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ثوان...
في
ٍ
االهتمام باملعرفة ،وتل ُّم ِ�س دورِها
مع
ت�صاعدِ
ُ
ِ
امل�ستقبل،
وا�ست�شراف
املجتمعات
رقي
ِ
ِ
ِ
ِّ
املحوري يف ِّ
ً
ِّ
َّ
وحر�صا منا على مواكب ِة كل ما هو جدي ٌد يف
َ
ت�شمل �أعدادنا هذا
عا ِمل املعرفةِ ،فقد ر�أينا �أن
امل�ستقبل ،حيث
جماالت قراء ِة
كتب يف
ال�شهرثالثة ٍ
ِ
ِ
طروحات
م َّر َد
بحوث
نتاج
ٍ
ٍ
َ
تتم َّيزُ ب�أنها ُ
وجتارب علم َّي ٍة وتطبيق َّيةٍ ،ولي�ست ُ َ
جتارب فرد َّيةٍ.
نظر َّي ٍة �أو
َ
كتابنا الأول بعنوان« :اال�ست�شراف اخلارق :فن وعلم قراءة امل�ستقبل» ت�أليف
ٍّ
كل من فيليب تيتلوك ،ودان جاردنر .وهو نتاج ممار�سة ميدانية ُع ِر َفت با�سم
«م�شروع التنب�ؤات الدقيقة» �شارك فيها �آالف املتطوعني الختبار مدى قدرة
ثم ا�ست�شراف امل�ستقبل وا�ستح�ضاره
الإن�سان على تو ُّقع ما ميكن �أن يقع ،ومن َّ
َ
اال�ست�شراف اجل ِّي َد ال
ب�سرعة .يعر�ض الكتاب ر�ؤي ًةجديدةً ،وي�ؤكد على �أنَّ
برجميات متقدمة �أو طرقٍ �سحر َّيةٍ ،بل هوعمل َّي ٌة ممنهج ٌة
يتط َّل ُب ا�ستخدام
ٍ
عدة ،وو�ضع االحتماالت ،والعمل
تقوم على جمع الأدلة واملعلومات من م�صاد َر َّ
يف فريق ،واالعرتاف بالأخطاء� -إن حدثتُ -ث َّم تعديل خطة العمل .ولهذا
ف�إنَّ الكتاب يعر�ض طريق ًة وا�ضح ًة وف َّعال ًة لتطوير �أ�ساليبنا يف اال�ست�شراف
امل�ستقبلي يف مناحي احلياة كافة.
� َّأما الكتاب الثاين فهو« :املبادئ ال�سبعة للزواج الناجح :دليل عملي للعالقات
الزوجية الإيجابية» ت�أليف الدكتور جون جومتان ،واخلبرية نان �سيلفر،
ويعر�ض فيه الكاتبان خال�صة درا�سات �أكادميية وميدانية ،وخربات عملية
وا�ست�شارية يف التعامل مع الأزواج ،ومالحظة العوامل التي تدفع زواجهم �إلى
النجاح �أو الف�شل،كما ي�سوق عدد ًا من املبادئ واال�سرتاتيجيات للتعامل مع
أ�س�س م�شرتكة بني الزوجني
أر�ض و� ٍ
اخلالفات الزوجية بفاعلية ،وكيفية �إيجاد � ٍ
للو�صول �إلى م�ستوى �أعلى من املودة وال�سعادة العائلية.
�أما الكتاب الثالث فهو للدكتورة «تينا �سيليج» الأ�ستاذة يف جامعة «�ستانفورد»
َي العا َمل» ،وهو من الكتب القليلة يف
«حرر �أفكا َرك و َد ْع َها ُتغ ِّ ُ
وهو بعنوانِّ :
وتطرح ر�ؤي ًة جريئ ًة تُ�ساعدنا على �إطالق روح
منحى عمل ّي ًا،
االبتكار التي ت�أخذ
ُ
ً
تعريفات مركز ًة ملفاهيم اخليال،
ريادة الأعمال لدينا .فبعد �أن ُت َقدِّ ُم امل�ؤلفة
ٍ
ِّ
ٌّ
والإبداع ،واالبتكار ،والريادة ،تو�ضح كيف ي ؤ�ثر كل منها يف املراحل الأخرى.
طوات وا�ضح ًة ال�ستثمار اخليال ،وتوليد الأفكار ،واالبتكار ،وت�ؤكد
ثم ُت َقدِّ ُم ُخ ٍ
على �أنَّ االبتكار  -وهو املرحلة الثالثة يف �سل�سلة الإبداع – هو م�صدر الريادة؛
فكما �أنَّ االبتكار يتبع الإبداع ،ف�إن الريادة تنبع من دوافع ابتكار َّية داخل َّية،
وهذه �إ�ضافة علمية مل تطرحها كتب االبتكار من قبل.
ولأننا نحتاج �إلى مهارات عملية و�شخ�صية عديدة ملواكبة التغريات املت�سارعة
يف كل مناحي احلياة ،ومن َث َّم التغلب على التحديات اليومية ،واغتنام
الفر�ص الريادية واال�ست�شرافية ،ف�إنَّ من يقر أ� �أعداد «كتاب يف دقائق» بتعمق
ودقيق بني كتا َب ْي «اال�ست�شراف
رفيع
هذا ال�شهر ،ف�سي�شعر بوجود ٍ
ٍ
خيط ٍ
و»حرر �أفكارك»�،إذ ميكننا توظيف دورة االبتكار مبراحلها الأربع
اخلارق»ِّ ،
َ
أ�س�س ا�ست�شراف َّي ٍة ورياد َّي ٍة يرتقي بها
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ومِ ن ث َّم بنا ُء � ٍ
املجتمع الناجح.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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هذا الكتاب نتاج بحوث معملية وعلمية ودرا�سات متعمقة
يف العالقات الزوجية امتدت ل�سنوات طويلة .وعلى الرغم
من �إدراكنا ل�صعوبة درا�سة «عالقات الزواج» وهي �سلوك
�إن�ساين ذاتي و�شخ�صي غري ملمو�س� ،إال �إننا اجتهدنا
يف تقدمي مبادئ علمية وعملية قابلة للتطبيق على �أر�ض
ري من القراء حول العامل �أنَّ
الواقع .فلقد �أخ َرب َنا عد ٌد كب ٌ
ح�سنت،
اال�سرتاتيج َّيات واملبادئ التي يطرحها الكتاب ،قد َّ
�أو حافظت� ،أو �أنقذت عالقاتهم و�أ�سرهم .وقد و�صلت
�إفادات راجعة متعددة من �أزواج �شباب وتقليديني ،ومن
َ
مط َّلقني يبحثون عن م�ستقبل �أف�ضل ،وحتى من م�ست�شارين
يف العالقات الزوجية يعملون على م�ساعدة من يعانون من
اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار يف حياتهم الزوجية.
وبكل ب�ساطة نقول :كنا نطمح �إلى الك�شف عن حقيقة الزواج،
حيت النا�س ،مثل:
وذلك بالإجابة عن �أ�سئلة طاملا َّ
 uملاذا يكون الزواج بهذه ال�صعوبة يف بع�ض الأحيان؟
 uوملاذا تف�شل بع�ض العالقات التي امت َّدت ل�سنوات طوال
وتنفجر فج�أة وك�أنها قنابل موقوتة؟
 uوكيف ميكنك املحافظة على حالة اال�ستقرار العائلية التي
تعي�شها� ،أو �إنقاذ زواجك الذي بد�أ فع ًال يواجه بع�ض املتاعب؟
لقد متكنا �أخري ًا من الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،و َّ
خل ْ�صنا �إجاباتنا
يف املبادئ ال�سبعة التالية:

املبد�أ  :1تقريب امل�سافات على خارطة املو َّدة
الحظنا �أن كثري ًا من املتز ِّوجني يقعون
يف َ�ش َرك العادة ذاتها ،فال ينتبهون �إلى
التفا�صيل احليات َّية الدقيقة ل�شريك حياتهم،
وذلك حني ال ميلك �أحد �شريكي احلياة �أو
كالهما �إال ت�ص ُّور ًا �سطح َّي ًا ع َّما ُي�س ِعد الآخر،
وما يح ُّبه ،وما ال يح ُّبه ،وما يخافه ،وما يثري
تو ُّتره؛ فقد يكون الزوج حم َّب ًا للفنِّ احلديث،
من دون �أن تعرف الزوج ُة �سبب ًا لهذا
ال�شغف ،ناهيك عن معرفة ف َّنانه َّ
املف�ضل؛
وقد ال يتذ َّكر الزوج �أ�سماء �صديقات زوجته
وال زمالئها يف العمل مث ًال ،من دون �أن
يدرك �أن عالقاتها الأخرى ال بد �أن تتقاطع
ب�شكل �أو ب�آخر مع عالقاته.

الأزواج الأذكياء عاطفي ًا ي�ألف ُ
بع�ضهم
عا َمل بع�ض ب�صورة جادَّة ،وهذا ما ن�سميه
ر�سم خارطة املح َّبة واملودة الوا�ضحة،
وهو امل�صطلح الذي ن�ستخدمه للتعبري
املخ الذي ِّ
عن ذاك اجلزء من ِّ
تخزن فيه
املعلومات احليات َّية والإن�سانية التي تتع َّلق
ب�شريك حياتك ،وهو ما يجعل كل من
َ
الزوجني يعرف � َ
وخماوف و� َ
آمال
أهداف
الآخر يف احلياة .من دون خارطة طريق
للمودة واالهتمامات املتبادلة ،لن ت�ستطيع
�أن تعرف �شريك حياتك معرفة كاملة؛
والإن�سان الذي ال تعرفه ِب َح ٍّق ،لن ت�ستطيع
�أن ُت َّبه ب�صدق.

احلب وحده ،بل وال�صرب �أي�ض ًا ،وهو العن�صر ال�ضروري ملواجهة تقلُّبات احلياة وحماية بنيان الأ�سرة القوي ،فالزوجان
من املعرفة ال ينبع ُّ
اللذان ميلكان خرائط م َو َّدة تو�ضح اهتمامات الآخر يبقيان جاهزين للتك ُّيف مع الأحداث املثرية لل�ضغوط وال�صراعات .خذ على �سبيل املثال،
والدة الطفل الأول .يتع َّر�ض �سبعة و�ستُّون يف املائة من الزوجني �إلى انخفا�ض حاد يف الر�ضا عن زواجهما عندما ي�صبحان والدين لأ َّول م َّرة،
يف حني مل ي�شهد  %33من الأزواج مثل هذا االنخفا�ض .ويف الواقع ي�شهد �أكرث من  %15من الزوجني حت�سنا وا�ضح ًا يف العالقات الزوجية،
وتتال�شي امل�شكالت – �إن وجدت – بعد الإجناب.
فما الذي ي�صنع الفرق بني هاتني املجموعتني؟ الأزواج الذين ازدهر زواجهم
بعد الوالدة ميتلكون خرائط حم َّبة تف�صيل َّية منذ البداية ،ولقد حمت خرائط
املح َّبة هذه زواجهم عند اندالع الأزمة .ويرجع هذا �إلى �أنَّ ك ًال من الزوج
والزوجة يعرف كل منهما �أخبار و�أحوال الآخر ،فهما يعيان ما ي�شعر به ويف ِّكر
فيه ك ٌّل منهما ،ومل يخرجا عن م�سارهما ،و�إجناب طفل بالن�سبة �إليهما هو
حدث جديد و�إيجابي يف احلياة ،ولي�س مفاج�أة غري متوقعة� ،أو �أزمة �أ�سرية
طارئة .وباملثل ف�إنَّ � َّأي تغيري كبري ،بدء ًا من تغيري الوظيفة� ،أو تغيري مكان
ال�سكن� ،أو املر�ض� ،أو التقاعد ميكن �أن يكون له الت�أثري ذاته ،بل �إنَّ جم َّرد
مرور الوقت وال�شعور بامللل ميكن �أن يحدث تغيري ًا جذري ًا يف كيان الأ�سرة
التي ال متلك خرائط طريق متبادلة .ومن َث َّم ،ف�إنكما ك َّلما عرفتما وفهمتما
�أحدكما الآخر �أكرث� ،صار �سه ًال عليكما �أن تبقيا مت�صلني ومتكاتفني مهما
دارت د َّوامات احلياة حولكما.
وعلى الرغم من ق َّوة هذه اخلرائط ،ف إ� َّنها جم َّرد خطوة �أولى ،فالزوجان
ويح�سنان هذه
ال�سعيدان يف زواجهما ال يعرفان بع�ضهما «فقط» ،بل يبنيان ِّ
املعرفة بعدة و�سائل مه َّمة .فهما ال ي�ستخدمان خرائط امل َو َّدة للتعبري عن
فهم �أحدهما للآخر فقط ،ولكن للتعبري عن �إعجابهما �أي�ض ًا ،وهذا هو املبد�أ
الثاين لإجناح الزواج.
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املبد أ�  :2التعبري عن الإعجاب

احلب والإعجاب دور ًا مهم ًا يف العالقات الإن�سانية املثمرة ،التي تدوم طوي ًال .وعلى الرغم من �أنَّ الزوجني ال�سعيدين يف حياتهما
يلعب ُّ
قد ي�شعران بالت�شتُّت يف بع�ض الأوقات ب�سبب عيوب يف �شخ�ص َّية ٍّ
كل منهما ،ف�إ َّنهما يحتفظان ب�شعور �أنَّ �شريك احلياة ي�ستح ُّق االحرتام
�شر تقلبات احلياة ،ف�إذا اختفى
�صحة عالقتهما واتِّقاء ِّ
والتقدير ،فهما يعتزَّان ببع�ضهما ،وهو ما يعترب �أمر ًا حيو َّي ًا يف احلفاظ على َّ
الإعجاب ،ت�صبح �إعادة �إحياء العالقة م�ستحيلة.
يتم َّثل �أف�ضل اختبار ميكن من خالله معرفة
ما �إذا كان الزوجان يتبعان نظام �إعجاب ف َّعال
�أم ال ،يف معرفة كيف َّية ر�ؤيتهما ملا�ضيهما ،ف�إذا
كان الزواج ِّ
متعث ًا ،فلن ي�ؤدِّي �س�ؤال الزوجني
عن و�ضعهما احلايل �إلى ا�ستح�ضار الكثري من
م�شاعر املديح املتبادل بينهما ،ولكن عندما
ت�س�ألهما عن املا�ضي ،ف�ستكت�شف وهج ًا كامن ًا
لت َو ُّقد امل�شاعر الإيجاب َّية .ولكن يف بع�ض حاالت
الزواج جند جعبة املا�ضي خالية الوفا�ض،
ويف مثل هذه العالقات تكون اخل�صومة قد
ا�ست�شرت يف النفو�س ،وطالت املا�ضي و َد َّمرت
الذكريات الإيجاب َّي َة ال �سمح اهلل.
ِ

ه�ش ًا ما مل َّ
لكنَّ الإعجاب يبقى َّ
تظل واعي ًا
أهميته لل�صداقة التي مت ِّثل �أ�سا�س � ِّأي
ملدى � ِّ
زواج ناجح ،ويت ُّم هذا بب�ساطة بتذكري نف�سك
بال�صفات الإيجاب َّية يف �شريك حياتك ،حتَّى
و�أنتما تت�صارعان وتعانيان مع عيوبكما،
ُيكنك �إنقاذ زواجك ال�سعيد من ال�سقوط
يف الهاوية ،وال�سبب يف هذا هو �أنَّ الإعجاب
يـعتبـر عـالج ًا لعـدم االحـتـرام .وعـنـدمـا
حتافظ على �إح�سا�س االحرتام املتبادل بينك
وبني �شريك حياتك ،تق ُّل احتماالت ت�ص ُّرفك
ب�سلبية معه �أو معها حينما تختلفان.

ومع ذلك ،فمن املحتمل �أن يرتاجع �إعجابك �إلى م�ستويات ميكن اكت�شافها ،كما
ميكن �إعادة �إحياء هذه امل�شاعر من جديد ،ويف هذه احلالة ف�إنَّ مفتاح �إعادة
تن�شيط الإعجاب هو التع ُّود على البحث عن ال�صفات والت�ص ُّرفات التي ميكنك
تقديرها يف �شريك حياتك ،وبعد ذلك دع �شريك حياتك ْ
يعرف �أ َّنك الحظت هذه
ال�صفات ،و أ� َّنك مم ٌّ
نت لوجودها .ابحث عن اللحظات اليوم َّية ال�صغرية ،والحظ
الت�ص ُّرفات الإيجاب َّية التي ي�سلكها �شريك حياتكَّ ،ثم قدِّ م له تقدير ًا �أ�صي ًال
وحقيقي ًا ،قل لها مث ًال�« :شكر ًا لأ َّنك جعلت والديَّ ي�شعران ب�أنك فع ًال ابنتهما»،
وقويل له�« :أنا �أقدِّ ر كونك َ
�شريك حيا ٍة خمل�ص ًا ووف َّي ًا �إلى هذه الدرجة».
هل �أنت ممن يف ِّكرون ب�سعادة يف �شريك حياته حينما ال تكونان مع ًا؟ هل تتحدَّث بفخر عن
�صفاته �أو �صفاتها الرائعة؟ هذه الأفكار تك ِّون ما ي�س َّمى «االعتزاز» ،وهو عن�صر مه ٌّم من
العنا�صر الأ�صيلة يف نظام الإعجاب بني �أيِّ زوجني .واالعتزاز عادة ذهن َّية تقومان بها عند
ابتعاد �أحدكما عن الآخر خالل �أيام العمل ،وذلك بتعظيم �أفكاركما عن �صفات �شريك
احلياة الإيجاب َّية ،وتقليل التفكري عن ال�صفات ال�سلب َّية ،ومثل هذا الرتكيز الن�شط على
مما تفتقده.
مزايا �شريك حياتك ي�سمح لك بتغذية العرفان مبا لديك ،بد ًال من اال�ستياء َّ
ال يدرك عديد من الأزواج �أ َّنهم يهملون تقدير ك ٍّل منهما للآخر .بل ويقاوم بع�ض الأزواج
فكرة البحث عن العرفان والتعبري عنه جتاه ال�سلوك الإيجابي ل�شريك حياتهم ،وذلك لأن
بع�ضهم يرون �أنَّ �إبداء التقدير يبدو مت�ص َّنع ًا من وجهة نظرهم� .إنَّ اكت�ساب عادة �إيجاب َّية
ال يغ ِّلف العالقة بالع�سل ،ولك َّنه يعيد �ضبطها على موجة �أكرث واقع َّية .وجم َّرد معرفة هذا
ميكن �أن ي�ش ِّكل فرق ًا لزوجني مل يكونا �أ�ص ًال متفائلني جتاه زواجهما.
4
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املبد�أ  :3نعم للتقارب ،ال للتباعد
عندما يقر�أ الزوج والزوجة الأخبار �أو ي�شاهدانها مع ًا� ،أو يتحدثان �أثناء تناول
الطعام� ،أو ي�شرتكان يف العديد من الأن�شطة املتماثلة ،ف�إ َّنهما مييالن �إلى
البقاء �سعيدين ،لأنَّ ما يحدث خالل هذا التبادل الق�صري هو توا�صل حقيقي
توجه ٍّ
كل منهما
بني �إن�سانني ولي�س فقط بني زوجني� .إ َّنهما يتناغمان من خالل ُّ
نحو الآخر .والزوجان اللذان يفعالن هذا يح�صدان ثق ًة م�شرتكة ،واللذان ال
يفعالن ذلك ميكن �أن ي�ضال طريقهما نحو التفاهم والوئام.
أهمية
وعي ب� ِّ
تبد أ� خطوتكما الأولى يف ُّ
توجه كل منكما نحو الآخر ب�أن تكونا على ٍ
هذه اللحظات يف حياتكما ،لي�س فقط لرفع م�ستوى الثقة بزواجكما ،ولكن
ال�ستمرار �إح�سا�س كل منكما بالتوق نحو الآخر .بالن�سبة �إلى معظم الأزواج،
ف�إنَّ جمرد الظن ب�أنه ال يجب �أن يتفاعال ب�صورة يوم َّية باعتباره �أمر ًا مفروغ ًا
منه ،ميكن �أن ي�ش ِّكل فارق ًا �ضخم ًا يف عالقتهما .ذ ِّكر نف�سك دائم ًا ب�أن حقيقة
�أن ك ًال منكما هو ح ّق ًا عو ٌن للآخر �أهم بكثري من ق�ضاء �أ�سبوع يف �إجازة �شهر
ع�سل جديد كل عام .فالعربة هنا يف الإدراك والنوايا ،ولي�س فقط يف الأفعال
والأقوال.
ميزة التقارب يف العالقات الزوجية �أن تطبيقه وجتربته �أمر يف غاية ال�سهولة ،لأنه ال يتط َّلب �سوى مبادرة ب�سيطة تقود �إلى غريها .كما
توجه ٍّ
كل منكما نحو الآخر يخ�ضع لقانون التغذية الراجعة الإيجاب َّية التي ت�شبه تدحرج كرة الثلج على �سفح اجلبل ،حيث تبد�أ الكرة
�أن ُّ
�صغرية احلجم ،وتكرب كلما طالت م�سافة تدحرجها .وهذا يعني �أن املبادرات الب�سيطة واالعتبارات ال�صغرية ميكن �أن تكون ذات معانٍ
تتوجه نحو �شريك حياتك بطريقة درام َّية لت�ؤثر يف عالقتكما بعمق ،لأن البداية تعني الكثري ،ومع انطالقتها تبد�أ
كبرية؛ فلي�س �ضروري ًا �أن َّ
التح�سن تلقائي ًا.
الأمور يف
ُّ

التفاعل مع احلزن واخلوف والغ�ضب
بعد �سنوات من درا�سة ومالحظة �سلوك
الأزواج يف احلياة الواقعية ،ات�ضح لنا �أنَّ
الأزواج ال�سعداء يعي�شون وفق ًا ملبد أ� �أ َّنك
«عندما تت� َّأل يتو َّقف العامل و�أن�صت لك».
�أما �إذا وجد �أحدكما �أنَّ الت�أقلم والتعاطف
مع تعبري الآخر عن م�شاعر الأمل �أ�صبح
مي ِّثل حتدي ًا بالن�سبة �إليه ،ف�إنَّ الن�صائح
التالية ميكن �أن ت�ساعد على ر�أب ال�صدع
و�إعادة املياه �إلى جماريها:
 .1اعرتف ب�صعوبة الأمر .االعرتاف
ل�شريك حياتك ب�أنَّ مواجهة امل�شاعر
ال�سلب َّية واال�ستجابة لها �أم ٌّر �شاقٌّ
عليك ،مي ِّثل خطوة �أولى و�ضرورية.
من واجبك يف البداية فقط �أن جتعل
�شريكك يعرف �أ َّنك م�ستع ٌّد ملعاجلة

امل�شكلة ،وهذا كفيل وحده بتح�سني
املوقف.
هدئ نف�سك� .إذا �شعرت باالرتباك
ِّ .2
جتاه م�شاعر �شريك حياتك ،فا�ستخدم
�أ�ساليب وطرق تهدئة املوقف وبث
الطم�أنينة التي �سنو�صي بها الحق ًا.
 .3تذ َّكر �أن الهدف هو الفهم .ال حتاول َّ
حل
امل�شكلة �أو جعل م�شاعر �شريك حياتك
تهبط وترتاجع �أكرث مما يحتمل .تفاعل
يعب عنه �شريك حياتك
ب�إيجابية مع ما ِّ
ودع الأمور ت�سري ب�شكل طبيعي.
 .4ا�ستخدم �أ�سئلة ا�ستك�شاف َّية ومفتوحة.
تعب هذه الطرق عن ا�ستجابة حتمِ ل
ِّ
ك ًال من الدعم والت�شجيع يف نف�س
الوقت.
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�أمثلة على العبارات اال�ستك�شاف َّية:

 uا�شرح يل ما حدث بالتف�صيل ،فالأمر يف غاية
الأهمية.
 uلدينا الكثري من الوقت لنتحدَّث.
� uأعتقد أ� َّنك وا�ضح للغاية� ،أكمل � ..أكمل.
الأ�سئلة املفتوحة

 uما الذي يقلقك؟
 uما ال�سيناريو املتوقع يف �أ�سو أ� احلاالت؟
 uقل يل كيف ميكن �أن �أ�ساعدك على كل هذا.

 .5ال ت�س�أل “ملاذا؟” جت َّنب الأ�سئلة اال�ستفهامية
التي تبد�أ بكلمة “ملاذا؟” مييل كل من يحاولون
ح َّل امل�شكالت �إلى الوقوع يف هذا اخلط�أ! فعندما

تطرح على �شريكك �س�ؤال “ملاذا؟” �ستبدوا على
الأرجح وك�أنك تنتقده �أو تق ِّر ُعه .ال�س�ؤال الأف�ضل
يف هذا املوقف هو :ما الذي يجعلك تعتقد
هذا؟”� ،أو “�أود لو �أ�صل �إلى م�ستوى �إح�سا�سك
باملوقف لأعرف كيف ق َّررت هذا”.
 .6ا�ستخدم ا�ستعارات �شريك حياتك.
عندما ت�ستخدم ا�ستعارات �شريك حياتك
املجازية والبالغية وجتعلها جزء ًا من
ا�ستجابتك ،ف�إنه �سيدرك ب�أنك تعي متام ًا كل ما
يعانيه وما مير به يف تلك اللحظة.
فمث ًال ،عندما يقول �شريك حياتك“ :رغم �أن
بيتنا كبري ورحب� ،إال �إنه ال يختلف يف �شيء عن
زنزانة ال�سجن” .فت�ستجيب �أنت وتت�ساءل :يبدو

�أ َّنك ت�شعر ب�أ َّنك حما�صر .هل هذا �صحيح؟ هل
�أفهم موقفك؟
و�أخري ًا� ،إذا �شعرت �أنَّ �شريك حياتك يعاملك
معاملة باردة بع�ض ال�شيء طوال اليوم� ،أو �إذا
حت َّولت م�شاعر �شريك حياتك وهو �إلى جابنك
و�شعرت ب�أنك تختنق ،ف�إنَّ �أف�ضل ما ميكن فعله
ال�ستمرار زواجكما هو مناق�شة الأمر ب�صراحة
وطرح امل�شكلة للحوار ولكن ب�أ�سلوب هادئ وبكل
عقالنية وت َب ُّ�صر .مراجعة حاالت امللل وال�ضيق
يف اللحظة املنا�سبة ،جتعلنا نرى ما يحدث بيننا
ولنا بب�صرية و�إح�سا�س مرهف ،مما ي�ؤهلنا
للفهم واالقرتاب �أكرث حتى ندرك مدى احتياج
كل منا للآخر.

املبد أ�  :4دع �شريكك ي�ؤ ِّثر فيك

يف الدرا�سة الطويلة التي �أجريناها على  130زوج ًا حديثي الزواج ،وتابعناهم
ملدة ت�سع �سنوات ،وجدنا �أنَّ الرجال الذين �سمحوا لزوجاتهم بالت�أثري فيهم
كانت عالقاتهم �أجمل وحياتهم �أ�سعد ،وكانت احتماالت انتهاء زواجهما
بالطالق �ضعيفة جد ًا ،وذلك مقارنة بالرجال الذين قاوموا ت�أثري زوجاتهم.
ومن امل�ؤ�شرات الإح�صائية التي �أبرزتها الدرا�سة �أن الرجل الذي يرف�ض �أن
ت�شاركه زوجته �سلطة وحق اتخاذ القرار ،ومناق�شته يف �ش�ؤون الأ�سرة ،ف�إن
احتماالت �أن ينتهي زواجه �إلى الطالق ت�صل �إلى �أكرث من ثمانني يف املائة.
ال نعني بهذا �أنه على الرجال منح ِّ
كل �سلطتهم ال�شخ�ص َّية وترك زوجاتهم
يتحكمن يف حياتهم ،لك َّننا وجدنا �أنَّ �أ�سعد حاالت الزواج و�أكرثها ا�ستقرار ًا
على املدى الطويل هي التي مل يقاوم فيها الزوج م�شاركة ال�سلطة واتخاذ
القرار مع زوجته ،وعندما كان هذان الزوجان يختلفان ،كان الرجل يبحث
وامل�ضي قدم ًا وحيد ًا يف طريقه.
عن �أر�ض َّية م�شرتكة بد ًال من الإ�صرار والعناد
ِّ

لقد قابلنا �أزواج ًا غا�ضبني مبا يكفي ،وت�شاحنا مع الكثريين يف
برامج «التوك �شو» مبا يكفي لنعرف �أنَّ بع�ض الرجال يعاندون
كثري ًا ويرف�ضون متام ًا م�شاركة ال�سلطة مع زوجاتهنَّ  .كما يزعم
بع�ض الرجال �أنَّ العادات والتقاليد االجتماعية تتط َّلب وحتتم
عليهم �أن ي�سيطروا على زواجهم ،ولكن مل َي َّد ِع � ٌّأي من الرجال
الذين در�سنا حاالتهم �أنَّ العادات وال�سلوكيات االجتماعية
تطالبهم بالق�سوة يف التعامل مع �أزواجهم .فكل الأعراف والتقاليد
االجتماعية الرا�سخة ،وكذلك الأديان ال�سماوية ت�ؤكد على �أهمية
تقدير الزوج ل�شريكة حياته ،وهذا هو ما نعنيه بتق ُّبل الت�أثري� ،أو
الت�أثري املتبادل.
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هذا هو ما يدعونا �إلى االعتقاد ب�أنَّ الزوج الذكي هو �أ�سا�س تطور ورقي و�إن�سانية املجتمع،
وهذا ال يعني �أ َّنه بال�ضرورة يتف َّوق على غريه من الرجال يف �شخ�ص َّيته� ،أو يف تربيته� ،أو
يف ن�سيجه الأخالقي� .إال أ� َّنه يعني �أنه يدرك دوره كزوج وقائد ورب �أ�سرة ،و�أن للزواج
معا َ
ين عميقة ودالة و�سامية ال بد من اكت�شافها وفهمها ،والأهم من ذلك ممار�ستها
وتطبيقها يف جمريات احلياة اليومية.
من املالحظات الوا�ضحة يف درا�ستنا الأخرية هي �أنَّ الأزواج اجلدد ي�ضعون حياتهم
العائل َّية والتزاماتهم الأ�سرية �ضمن �أولوياتهم ،ويقدرونها ويهتمون بها �أكرث من حياتهم
العملية وتطوراتهم املهنية .ف�أبناء اجليل اجلديد غريوا تعريفهم للنجاح الذي يختلف
يف منظورهم عما كان يراه جيل �آبائهم الذين ركزوا جل طاقاتهم و�أوقاتهم حلياتهم
العملية .وقد �أظهرت �أبحاثنا �أنَّ الزوج الذي يتم َّكن من تق ُّبل ت�أثري زوجته ،مييل �أي�ض ًا
�إلى �أن يكون �أب ًا متفهِّم ًا ،فهو ي�ألف عامل �أطفاله ،مبا يف ذلك �أ�صدقا�ؤهم وخماوفهم
واهتماماتهم وهواياتهم ،وهم كذلك ال يخ�شون التعبري عن عواطفهم ،كما �أنهم يع ِّلمون
�صغارهم �أن يحرتموا م�شاعرهم وذواتهم ،فهم مث ًال يتخ َّلون ب�سهولة عن م�شاهدة �أو
حتى لعب مباراة كرة �س َّلة �أو كرة قدم من �أجل ق�ضاء وقت �أطول مع �أبنائهم ،لأ َّنهم
يريدون لأبنائهم �أن يتذ َّكروا �أن �آباءهم كانوا دائم ًا ي�ضعونهم على ر�أ�س قائمة �أولوياتهم.

املبد أ�  :5عالج م�شكالتك بنف�سك

أ�سا�س ج ِّيد
من الطبيعي �أنه عندما يحرتم الزوجان كل منهما الآخر ،ويكون ك ٌّل منهما منفتح ًا جتاه وجهة نظر �شريكه� ،أن يت َّكون لديهما � ٌ
لت�سوية � ِّأي خالفات ميكن �أن تن�ش�أ .ولهذا فقد ابتكر امل�ؤلفان منوذج ًا جديد ًا لت�سوية ال�صراعات يف عالقات الزواج .وعليه ،ف�إن تطبيق املبد�أ
اخلام�س يتطلب منك ما يلي:

 .1كن ل ِّين ًا :ال ِّلني يعني حت ُّمل امل�س�ؤول َّية جتاه
امل�شكلة ،ف�إذا كانت الزوجة منزعجة لأنَّ زوجها
ن�سي �إح�ضار الأوالد من املدر�سة مث ًال ،ف�إنه
ميكنها �أن تهون الأمر وتقول�“ :أعرف أ� َّنني مل
�أذ ِّكرك بجدول �أعمالنا هذا ال�صباح ،و�أريد
التحدُّث معك لأننا ن�سينا �إعاد َة �أبنائنا الأحباء
من املدر�سة” .ويتك َّون احلوار اللطيف والتفاعل

اللني من العنا�صر التالية:
�“ uأ�شاركك امل�س�ؤول َّية فيما حدث”...؛
�“ uأتفهم موقفك و�أ�شعر ب�شعورك جتاه هذا
املوقف”...؛
علي فعله هو �أال يتكرر
“ uما �أحتاج �إليه وما َّ
هذا املوقف من طريف �أو ًال ،و�أمتنى �أال يتكرر
من ناحيتك �أي�ض ًا .”...

لتحويل االحتياج ال�سلبي �إلى احتياج �إيجابي،
تخ َّل�ص من م�شاعرك ال�سلب َّية ،واكت�شف احلنني
والإح�سا�س النبيل الكامن خلف هذه امل�شاعر.
وابذل كل ما ت�ستطيع لتمكني �شريك حياتك
من م�شاركتك الإح�سا�س بال�سكينة والهدوء
والطم�أنينة.

لي�س من ال�ضروري �أن تكون املعاجلة اللينة دبلوما�س َّية �أو �ضعيفة
لتكون ف َّعالة ،لك َّنها يجب �أن تخلو من النقد واال�ستعالء .ميكن
�أن تقول الزوجة مث ًال� « :أدرك �أ َّنني �أكون ك�سولة �أحيان ًا ،لك َّنني
غري �سعيدة أل َّنك مل ت�شاركني يف ترتيب املنزل يوم �أم�س .لقد
كان عدد ال�ضيوف �أم�س كبري ًا جد ًا ،وا�ضطررت لل�سهر حتى
منت�صف الليل على غري العادة لتنظيف وتنظيم املطبخ» .فعلى
الرغم من لغة العتاب واملكا�شفة التي انطوت عليها الر�سالة� ،إال
�إنها تعترب بداية ناعمة لأ َّنها مل تقت�صر على النقد ،ومل حتمل
لغة االتهام املبا�شر.
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 .2با ِد ْر �إلى الإ�صالح وتق َّبله من �شريكك:

عندما يتح َّول الزوج �إلى موقف دفاعي
ويقول�“ :أنا من يعيد ترتيب املكتبة وغرفة
الأوالد دائم ًا” ،على الزوجة �أال ت�ؤكد هذه
احلقيقة وتقول�“ :أ�شكرك جزي ًال على حر�صك
وتنظيمك لكل �شيء ،ف�أنت دائم ًا �أول من يعيد
الأمور �إلى ن�صابها ”.فعندما نعرتف لبع�ضنا

بالف�ضل ،يقل التوتر ويزول االحتقان فور ًا.
فالفرق بني الزواج امل�ستقر والذكي عاطفي ًا،
وبني الزواج امل�ضطرب ،ال ينبع من مهاراتنا
وذكائنا يف التوا�صل ،بل من تفكرينا الإيجابي
وحر�صنا على امل�شاركة .ولذا من املهم �أن
ت�صل حماوالت ونوايا الإ�صالح �إلى �شريكنا،
لأنها تعرب عن ح�سن نوايانا ونقاء �سريرتنا.

وهذه بع�ض العبارات التي ميكنك البوح بها
لإزالة التوتر:
� uأ�شعر ب�شيء من االمتعا�ض والغ�ضب.
علي من الآن ف�صاعد ًا �أن �أكون �أكرث هدوء ًا.
َّ u
� uأنا �آ�سف� ،ساحميني من ف�ضلك.
� uأتفق معك فيما تقوله.
 uهذه لي�ست م�شكلتك وحدك� ،إ َّنها م�شكلتنا مع ًا.

 .3هدِّ ئ من روعك ،وهدِّ ىء �شريكك :عندما ي�سود التوتر ،يجب �إنهاء
املناق�شة ،وعدم فتح النقا�ش ملدة ع�شرين دقيقة على الأقل .ومن املهم �أن
تتج َّنبا موا�صلة التعبري عن ال�سخط ،ولعب دور ال�ضح َّية� ،أو حماولة �إثبات
من كان على حق �أو على باطل .ميكنكما يف حلظات التوتر؛ اال�ستماع �إلى
املو�سيقى� ،أو امل�شي� ،أو القراءة ،فال تتحول حلظات ال�صمت �إلى ت�أهب
وجتهيز جعبة ال�سهام و�إطالقها بعدما ينك�سر ال�صمت .وهناك عدة طرق
لتهدئة �شريك حياتك منها :تبادل الأدوار يف �إر�شاد �أحدكما للآخر،
وحماولة االبت�سام رغم �صعوبة ذلك ،والأهم من ذلك هو �أن يعرب كل من
الزوجني عن طريقته املف�ضلة يف اخلروج من حالة ال�شد الع�صبي.

"

"

«العمل على �إجناح زواجك لفرتات ق�صرية َّ
كل يوم يحقق نتائج �صحية ويطيل عمرك �أف�ضل من
ممار�سة التمارين الريا�ضية َّ
كل يوم»

تو�صال �إلى ٍّ
حل و�سط� :سواء �أعجبك هذا �أم ال ،ف�إنَّ الطريقة الوحيدة
َّ .4
ِّ
حلل امل�شاكل الزوج َّية هي تقبل ٍّ
احلل الو�سط .يف العالقات الزوجية القائمة
تن�صلح الأمور �أبد ًا �إن مت�سك كل طرف مبوقفه ،حتَّى و�إن
على امل َّودَة ،لن
َ
ر�أى كل منكما أ� َّنه على حق.

تذ َّكر �أنَّ حجر الزاوية لأيِّ ٍّ
حل و�سط هو املبد�أ الرابع للزواج ،وهو :تق ُّبل
التو�صل �إلى ٍّ
حل و�سط لن يفلح �إذا �أغلقت قلبك
الت�أثري .هذا يعني �أنَّ
ُّ
وعقلك يف وجه احتياجات ورغبات �شريك حياتك .ال ينبغي �أن تتفق مع ِّ
كل
ما يقوله �شريكك �أو يراه من�صف ًا و�صحيح ًا ،ولكن ينبغي �أن تبقى منفتح ًا
على كل االحتماالت ُوتراعي وت�ستوعب املوقف الآخر.
 .5مداواة اجلروح العاطف َّية :عندما ن�صل �إلى ٍّ
حل و�سط ،ف�إ َّنك متنع
امل�شكلة من التح ُّول �إلى �صراع بالغ التعقيد ،لكنَّ اجلدل ال بد �أن يرتك
نوع ما .ملداواة اجلروح العاطف َّية التي تكون دائم ًا عميقة ،عليك
ندوب ًا من ٍ
اتباع اخلطوات التالية.
�أ .اخرت حدث ًا مع َّين ًا وقرر التعامل معه.
ب .ق ِّرر �أن تبادر با�ستئناف احلوار وتتح َّدث �أو ًال.
عال عما ت�شعر به الآن وما �شعرت به �سابق ًا.
ج .عرب ب�صوت ٍ
هـ .اعرف حم ِّفزاتك وا�ستك�شف دوافعك.
ُب ْئ نف�سك مما حدث.
و .اعرتف بدورك وال ت َ ِّ
ً
ز .تطلع �إلى الأمام و�ضع خططا ب َّناء ًة لتج ُّنب تكرار مثل هذه املواقف
اجلدلية واحلوادث امل�ؤ�سفة.
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املبد�أ  :6تغلَّب على التعقيد

لقد خلقنا اهلل خمتلفني يف كثري من ال�سمات وال�صفات وال�سلوكيات ،فمن بني  100مليار �إن�سان وجدوا يف هذا الكون
منذ بدء اخلليقة ،و�سبعة ون�صف مليار �إن�سان يعي�شون الآن ،ال يوجد �شخ�صان مت�شابهان .وهذا يعني �أن االختالفات
الفردية وال�سلوكية والثقافية والعادات ال�شخ�صية �ستطفو �إلى ال�سطح من اليوم الأول للزواج .ف�إن مل يحاول الزوجان
التك ُّيف مع هذه االختالفات الأبد َّية ،ف�سي�صال �إن عاج ًال �أو �آج ًال �إلى طريق م�سدود ،ولن ي�ستطيع �أي منهما �إقناع
الآخر ب�أن يتفهم ويحرتم وجهة نظره ،و�سريى كل منهما �أن �شريك حياته (الطرف الآخر) يعاين من �أنانية مفرطة،
ويت�شبث ك ٌّل منهما مبوقفه ،وي�صبح الو�صول �إلى ٍّ
حل و�سط �أمر ًا م�ستحي ًال.
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وهناك �أربعة م�ؤ�شرات َت ِ�ص ُف عالمات وتعقيدات عدم
االتفاق ،ولذا ميكن للزوجني اكت�شاف �أنهما ي�سريان يف طريق
م�سدود �إذا:
 .1دخال يف نف�س اجلدل م َّرات وم َّرات من دون الو�صول �إلى
ت�سوية.
 .2مل يتم َّكن �أيٌّ منهما من معاجلة امل�شكلة بروح من الدعابة
الإيجابية وب�شيء من التعاطف والعطف واملودَّة.
 .3باتت امل�شكلة تزداد حدة مبرور الوقت ،ويوم ًا بعد �آخر.
 .4بدا الو�صول �إلى ٍّ
حل و�سط �أمر ًا م�ستحي ًال وك�أنه يعني
التخ ِّلي عن �شي ٍء مهم وحموري يف املعتقدات والقيم
وتقدير الذات.
مفتاح الطريق امل�سدود هو االنتباه �إلى تلك اللحظات ال�صغرية
والعابرة التي يظن فيها كل طرف �أنه ال يحتاج �إلى الآخر� .إذا
كان �أيٌّ منكما ي�شعر ب�أ َّنه جمروح ب�شدَّة ب�سبب بع�ض التجاهالت
ما�سة �إلى مزيد من الوقت لتوطيد
الب�سيطة ،ف�أنتما بحاجة َّ
�أوا�صر احلب و�إعادة حتريك منابع �إعجاب ٍّ
كل منكما بالآخر،
�إ�ضافة �إلى التد ُّرب على التناغم واالن�سجام التام.

املبد�أ � :7إيجاد معنى م�شرتك

للزواج ُب ْع ٌد نف�سي وثقايف ،وهو يتع َّلق ب�صنع حياة داخل َّية
وذاتية م�شرتكة ،حياة ذات ثقافة غن َّية بالرموز والطقو�س،
والتقدير لدور ٍّ
كل منكما والأهداف التي تربط بينكما ،والتي
جتعلكما تفهمان وتقدران كيان العائلة .تطوير ثقافة م�شرتكة
ال يعني بال�ضرورة �أنَّ الزوجني يريان ب�أعينهما ك َّل اجلوانب
يف فل�سفتهما احلياتية عني اليقني ،و� َّإنا يعني �أنَّ هناك
ان�سجام ًا ،و�أ َّنهما يجدان طريقة لإجالل �أحالم ٍّ
كل منهما
حتَّى و�إن مل يت�شاركا فيها على الدوام ،فالثقافة التي ي�ضعان
خطوطها مع ًا تت�ض َّمن �أحالم كليهما ،وهي ثقافة تكون مرنة
مبا يكفي لتنمو وتن�ضج مع منو وتراكم خربة الزوجني .عندما
يتمتَّع الزواج مب�شاركة كهذه ،ف�إنَّ ال�صراع يكون �أق َّل حدَّة ،وال
ت�ؤدِّي امل�شاكل املتتالية �إلى طريق م�سدود.

الركائز الأربع للمعنى امل�شرتك
الركيزة الأولى :طقو�س التوا�صل

خلق طقو�س م�شرتكة يف زواجكما (ومع �أطفالكما) ميكن
�أن يكون عالج ًا �سحري ًا للميل �إلى االنف�صال .والطق�س هو
حدث َّ
منظم� ،أو روتني ي�ستمتع به ويعتمد عليه كل منكما،
وهو يعك�س ويعيد تقوية �إح�سا�سكما بالت�آلف والتكاتف ،ومن
خالل �إدراك القيم امل�ستم َّرة وامل�شاعر امل�س َت ِق َّرة ،واملغزى
من الطقو�س التي ي�ضيفها كل منكما �إلى العالقة ،ف�إ َّنكما
ت�صنعان هوية العائلة.
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الركيزة الثانية :دعم ٍّ
كل منكما لدور الآخر

مبني �إلى حدٍّ كبري على العديد من الأدوار
�شعورنا مبكاننا يف العامل ٌّ
التي نلعبها .من وجهة نظر الزواج ف�إ َّنه ب�إمكان وجهة نظرنا عن �أدوارنا
ال�شخ�ص َّية ،وعن �أدوار �أقراننا؛ �إما �أن ت�ضيف مغزىً وان�سجام ًا بيننا� ،أو
معنى على
�أن تخلقَ توتُّر ًا .ف�أن يكون لكما نف�س الآراء يف الأب َّوة ي�ضفي ً
زواجكما .ولذا ف�إن طرح الأ�سئلة عن نوع التفاعل الذي ينبغي �أن ي�سود
بينكم وبني والديكما و�أبنائكما� ،أو بعبارة �أخرى :عن مدى �إح�سا�سكما
بالت�شابه والتماثل يف املواقف ،من �ش�أن كل هذه القيم وامل�سائل �أن تق ِّوي
زواجكما.

كتب مشابهة:

The Science of Trust

Emotional Attunement for Couples.
By John M. Gottman. 2011.

الركيزة الثالثة :الأهداف امل�شرتكة

مما يجعل للحياة مغزى.
الأهداف التي نكافح لتحقيقها ت�شكل جزء ًا َّ
نحن ال نتح َّدث عن �أعمق �أهدافنا يف �أغلب الوقت ،لك َّننا عندما نفعل،
عميق يف �أنف�سنا
ف�إن هذا مينحنا الفر�صة ال�ستك�شاف �شيء ذي ت�أث ٍري ٍ
ويف زواجنا ،وهذا لن يزيد من املودة يف �أ�سرتك من خالل م�شاركة �أعمق
�أهدافك مع زوجك ،بل وي�سهل �أي�ض ًا من عملكما مع ًا لتحقيق �أهداف
م�شرتكة ،وهذا ما يفتح العديد من امل�سارات واخليارات ويرثي عملكما
واحتادكما مع ًا.

Living Apart Together

A Unique Path to Marital Happiness.
By Anne Watson. 2016.

الركيزة الرابعة :القيم والرموز امل�شرتكة

ت�ش ِّكل القيم واالعتقادات الركيزة الأخرية للمعنى امل�شرتك يف الزواج.
�إ َّنها املبادئ الفل�سف َّية التي تر�شدكما �إلى الكيفية التي ترغبان يف قيادة
حياتكما بها .دائم ًا تتم َّثل القيم واملعتقدات امل�شرتكة للزوجني من
خالل الرموز ،التي ُيكن �أن تكون �أ�شياء مادية وحقيقية� ،أو �أ�شياء غري
ملمو�سة .وهي مت ِّثل قيم ًا ميكن مناق�شة معناها ،وجعلها �شخ�ص َّية وذاتية
ومتعلقة بالزوجني مع ًا ،واالتفاق عليها .والرموز املخت�صرة واملوحية ال
أهمية عن الزواج ،فحتَّى املنزل نف�سه ميكن �أن يكون له معنى رمزي
تقل � ِّ
كبري للزوجني ،فهما ال يريانه جمرد مكان لتناول الطعام والنوم ،بل
رمز ًا و�إح�سا�س ًا م�شرتك ًا ومكان ًا للإيواء واالحتواء واالنتماء �أي�ض ًا.
ال ميكن لكتاب �أو م�ست�شار �أن يح َّل ك َّل م�شكالتك الزوجية من دون �إرادتك
ونيتك وعزمك الأكيد ،لكن ميكنك بتعلم “املبادئ ال�سبعة للزواج الناجح”
تغي م�سار عالقاتك ،لأنه ال بد لأيِّ تغيري لطيف وطفيف من �أن ي�ؤثر
�أن ِّ
يف م�سار زواجك ،فيكون له ت�أثري �إيجابي كبري مبرور الوقت ،لأن املهم
هو �أن تت َب َّني التغيري ،وحتافظ على ا�ستمراره .وتنبع �أهمية كل هذا من
�أنَّ الزواج رحلة ،ومثل �أيِّ رحلة ،ف�إنَّ رحلة الزواج ال�سعيد تبد�أ بالت َو ُّقف
عن ال�شك ،ودرء اخلوف ،واتخاذ خطوات �صغرية .وبعد �أن تعرف مكانك
ومكانتك ،تتخذ اخلطوة التالية؛ مع االنتباه �إلى موقع زواجك على
خريطة احلياة ،لتتمكن من اكت�شاف امل َم َّرات الآمنة يف الطريق الطويل،
وت�ستخدم بو�صلتك الإيجابية يف توجيه زوجك و�أبنائك و�أي�ض ًا ذاتك،
دائم ًا �إلى االجتاه ال�صحيح.

Ten Lessons to Transform
Your Marriage
trategies for Strengthening Your
Relationship.
By John M. Gottman. 2007.
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