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 أخالقيات املهنة 

Professional Ethics  
 

           

 املحاضرة الثامنة 

 مهارات التعاطي مع ضغوط العمل املختلفة ضمن إطار أخالقي 

 )الجزء الثاني( 

 

 املطلب األول: التعامل مع الفشل

ال يستطيع أن يصل إلى النجاح من ال يعرف أن يروض الفشل. ومن يستطيع أن يروض الفشل هو من يستطيع أن يراه محطة من  

الوارد املرور بها في الطريق إلى النجاح. التاريخ حافل باألمثلة على أشخاص حققوا نجاحات اسطورية بسبب استطاعتهم التعامل  

"إذا وجدت عشرة آالف طريقة ال تنجح، فأنا لم أفشل  :  Thomas Edisonتوماس اديسون    مع الفشل، ولعل من أهم ما قاله

محاولة خاطئة تقربني أكثر من الطريقة التي تنجح، فأنا عندئذ أكون قد اكتشفت عشرة آالف  ولن أشعر باإلحباط، ألن كل  

"أستطيع أن  : Michael Jordanمايكل جوردان  ، وكذلك يقول  العب كرة السلة الشهير طريقة ال يعمل بها املصباح الكهربائي"

 أقبل الفشل، لكن ما ال أستطيع قبوله هو عدم املحاولة". 

وتعني املرونة قدرة االنسان أن ينضغط دون أن ينكسر، بل يعود    ، (Resiliency) "املرونة النفسية"  التوجه هذا يسمى    يمثل هذا

إلى حالته الطبيعية بسرعة ويعاود املحاولة. فالفرق بين كرة التنس وثمرة الطماطم هو أن االخيرة تنسحق تحت الضغط، أما كرة 

 عود إلى حالتها الطبيعية بسرعة، وتستخدم الضغط لتتقدم بسرعة فائقة. التنس فتتلقى ضغطا شديدا، لكنها ت

 وسنبين اآلن خطوات التعامل مع الفشل:  

 هل هو فشل في العالقات، أم فشل في العمل، أم فشل في استخدام مهارات العمل؟؟    حدد نوع الفشل وطبيعته: -1

التالية: توتري لن يحل أية مشكلة، بل على العكس عندما احتفظ بهدوئي،  . فكر في األمر بالطريقة  حاول أن تحتفظ بهدوئك  -2

 فإني سأتعامل بشكل أفضل مع األمر. 

 وال تبحث عن "كبش الفداء". ال تصب غضبك على اآلخرين،  -3

بما . من الطبيعي أن يكون هناك بعض الحزن واالحباط، ور افسح املجال لنفسك لتتخلص من املشاعر الناتجة عن الفشل  -4

 الغضب.
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حاول أن تسترجع املرات التي فشلت فيها من قبل  افحصها جيدا وفكر في نتائجها.  إذا أتتك أفكار عن اليأس واالنسحاب.    -5

 واستطعت أن تجعل الفشل يصبح نجاحا. 

ما تقوله أنت عن نفسك وما تفعله . ما  يظنه الناس عنك أو ما يقولوه عنك ال يؤثر فيك.  ال تهتم كثيرا ملا يقوله الناس عنك  -6

 هو سيؤثر فيك. 

ه عن نفسك  -7
ّ
 قبل البدء في سبب الفشل وكيفية التعامل معه. استرخ ورف

ملحيطة التي ليس ألحد يد  . ما دورك بالفشل؟ وما دور اآلخرين؟ ما دور األوضاع ا ادرس العوامل املختلفة التي أدت إلى الفشل  -8

 فيها؟ هل فشلت بالعمل بسببك أم بسبب مديرك؟ أم بسببكما معا؟ ما دورك أنت؟ وما دور اآلخر؟ 

ما الصواب الذي لم تفعله وستفعله في املرة القادمة؟ ما الخطأ الذي وقعت فيه ولن ترتكبه ثانية؟   فكر كيف تتعلم من الفشل.  -9

ما هو إشارة إلى أن هذا العمل ليس من ضمن مواهبك في الحياة وعليك أن تغيره؟ هذا أيضا من    هل الفشل املتكرر في أمر عمل

نظر   وجهة  لنا  يقدم  أن  ويمكن  به.  نثق  شخصا  نستشير  ألن  هذا  في  نحتاج  ما  غالبا  الفشل.  من  نتعلمها  ان  يجب  التي  االمور 

 موضوعية. 

 . قرر ما إذا كنت ستحاول مرة اخرى  -10

 ة مستخدما ما تعلمته في املرة االولى.  كرر املحاول -11

 املطلب الثاني: التعامل مع سخرية اآلخرين 

ال سيما إذا كان من أشخاص نعرفهم ونحبهم، وهو أمر وارد جدا    إن التعرض للسخرية هو أمر يمكن أن يكون شديد االيالم،

ليس كل الناس يتقبلون ذلك، ومهما كان فاألمر  ضمن بيئة العمل، أحيانا يستخدم بعض الناس السخرية كنوع من الفكاهة، لكن  

في درجة   تتحكم  املزاجية  االنسان  العالقة وحالة  والطريقة وطبيعة  الجرعة  إن  البتة.  مستساغا  ال يصير  يزيد عن حده  عندما 

ا، لكن األصعب  احتمالنا للسخرية كنوع من الدعابة، ربما يكون صعبا أن نتوقف عن هذه الطريقة في الكالم إذا كنا قد اعتدناه 

هو أن نتعامل بحكمة وأخالق مع من يستخدم هذا الكم من السخرية مع االحتفاظ باللطف واملحبة، فاألمثلة كثيرة عن السخرية 

ضمن بيئة العمل، فقد يسخر زميلك في العمل من ثيابك أو شكلك أو طريقة تعاطيك مع العميل أو الزبون، كما يمكن أن تتعرض 

 ، فما هي خطوات التعامل مع السخرية؟ لزبون ذاتهللسخرية أيضا من ا

 



  

3 
 

 أخالقيات املهنة 

Professional Ethics  
 

 

 خطوات التعامل مع السخرية

هل يتهامس البعض  مثل كل ش يء يجب أن تحدد بدقة ما إذا كنت تتعرض للسخرية حقا أم أن األمر يبدو كذلك فقط؟    -1

 وينظرون نحوك ويضحكون؟ هل يقولون كالما ال يمكن أن يفَسر إال بكونه سخرية منك؟. 

إذا قال أحدهم شيئا عنك، يمكنك أن تبتسم بثقة، وتقول له: "هل تعتقد ذلك؟!"، إذا كان الكالم عن شكلك مثال يمكنك أن   -2

تذكر أن من يسخر من اآلخرين ربما يشعر في أعماقه تقول: "هذا رأيك! مع إني معجب بشكلي هكذا، وكثيرون معجبون بي أيضا!".  

تمتع بأن يرى اآلخرين يشعرون  أيضا بالحرج وعدم االمان، أو ربما الغضب، فال تعطه املكافأة بالغيرة أو عدم األمان، وهو يس 

 التي ينتظرها لئال يتمادى.

، ربما يريدك هو أن تشعر باإلهانة، لكنك تستطيع أن تقرر أال تشعر باإلهانة. ربما تختار أن  مشاعرك هي ملكك أنتتذكر أن  -3

 االهتمام بما يقوله. تشعر بالشفقة عليه، أو بعدم 

 وتجعل االمر يبدو دعابة.  الفكاهة يمكنك أن تستخدم -4

 كي تسيطر على ردود أفعالك وتهدئ من نفسك.  يمكنك أن تترك مكان العمل قليال -5

 لئال يتضخم املوقف ويتعقد. احرص أال تهين أحد -6

 ولست أنت صاحبها، وحاول أن تحتفظ بهدوئك.، الذي يسخر هو صاحب املشكلةفي كل األحوال، ذكر نفسك أن  -7

 "السخرية ال تنال من كرامتك، أنت الذي تتنازل عن كرامتك بما تفعله" تذكر أن  -8

 وفي الختام: 

خرج أفضل ما فينا. املهم هو  تذكر ال بد أن تأتي الضغوط، ولكن ليست كل الضغوط سيئة،  
ُ
فهناك ضغوط إيجابية تجعلنا ن

 العمل تحت ضغوطه املختلفة. أن نستطيع نتعامل مع  
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