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عبير سالم زعبي  ،مدربة ومحاضرة بالتنمية البشرية من الناصرة :

" ال تبحث عن السعادة
والنجاح حولك ولكن اخرجهما
من داخلك"

"نحن بحاجة للرجوع للقيم االخالقية االيجابية لبناء جيل ناجح يحمل االفكار
االيجابية البناءة  .أوالدنا اذكياء يستطيعون التمييز بني ما هو صحيح
وما هو خاطىء  .دورنا هو التوجيه الصحيح بالطرق واالساليب الصحيحة لكي
ننجح ونصل لهدفنا " ...بهذه الكلمات تلخص املدربة واحملاضرة في التنمية البشرية
عبير سالم زعبي من الناصرة أهم املتطلبات للتنشئة الناجحة ،وهي تقول أن
"اختيارها لهذا املجال نابع من اميانها وقناعتها بقدرات كل شخص " ...
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" الوصول للتوازن الصحيح "
هل لك أن تعرفي جمهور القراء على نفسك ؟
أنا عبير سالم زعبي من الناصرة  ،مدربة ومحاضرة
في موضوع التنمية البشرية وم��رش��دة " يوغا " ،
حصلت على شهادة من املركز الكندي البراهيم الفقي
و" دبلوما " الـ "  " N.L.Pمن ميالد موسى .
ما سر االقبال على التنمية البشرية في السنوات
االخيرة ؟
موضوع التنمية البشرية واسع جدا ومتعدد املجاالت
وفيه عدة تخصصات  ،وقد الحظ اجلميع في االونة
االخ �ي��رة االق �ب��ال الكبير ع�ل��ى تعلم ه��ذا امل��وض��وع .
التنمية البشرية وتنمية ال�ق��درات الذاتية عند الفرد
تساعده على ال��وص��ول ل�ل�ت��وازن الصحيح  .التنمية
البشرية أصبحت احدى العلوم املعترف بها من الكثير
من األشخاص واجلهات التعليمية اخلاصة في العالم ،
ورغم عدم اعتراف أغلب اجلهات األكادميية الرسمية
أن الكثير من الطلبة اجلامعيني
بالتنمية البشرية إال ّ
وحتى املدرسني ميارسون نصائح التنمية البشرية
أن ال�ع��دي��د م��ن الشركات
ف��ي م �ج��االت عملهم  ،كما ّ
الكبرى تستعني بأخصائيي التنمية البشرية في القاء
م�ح��اض��رات للعاملني لديها م��ن أج��ل حتفيزهم على
العمل وزيادة اإلنتاج  ،لذلك يسعى العديد من الشباب
إل��ى أن يكونوا م��درب��ي تنمية بشرية مل��ا ف��ي ذل��ك من
شهرة ومستقبل عملي مرموق .
وما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها "مدرب
التنمية البشرية" ؟
ه�ن��اك بعض ال�ص�ف��ات ال�ت��ي يجب أن يتحلى بها
م��درب��و التنمية البشرية م��ن أج��ل حتقيق النجاح
وال�ق��درة على حتسني أوض��اع اآلخ��ري��ن والتأثير
فيهم بشكل إيجابي  ،وأ ّول تلك الصفات ه��ي :
الثقافة العامة  ،وهي تتك ّون من االط�لاع املستم ّر
على كافّة املواضيع العلميّة واألدبيّة وتكوين رؤية
معرفية واضحة ،وخيال واس��ع مينحه املزيد من

الطموح الذي ميكن أن ينقله إلى اآلخرين  .كذلك
يجب أن يكون م��درب التنمية البشرية ذا عقلية
منفتحة وقادرا ً على تقبل اآلخر واستيعاب اآلراء
املختلفة من خالل املعرفة بالقضايا الكبرى التي
تدور على املستو ّيني احمللّي والدولي  ،وهذا ميكن
امل��د ّرب من احلكم على امل��واق��ف املختلفة وإدراك
القصور فيها  ،لكن دون ح � ّدة أو انفعال  .الثقة
بالذات أه ّم السمات التي يجب أن تتوفّر في مدرب
التنمية البشرية  ،مع االبتعاد عن شبهة الغرور،
�ي م��ع اآلخ��ري��ن
وذل��ك بالتواصل ال�ف� ّع��ال اإلي�ج��اب� ّ
والقدرة على استخدام مختلف األدوات والطرق
في التدريب .

" تغيرات حياتية "
وما هي أقسام "التنمية البشرية" ؟
تنقسم التنمية البشرية إلى قسمني وهما  :التطوير
املهني  ،والبرمجة اللغوية العصبية  .وميكن التأ ّهل إلى
التدريب في مجال التطوير املهني عن طريق الدراسات
متخصصة ومتنح
األك��ادمي�ي��ة ال�ت��ي تتم ف��ي م��راك��ز
ّ
التخصص ،
شهادات املاجستير والدكتوراة في هذا
ّ
باإلضافة إلى اخلبرة العملية التي تع ّد أفضل للمدرب
حيث إنه يتع ّرف من خالل خبرته في تدريب أشخاص
مختلفني على أفضل الطرق للتدريب فيما بعد وجتعله
أكثر احترافية  ،أ ّما البرمجة اللغوية العصبية فتوجد
لها " دبلومات " متخصصة في مراكز تدريب خاصة
بها وهي تعتبر جزء من التنمية البشرية .
ك�م��درب��ة تنمية بشرية كيف ت��ري��ن مثال الطريق
األنسب لعيش حياة زوجية ناجحة ؟
أوال ،أشير هنا الى ان هنالك من يذكر كلمة "تنازل"
ع�ن��د احل��دي��ث ع��ن احل �ي��اة ال��زوج �ي��ة  ،وأن ��ا ض��د كلمة
"ت �ن��ازل" ب�ين ال��رج��ل وامل ��رأة  ،لكن اسميها احترام
تعاون  ،احتواء تفاهم وقناعة  .أذا وجدت هذه القيم
لدى الزوجني كان الرضى والنجاح لبيتهما .

لبناء البيت الناجح نحتاج في املرحلة االولى للتوافق
وت�ق�ب��ل اخ �ت�لاف ال �ط��رف اآلخ���ر وع���دم ب��رم�ج��ة ه��ذا
االخ �ت�لاف خل�ل�اف  ،ل�ك��ن ي�ج��ب اس�ت�ي�ع��اب واح �ت��واء
االطراف لبعضها البعض.
م��درب��و التنمية ال�ب�ش��ري��ة ي�ع�ط��ون أه�م�ي��ة كبيرة
للوقت  ...ما رأيك بذلك ؟
ان وجود قيمة االحترام للوقت والزمن لدى االنسان
تعطيه نظام حياة مرتبا ومريحا  .أهمية الوقت ودقة
�دي جتعلني ق���ادرة ع�ل��ى التنظيم م��ا بني
امل��واع �ي��د ل � ّ
مسؤولياتي العملية ومسؤولياتي البيتية  .اننا اليوم
نعيش في عصر مثقف وواع وم��درك لكل التغيرات
احلياتية التي منر بها  .هناك شغف واهتمام كبير بهذا
املوضوع .
من هو اجلمهور الذي توجهني له محاضراتك ؟
محاضراتي وورش ��ات العمل التي ام��رره��ا تخدم
مختلف فئات االعمار واالجناس وشرائح املجتمع.
أج��د االق�ب��ال الكبير ل��دى شرائح متنوعة  ،وحبهم
لتحسني أنفسهم وحتفيز قدراتهم الدفينة بداخلهم
ك�ب�ي��ر  .ن �ح��ن ب �ح��اج��ة ل �ل��رج��وع ل�ل�ق�ي��م االخ�لاق �ي��ة
االيجابية لبناء جيل ناجح يحمل االفكار االيجابية
البناءة  .أوالدنا اذكياء يستطيعون التمييز بني ما هو
صحيح وما هو خاطئ  .دورنا هو التوجيه الصحيح
بالطرق واالساليب الصحيحة لكي ننجح ونصل
لهدفنا  .يجب ان نضع خطة صحيحة بخطوات
مدروسة وبأساليب سليمة  .من أساسيات النجاح
والتخطيط الصحيح كتابة االه��داف وحتديد وقت
الجنازها .

" اميان وقناعات "
ملاذا اخترت مجال التنمية البشرية دون غيره ؟
اختياري نابع من امياني وقناعتي بقدرات كل شخص،
وانه ال وجود لكلمة " غباء "  .من هذا املنطلق يكون
عملي للتحسني والعطاء األفضل ألنفسنا .

نحن وجدنا في ه��ذه احلياة ب��دون ارادت�ن��ا  ،وأفضل
ما نصنعه بها ترك بصمة ايجابية  .بسبب الوسائل
التكنولوجية والنهضة الثقافية اصبح هنالك وعي عند
كل واح��د ألهمية اكتشاف ال��ذات وتطوير ال�ق��درات ،
وأن يبدأ الشخص بذاته ونفسه  .ان اكتشاف الذات
وال �ق��درات الدفينة داخ��ل ك��ل شخص ُيعطي ال�ق��درة
على تخطي العقبات ومواجهتها بشكل صحيح وحل
املشاكل بطريقة سليمة  .أن��ا أؤم��ن مبقولة " كنزك
داخلك " الن بداخلنا كنز يجب اكتشافه .
وماذا بشأن "الطاقات السلبية" ؟
الطاقات السلبية التي حولنا تعرقل مسيرتنا احلياتية،
فان تعاملنا معها بايجابية وحكمة وتفهم ،حولناها
لطاقات ايجابية تخدم مصلحتنا وحياتنا في جميع
مجاالتها .
لديك رأي بقضية اختيار الطالب للتخصص الذي
يريد دراسته !
ن��رى تخبطات كبيرة ترافق الطالب في اختيارهم
لتخصص مناسب لهم  ،وذلك نابع من عدم اكتشاف
ذات �ه��م وم�ع��رف�ت�ه��م بانفسهم ج �ي��دا  .ح�س��ب رأي��ي
للمدرسة دور مهم في التوعية واحملاضرات البناءة
لتعزيز الثقة واتخاذ القرارات الصحيحة والعقالنية .
على الطالب الرجوع لذاته وابداعه ليحدد اين مكانه
املستقبلي ،عليه دائما ان يسأل ثالثة اسئلة  :اين انا؟
اين سأصل ؟ وكيف سأصل ؟ .
في ختام هذا اللقاء هل من نصائح سريعة ؟
على االهل التعامل مبحبة ولطف مع أوالدهم واالبتعاد
عن العنف ،الن اوالدهم سيقلدوهم حتما  .علينا العمل
بالقيم االيجابية وتطبيقها ام��ام اوالدن��ا ،وليس فقط
نصحهم دون العمل بالنصائح  ،ف��ال��وال��دي��ن ق��دوة
ومثال اعلى امام االبناء  .اختم كالمي باننا ضيوف
في مكاننا وعلينا ترك البصمة االيجابية اينما وجدنا
ونبدأ بأنفسنا دائما  ،القناعة والرضا راحة للنفس ،
وال تبحث عن السعادة والنجاح حولك ولكن اخرجها
من داخلك .

