئته، وكيف يتحّدث، وما هي االمور التي يفصح عنها وتلك التي ال يفصح عنها، وما هي الكلامت 

التي يكّررها، وكيف يتنّفس، وكيف تبدو نظراته، واملشاعر التي تتبدى منه وغري ذلك.

يف موازاة كل ذلك يتعّقب املرشد مشاعره الذاتية وما يدور يف داخله: ما هي املشاعر التي تتولد لديه جّراء 

أقوال املدير، وما هي الحركات التي يالحظ أّنه يقوم بها، وغري ذلك.

يصغي املرِشد لحكاية املدير، ويقوم يف الوقت ذاته بفتح قنوات االستيعاب اإلضافية. يلتفت إلشارات تجربة 

املدير الداخلية يف هذه اللحظة. املرشد الخايل من نزعة االنتقاد يتأّمل برتكيز تام ويسأل نفسه ما الذي يخوضه 

املدير يف هذه اللحظة. ينتبه للطريقة التي ُيحرُض فيها املدير حكايته، ولتعابري وجهه، ونربة صوته، وحركاته، 

وكيف يغرّي طريقة جلوسه، وما شابه. هذه اإلشارات متّثل الطريقة التي يقوم املدير من خاللها بتنظيم أموره 

الباطنّية، وحالته الوجدانّية يف اللحظة اآلنية. من خالل التعّقب يلتحق املرشد بعامل املدير.
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 اإلصغاء الحقيقي يتطلب نوعاً من الشجاعة، لذا ال ميكن تطويره إال من خالل الوعي واالعتزام. مثة معوقات مختلفة تلحق الرضر باإلصغاء:

معّوقات أمام اإلصغاء

التفكري أرسع من الكالم، وقد ترض الفجوة بينهام باإلصغاء العام.

توتر املرشد وشعوره باإلنهاك يشكالن عائقا أمام اإلصغاء.  

اصدار األحكام: يقع املرشد يف بعض األحيان يف حبال الّنقد وإصدار االحكام، وهذه سلوكيات هدامة يف العمل اإلرشادي.

التفكري بأّن األهداف قد تتحقق  بنجاعة أكرب بفضل الكالم اكرث من تحققها بفضل اإلصغاء؛ عندما يتحدث املرشد فهو يتحّكم  مبسار الحديث 
ويستطيع توجيهه كام يشتهي، لكنه ميارس اإلصغاء بدرجة أقل.

قطع تسلسل اإلصغاء: خالل عملّية اإلصغاء يربط املرشدون بني ما يقال وبني أمور تتعّلق بتجاربهم الحياتية. تطفو التجربة الذاتّية عىل السطح فيقول 
املرشد: " كانت يل تجربة مشابهة متاما"، ويحول اهتاممه إىل تجربته هو بدل تجربة املدير.

االختالف: من شأن االختالف أن يقف حجر عرثة أمام اإلصغاء. ومبا أننا نضفي املعاين خالل عملية اإلصغاء من خالل تشخيص األمناط عرب مصفاة الثقافة واللغة واملعتقدات والقيم 
(Treasure,2011)، فثّمة سهولة يف التواصل مع األشخاص الذين يشبهوننا؛ ومثة مزيد من الصعوبة يف اإلصغاء ملن يختلفون عنا.

تشتت يف االنتباه سببه خشية املرشد من نسيان األمور التي يريد قولها عند انتهاء املدير من التحدث: التكرار الداخيّل لألمور التي يريد املرشد قولها اآلن، 
واإلميان أن ما يقوله املرشد أهّم من اإلصغاء ألقوال املدير.

الّرغبة يف إرضاء اآلخرين:  يرغب املرشد يف إظهار مدى لطفه، وإرضاء املدير. عندها يكون اإلصغاء منقوص ويوافق املرشد مع كل ما يقوله املدير. وبدل اإلرشاد 
يقول املرشد كلامت نحو: " صحيح... طبعا... رائع".

"القفز" إىل الحلول: يقوم املرشدون برسم الحلول خالل عملّية اإلصغاء للمدير مام يؤدي إىل إضاعة بعض إشارات التعّقب. هذا األمر يتعّلق بإحساس املرشد باملسؤولية، وبالرغبة يف توفري حلول 
ملشاكل املدير، وبصعوبة الرتّوي  وتأمل األمور قبل االندفاع نحو األمور العملّية.
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اإلصغاء يف احسن حاالته يتطّلب رشوطا مالمئة: رشوط محيطّية، وأخرى تتعّلق باإلطار، ورشوط وجدانّية وتلك 

التي تتعّلق باملكان.

الحيز املكاين
من املهّم أن يكون املكان بعيدا عن الضوضاء، ويخلو من املضايقات واألمور امُللهية، إن كان ذلك بالصوت أم 

بالحركة. من املهّم أن ميّكن املكان من توفري الخصوصّية، إذ تشّجع هذه األخرية عىل بناء الثقة وتسّهل خلق 

حّيز يتوّفر فيه اإلصغاء العميق.

الحيز الوجداين: وعي اإلصغاء
بغية خلق الحّيز اإلرشادي الذي ميّكن من اإلصغاء التام ) 360 درجة(، يخلق املرشد مع املدير عالقة هرمونّية 

) تناغمّية( متبادلة تكون نتائجها " البّث عىل نفس املوجة" )cooper,2008(. ما يعنيه اإلصغاء الشامل هو 

االلتحاق بعالَم املدير الجديد: نتفاعل معه من خالل مالءمة سلوكنا للغته، وللغة الكلامت ولغة الجسد. هذا 

االلتحاق ميّكن املرشد من الدخول إىل عامل الشخص الذي يرشده، والبث عىل "موجته"، وبناء الثقة وبناء حّيز 

محتمل )ص 8(.

وعي اإلصغاء يتعّلق بــ:

الوعي الذايت. من املهم أي يصغي املدير املرشد ملشاعره الذاتّية، فهو يف نهاية األمر إنسان ميلك مشاعر 	 

ومهارات وجوانب أدائّية. ولكل هذه األمور تأثري عىل نشاطاته، لذا يتوجب عليه أن يصغي لنفسه. 

اإلصغاء الناجع يحول- عىل سبيل املثال- دون مامرسة سلوكيات دفاعية تجاه املدير الجديد، أو مشاركة 

محدودة أو مواجهة املعارضة التي يبديها هذا املدير باألسلوب ذاته.  راجعوا: حدث إرشادي- رافعة 

لتطوير املدير الجديد

الرشوط املثىل لإلصغاء

 االستقامة والصدق: راجعوا التدريب ومدلوالته؛ بناء الثقة واملحافظة عليها؛	 

 االنفتاح؛	 

 االهتامم الصادق والحقيقي باآلخرين؛	 

تطوير القدرة عىل اإلصغاء
قدرة املرشد عىل اإلصغاء تشّكل رشطا أساسيا لجودة اإلصغاء التي تتوّلد خالل اللقاء ويف عملية اإلرشاد الشخيّص. 

من املهم أْن نشري أّن هذه القدرات قابلة للّتطوير والّتعميق والرتقية. هذه القدرات تشمل:

 صّب االهتامم الحقيقي باملدير الجديد الذي يتلقى اإلرشاد، وتوسيع القدرة عىل احتواء اآلخر.	 

 الرّتكيز مبا يدور يف اللقاء اإلرشادي.	 

 االعرتاف الداخيّل باألمور التي قيلت.	 

 اإلصغاء من خالل االستقصاء والرّد: تجسيد األمور، وطرح األسئلة وتقديم تغذية راجعة.	 

 االصغاء من خالل الرقابة الوجدانية: انتقاء اإلجابة وإيالء االهتامم بطريقة تقدميها.	 

 تنظيم الرسالة لحظة استيعابها، والقدرة عىل تفكيكها من خالل فحص محتوياتها: ما هي الكلامت التي 	 

تتكرر، وما هو النص الخفّي، وغري ذلك.

 استيعاب وفهم رسائل غري كالمية: اإلصغاء ملا يختبئ وراء الكلامت ) Schulman,2005(. اإلصغاء ملا 	 

يختبئ وراء الكلامت يتعّلق بقدرة التفسري، ألن الحديث يدور عن اإلصغاء للمستوى الخفّي، الذي ال 

يجري الحديث عنه دامئاً.

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/תפיסת%20ההדרכה%20האישית%20למנהלי%20בתי%20ספר%20בראשית%20דרכם.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/תפיסת%20ההדרכה%20האישית%20למנהלי%20בתי%20ספר%20בראשית%20דרכם.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/תפיסת%20ההדרכה%20האישית%20למנהלי%20בתי%20ספר%20בראשית%20דרכם.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/אירוע%20בהדרכה%20-%20מנוף%20לקידום%20המודרך.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/אירוע%20בהדרכה%20-%20מנוף%20לקידום%20המודרך.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/אירוע%20בהדרכה%20-%20מנוף%20לקידום%20המודרך.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/אירוע%20בהדרכה%20-%20מנוף%20לקידום%20המודרך.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/פיתוח%20אמון%20ושמירה%20עליו.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/פיתוח%20אמון%20ושמירה%20עליו.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/אמון%20ומשמעותו.pdf
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مرأرة ) שיקוף( 
املرأرة بأنواعها املختلفة تشّكل مامرسة مركزّية يف سياق اإلصغاء، ألّنها تشري إىل اإلصغاء واملحاولة الدامئة لفحص 

ما إذا كان الشخص املصغي قد فهم أقوال املتحدث ونواياه. راجعوا املرأرة يف اإلرشاد الشخيص

التلخيص
التلخيص هو نوع من املرأرة . فبعد أن قام املدير الجديد بإطالق عدد من الرسائل، وبعد أن الحظ املرشد 

أن مّثة موضوع )أو مواضيع( مركزي يف أقواله، يقوم بالتطرق لهذه املواضيع من خالل التلخيص. يستوجب 

التلخيص التفاتا للسلوك اللفظّي وغري اللفظي من قبل املدير عىل امتداد الوقت.

مراحل مقرتحة للتلخيص:

املرحلة األوىل: حري باملرشد أن يعي رسائل املدير الجديد- ما الذي قاله؟ وما هي األمور التي رّكز عليها؟

املرحلة الثانية: يقوم املرشد بتشخيص  املواضيع أو االمناط املتكّررة.

املرحلة الثالثة: يختار املرشد بداية جملة تلخيص من خالل استخدام كلمة "أنت"، أو يقوم باستخدام 

اسم املدير الجديد ويضيف كلامت من مجمل الكلامت الحسّية للمتوّجه.

املرحلة الرابعة: يختار املرشد كلامت لوصف املوضوع، ويهتّم أن ُتسمع أقواله كترصيح وليس كطرح سؤال.

املرحلة الخامسة: يقّيم املرشد نجاعة التلخيص من خالل اإلصغاء ومشاهدة ردود فعل املدير الجديد.

مامرسات ومهارات تساعد عىل اإلصغاء

استخدام االستعارات )التشبيهات(
استخدام االستعارات يسعى إىل إثراء الحديث وتعزيز اإلصغاء والتفّهم. االستعارة تنقلنا لعوامل أخرى ميكن 

بحث املسألة فيها، نقوم بعدها بإحضار استنتاجاتنا إىل عاملنا. يدعو املرشُد املديَر الجديد من خالل طرح 

السؤال التايل : " ماذا يشبه هذا األمر؟" تساعد االستعارة املرشد عىل إضفاء البعد الوجداين عىل البعد العقيل، 

واإلصغاء إىل "األحاسيس".

راجعوا استعارات يف اإلرشاد الشخيص.

التوّجه للحواس
نحن نعايش العامل من خالل حواسنا. املؤثرات بأنواعها تداهمنا يف كل لحظة من لحظات حياتنا. ويك يصبح 

االستيعاب يف الدماغ أمراً ممكنا يقوم هذا األخري بغربلة  املؤّثرات القادمة، حيث يستوعب بني خمسة ومثانية 

بيتات ) bits( من أصل مليوين بيٍت يصل إىل دماغنا، وتجري عملية صد وغربلة للِبيَتات األخرى. تشمل الغربلة 

عمليات تشويه وإزالة وتعميم معلومات، ومتّكننا من تحسني موديالت مهّمة يف سبيل بناء صورة العامل الخاصة بنا.

مثة ثالث حواس مركزية لدى غالبية الناس: البرص، والسمع والّلمس. الحاسة املركزية لدى الفرد هي التي تحّدد 

كيف يستوعب الدماغ املعلومات ويشّفرها.

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/שיקוף%20בהדרכה%20אישית%20למנהלים%20חדשים.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/שיקוף%20בהדרכה%20אישית%20למנהלים%20חדשים.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/מטפורות%20בהדרכה%20אישית.pdf
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/מטפורות%20בהדרכה%20אישית.pdf
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األشخاص الذي يكون حس النظر لديهم مركزيا سيقومون بتشفري املعلومات بواسطة الصور.

ستستخدم لغتهم كلامت تشري إىل هذا النوع من التشفري:

" إنني أرى الصورة..."

"هذا القرار يشري إىل ُبعد نَظر..."

"هذه الفكرة واضحة وثاقبة..."

"صورة الوضع قامتة ومشّوشة..."

األشخاص الذين يتمتعون بحس سمع متطّور سيقومون بتشفري املعلومات باألصوات والّنغامت

وستستخدم لغُتهم كلامٍت تشري إىل هذا النوع من التشفري:

" األصوات التي علت يف الجلسة كانت مزعجة للغاية..."

" كونوا  آذانا صاغية...:

األشخاص الذين يتمتعون بحس ملس متطور سيقومون بتشفري املعلومات من خالل أحاسيس الجسد. 

وستستخدم لغتهم كلامت تشري إىل هذا النوع من التشفري:

" أريد القيام بعملية جس للنبض..."

" أشعر بضيق يف الصدر عندما تتحّدث عن هذه الخّطة..."

" من الذي يحرك الخيوط...؟"

" أريد وضع األصبع عىل املشكلة..."

يتواصل املرشدون املَهرة يف اإلصغاء املتعاطف مع من يقومون بإرشادهم من خالل اإلصغاء ملنهج هؤالء يف 

التمثيل. توّجههم يكون معنونا  لطريقة التمثيل.

 يقرتح املرشد عىل " البرصيني"   "صورا" خيالية وتوصيفات برصية، وكلامت التمثيل التي يستخدمها  تتوّجه لحاسة 
البرص: " شايف...؟"، " انتبه إىل كمّية الضوء التي يحتويها هذا الحل..."، " ألوان الرؤيا التي تتبناها طاغية...".

يف حديثه مع " السمعيني" يصغي املرشد جيدا إليقاع ونربة الحديث ويقوم بتقليدها. يستخدم املرشد كلامت 

مُتّكن من " سامع" الرسالة. " الصوت مرتفع وواضح..." وغري ذلك. يصف املرشد لـ" الحواسيني" مشاعر بكلامت 

موّجهة لألحاسيس" انت تحّس بنبض التاريخ...".

نظره من االعىل
يف بعض األحيان يغوص من يتلّقى اإلرشاد يف التفاصيل وال يرى الصورة الواسعة بأكملها. النظرة من األعىل 

تربطه من جديد برؤياه املتعّلقة بنفسه وبعمله الذي يوفر له االكتفاء. النظرة من أعىل متّكنه من رؤية الصورة 

الكاملة من منظور جديد. اإلصغاء العميق يشمل أيضاً إصغاًء عىل محور التسلسل الزمنّي، وإصغاء للكلامت 

التي يطرحها من يتلقى اإلرشاد من خالل هذا التسلسل.

عىل سبيل املثال: " قصة محادثتك مع املفّتش تذّكرين مبحادثة سابقة أجريَتها مع أحد املعلمني، وأخرى أجريَتها 

مع محارض يف برنامج التأهيل. هل ميكن الحديث هنا عن منط سلويك معنّي؟".

التقدير
 إضافة إىل اإلصغاء، يشّكل التعبري عن التقدير يشكل جزءا من مهارة تعّزز أسس من يتلّقى اإلرشاد. التقدير 

يشكل جزءا من  التمجيد، واالندهاش من الشخص الذي نقوم بإرشاده.

يجري تقديم التقدير الالئق وغري املتمّلق ضمن رشوط يتوّفر فيها اإلصغاء الكامل. عىل سبيل املثال:

 يجب التعبري عن التقدير من خالل اإلصغاء، ويف خضّم املسار وليس يف نهايته.	 
 عىل التقدير أن يوّجه إىل نقاط محّددة يف العمل.	 
 مّثة أهمّية إلرشاك من يتلّقى اإلرشاد باالنفعال واألحاسيس اإليجابّية التي تتوّلد لدى املرشد.	 
 من الالئق اإلنهاء بجملة " مواصلة العمل الجيد واملثمر..."	 
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قواعد عامة لإلصغاء األمثل

 امنحوا من يتلقى اإلرشاد اهتاممكم الكامل، وحافظوا عىل موقف منفتح وعىل التقاء النظرات. كونوا 	 

مدركني للجلسة املشرتكة. الجلوس مقابل شخص آخر يحمل يف طياته تحّديات كثرية: انحنوا قليال إىل األمام 

وحاولوا " تقليد" طريقة جلوس وسلوك من تقومون بإرشاده.

 بني الحني واآلخر كّرروا الجمل التي تسمعونها من خالل استخدام عبارات نحو: " أسَمُع أنك..." أو " أفهم 	 

أّنِك...". هذا التوجه يعّزز من يتلقى اإلرشاد ويؤّكد له أّننا فهمناه.

 إذا مل تكونوا متأكدين من أنكم فهمتم، ال ترتددوا يف طرح األسئلة وطلب التوضيحات. وقد ترجى  بعض 	 

الفائدة من طرح  تعابري نحو : " هل تقصد...؟" و " هل تستطيع أن متّدين باملزيد حول...".

 دعوا من تقومون بإرشاده يشعر أّنكم تهتمون مبشاعره أيضاً. ميكن استخدام تعابري مختلفة نحو" ما الذي 	 

شعرت به عندما حصل هذا األمر؟" او " ال غرابة أّنك تشعر..". من املفضل استخدام كلامت املشاعر التي 

استخدمها من يتلّقى اإلرشاد.

  إذا شعرتم بأمر ما عىل مستوى الجسد خالل اإلصغاء فال ترتّددوا بالتحدث حول ذلك مع من تقومون 	 

بإرشاده. عىل سبيل املثال:" أشعر اآلن باختناق يف حلقي". إذا عرّب الشعور عن أمر مشابه لدى من تصغون 

إليه فسيؤدي به األمر إىل االنفتاح.

 مارسوا اإلصغاء بجسدكم ومشاعركم، وبآذانكم وبعقلكم. كونوا مدركني لحقيقة أّن مثة أمور تندرج يف خانة 	 

" املسكوت عنها" لكّنكم تستطيعون التعرف عليها بواسطة مشاعركم.

 شّجعوا الشخص اآلخر عىل االنفتاح من خالل أسئلة تتمحور يف الحل. استخدموا تعابري نحو: إذاً كيف تعتقد 	 

أّنك تستطيع مواجهة هذا األمر اآلن؟"  بدل أن تسألوا :" هل تعتقد أّنك تستطيع مواجهة هذا األمر؟". 

ليكن يف جعبتكم مخزونا من األسئلة التي تستوجب إجابات تتخّطى "نعم" أو "ال".

 ال تسارعوا يف تقديم النصائح، وطرح الحلول، والتعزية وتهدئة الخواطر. من املفضل يف بعض االحيان أن 	 

تتواجدوا مع من تقومون بإرشاده وتصغون له.

 بعاّمة، عندما يبحث الناس عن الحلول أو االستجابات ملشاكلهم، فسيميلون للعثور عىل الحلول بأنفسهم 	 

من خالل الحديث، وهذا األمر يتحقق عندما تتوفر لديهم فرصة التحدث مع من يصغي لهم بحق.

 اشعروا بااللتزام، وحالوا بداية أن َتفهموا، وفقط بعدها حاولوا أن ُتْفَهموا ) بضم التاء(.	 
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يوم األحد

اجروا متابعة لدرجة إصغائكم 

ألشخاص مختلفني. اسألوا أنفسكم  

ما هي نسبة إصغائكم الحقيقية  

ألشخاص مختلفني يف حياتكم. 

افحصوا إجابتكم املتعلقة برشيك 

حياتكم، وأحد أفراد الطاقم، ومن 

تقومون بإرشاده، أو طالب، أو 

أحد الوالَدْين. اسألوا أنفسكم: ملن 

تصغون بدرجة أكرب؟ ملن تصغون 

إصغاء كاذبا؟ ما الذي يجعلكم 

تصغون بدرجة أكرب أو بدرجة أقل؟ 

ما هي الظروف التي تدفعكم 

ملزيد من اإلصغاء والرتكيز؟

خطوة إثر خطوة: مقرتح عميل لتطوير مهارات اإلصغاء الشخصية.

يوم االثنني

اختاروا شخصاً مُيكنكم التواصل 

معه جّيدا. التزموا باإلصغاء له 

بصورة حقيقية ملّدة يوم واحد. 

بعد كل لقاء افحصوا ما ييل: هل 

حاولتم فهمه؟ واالنبساط من 

رفقته؟ وتعّلم أمر ما؟ ومساعدته؟ 

والّتخفيف عنه؟ ما الذي قمتم به 

خالل الحديث؟

يوم الثالثاء

اختاروا ثالثة أشخاص ال تصغون 

لهم إصغاء جيداً. بعد كل لقاء 

اسألوا أنفسكم األسئلة التالية: أي 

من حواجز اإلصغاء ظهر يف هذه 

الحالة؟  افحصوا االمر عىل امتداد 

أسبوع واحد. عند تلخيص متابعة 

األشخاص الثالثة افحصوا ما ييل: 

ما هي حواجز اإلصغاء التي تظهر 

لديكم مرّة تلو املرة؟

يوم األربعاء

اجلسوا يف مقهى. تأملوا رجل 

وامرأة يف لقاء تعارف.  افحصوا 

حركاتهم - هل هناك تنسيق بني 

حركات االثنني؟ ما يعنيه هذا األمر 

بالنسبة للعالقة بينهام؟

يوم الخميس 

اجلسوا امام التلفزيون خالل أحد 

برامج "الريآليتي" ) برامج الواقع( 

أو االستضافة. راقبوا املشاركني 

وصّبوا اهتاممكم عىل مشارك 

واحد. ابدأوا بتنفيذ مالءمة بدنية. 

نفذوا األمر إىل أن تكتشفوا سهولة 

قيامكم  بخلق مالّءمة واإلحساس 

بالراحة دون التفكري بهذا األمر.

يوم الجمعة

أديروا محادثة مع شخص معنّي. 

ابدأوا بخلق رابط  مع هذا 

الشخص من خالل  املالَءمة. يف 

مرحلة معّينة وعندما تعتقدون 

أّن مّثة رابط بينكم، غرّيوا طريقة 

الجلوس وافحصوا أذا كان هو 

اآلخر يغرّي طريقة جلوسه بعد 

بضع ثواٍن.

األسبوع األول
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يوم األحد

هذا هو يوم عمليات االنعكاس 

اللفظي. يف هذا اليوم حاولوا 

االمتناع عن  تقديم مقرتحات او 

تعليامت. اعكسوا ملن يحيطون 

بكم األمور التي يقولونها وأضيفوا 

سؤاال. دعوهم يحاولون  الوصول 

إىل حلول بأنفسهم.  افحصوا ما 

هي االستنتاجات التي توّصلتم 

إليها يف نهاية اليوم.

خطوة إثر خطوة

يوم االثنني

واصلوا عملية املرأرة )שיקוף( 

اللفظية وألحقوها بعملية مرأرة 

تلخيصّية. افحصوا مدى تأثري 

استخدام املرأرة عىل إصغائكم. 

افحصوا درجة تأثريه عىل املحادثة 

أيضا.

يوم الثالثاء

اجروا محادثة مع احد زمالئكم. 

مارسوا عملية املرأرة من خالل 

التعاطف أو قوموا بوصف 

األحاسيس التي تعرتيكم إىل جانب 

املرأرة اللفظية واالجوبة. كيف أّثر  

األمر عىل إصغائكم؟ كيف أّثر عىل 

املحادثة.

يوم األربعاء

أديروا محادثة مع زميل لكم. 

اصغوا باهتامم ألقواله من خالل 

االلتفات إىل نربة كالمه وإيقاعه، 

وغري ذلك. وجهوا اإلصغاء إىل 

الداخل وافحصوا ما الذي تعنيه 

التغيريات يف نربة الصوت. اسألوه 

بحذر شديد. من خالل املرأرة 

املتعاطفة إذا ما كان تشخيصكم 

يصيب الحقيقة. ما هي 

استنتاجاتكم بخصوص اإلصغاء 

الالئق.

يوم الخميس

أديروا محادثة مع زميل . بني 

الفينة واألخرى أغلقوا أعينكم 

وحاولوا أن " تحّسوه" داخلكم، 

أو صفوا األحاسيس التي تعرتيكم  

إىل جانب املرأرة اللفظية، ومرأرة 

الصوت ومرأرة حديثه. كيف أّثر 

األمر عىل  إصغائكم. وكيف أثر 

عىل املحادثة؟

يوم الجمعة

حاولوا استذكار املحادثات التي 

أجريتموها خالل اليوم . شّخصوا- 

أنواع اإلصغاء وإىل أين توّجه 

انتباهكم. متى انصّب االنتباه 

يف نفيس، ومتى يف املتحدث، 

ومتى كان اإلصغاء شاماًل. حددوا 

ألنفسكم ما الذي تحتاجونه 

لالنتقال من مستوى إىل آخر.

تدربوا عىل الصمت املطلق: حاولوا قضاء 4-3 دقائق يف اليوم يف صمت مطلق. اصغوا للهدوء ولألصوات يف الخلفّية. ما هو عدد القنوات الصوتية التي ميكنكم االستامع إليها يف نفس الوقت.  من خالل اإلصغاء إىل الخارج، أصغوا أيضا 

لألصوات واألفكار داخلكم. اصغوا لألحاسيس الجسدّية. التدرب عىل اإلصغاء لـ"الداخل" يعزز اإلصغاء  لـ"الخارج".

األسبوع الثاين
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