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العمود يف الجهة اليمنى: األفكار يف خضّم نشاطها

إعداد ألداة left-hand column التي طّورها كريس أرجرييس.

دماغنا يعمل برسعة- يبّسط التفاصيل العينّية ويحّول تفاصيل كثرية إىل مفاهيم مبّسطة. هذه الصفة املهّمة، التي تعمل عىل التفسري املفاهيمّي 

املجرّد، قد تحّد من قدرتنا عىل التعلُّم، ألّننا ال نعي القفزات التي يقوم بها الدماغ عند انتقاله إىل املفاهيم املعّممة، ومن التأّمل املبارش إىل 

التعميامت. لذا، من املهّم أن نسأل أنفسنا كّلام قمنا بتعميٍم ما: "ما هي املعطيات التي يرتكز عليها هذا التعميم"، ومن املهّم كذلك أن نأخذ 

بعني االعتبار أّنه قد ال يكون دقيًقا، ورّبا يكون مخطوًءا.

العمود من الجهة اليمنى هو أداة ُطّورت بغية تعزيز وعينا لسريورات التفكري الخاّصة، واستكشاف أفكارنا ومشاعرنا الخفّية التي تؤّثر عىل طريقتنا 

يف إدارة املحادثات مع اآلخرين. هذه األداة متّكننا من "رؤية"أمنوذجاتنا ]موديالتنا[ الذهنّية" يف عملها. تساعدنا األداة يف حاالت عينّية عىل فهم 

الفرضّيات واملواقف الخفّية التي تقف من وراء الكلامت التي تقال خالل املحادثة، وعليه فهي متّكننا من تعزيز وعينا للفجوة بني الكلامت واألفكار. 

تضعنا هذه األداة يف مواجهة الحاالت التي نقوم فيها باملناورة وااللتفاف عىل أحاسيس ومشاعر غري لطيفة، وَتُحول بذلك دون تفاقم الحاالت املؤذية.

تقنّية العمود من الجهة اليمنى تساعد يف التهّيؤ إلجراء محادثة؛ وتشّكل كذلك نوًعا من االستشفاف حول املحادثة املنقضية.

الرتجمة للعربية : جالل حسن- تواصل للرتجمة والتعريب، مراجعة علمية: د. خنساء ذياب

http://infed.org/mobi/chris-argyris-theories-of-action-double-loop-learning-and-organizational-learning/
http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F-%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F.pdf
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أ. اختيار مسألة للمعالجة والتحليل

قم باختيار حالة ترغب يف استيضاحها- عىل سبيل املثال:

خالف مبديّئ بينك وبني طاقم املدرّسني.✻✻

ترصُّف غري وّدّي قام به أحد أفراد الطاقم.✻✻

إحساس بعاملة غري ُمْنِصفة من ِقَبل زمالئك.✻✻

إحساس أّن مّثة تجاهاًل لوجهة نظرك واستهتارًا بها.✻✻

فك من معارضة كهذه.✻✻ معارضة أفراد الطاقم للتغيري الذي تبادر إلجرائه، أو تخوُّ

إحساس أّن الطاقم ال يويل اهتامًما كافًيا لقضّية ملتهبة.✻✻

اكتب فقرة موجزة تصف الحالة

ُصْغ هدفك- ما الذي تحاول تحقيقه؟ َمن )أو: ما( الذي يقف عائًقا أمامك؟ ما الذي قد يحدث؟

ب. العمود من اليسار )ماذا قيل؟( والعمود من اليمني )ما الذي فّكرت فيه؟(

عة عند مناقشة املوضوع. تذّكر اآلن محادثة ُمحِبطة أجريَتها بخصوص هذه الحالة، أو تخّيل املحادثة املتوقَّ

اكتب يف العمود عىل يسار الصفحة عّينة من األمور التي قيلت يف املحادثة أو اّدعاءات قد ُتطَرح خاللها.

اكتب عىل ميني الصفحة )برصاحة( األمور التي فّكرت فيها يف كّل مرحلة من مراحل املحادثة. العمود الذي من جهة اليمني هو عمود األفكار 

واملشاعر والحوار الداخيّل الذي يدور يف داخلك خالل املحادثة.

طاذا صغض/ جُغصال؟طا عغ افطعر الاغ شّضرُت/ أشّضر شغعا؟
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جـ. تفكري مجّدد- العمود من جهة اليمني َكَمْورِد

 من شأن هذا العمل البسيط املتمّثل يف اسرتجاع املحادثة عىل الورق أن يعّلمنا الكثري. نويص بعد الكتابة بوضع الورقة جانًبا ملّدة أسبوع، ومن 

ثم مراجعتها. هذا البعد الزمنّي مُيّكنك من مراجعة الحالة بنظرة مختلفة، وميّكنك كذلك من مراجعة ُسُبل تفكريك وكأّنك تتأّمل شخًصا آخر. 

خالل التفكري املجّدد، اسأل نفسك: 

ما الذي دفعك إىل التفكري والشعور عىل النحو الذي فّكرت وشعرت فيه؟✻✻

ماذا كانت نواياك؟ ما هي األمور التي أردت تحقيقها؟✻✻

كيف ساهمت مالحظاتك يف مواجهة الصعوبات يف املحادثة؟✻✻

ملاذا مل َتُقل األمور التي كتبَتها يف العمود من جهة اليمني؟✻✻

ما هي فرضّياتك الخفّية حول محّدثيك؟✻✻

ما الذي حاَل دون ترّصفك عىل نحٍو مغاير؟✻✻

كيف ميكنك استخدام العمود من جهة اليمني كمورد لتحسني ُسُبل تواصلك مع اآلخرين؟✻✻

باإلضافة إىل تعزيز الوعي ألفكارك خالل املحادثة، ميكن استخدام العمود الذي يف جهة اليمني كمورد لتحسني ُسُبل تواصلك مع اآلخرين.

عىل سبيل املثال: يف اللقاءات الجامعّية. عندما تشعر بالغضب أو اإلحباط، قد يساعدك العمود الذي يف جهة اليمني عىل "مللمة" النقاش. 

تستطيع إيقاف النشاط والقول: "لدينا عمل مهّم إلنجازه، لكّنني ال أعتقد أّننا نتمحور يف ُصلب املوضوع. رّبا يجدر بنا فحص بعض فرضّياتنا 

قبل مواصلة النقاش".

يف حاالت أخرى، ميكن دفع األمور ُقُدًما عْب املحادثة نفسها. بعد اسرتجاع املحادثة )األمور التي قيلت فيها، وتلك التي جالت يف ذهنك خاللها(، 

عاِود كتابتها كام كنت تريد عقدها فعاًل. فّكر يف ما ييل: كيف ميكنك أن تطرح يف العمود الذي يف جهة اليسار )األمور التي قيلت( بعض األمور 

التي تقع يف العمود يف جهة اليمني؟ كيف ميكنك اإلفصاح عن أفكارك بطريقة تدفع الحالة إىل املكان املتوّخى؟ وكذلك- ما هي األمور التي 

ص عمود محّدثك الذي يف الجهة اليمنى عىل نحو ناجع وفّعال؟ عليك أن تقولها يك تتمّكن من َتَقّص وتفحُّ

ميكنك تقديم جزء من املحادثة املستنسخة ملحّدثك يك يّطلع عليها. بطبيعة الحال، مّثة أهمّية إلدارة عملية االستيضاح هذه بحذر ومراعاة، لكّنها 

تشّكل يف بعض األحيان مفتاح الخروج من الطريق املسدود. ميكنك القول عىل سبيل املثال: "لقد توّصلت إىل بعض الفرضّيات حول محادثتنا 

األخرية، وأرغب يف تقاُسمها معك". يف بعض األحيان، سيتّضح أّنك تتذّكر املحادثة بطريقة مغاِيرة لتلك التي يتذّكرها فيها محّدُثك، وحّتى لو 

اّتفقتام حول مضمونها فرّبا لن تكونا مدرَكنْي للمخاوف التي حّركت الطرف املقابل.

ثك يف املحادثة املسَتنسخة ال يرمي إىل تنقية األجواء بينكام، وال إىل تجميل العمود يف الجهة اليمنى من خالل تعريف أفكارك  تذّكر: إرشاك محدِّ

ًدا يف سياق يّتصف بزيد من اللطف والوّدّية. يجب عليك إبقاء بعض أفكارك خفّية. يف أحيان متقاربة، يعمل حدُسنا كام يرام ومينعنا من  مجدَّ

طرح مالحظات قد تكون هّدامة. لذا، حاِول أن ُتْسِمع محّدثك الفرضّيات واألفكار التي من شأنها إثراء املحادثات مستقباًل.


