
(1

(2

(3

أهمية التعاطف أثناء جائحة
فيروس كورونا المستجد

تواجهنا يف بيئة العمل احلالية مهمات تتطلب التصرف بحزم وحل مشكالت معقدة،
كما أننا نتعامل مع عديد من األطراف، الذين تختلف قيمهم وأولوياتهم يف املوقف احلالي

مبا يحفل به من تغيرات متالحقة. وإليجاد حلول ملثل هذه الظروف، علينا أن نركز على الشفافية وتكثيف
التواصل واالحتواء من خالل التعاطف مع اآلخرين.

ويُقصد باالحتواء تنمية بيئة صحية ذات أداء عاٍل، تتضمن من السلوكيات واألعراف االجتماعية ما يُشعر األشخاص
بأنهم ليسوا مبعزل عن املشاركة، وأنهم محل ترحيب وتقدير واحترام، وهذه البيئة الشاملة متنح اجلميع فرًصا متكافئة

لالستفادة من املوارد والفرص املتاحة.
ومن األهمية مبكان أن نتبنى منط تفكير يتسم باالحتواء خالل أوقات التغير أو األزمات،

ألن مشاعر االرتباك والقلق تتزايد لدى األفراد خالل هذه األوقات، وهو أمر قد يتسبب بانغالقهم
على أنفسهم، وتقليل التواصل فيما بينهم.

االحتواء من خالل
التفاعل االجتماعي

ميكن لآلثار العاطفية املترتبة على العمل يف مكان جديد، ويف ظل حظر التجول والبعد عن
األسرة واألصدقاء، أن تؤثر سلًبا على الصحة العقلية لألفراد وسالمتهم، واآلن هو الوقت املثالي

لتطبيق ممارسات جديدة للتفاعل االجتماعي، ميكنها أن جتعل األشخاص يشعرون بدرجة أكبر من
االندماج يف الوسط احمليط بهم:

تأكد من أن اجلميع يشاركون يف احلديث خالل اجتماعات الفريق، ألن ذلك يجعل األشخاص
اخلجولني أو األقل خبرة يعِبّرون عن أفكارهم، ويجعل اجلميع يشعرون بأنهم محل تقدير.

لتحقيق درجة أكبر من التعاطف، ميكنك أن تطرح على أعضاء فريقك أحد األسئلة التالية:
     •
     •
     •

أخبرنا عن أمر تشعر باالمتنان إزاءه اليوم؟
أخبرنا عن إجراء جديد أثبت جدواه بالنسبة إليك يف الوقت الراهن؟

أخبرنا عن أمر ميثل حتدًيا تواجهه اآلن؟  كيف ميكننا املساعدة؟

تذكر أنه ال يوجد شخصان متشابهان، لذا فعليك أن تتجنب تقسيم األشخاص إلى مجموعات، أو وضع افتراضات
استناًدا على العوامل املشتركة بني األشخاص، كالنوع أو اجليل أو القدرات أو اجلنسية أو احلالة االجتماعية.

القيادة بالتعاطف
ث على تذكر أن تستخدم سلطتك بحكمة وأن تستعني بالتعاطف يف قيادة اآلخرين، حتَدّ

انفراد مع كل عضو يف فريقك، وأشعرهم أنك أيًضا معرٌض للمخاطر من خالل إطالعهم على
أمر تعاني من صعوبة فيه، أو تعمل على حتسينه خالل الوقت احلالي.

ونظًرا ألننا نواصل العمل واإلنتاج يف هذه الفترة احلافلة بالتقلُّبات، فإن قيمة االحتواء والتعاطف تكون أعلى من
أي وقت مضى. عليك أن تتفهم أن كثيرين يعانون من ضغوط مادية ونفسية، ومن البعد عن األُسرة واألصدقاء،

مما يزيد من وطأة املشاعر واحلاجة إلى الشعور باالحترام واالحتواء يف العمل.

التزم مبقولة أفالطون الشهيرة: "كن لطيًفا، فكل إنسان يخوض معركة ال تعرف أنت عنها شيًئا".
يجب علينا أن منضي قدًما باللطف والتعاطف والتفاؤل واملرونة، وبصفتنا قادة، فإن دورنا يتمثل يف تعزيز أسلوب

عمل وحياة يتسم باالحتواء واالحترام واإلنسانية، ومن املهم أن نتذكر أننا جميًعا قادة ومؤثرون يف بيئة تتسم باالحتواء،
فالسؤال إًذا، ماذا ستعمل اليوم يف سبيل القيادة من خالل التعاطف؟

الروابط والمصادر
ف أكثر على إستراتيجية وعروض أرامكو السعودية للتنوع واإلدماج يف بيئة العمل.  تعرَّ

شاهد املقطع القصير أدناه حول اإلدارة خالل األزمات، وضع يف اعتبارك ما يلي:
"غالًبا ما ينطوي اتخاذ قرارات ذات جوانب أخالقية على منطقة رمادية ليست بالضرورة بيضاء أو سوداء، وانتهاجك

الصراحة فيما يخص كيفية وأسباب اتخاذك لهذه القرارات يزيد من إمكانية فهم اآلخرين للمبادئ التي تستند إليها واتباعهم لها".
وعندما نواجه قرارات عمل صعبة ذات آثار اجتماعية واسعة النطاق، فعلينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن نوازن

كما ينبغي بني حاجتنا للمحافظة على املرونة التشغيلية، وبني التعاطف وما ميُرّ به املوظف من جتارب؟
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