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عزيزي الشاب
لقــد قــرأت لكاتبــة بريطانيــة يف كتــاب مــا عــن اإلســام و
أثــره عــى الجيــل الجديــد
و ذكرت جملة أصابتني بدهشة
قالــت أن املســلمني ال ميثلــون أكــر مــن  %22مــن ســكان
األرض
لكن لديهم ميزة خصهم فيها الله و مل تكن لغريهم
 %70من إجاميل املسلمني دون سن الثالثني.
ترعبهم جدا ً فكرة أننا أمة بروح شابة
و لكني توجعت عندما تذكرت حال الشباب اليوم
و أمتنى من الله أن ينرص أمته بالشباب
و إين ألرجــوك يــا قــارئ هــذا النــص و كيل يقــن أنــك
مــن الشــباب
كُن ُمح ّمدي الهمة  ...كُن شاباً نفتخر به.
و ألجل ذلك كان هذا الكتاب.
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استمر بالتعليم و امتلك حياة رائعة

القــدرة عــى التعلــم بشــكل أرسع مــن منافســيك قــد تكــون امليــزة
التنافســية الوحيــدة التــي متتلكهــا.
يف عــامل رسيــع الحركــة و دائــم التقلــب و التغيــر ال يجــد االنســان
وســيلة نافعــة للتأقلــم ســوى العيــش بعقليــة النمــو الدائــم و التعليم
املســتمر ليتحســن أداءه و يحقــق نجــاح مقبــول يضمــن لــه البقــاء
حيـاً كفــرد فعــال يف العــر الحديــث.
إن العلــم أداة فعالــة و رئيســية لقيــادة الحيــاة الجديــدة و التــي
تُــدار بواســطة التقنيــة و البيانــات الدقيقــة و الــذكاء االصطناعــي و
االبــداع و االبتــكار  ,و لقــد بــدأت حيــاة البرشيــة عــى وجــه هــذه
ــا َء كُلَّ َهــا ) و اســتهلت مــن خاللــه
األرض بالعلــم ( َو َعلَّــ َم آ َدم َالْ َ ْس َ
الرســالة املحمديــة الخالــدة (اقْ ـ َرأ ْب ِْاسـ ِـم َربِّـ َـك) ,و يف الحقيقــة أن
الحيــاة الهانئــة تتطلــب املزيــد مــن العلــم و املعرفــة ملــا لهــا مــن
دور كبــر يف تحســن جــودة حيــاة االنســان و ال يخفــى عــى عاقــل
مــاذا يحمــل الجهــل مــن رشور عــى اإلنســان و وجــوده.
العلــم هــو أرشف مــا يطلبــه اإلنســان وقــد ذهــب علامؤنــا إىل أن
طلــب العلــم النافــع أعظــم أجـرا مــن صــاة النافلــة( .د.عبدالكريــم
بــكار) .ويقــول ســقراط :التعليــم زينــة يف الرخــاء ،و مالذ عنــد املحن.
إن التطــور و التقــدم و تحســن ظــروف الحيــاة مديــن بشــكل كبــر
للعلــم و جهــود العقــول يف انتــاج املعرفــة التــي ت ُحــدث تحســينات
يف شــتى جوانــب الحيــاة ,
و ميكــن تشــبيه العلم بالشــجرة :جذورهــا املعرفة و ســاقها املعلومات
و مثارهــا عديــدة منهــا ( االبداع  ,حل املشــكالت  ,االســتقراء ,الذكاء
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الحكمــة  ,الوعــي  ,االدراك  ,املرونــة  ,الحصافــة  ,الفطنــة  ,الفهــم ,
التطــور  ,التقــدم  ,االنتاجيــة  ,الكفــاءة ) و هلــم جـرا و قــد ال يكون
العلــم أصــل وحيــد لهــا و لكــن يعتــر مصــدر رئيــي لوجودهــا.
يتســم هــذا العــر بالرسعــة و التغيــر و الغمــوض و االرتبــاك و
هــذه الحــاالت تتطلــب البحــث و التكيــف و االبــداع و هــذه االشــياء
ال يوفرهــا إال العلــم  ,لــذا فــإن البديــل املبــارش للعلــم ليــس الجهــل
و لكــن التــايش و التقهقــر و الفنــاء و التخبــط.
تعلم كيف تتعلم
العلــم النافــع هــو مــا يســهم يف صناعــة حيــاة هانئــة يف الدنيــا و
اآلخــرة مــن علــوم دنيــا و ديــن ,و الشــاب الحصيــف هــو الــذي
يختــار لنفســه مــا يناســبه مــن علــوم تنفعــه و ال غنــى لــه مــن
التخصــص مبجــال متناســب مــع تكوينــات ذاتــه و ميــول روحــه و
تركيبــة قدراتــه ليصنــع بــه حيــاة ناجحــة و أخــرة مرضيــة ,و كثــر
مــن علــوم الدنيــا التــي تصلــح حيــاة البرشيــة قــد تكــون مــن أهــم
اســباب كســب رضــا املــوىل عــز وجــل و دخــول دار نعيمــه و هنيئـاً
للشــاب الــذي يســعى ألن يتقــن مجــال علمــي حيــوي و يفيــد بــه
البرشيــة و يحســن مــن حيــاة النــاس .
يســاعد العلــم النافــع الشــاب لفهــم حياتــه و ذاتــه و يفتــح ذهنــه
الكتشــاف قدراتــه و امكاناتــه و الفــرص الكامنــة يف الواقع و يســاعده
عــى تطويــر ذاتــه و اكتســاب مهــارات جديــدة و التســامح مــع
اخطــاءه و التعلــم مــن التجــارب الفاشــلة.
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فيــا يــي ســوف اذكــر أربــع أدوات تعــزز مــن ملكــة العلــم لــدى
الشــاب :
 .1الطموح :
لــن تطيــق موانــع العلــم و تكلفتــه إذا مل متتلــك رغبــة جامحــة و
ملتهبــة لالســتفادة مــن منافــع التعليــم ,إن أســوء مــا قــد يرتكبــه
الشــاب بحــق نفســه هــو أن يخــوض تجربــة التعليــم مــن أجــل
الحصــول عــى شــهادة متكنــه يف الحصــول عــى وظيفــة يســرزق
منهــا ,و غايــة العلــم أرشف و أعظــم مــن أن تكــون بــاب للــرزق .
الكثــر مــن الشــباب يتســابقون لحضــور دورات تدريبيــة بغــرض
تنميــة ذواتهــم و يصابــون بخيبــة أمــل عنــد انقضــاء الــدورة و
يخرجــون منهــا بشــهادة و بعــض املعلومــات الجديــدة البســيطة و ال
يشــعرون بوجــود تغيري ملحــوظ يف قناعاتهــم و معرفتهــم و مهاراتهم
( عناويــن براقــة و محتــوى ســاذج ) .و ال أدري أيــن املشــكلة هــل
هــي يف ضمــر املدربــن أم جشــع املنضمــن !
أكــر عائــق أمــام رغبــة و طمــوح الشــاب للتعلم هــي عدم استشــعار
الحاجــة للعلــم و عــدم ادراكــه للمنافــع اآلجلــة التــي ســوف مينحــه
العلــم إياهــا  .و ينصــح الخــراء للراغبــن بالتعلــم بالرتكيــز عــى
املنافــع الجميلــة لــه و تخيــل املســتقبل املــرق الــذي ســوف يصنعــه
 .و تحويــل النظــر مــن التحديــات إىل املنافــع و املزايــا وســيلة فعالــة
تدفعنــا لفعــل االشــياء اململــة التــي ال نتقبــل مرارتهــا .
 .2الوعي الذايت
املغــرور بإمكانياتــه و املخــدوع بقدراتــه رغبتــه بالتطويــر و الحاجــة
للعلــم تكــون شــبه معدومــة و لهــذا فــإن الفهــم الحقيقــي و الوعــي
5

الصحيــح للــذات دافــع رئيــي للمــي يف درب التعلــم  .و الشــاب
الــذي يــرى نفســه متميــز جــدا ً و ال يجــرؤ عــى نقــد ذاتــه مبوضوعية
و ال يبحــث عــن مواطــن الضعــف لديــه يــرى أن العلــم رفاهيــة غــر
الزمة.
إن التنميــة الذاتيــة تســتلزم انفتــاح الشــاب عــى مــا بــه مــن عيــوب
ليتداركهــا و مــا يحتــاج مــن قــدرات ليكتســبها مــن أجــل املــي
قدمـاً يف درب النجــاح و الفــاح و التخلــص مــن األوهــام التــي تكبــل
حركتــه يف الحيــاة.
.3الفضول
الرغبــة امللحــة يف االكتشــاف و معرفــة الجانــب الغامــض من االشــياء،
إن الفضــول غريــزة علميــة مثلهــا مثــل غريــزة الطعــام و ال ـراب
يســعى مــن خاللهــا اإلنســان للتعــرف عــى طبيعــة االشــياء و األحيــاء
مــن حولــه .
تغذيــة هــذه الغريــزة امللحــة من خــال القنــوات املعرفيــة و العلمية
الصحيحــة تعــود بالنفــع التــام لإلنســان ،و تظهــر هــذه الغريــزة
امللحــة عنــد االطفــال بشــكل ملحــوظ مــن خــال األســئلة الدامئــة و
الكثــرة عــن ماهيــة األشــياء مــن حولهــم ،و لألســف تســاهم البيئــة
الســلبية بقتــل بواعــث هــذه الغريــزة منـ ُذ طفولــة االنســان بتعنيــف
االطفــال للكــف عــن الســؤال.
و يســتطيع االنســان أن ينمــى دافــع الفضــول لديــه من خــال تحويل
منظــور التحديــات مــن امللــل إىل الدهشــة و كذلــك مــن خــال طــرح
االســئلة الدامئــة و البحــث عــن إجابــات لهــا مــن خــال  :قــراءة
مقالــة ،محــاورة خبــر ،استفســار اســتاذ أو اســتقصاء االجابــة مــن
املصــادر األخــرى املختلفــة.
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حــاول دامئ ـاً أن تســتثري بداخلــك الفضــول للتعلــم و تنميــة املعرفــة
مــن خــال تذكــر املنافــع اآلجلــة التــي ســوف تجنيهــا لــو تحديــت
عقبــات العلــم وطــرح األســئلة امللهمــة و خاطــب نفســك ســائالً :
كيــف ستســاهم هــذه املعرفــة بصناعــة تطــور ايجــايب عــى جميــع
مســتويات حيــايت ؟
 .4قابلية التعلم
توقــع الع ـرات و تجاوزهــا و تقبــل األخطــاء و النظــر إليهــا كفــرص
حثيثــة للتعلــم و ادراك أن البدايــات دامئــة صعبــة و االنســان ال
يكــون متميــزا ً بــكل يشء و أن الفشــل أمــر طبيعــي يف الحيــاة و
مفيــد يف التعليــم و أهــم نقطــة بالنســبة يل هــو االع ـراف بالجهــل
و عــدم املكابــرة ،االعـراف بالجهــل و استشــعار الحاجــة للعلــم رشط
رئيــي للتقــدم يف املســرة العلميــة و املعرفيــة.
قــد يبــدأ الشــاب رحلــة التعلــم و التحســن املســتمر و يواجــه عـرات
تعيــق تقدمــه و لكــن عليــه هنــا أن يتحمــل هــم و كلفــة الســر و
املســرة و يــدرك أن البدايــات دومــاً مرهقــة و يحــاول مجــددا ً و
مجــددا ً ليصــل لغايتــه و يجنــي مثــار العلــم اللذيــذة.
املتعلمــن العظــام بــدأوا بدايــات متواضعــة جدا ً و ســمحوا ألنفســهم
أن يرتكبــوا اخطــاء املحــاوالت األوىل و بــادروا بالحديــث االيجــايب مــع
ذواتهــم و اكتســبوا الثقــة بذلــك و نصيحتــي لــك ال تجعــل إخفاقــات
البدايــة تثبــط همتــك يف املســرة العلميــة.
كيف أصبح متعلم متميز؟
يجــب أوالً أن نوضــح أن مصطلــح التعليــم يفــرق يف معنــاه عــن
(التدريــس) فحينــا نتكلــم عــن التعليــم فإننــا نقصــده بــكل
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وســائله و أدواتــه ( التدريــس االســايس و الثانــوي و الجامعــي و
االكادميــي – القــراءة – االســتامع – التدريــب – املؤمتــرات –
املحــارضات – النــدوات ).
فالتعليــم إذا ً أكــر مــن عمليــة تتــم يف غــرف مغلقــة مــع مجموعــة
مــن املتشــاركني ،و ايضـاً نظنــه أكــر مــن اطــاع يف كتــاب أو املشــاركة
يف ورشــة عمــل تدريبيــة ،و إين أرى أن التعليــم منهــج حيــاة.
أوالً اللياقة الذهنية
مــن القناعــات الراســخة أن القــدرات العقليــة تقــل كلــا تقــدم
االنســان يف العمــر و قناعــات أخــرى تؤكــد أن حجــم الدمــاغ يتقلــص
أيضــاً ،و لكــن يف الحقيقــة اتضــح أن الخاليــا العصبيــة التــي هــي
مســئولة عــن نقــل املعلومــات ليتــم معالجتهــا يف العقــل تــزداد
مرونـ ًة مــع تقــدم العمــر  ،و كلــا تقدمنــا يف العمــر تتوســع املناطــق
املســئولة يف الدمــاغ عــن الســلوك الحــريك و الذاكــرة و لكــن كل ذلــك
يتأثــر بشــكل مبــارش بطريقــة الحيــاة التــي تعيشــها !
ميكــن تعزيــز و تقويــة الخاليــا الدماغيــة ،الشــبكات العصبيــة و
القــدرات الذهنيــة مــن خــال العــادات الحياتيــة الســليمة و التفاعل
االيجــايب مــع البيئــة املحيطــة بــك .إن صحــة و عافيــة دماغــك ال
ترتبــط ارتبــاط وثيــق بتجــارب طفولتــك و املــوروث الجينــي كــا
ترتبــط بخياراتــك و مامرســاتك الحاليــة و طريقــة تعاملــك مــع
قدراتــك العقليــة.
بعــض الدراســات تؤكــد أن هنــاك بعــض املامرســات تســاهم يف
إحــداث تغيــر أفضــل يف العمليــات الدماغيــة مــن مثــل تعلــم لغــات
جديــدة ،قيــادة الســيارة ،الق ـراءة و مامرســة األلعــاب العقليــة
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املشــهورة و مــن أهــم هــذه املامرســات هــو تعلــم مهــارات جديــدة
تتطلــب جهــد ذهنــي مضاعــف.
اللياقــة الذهنيــة هــي حالــة مــن اليقظــة اإلدراكيــة و القــدرة عــى
التفكــر و التذكــر و التعلــم و التخطيــط و التأقلــم مبرونــة مــع
املواقــف املتعــددة و أســاليب الحيــاة و املامرســات األخــرى ،و كلــا
امتلكــت لياقــة ذهنيــة أكــر كنــت أكــر جــدارة التخــاذ الق ـرارات
الصعبــة و حــل املشــكالت املعقــدة و التعامــل الــذيك مــع الضغــوط
و الظــروف الجديــدة .و ســوف تتمكــن مــن االنفتــاح عــى االفــكار
الجديــدة و املنظــور الفكــري املختلــف.
اللياقــة الذهنيــة متنــح القــدرة عــى تغيــر الســلوك ميــا يتوافــق مــع
املصلحــة دون تأثــر شــديد مــن العواطــف ،و لقــد تجــد الالئــق
ذهني ـاً يُعمــر و مــا زال متقــد الذهــن .
إذن كيف ميكن لك أن تكون الئق ذهنياً ؟
بعــد العديــد مــن الدراســات و املالحظــات املتأنيــة تــم تحديــد أربعة
عوامــل تســاعد االنســان لتعزيــز لياقتــه الذهنية :
 .1التجارب الغنية
أظهــرت الدراســات أن التجــارب الغنيــة تســاعد األطفــال عــى
التفاعــل االيجــايب مــع البيئــة ،كــا أنهــا تؤثــر إيجاب ـاً عــى صحــة
و منــو الدمــاغ و تضيــف للذهــن خ ـرات مرتاكمــة و وعــي عميــق،
إن حكمــة اإلنســان ال تقــاس بعمــره بقــدر مــا تقــاس بخرباتــه .إن
املحــاكاة و االطــاع عــى تجــارب الناجحــن و املؤثريــن تخلــق نــوع
مــن املحــاكاة و تهيــئ الجهــاز العصبــي يف الدمــاغ ملامرســة تجــارب
حقيقــة بطريقــة أكــر دقــة و إتقــان.
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 .2خض مغامرات جديدة
عامــل مهــم مــن عوامــل تعزيــز اللياقــة الذهنيــة و فتــح الشــهية
املعرفيــة هــي خــوض غــار مغامـرات جديــد تفتــح أفــاق بعيــدة و
فريــدة ،إن القــدرة الفطريــة التــي يولــد بهــا اإلنســان عــى اللعــب و
االكتشــاف لهــي املفتــاح األول لفهــم و إدراك الحيــاة و األحيــاء مــن
حولنــا و تفســح املجــال لإلبــداع و الخيــال ليغــزوا عاملنــا.
إن املــرح قــوت الــروح و يعطــي للعقــل حريــة مــن ضغوطــات القلق
و التوتــر و هــذه الحريــة تجعلــه أكــر فاعليــة و كفــاءة و مــن هــذه
النقطــة وجدنــا أن املغامـرات الجديــدة تتيــح للعقــل فــرص للتجديــد
و االبتــكار و إعــادة خلــق أفــكار مرنــة تتــاءم مــع طبيعــة الوقــت،
إن الرتابــة تقتــل اإلبــداع و املغامـرات الجديــدة يخلصنــا مــن الرتابــة
و امللــل.
و أحــد وســائل خــوض املغامـرات الجديــدة ( اللعــب ) و نجد رشكات
مثــل جوجــل و آبــل تخلــق بيئــة تشــجع عــى تجــارب اللعــب والتــي
تثمــر يف تنميــة ملــكات اإلبــداع لــدي العاملــن .و القيــادات العليــا
يف هــذه الــركات تعلــم جيــدا ً أن خلــق بيئــات مريحــة ممزوجــة
باللعــب مثــل تلــك تتيــح للعقــول أدوات فعالــة لتعزيــز و تقويــة
القــدرات الذهنيــة.
إن اللعــب الهــادف ليــس عمليــة اعتباطيــة دون أهــداف و فوائــد و
لكــن يعتــر أحــد وســائل التنفيــس و التنميــة العقليــة و اإلدراكيــة
خاصــة لــدى األطفــال فمــن خاللــه تتــم محاولــة اكتشــاف الــذات و
العــامل  .إن اللعــب هــو العمــل الصعــب املثمــر.
و مــن املغامــرات الجديــدة قــراءة كتــب تحمــل موضوعــات غــر
مألوفــة لخلفيتــك الثقافيــة ،تعلــم لغــة جديــدة أو أداة جديــدة
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اســتخدام أجهــزة تقنيــة حديثــة ،مامرســة الرياضــة و التأمــل ،حــل
األلغــاز ،تعلــم هوايــات جديــدة ،زيــارة متاحــف و أثــار و التعــرف
عــى تاريــخ البرشيــة ,و هنــاك العديــد مــن املامرســات التــي تعــزز
لياقتــك الذهنيــة.
.3اسع لإلبداع و االبتكار
َ
الخيــال أهــم مــن املعلومــات و ينظــر إليــه كالجنــاح الــذي يحلــق
بــه العقــل يف ســاء اإلبــداع و االبتــكار ,و القــدرة عــى االبتــكار مثــل
العضلة ،إن مل تســتخدمها بشــكل مســتمر ســوف تضعف .و اإلنســان
دوم ـاً يف حاجــة للســعي الحثيــث البتــكار وســائل جديــدة ملامرســة
األشــياء و تقديــم حلــول ابداعيــة ملواجهــة املشــكالت املتجــددة ،و يف
عــامل رسيــع التغيــر كهــذا تــزداد الحاجــة لإلبــداع و االبتــكار ملواجهــة
تحدياتــه التــي مل يعــارص مثلهــا البــر مــن قبــل.
إن اإلبــداع يفتــح مســارات جديــدة للعمليــات العقليــة و كلــا
كان الذهــن أكــر مرونــة كان أكــر قــدرة عــى اإلبــداع و االبتــكار و
التجديــد.
يف خــال رحلــة الســعي نحــو االبــداع و االبتــكار ميتلــك الســاعي
العنــارص التــي تؤهــل عقلــه ليصبــح أكــر لياقــة فصاحــب الذهــن
املتحجــر ال يســتطيع أن ينتــج أفــكار جديــدة مطــورة.
.4إعادة رسم الخارطة الذهنية
إن وجــود تحديــات صعبــة أمــام العقــل تســتفزه إلطــاق قدراتــه و
تفعيــل امكاناتــه املهملــة و إن العقــل الكســول الــذي مل يواجه تحدي
حقيقــي يصيبــه الخمــول و تتعطــل قدراتــه دون أدىن اســتغالل.
صاحــب اللياقــة الذهنيــة يقــف مواقــف ايجابيــة أمــام األزمــات و
ذلــك لقدرتــه عــى رؤيــة الفــرص خلــف املحــن العاصفــة.
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إن إعــادة رســم الخارطــة الذهنيــة تعنــي اســتخدام تقنيــات إلدراك
األفــكار التــي كونــت لديــك مفهــوم ســلبي و صنعــت لــك مزاج ـاً
ال ترغــب فيــه ،ثــم تســعى إلعــادة الصياغــة املعرفيــة و اإلدراكيــة
للموقــف و األفــكار التــي انتابتــك ج ـراء حــدوث هــذا املوقــف.
إن املــرن ذهنيـاً لديــه القــدرة التامــة عــى التحكــم يف املفاهيــم التــي
يتبناهــا و يصيغهــا بطريقــة صائبــة تتوافــق مــع الحقائــق و املصالــح
املناســبة ،و يأخــذ بزمــام التحكــم الكامــل عــى مقاليــد اإلدراك لديــه
حتــى ال يقــع فريســة للوهــم أو الفهــم املغلــوط لألشــياء مــن حولــه.
فمتــى مــا وجــد حــدث ســلبي يتســبب بتشــكيل قناعــات و مفاهيــم
خاطئــة يســارع إلعــادة رســم الخارطــة اإلدراكيــة لهــذا املوقــف
ليتصــوره بشــكل موضوعــي دون تضخيــم و عــدم انهزاميــة للســلبية
التــي تتناثــر مــن املوقــف.
هــذه العنــارص األربعــة تشــكل العمــود الفقــري للياقــة الذهنيــة
التــي تؤهــل صاحبهــا ليكــون متعلــم متميــز .
ثانياً الخرائط الذهنية
أداة فعالــة تســاعدك يف تحســن قدراتــك التعليميــة ،تطــور مــن
مهاراتــك يف الحصــول عــى املعلومــات و تخزينهــا و تعــزز أيضـاً مــن
القــدرات الذهنيــة األخــرى .متكنــك هــذه التقنيــة مــن فهــم تراكيــب
املواضيــع املعقــدة و ربــط املعلومــات املختلفــة لتكــون يف النهايــة
جملــة تامــة ،و تســاعدك عــى ترتيــب الحقائــق وفــق سلســلة
منهجيــة تُفــي لتكويــن صــورة نهائيــة متكاملــة.
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و ميكــن أن نلخــص فائــدة اســتخدام الخريطــة الذهنيــة عــى
الجوانــب التاليــة:
.1العصف الذهني (الفردي و الجامعي).
.2تلخيص املعلومات و حفظها.
.3جمع املعلومات من مصادر البحث املختلفة.
.4تفكيك املشكالت املعقدة.
.5عرض املعلومات بطريقة بسيطة و منهجية.
خطوات رسم الخريطة الذهنية:
.1اكتــب عنــوان املوضــوع املســتهدف للبحــث يف قلــب الصفحــة و
أحطــه برســم دائــرة.
.2أرســم خطــوط متفرعــة عــن هــذه الدائــرة (املوضــوع الرئيــي) و
اكتــب مبحــاذاة هــذه الخطــوط العناويــن املتفرعــة مــن املوضــوع
الرئيــي (العناويــن و األفــكار املتصلــة بــه).
.3ارســم خطــوط متفرعــة مــن العناويــن املتصلــة بالفكــرة الرئيســية
و اكتــب مبحاذاتهــا كل األفــكار املتصلــة بهــا.
.4ارســم خطــوط كالجــذور بأط ـراف آخــر الخطــوط لتــدون عليهــا
أفــكارك الشــخصية التــي تــرى أنهــا متصلــة باملوضــوع الرئيــي.
نصائح تسهل عملية رسم الخرائط الذهنية:
.1استخدم عبارات مخترصة و شاملة.
.2اكتــب الكلــات بطريقــة واضحــة و أنيقــة لتســهل عليــك عمليــة
الق ـراءة و التنظيــم.
.3استخدم األلوان للتفريق بني األفكار املختلفة.
.4اســتخدم الرمــوز و الصــور لتســاعدك عــى عمليــة تذكــر املعلومات
و األفكار بســهولة.
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ثالثاً املهارات الذهنية
املهــارات الذهنيــة هــي األدوات األساســية التــي يســتخدمها العقــل
للتفكــر ،القـراءة ،التعلــم ،التذكــر ،اإلدراك ،الفهــم و االهتــام .هــذه
العمليــات تتــم ضمــن سلســلة عمليــات متصلــة بالعمليــة الذهنيــة
املعرفيــة التــي نســتخدمها بشــكل يومــي يف حياتنــا.
تلعــب هــذه املهــارات دور رئيــي يف رفــع جاهزيــة و قابلية االنســان
عــى التعلــم و الكســب املعــريف فهــي كاألدوات الفعالــة التــي
نســتخدمها لجنــي مثــار التعليــم و كلــا كانــت قويــة زادت فاعليتنــا
و كفاءتنــا يف التحصيــل العلمــي و املعــريف.
و دعونا نتحدث عن أهم هذه املهارات:
الرتكيز و االهتامم
القــدرة عــى تركيــز االهتــام يف قضيــة منفصلــة و االســتغراق فيهــا
لربهــة مــن الزمــن دون انقطــاع.
عقولنــا لديهــا قــوة معالجــة محــدودة لذلــك مــن العســر جــدا ً علينــا
التدقيــق يف العديــد مــن األمــور و تســليط اهتاممنــا عــى أكــر مــن
يشء يف وقــت واحــد و هــذا الســبب الرئيــس للتشــتت الــذي يصيبنــا.
و ملواجهــة التشــتت يعهــد العقــل إىل ترتيــب املعلومــات و تصنيفهــا
لتحقيــق امكانيــة اســتيعابها و االنســان يبــذل جهــد مضاعــف للرتكيز
يف حالــة عــدم تجــاوب العقــل لرغبتــه يف الرتكيــز و غالبــاً نســعى
للرتكيــز عــى األشــياء التــي لهــا صــدى مــع توقعاتنــا و همومنــا .إن
أحــد أهــم أرسار التفــوق لــدى الشــباب هــو الرتكيــز عــى مــا يريــد
و االهتــام مبالــه تأثــر ايجــايب عــى حياتــه و وجــوده ،و نقصــد
بالرتكيــز هــو تســليط االهتــام و التفكــر بــيء واحــد مــع منــع
مــوارد التشــتت.
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نحــن ال نشــعر مبــرور الوقــت و نكــرر مقولــة (الزمــن ميــي رسيعـاً)
و ذلــك ألننــا مل نحقــق فيــه أي إنجــازات تُذكــر و مل نعمــل فيــه أعامل
ذو أهميــة و التشــتت هــو رس تقاعســنا و فشــلنا هــذا ،إن الزحمــة
و التخمــة املالزمــة لطبيعــة هــذا العــر الــذي نعيشــه عــر عــى
االنســان عمليــة الرتكيــز و توحيــد االهتــام عــى األمــور املهمــة و
املجديــة و أصبــح تركيــز االنســان و جهــده الذهنــي منــرف صــوب
أمــور تافهــة ال تصلــح دنيــا و أخــرة البــر.
إن اهتــام الشــباب يف فــرة منوهــم عــى أمــور تافهــة بــل قــد تكــون
مــرة هــو أحــد أهــم عوامــل الفشــل الــذي يصيبهــم يف عمرهــم
القــادم ،و اهتاممهــم أيضــاً بأشــياء بدافــع املتعــة أو الشــهوة أو
التســلية أيضـاً ســبب مــن أســباب العطالــة و البطالــة التي ســتصيبهم
يف مســتقبلهم .لــذا أوجــه نصيحتــي للشــاب الــذي يريــد أن يصنــع له
ميــزة تنافســية شــخصية و يتميــز بالعلــم النافــع أن يســلط تركيــزه
و اهتاممــه يف مقتبــل عمــره عــى األمــور التــي لــه تأثــر فيهــا مثــل
(الرياضــة ،التــدرب ،املعرفــة ،الهوايــات املثمــرة ،التعلــم ،الكتابــة
والتقنيــة) و عــدم اســتهالك وقتــه و جهــده و تركيــزه عــى أمــور
تافهــة مثــل قصــة الشــعر أو اقامــة عالقــة عاطفيــة أو مــن األمــور
التــي تســتهلك حيــاة الشــباب و تفنيهــا.
ملــاذا يف بعــض املواقــف يختلــف توقعــات انســان عــن آخــر البعــض
يــرى االيجابيــات بينــا اآلخــر يــرى الســلبيات؟ .بعــض الدراســات
حاولــت أن تجيــب عــى هــذا التســاؤل و أشــارت إىل أنــه إذا كانــت
لديــك انطباعــات ســلبية مســبقة عــن شــخص أو حــدث مــا فإنــك
لــن تســتطيع علــة مالحظــة الجوانــب اإليجابيــة ،و أنــك إذا بــدأت
مــروع أو مهمــة و أنــت مب ـزاج يسء فإنــك رغ ـاً عنــك ســوف
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تركز عىل املشكالت و لن ترى الحلول.
مــن املمكــن أن نكــون أكــر فطنــة باختيــار مــا يســتحق اهتاممنــا و
ذلــك بــأن نقــرر بوعــي مــا املهــم بالنســبة لنــا يف هــذا اليــوم – يف
هــذا الحــدث – مــن هــذه املهمــة.
يجــب أن نتحــى بــروح املبــادرة و نقــرر مــا يجــب علينــا مالحظتــه
و حفظــه ،ممكــن جــدا ً أن نــرى الواقــع الصحيــح الــذي نريــد أن
نـراه و ميكننــا أيضـاً أن نغــر تجاربنــا مــن خــال التحكــم برتكيزنــا و
اهتاممنــا .
كيف ميكن ذلك ! من خالل هذه النقاط:
.1اخترب اهتامماتك:
تجــرد العقــل مــن الخ ـرات الســابقة و التوقعــات يعطــي الفرصــة
لرؤيــة األشــياء كــا هــي دون تصــورات اضافيــة ،اســأل نفســك مــا
يشــغل عقلــك اآلن؟ مــا هــي توقعاتــك حــول ظــروف العمــل و
األشــخاص الذيــن تعمــل معهــم؟
حــاول أن تتجــرد مــن التوقعــات بشــكل مؤقــت لتختــر حقيقــة و
أهميــة مــا تهمتــم بــه.
.2ضع قامئة باالهتاممات الحالية:
حــدد مــا يشــغل عقلــك اآلن و يســيطر عــى اهتاممك مــن معلومات
و همــوم و أحــداث و رتبــه عــى حســب أهميتــه (املهــم و غــر
املهــم).
.3اخرت الرتكيز املهم و االيجايب:
حــدد األشــياء املهمــة و التــي لهــا أثــر ايجــايب عــى حياتــك و قــرر
الرتكيــز عليهــا و االهتــام بهــا.
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.4وجه اهتامماتك:
اخــر األمــور التــي ســوف تســلط عليهــا اهتاممــك و ال تجعــل ذهنــك
مشــتت بــن توجيهــات اللحظــة الراهنــة و تأثــر اآلخرين.
.5تدريب الرتكيز
حــدد أهــداف واضحــة ملــا تريــد تحقيقــه و مــن ثــم اخــر مهمــة
واحــدة و حــدد لهــا وقــت محــدد إلنجازهــا و اضبــط املؤقــت ملــدة
انجــاز تتناســب مــع طبيعــة املهمــة و مــن ثــم انهمــك يف املهمــة و ال
تقطــع تركيــزك قبــل أن تنهــي املهمــة و أود هنــا ذكــر تجربــة فريــدة
لنائــب املديــر التنفيــذي لرشكــة ثــري إم بيــث كوموســتك :
(طريقتــي يف حفــظ تركيــزي هــو يف وضــع هــدف ملــدة  90إىل 120
دقيقــة يف الرتكيــز عــى التأليــف أو انجــاز مــروع عمــل و عنــد
االنتهــاء اكافــئ نفــي عنــد االنتهــاء و االلتـزام باملهمــة دون انقطــاع،
املكافــأة عبــارة عــن يشء بســيط جــدا ً ،امتــى قليــاً ،قــراءة يشء
ممتــع ،أو التواصــل مــع شــخص أوده).
.6توازن يف تركيزك :
هنــاك ثالثــة أنــواع مــن الرتكيــز و كل شــاب مطالــب بــأن يتــوازن
بالتعامــل معهــا و هــي :الرتكيــز عــى النفــس – الرتكيــز عــى اآلخريــن
– الرتكيــز عــى العــامل الواســع.
يجــب مراعــة التــوازن يف ثالــوث الوعــي املهــم ألن الفشــل يف الرتكيــز
عــى النفــس يــركك دون دفــة توجــه مســرتك ،و عــدم الرتكيــز عــى
اآلخريــن يجعــل منــك انســان غــر ناضــج ،و الفشــل يف الرتكيــز عــى
العــامل الخارجــي يصيبــك بالعمــى فــا تــدرك مــاذا يحــدث مــن
حولــك.
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كيف تسوق مهاراتك
يف العــامل الجديــد مــن يديــرون املقابــات الوظيفيــة أصبحــوا قادريــن
عــى تقييــم مهاراتــك و قدراتــك بدقــة متناهيــة  ,لــذا غــدت وســائل
الخــداع و البهــرج الــكاذب مكشــوفة  ,و يف املقابــل فــإن املواهــب
الحقيقيــة صعــب اكتشــافها كــا هــو صعــب اظهارهــا خاصــة و ان
هنــاك دراســات كثــرة أكــدت أن هنــاك تطابــق ال يصــل ألكــر مــن
 %4بــن توقعــات املقابــات و درجــات تقييــم االداء الفعــي .
اللغــظ الــذي يحــدث يف موضــوع تقييــم املهــارات و املواهــب ســببه
غالبـاً أنــه يتضــح فيــا بعــد أن كثــر مــن املواهــب و القــدرات التــي
تصورهــا القامئــون عــى التقييــم تكــون مزيفــة  ,خاصــة عندمــا
يكــون م ّدعــي املوهبــة متوهــم بامتالكــه لهــا  ,و مــن خدعتــه نفســه
ســهل عليــه خــداع غــره بقصــد و دون قصــد .
و مــا يثــر الدهشــة أن الرنجســيني و املغروريــن هــم أكــر النــاس
تفوق ـاً يف املقابــات الوظيفيــة – هكــذا أكــدت الدراســات .
و إليــك بعــض اإلرشــادات التــي تســاعدك عــى إبــراز مواهبــك و
مهاراتــك دون أن يــراك اآلخريــن كمغــرور :
أوالً  :أوجز رسد خرباتك و تجاربك املالمئة
املهــم لــدى اآلخريــن هــو تأكدهــم أنــك قــد قمــت بتأديــة مهــام
مامثلــة ملهــام الوظيفــة أو املــروع الــذي تســوق نفســك لــه  ,و هنــا
عليــك أن توجــز حديثــك فنحــن نعيــش بعــر االهتــام فيــه قصــر
االمتــداد و الرتكيــز مشــتت  .و حــاول أن تتجنــب رسد التجــارب و
الخ ـرات غــر ذات الصلــة .
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ثانياً  :تحدث عن شغفك أكرث من حديثك عن قدراتك
ألســباب عديــدة يجــب عليــك التحــدث بحامســة عــن اهتامماتــك و
شــغفك و لكــن ليــس عــن مهاراتــك و قدراتــك بنفــس املقــدار .
تخيــل لــو وصفــت نفســك بأنــك ( أذىك إنســان يف العــامل ) الجملــة
هــذه كفيلــة بإثبــات غبائــك  ,و قــس عــى ذلــك بقيــة الجمــل التــي
يطــري بهــا األغبيــاء عــن ذواتهــم  .لــذا ال يســتحب أن تدعــي بأنــك
( موظــف ممتــاز ) أو ( قائــد محنــك ) فالتجــارب أثبتــت أن النــاس
يســخرون مــن الذيــن ميتدحــون أنفســهم  .حــاول أن تذكــر مواقــف
تُثبــت امتــاكك للقــدرات التــي تريــد التســويق لهــا .
ثالثاً  :ركز عىل امكاناتك و قدراتك :
يف حكمنــا عــى األشــخاص دامئ ـاً نلجــأ إىل التفتيــش عــن ماضيهــم
لنتنبــأ مبســتقبلهم  ,فحــاول أثنــاء حديثــك أن تشــر إىل ذكــر إنجــازات
كان لقدراتــك و مواهبــك دور كبــر يف تحقيقهــا ( و لكــن بإيجــاز و
دون مبالغــة).
و يف حــال أن أردت أن تتحــدث عــن قدراتــك افتــح نقــاش حــول
ثالثــة أمــور :
قدرتك عىل التعلم  ,دوافعك و مهاراتك االنسانية .
ال تقــل أنــا رسيــع التعلــم و لكــن اذكــر شــواهد تــدل عــى امتــاكك
لهــذه القــدرات .
كثــر مــن االثباتــات أوضحــت رغبــة أربــاب العمــل بتوظيــف
األشــخاص رسيعــي التعلــم  ,ذو دوافــع نبيلــة و ميتلكــون مهــارات
انســانية
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رابعاً  :ارسد قصص حقيقية
اصبــح للقصــة يف الوقــت الراهــن تأثــر شــديد يف اقنــاع النــاس و
مالمســة عواطفهــم  ,و يف أثنــاء تســويقك لذاتــك و حديثــك عــن
نفســك يحبــذ جــدا ً أن تذكــر قصــص قصــرة تظهــر بهــا مكامــن
قوتــك و نقــاط تفوقــك و لكــن احــرص عــى توفــر ثالثــة عوامــل يف
القصــة التــي تحكيهــا :
املصداقية  ,البساطة و اإليجاز .
خامساً  :اصنع لك جيش من املؤيدين
لألســف أن ســمعتك تُصنــع مــن خــال حديــث النــاس عنــك  ,لهــذا
وجــب عليــك أن تعلــم أن جــزء كبــر مــن انطبــاع و حكــم اآلخريــن
عليــك يصنعــه حديــث النــاس عنــك .
و لذلــك كان الــكالم املناســب إذا قيــل مــن الشــخص املناســب يف
الوقــت املناســب يصيــب الغايــات أكــر مــن الوســائل األخــرى .
فأصبــح لزامــاً أن تُشــكل لــك شــبكة مــن الداعمــن و األنصــار
ليســاعدوك يف تحقيــق غاياتــك بأقــل قــدر مــن التكلفــة و الجهــد .
و دومــاً ســمعتك لهــا جانــب مظلــم و جانــب مــرق  ,فاجعــل
الداعمــن يطلعــون عــى الجانــب املــرق منهــا و ســتجد الفــرص
تغــزوك خاصــة إذا كان الجانــب املظلــم مــن ســمعتك متــواري عــن
العيــان .
و يف الختــام تأكــد أنــك لــن تســتطيع أن تســوق قــدرات و مهــارات و
تنســبها لذاتــك و يف الحقيقــة أنــت ال متتلكهــا .
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حول الضغوط اليومية إىل فرص للنمو و اإلنتاجية؟
نحــن نعيــش يف عــامل القلــق املســتمر ،و التغيــر ،و الشــك و عــدم
اليقــن لذلــك علينــا أن نعتــاد و نتأقلــم ,و طاملا أنت يف الحيــاة فتوقع
دومـاً الوقــوع تحــت وطــأة الضغوطــات و مواجهــة الصعوبــات.
و الضغوطــات قــد تكــون جيــدة أو ســيئة و يحــدد ذلــك طريقــة
اســتخدامنا لهــا و اســتجابتنا .و مــن ذلــك نســتطيع تعريــف الضغوط
بأنهــا :ظــروف يشــعر بهــا اإلنســان أنهــا فــوق قدراتــه و مــوارده
الشــخصية و يفقــد معهــا القــدرة عــى التحكــم مبــا يجــري لــه .
و يف النقاط التالية تعلم كيف تحول الضغوطات إىل فرص :
.1تعــرف عــى أســباب قلقــك أوالً :يجــب أن نتعامــل مــع القلــق
كمــؤرش لالهتــام ودافــع للعمــل .و غالب ـاً نحــن نقلــق إزاء األشــياء
التــي هــي مهمــة بالنســبة لنــا ،فلنســعى لتحويــل قلقنــا إىل اهتــام
يدفعنــا للعمــل.
.2أعــد صياغــة مفهومــك للضغوطــات :يجــب عليــك أن تعلــم أن
عقلــك يعمــل بشــكل أفضــل يف الظــروف الهادئــة و الطبيعيــة و أن
التوتــر و الســلبية أكــر أعــداء التفكــر الســليم .إذا بــارشت التفكــر
مبــروع أو مهمــة و أنــت متوتــر فإنــك لــن تــرى ســوى املشــكالت
و الصعوبــات ،و العكــس صحيــح .يجــب عــى األشــخاص الذيــن
يتعرضــون بشــكل مســتمر للضغوطــات أن يتعاملــوا معهــا مبنظــور
التحــدي و ليــس التهديــد ،هــذا التحــول يف املنظــور ســيجعل مــن
وجــود الضغوطــات دافــع جيــد للتطــور و الفاعليــة.
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.3الرتكيــز عــى دوائــر التأثــر :علينــا دومــاً أن نفــرق بــن األمــور
التــي نســتطيع نتحكــم بهــا و بــن األمــور التــي ال نســتطيع .كثــر
مــن النــاس يهــدرون طاقتهــم و وقتهــم بالقلــق عــى أشــياء هــم ال
ميلكــون تغيريهــا .احــر ورقتــن و اكتــب يف الورقــة األوىل االشــياء
التــي تقلــق منهــا و تســتطيع التحكــم فيهــا و اكتــب يف الثانيــة
األشــياء املقلقــة لــك و لكنــك ال متلــك أي تحكــم فيهــا ،مــا عليــك
فعلــه اآلن هــو متزيــق الثانيــة و االحتفــاظ بــاألوىل هــذا ســيعطيك
دفعــة قويــة للمــي نحــو أهدافــك.
.4األلفــة تهــون التوتــر :وجــود صديــق أو داعــم تفضفــض لــه و
تشــاركه همومــك عامــل مســاعد مهــم لتخفيــف حــدة الضغــوط
عــى نفســك ،ال يشــقى قلــب يجــد قلبــا يخفــق مــع قلبــه فكيــف إذا
وجــد مئــات القلــوب؟.
.5اكتســب خــرة يف التعامــل مــع الضغــوط :الضغوطــات يقــل
وقعهــا عــى األشــخاص الــذي مــروا بتجــارب ســابقة معهــا و متكنــوا
مــن ادارتهــا بحنكــة و ذكاء ،إن املســألة ال تتعلــق بالهرمونــات بقــدر
تعلقهــا بالخــرة و تغيــر املنظــور .و إذا عشــت تجــارب رخــوة و
مل تواجــه يف حياتــك تحــدي حقيقــي و ظــروف تحمــل يف طياتهــا
الضغوطــات الشــديدة حــاول أن تضــع نفســك عمــدا ً يف مواقــف
صعبــة و محرجــة و مختلفــة لتؤهــل ذاتــك ملواجهــة التحديــات
الحقيقــة بــكل حنكــة.
 .6ركز عىل املهمة أكرث من تركيزك عىل مشاعرك.
.7ال تقــي وقــت طويــل مــع األشــخاص الســلبيني فرفقتهــم تجلــب
القلــق و الضغوطــات الغــر رضوريــة.
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إن الضغــوط تعتــر حافــز و دافعيــة لبــذل جهــود أكــر للتأقلــم مــع
األوضــاع الجديــدة و مواجهــة التحديــات و لرفــع مســتوى االنتاجيــة.
إن النفــوس التــي ال تتحمــل الضغــوط و تخافهــا ال تنمــو و ال تطــور
مــن قدراتهــا.
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اجعل وجودك ظاهراً
لتكــون ظاهـرا ً لعيــان النــاس مــن حولــك و وجــودك ملمــوس عليــك
أن تثــق بنفســك أوالً .
الثقــة بالنفــس تعنــي الهــدوء تعنــي املشــاعر االيجابيــة تعنــي األداء
األفضــل.
اليقني بأنك قادر عىل عمل يشء بشكل جيد.
عــدم الشــعور باألمــان ذاتيـاً يعصــف باإلنســان و يفتك بثقته بنفســه
فيبــدو مهــزوزا ً مهتـزا ً ،و قبــل كل يشء عــى االنســان أن يتخلــص مــن
ظنونــه الخائبــة عــن ذاته.
الثقة بالنفس هي اميان املرء بقدراته و معتقداته و قيمه.
الثقــة بالنفــس كنــز شــخيص مثــن ألنهــا تشــكل البوابــة الرئيســية
لخــوض التجــارب العظيمــة.
الثقــة بالنفــس تحفــز املــرء عــى خــوض مضــار الصعوبــات و
املخاطــر لتحقيــق مكاســب و نتائــج مذهلــة.
وضعــف الثقــة بالنفــس ســبب لكثــر مــن اإلخفاقــات و كــم مــن
فــرص تضيــع عــى إنســان ال ميتلــك ثقــة يف أداءه.
الثقة بالنفس هي مثرة اإلنجازات التي حققتها يف حياتك.
خطوات ميرسة لبناء الثقة بالنفس:
 .1اإلعداد و التهيئة :
لقــد صــدق مــن قــال أن املامرســة و العمــل الجــاد رديــف املوهبــة
و كان مــن الــازم أن نؤكــد عــى أن العمــل الــدؤوب أيض ـاً يســاهم
مســاهمة بــارزة يف بنــاء الثقــة بالنفــس.
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معظــم النــاس تــرك اإلنجــاز لظنهــا بأنهــا غــر مؤهلــة ألداء مهــام
التفــوق و لظنهــا بــأن الجهــد غــر مجــدي.
فيمــوت وجودهــم رغــم بقاءهــم أحيــاء  ...و ذلــك ألنهــم بــا إنجــاز
و ال رغبــة يف بــذل مســاعي فيــه.
 .2ابتكر طريقتك الخاصة يف الحياة
الواثــق بنفســه يــدرك مواطــن القصــور و يعــرف متامـاً متــى يحتــاج
للمســاعدة فيطلــب .إن الواثــق بنفســه يركــز عــى العطــاء الــذي
يــري املجتمــع و حيــاة النــاس و ال ينتظــر جــزا ًء عــى االضافــات
التــي يرتكهــا .فالثمــرة األهــم تتمثــل بتقديــرك لذاتــك عنــد استشــعار
القيمــة املضافــة لوجــودك،
مــن الجيــد حتــى تنجــز و تنمــي ثقتــك بنفســك أن تحــول تركيــزك
مــا تســتطيع فعلــه و مــا ال تســتطيع فعلــه إىل الرتكيــز عــى اإلضافــة
التــي ممكــن أن تقدمهــا للعــامل الــذي تعيــش فيــه.
 .3ال ترتدد بطلب رأي من يهمه أمرك
إن األنقيــاء هــم الجــال املتبقــي لنــا يف الحياة و مســاعدتهم تســاهم
يف بنــاء ذواتنــا ،جميــل أن تســأل املخلصــن لــك عــن مــا يرونــه فيــك
لكــن تأكــد أنــك تحتــاج تأكيــدات عــى عيوبــك لتتخلــص منهــا أو
تعالجهــا و لســت تبحــث عــن ثنــاء مبطــن.
 .4خض مخاطر املجهول الذي تخشاه
أن تعمــل وفق ـاً لنقــاط قوتــك هــو تكتيــك جيــد إذا كان ذلــك لــن
مينعــك مــن خــوض مضامــر مغامــرات غــر مألوفــة لــك ،معظــم
النــاس ال يعلمــون حقيقــة قدراتهــم و مــا يســتطيعون فعلــه حتــى
يخضعــون الختبــارات حقيقيــة و تحــرق التجــارب ترســبات الخمــول.
و كثــر مــن األشــياء تظــن أنــك غــر قــادر عــى إمتامهــا و التجــارب
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تربهن تلك الحقيقة أو تنفيها.
 .5اع ِنت بنفسك
لآلســف النــاس تُقيمــك و تحكــم عليــك ليــس مــن خــال مضمونــك
و لكــن مــن خــال:
ما يسمعوه عنك.
مظهرك و طريقة كالمك.
مدى ما تظهر من ثقة بالنفس عندما متيش او تتحدث.
ردود أفعالك يف املواقف املتنوعة.
و الثالثــن ثانيــة األوىل يف أي لقــاء يكــون لهــا أثــر بالــغ يف تقييمنــا
لألشــخاص الذيــن نقابلهــم.
لذلــك يجــب عليــك أن تعتنــي مبظهــرك جيــدا ً و أكــد بعــض الباحثــن
أن أول يشء نفعلــه حــن نلقــى اآلخريــن هــو النظــر إىل مالبســهم .و
ينصحونــك بــأن تلبــس أفضــل  % 25مــن الذيــن هــم حولــك.
 .6تحكم بطريقة حديثك
تحــدث بطريقــة مفهومــة تناســب عقــول املســتمعني( خــذ النــاس
عــى قــدر عقولهــم) و تنقــى الكلــات التــي تتــاءم مــع األوضــاع
التــي أنــت فيهــا.
اخرت الكلامت املحكمة و املخترصة و تجنب اإلسهاب.
إذا أردت أن تبــدو ذكيـاً اســتخدم كلــات ســهلة ،اســتخدام الكلــات
الصعبــة و الغريبــة يحقــق نتائــج مخلــة و مخزيــة.
يســتحق اإلعجــاب اإلنســان الــذي يســتطيع أن يضغــط أفــكار كبــرة
و معقــدة و معــاين جليلــة و عظيمــة بكلــات قليلــة و ســهلة و
بســيطة.
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 .7مترن تحت الضغوط
يتحســن أداء النــاس الذيــن يخضعــون لتدريبــات شــاقة و صعبــة،
ضــع نفســك تحــت وطــأة التدريبــات املنهكــة فذلك ســوف يســاعدك
عــى الرتقــي و بالتــايل يرتفــع احساســك بالثقــة بالنفــس.
يف النهايــة فــإن الثقــة بالنفــس مجــرد شــعور يحملــه املــرء عــن
نفســه و الســيطرة عــى األفــكار مفتــاح الســيطرة عــن مشــاعرك و
أهــم نصيحــة أقدمهــا لــك  ...تحــدث عــن نفســك مــع نفســك بشــكل
الئــق.

30

حسن التعامل مع الظروف الصعبة

الحيــاة رحلــة تحمــل يف طياتهــا العديــد مــن املتغـرات و مــن هــذه
املتغ ـرات وجــود الظــروف الغامضــة و التــي غالب ـاً مــا نفقــد معهــا
القــدرة عــى التــرف و الشــعور بالتحكــم و الســيطرة و تتخبــط
عندهــا ردود أفعالنــا فنجــاوز الصــواب و نجانــب الســداد.
ودومـاً نواجــه الظــروف هــذه مبعلومــات ناقصــة و أدوات قــارصة و
تحــدث مفاجئــات و أمــور غــر متوقعــة فنقــف عاجزيــن ال نــدري
مــاذا ميكننــا فعلــه و نســلم أنفســنا النتظــار حــدوث يشء يغــر جهلنا
مباهيــة الغمــوض.
و علمتنــي الحيــاة أن الظــروف الغامضــة الصعبــة تصقــل املهــارات
النفســية لصاحبهــا و ترفــع مــن مســتوى ابداعــه بــرط ان يتجــاوب
معهــا بالطريقــة الصحيحــة و الســليمة.
وجــزء مــن الحــل يف التعامــل مــع الظــروف الغامضــة هــو التنبــؤ
بحدوثهــا ،و لكــن كيــف يتســنى لنــا ذلــك و نحــن ال نعلــم الغيــب.
و كيــف لنــا أن نســتعد لــيء ال نعرفــه؟
أي لحظة متر بحياتك عىل غري مسارها الطبيعي .
األصل يف االنسان العافية  ...فلو مرض فهو مير بظروف صعبة .
األصــل يف االنســان االكتفــاء املــايل  ...فلــو احتــاج مــوارد قوتــه اليومي
فهنــا هــو مير بظــروف ســيئة .
األصــل بالعالقــات الــود و االحــرام  ..فلــو خضــت تجربــة رصاع و
كراهيــة فهنــا أنــت متــر بتحــدي .
األصــل بالوجــود الســعادة  ..فلــو اصابــك حــزن شــديد فأنــت هنــا
متــر بظــروف ســيئة.
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و لــو كان لديــك هــدف و ســعيت لتحققــه و ظهــرت لــك معوقــات
فأنــت هنــا تواجــه صعوبــات.
أو عندمــا ت ترغــب بــيء و لــي تحققــه تفــرض عليــك الحيــاة
التنــازل عــن يشء عزيــز عليــك  ...و هــذا تحــدي أيضــاً .
أو أن توضــع بــن خياريــن ال ثالــث لهــا و كل خيــار أســوأ مــن اآلخــر
و البــد انــك تختــار ....و هــذا مــن اســوء انــواع التحديات.
إليك بعض االرشادات يف التعامل مع الظروف الغامضة:
أوالً :توقف قليالً
إذا اضطرتــك متغــرات الوقــت التخــاذ قــرار رسيــع ملواجهــة
التحديــات املفاجئــة فــكل مــا عليــك فعلــه هــو التــأين و التمهــل
وعــدم ابــداء أي تــرف تجــاه األمــر الطــارئ فغالب ـاً أن ردة الفعــل
املســتعجلة تكــون مضطربــة وغــر رشــيدة.
ان مواجهــة العواصــف ال مينــع حدوثهــا ولكــن االنحنــاء قليـاً لجعلها
متــر مينــع حــدوث كــوارث و هــذا االنحنــاء ليــس هزميــة و خضــوع
و لكنــه حكمــة.
ثانياً :ق ّيم الخيارات الحقيقية التي بحوزتك
لحظــات الظــروف الصعبــة هــي لحظــات مــن فــوران العاطفــة و
الشــعور الســلبي و غالبـاً مــا يصاحــب هــذا الفــوران تطــرف الشــعور
بالعجــز ،وغالبـاً مــا تخيــم غيمــة االحبــاط عــى االنســان فتبــدو كل
الحلــول املتاحــة مســتحيلة ،إن العــودة للعقــل و عــدم االنديــاح
ملشــاعر الظــروف الصعبــة يفتــح أفــاق واســعة مــن الحلــول و ال
ننــى دور األمــل يف تبديــد الظــام .و كــم يقــال إذا أردت حــل
مشــكلتك فأطرهــا يف نطــاق ضيــق.
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ثالثاً :تحرك بحذر و هدوء
بعــد أن تكــون حــددت الخيــارات املتاحــة لــك خــذ قــرار واعــي
وتحــرك بخطــوات حــذرة و اختــر األرض ايل ســتضع عليهــا قدميــك
قبــل أن تخطــو ،و إذا مل تكــن االرض آمنــة فتوقــف و ال تتعجــل يف
املــي ,وإذا وجــدت الطريــق ســالك فامــي دون تــردد.
عندمــا تخالــف الحيــاة اتجــاه ســرك ال تبــذل جهــد مضاعــف يف
املدافعــة ،توقــف قلي ـاً ,و ســوف تجــد زخــم الوقــت يخفــف مــن
حدتــه ,ثــم بهــدوء حــاول تغيــر االتجــاه.
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يكتنــف الغمــوض الحيــاة التــي نعيشــها اليــوم و رغــم االنفجــار
املعــريف الــذي وفــر أدوات علميــة الســترشاف و قــراءة املســتقبل
نجــد أن االنســان يظــل عاجـزا ً إلدراك مــا تحملــه األيــام يف املســتقبل
القــادم مهــا خطــط و رتــب و اســترشف ،و دامئـاً تحــدث مفاجئــات
تقلــب الطاولــة رأسـاً عــى عقــب وتجعــل مــن الخطــط مجــرد حــر
منقــوش عــى ورق بــا أي صلــة مــع الواقــع الــذي ســار ملنحنــى
مغايــر متام ـاً عــن املطلــوب .و القــدر بيــد اللــه.
فــا الــذي ميكنــك فعلــه يف حــال اصبــح الواقــع غامضـاً و املســتقبل
مجهــول؟
بــدالً مــن القلــق الــذي يــأكل جهــدك و يضعــف بصريتــك حــاول أن
تتبــع الخطــوات التاليــة :
 .1ابحــث عــن املعنــى الــذي يؤطــر حياتــك و يجعــل لهــا قيمــة و
تذكــر أن لوجــودك غايــة كــرى أكــر مــن الوظيفــة التــي تعمــل بها و
أكــر مــن املــال الــذي تنتكــس مــن أجلــه و أكــر مــن العالقــات التــي
متنحهــا جــل اهتاممــك ،إن لحياتــك غايــة أكــر مــن املــوت وأســمى
مــن كل تلــك األمــاين الرخيصــة التــي توقــظ مضجعــك ،ابحــث عــن
املعنــى فخلــف كل حيــاة عظيمــة قضيــة ت ُلهــب حامســة صاحبهــا و
ال قيمــة ألي مســتقبل مل يُرســم مــن خــال ألــوان هــذا املعنــى و مــا
دمــت تعــرف جيــدا ً مــاذا تريــد و متتلــك إميانـاً راســخاً فمــن املؤكــد
أن كل األحــداث ســوف تطــوع لــك درب الوصــول لهــذه الغايــة.
 .2ارســم أهــداف مرحليــة جديــدة متالمئــة مــع الغايــة الكــرى يف
حياتــك اســعى لتحقيقهــا بــروح تنافســية شــفافة عاشــقة للتحــدي
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و ال تأبه للمثبطات.
 .3أحــط نفســك مبجموعــة بــر ايجابيــن تجمــع بينكــم عالقــة ود
قامئــة عــى التضامــن و التكافــل و التــآزر و التعــاون.
.4حــاول أن تســتمتع بالتحديــات الناتجــة عــن الغمــوض الــذي
تكابــده يف واقعــك و املجهــول الــذي تخشــاه مــن مســتقبلك و
حــاول ان تســتمد مــن الصعوبــات مــوارد القــوة التــي تكتســبها كلــا
حاولــت وبذلــت جهــد أكــر.
.5ابحــث عــن الفــرص املختبئــة خلــف ُحجــب الواقــع املبهــم،
اكتشــاف الفــرص يُحفــز النفــس للمــي بثقــة  ،وغالبـاً الواقــع يحمــل
الكثــر مــن الفــرص ولكــن ال نراهــا بســبب الغمــوض الــذي يكتنفــه.
 .6اســتمع آلراء الخــراء و جــرب بحــذر و اســترش و ال تتهــور و
احســب حســاب خطواتــك بتمعــن.
.7مــن عــادة النــاس أنهــم يف الحــاالت الغامضــة يلجــؤون لتكويــن
جامعــات يلتفــون حولهــا ( شــللية ) فحــاول أن ال تحســب عــى
طــرف دون اآلخــر و تعــاون مــع الجميــع.
 .8هنــاك أربعــة دوافــع رئيســية تحــرك البــر :الرغبــة باإلنجــاز (
دافــع املنافســة لتحقيــق أهــداف صعبــة) ،التقديــر ( استشــعار أن
يكــون محبوبــاً مــن االخريــن)  ،النفــوذ الشــخيص (القــدرة عــى
االســتحواذ عــى اح ـرام االخريــن) ،النفــوذ االجتامعــي ( الرغبــة يف
متكــن االخريــن و منحهــم االح ـرام الــذي يســتحقونه) .و متــى مــا
فهمــت هــذه الدوافــع فإنــه لــن يصعــب عليــك التعامــل و التأثــر يف
البــر املتســمني بالغمــوض مــن حولــك و الــذي يشــكلون بأنفســهم
جــزء مــن غمــوض الواقــع الــذي تكابــده.
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 .9متســك بقيمــك الفضــى التــي تــدور يف فلكهــا كل حركاتــك و ال
تتخطاهــا و ال تتجاوزهــا و مهمهــا ضغطــت عليــك الظــروف لتميــل
عنهــا اثبــت و انحنــي امــام العواصــف لتســتمر يف متحــورك حــول
قيمــك فهــي أســاس النجــاة عــى املــدى البعيــد  ،حتــى و ان خــرت
بعــض املصالــح يف الوقــت الراهــن.
 .10مــع املنافســة الشــديدة العــب بأرضــك و ال تنجــر مللعــب
خصومــك و ان اضطــررت للمواجهــة يف أرض خصومــك فــا تســتخدم
جميــع أســلحتك مــرة واحــدة و حــاول أن ال تخلــق عــداوات مــع
أحــد و تعامــل مــع عــدوك و كأنــه و ٌيل حميــم.
ال بــد مــن الوقــوع ببعــض التيــه و التخبــط يف الحــاالت شــديدة
الغمــوض و لكــن ال بــأس إن فقــدت الرؤيــة فحــاول أن متتلــك بصــرة
حــادة تكشــف لــك مــا وراء األشــياء و كــن دومــاً بجانــب عــامل
الغيــب ليمــدك بقبــس مــن أنــواره و ميــدك بعلمــه الواســع ســبحانه.
و ال تجعــل الخــوف مــن املجهــول يصيبــك بالشــلل و العجــز اســتعن
باللــه و تــوكل.
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كيف تواجه أزماتك

للحيــاة وجهــان و األزمــات متثــل الوجــه األول للحيــاة فــا حيــاة
بــا مشــاكل و الكثــر مــن العظــاء ولــدوا مــن رحــم الصعوبــات
و األزمــات  ,و التجــارب أثبــت أن اإلنســان تســاعده الشــدائد عــى
اكتشــاف قدراتــه و إطــاق مهاراتــه .
و مــن منــا ال ميــر يف مراحــل حياتــه بالعديــد مــن املعوقــات التــي
تحــول بينــه و بــن مــا يريــد و الناجــح هــو الــذي يتفاعــل بإيجابيــة
مــع الظــروف الصعبــة.
هناك ثالثة اسرتاتيجيات للتعامل مع األزمات :
 اس ـراتيجية الرتكيــز عــى الحلــول :الســعي للتفتيــش عــن حلــولمجديــة  ( .عندمــا تكــون األزمــة ضمــن إطــار ســيطرتنا )
 اسـراتيجية الرتكيــز عــى اإلدراك  :محاولــة تغيــر طريقــة اســتجابتنامــع األزمــة و تخفيــف وطأتهــا عــى نفوســنا مــن خــال تغيــر طريقة
إدراكنــا لهــا ( حينــا تكــون األزمــة أكــر مــن قدرتنــا عــى تفكيكهــا )
 اسـراتيجية الرتكيــز عــى املعنــى  :البحــث عــن املعنــى ( أو الهديــة)الــذي يتخفــى يف عمــق األزمة .
هناك مهدئات تهون من وقع األزمات املستعصية عىل الحلول
و هناك عالجات تُزيل األزمات متاماً من عىل واقعك .
و مشــكلة الكثــر مــن النــاس أنهــم يعيشــون أزمــات و ال يحســون
بهــا
أو أنهم يعالجون ظاهرها و ال ينتبهون ألسبابها فال ت ُعالج .
و غالبـاً مــا تكــون األزمــة عبــارة عــن مشــاكل صغــرة كثــرة مهملــة
مرتاكمــة .
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و إليــك هــذه الخطــوات للتعامــل بفاعليــة و ايجابيــة مــع أزمــات
حياتــك :
فكر بإيجابية:
و حــارب األفــكار التشــاؤمية و املحبطــة مــن التغلغــل يف دماغــك و
قــد قيــل « إن مــن الشــقاء أن تســتغرق يف التفكــر بأســباب شــقائك
«  ...و ال يخفــى عــى أحــد مــدى خطــر األفــكار الســلبية عــى ثقــة
اإلنســان بنفســه و تقديــره و احرتامــه لذاتــه و مــاذا تنتظــر مــن
إنســان منهــزم محبــط غــر الشــكاء و البــكاء و الخمــول و التذمــر.
ثق بنفسك:
الواثــق بنفســه يؤمــن بقدرتــه عــى تحقيــق مــا يحققــه أقرانــه مــن
إنجــازات بــل أحيانــا يثــق بأنــه ممكــن أن ينجــز مــا اســتحال عــى
الغــر  ,الثقــة بالنفــس تحفــز املــرء عــى خــوض مضــار الصعوبــات
و املخاطــر لتحقيــق مكاســب و نتائــج مذهلــة  .و ضعــف الثقــة
بالنفــس ســبب لكثــر مــن اإلخفاقــات و كــم مــن فــرص تضيــع عــى
إنســان ال ميتلــك ثقــة يف أداءه.
اعمل األشياء بطريقة مختلفة:
ال أظــن أن البــر كانــوا يف حاجــة شــديدة لإلبــداع كمثــل وقتنــا
هــذا ,لقــد انتهــى زمــن األشــياء العاديــة و حتــى تعيــش حيــاة جيــدة
ال بــد أن تبــذل جهــد مضاعــف و تتفــوق عــى مــن حولــك .تزايــدت
حاجــة البــر اليــوم لإلبــداع بســبب احتــداد املنافســة عــى التملــك
و التمتــع مبرفهــات العــر الحديــث و صــار التنافــس عــى الحصــول
عــى املــال عــى أشــده و املناصــب الوظيفيــة الجيــدة أصبحــت مــن
نصيــب الشــباب األجــود تعليــا و األكفــأ مهــارة و األكــر تفوقــا.
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و الشــخص العــادي لــن يجــد لــه مــكان إن مل يطــور مــن قدراتــه و
إمكاناتــه و تذكــر أنــك لــن تســتطيع حــل مشــكالتك بنفــس العقليــة
التــي أوجــدت تلــك املشــاكل.
أصلح عالقتك مع الله:
فإنــه مــا ابتــاك إال ليقربــك إليــه و يذكــرك بنفســه .و اتــرك الذنــوب
و أكــر مــن األعــال الصالحــة و انفــق مــن خــر مــا عنــدك لتنــال
خــر مــا عنــد اللــه.
و أخ ـرا ً كــم كان لألزمــات مــن فضــل عــى اإلنســان يف تغيــره إىل
األفضــل و إطــاق طاقاتــه الكامنــة إليجــاد الحلــول و التخلــص مــن
منغصــات الحيــاة فــا تيــأس.
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كيف تتعامل مع خيبات األمل

هنــاك يشء واحــد ميكــن التنبــؤ بــه يف هــذه الحيــاة  ،هــو أنــك
ســتصاب بخيبــة أمــل بطريقــة مــا .و قــد يحــدث لــك هــذا مبك ـرا،
والديــك يســيئون التعامــل معــك ،تُهــان مــن أســاتذتك ،صديــق
يــركك  ،حبيــب أخصلــت لــه و خانــك ،تُفصــل مــن وظيفــة كنــت
تعمــل فيهــا بإخــاص لفــرة طويلــة.
و الحقيقــة أن اإلنســان الــذي ال يحمــل توقعــات كثــرة قلــا يخيــب
ظنــه .و ببســاطة إذا مل تحمــل أي توقعــات مــن أي أحــد أو مــن أي
يشء فلــن تصــاب بالخيبــة.
تصاب بالخيبة حينام تحمل توقعات مرتفعة.
طبيعــي عندمــا تتوقــع األفضــل ثــم ال تحصــل إال عــى الــيء ..
تخيــب ظنونــك.
و كلــا كانــت ظنونــك كبــرة زادت خيبتــك و يتجــاوب الدمــاغ مــع
هــذه الخيبــات أحيانـاً بطريقــة غــر طبيعيــة و تصــاب باكتئــاب.
تحدث لخبطة يف كيمياء الدماغ من هول الصدمة.
و يقــول العلــاء إنــك قــد تجــد صعوبــة يف تجــاوز هــذه الخيبــة
و اســتعادة األمــل يف الحيــاة بســبب أن دماغــك مينعــك مــن ذلــك.
يصبــح املــرض عضــوي و يحتــاج لعــاج.
و لكــن البقــاء يف نطــاق الخيبــة و قوقعــة النفــس خيــار يــؤدي لدمار
الذات.
هنا أنت تحتاج لتحليل املوقف بحكمة
الحــدث حــدث و انتهــى و أصبــح ماضي ـاً و ليــس لــك قــدرة عــى
تغيــره.
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هناك حلول قد تفيد يف تخلصك من تبعات الخيبة:
أوالً :تقبل حقيقة أن الخيبات تحدث لكل الناس يف كل زمان
يجــب أن تــدرك أن حــدوث خيبــات يشء طبيعــي فــا أحــد عــى
وجــه هــذه األرض إال و واجــه خيبــات يف حياتــه حتــى الشــخص
الــذي تســبب بخيبتــك و خذلــك و خانــك  ...تعــرض هــو لذلــك.
ثانياً :أكتب خيبتك عىل ورقة
الكتابــة تخلصــك قليـاً مــن التوتــر و تجعلــك أكــر قــدرة عــى تحليل
حقيقــة مــا جــرى ،فصــل بورقــة خاصــة فيــك الحادثــة التــي تســببت
بخيبتــك و صفهــا و حلــل أســبابها و لخــص اخطــاءك التــي ارتكبتهــا
لغــرض تفاديهــا و عــدم تكرارهــا مســتقبالً  ...ثــم مــزق الورقــة.
ســتجد أنــك كنــت تبالــغ كثـرا ً يف تفكــرك بأســباب مــا حــدث لــك و
تنــدب حظــك كثـرا ً عــى أشــياء غــر واقعيــة.
ثالثاً :تحدث لنفسك بإيجابية
غــر حديثــك مــع ذاتــك حــول هــذه الخيبــة و تنقــى كلــات ليــس
فيهــا مبالغــة أو تنكيــل و نــدب حــظ .فقــد تقــل لنفســك أنــك
(أهبــل لهــذا خانــوك) أو أنــك (غــر مؤهــل و لهــذا فصلــوك) أو أو
 ..فاألســباب قــد ال تكــون كذلــك .بــدل عــن ذلــك كــن حازم ـاً مــع
نفســك و قــل ( هــذا حــدث عــى كل حــال و الحمــد للــه و لكــن
يجــب أن أعــرف مــاذا يجــب عليــا أن أفعلــه) و قــل أيض ـاً ( مثــل
هــذه الخيبــات تحــدث للجميــع و ليــس يل أنــا فقــط) ( و هــذه
ليســت نهايــة العــامل) و كالم مــن هــذا.
رابعاً :أدر توقعاتك
التوقعــات هــي ســبب جميــع أوجــاع القلــب ،نحــن دوم ـاً نصــاب
بالخيبــة حينــا يخالــف الواقــع توقعاتنــا ،و املشــكلة بالتوقعــات
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املبالغ فيها و التي نتأمل منها مزايا غري واقعية.
و ما يشكل توقعاتنا هي رغائبنا الغري عاقلة.
و كثــر مــن األشــياء التــي نريدهــا و نبــذل النفيــس و الغــايل يف
ســبيلها راجــن منهــا الســعادة ،و مــا إن نحصــل عليهــا إال و خبنــا
ألننــا ظننــا منهــا الســعادة و الهنــاء.
و توقع املثالية أحد أسباب أكرب الخيبات.
و عشــق الــذات و توقــع الحســن و املليــح لهــا مــن أســباب خيبــات
التوقــع أيضـاً.
خامساً :تأثري الخربات
الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع الخيبــات يعتمــد بشــكل كبــر عــى
خرباتنــا الســابقة التــي اكتســبناها مــن الحيــاة األرسيــة أو الصداقــات
الســابقة أو اإلعــام .
الشــخصية الســلبية غالبـاً تكونــت بســبب تــوارد الخيبــات عليهــا يف
حياتهــا ،فحرص ـاً عــى الــذات يقــرر صاحبنــا التقوقــع عــى ذاتــه و
االنحســار و حــر نفســه عــى منــط حيــايت محــاط بالحــرص الشــديد
و الخــوف ليتجنــب مخاطــر الخيبــات القادمــة .و هنــا يظلــم صاحبنــا
نفســه و يعيــش حيــاة خاليــة مــن اإلنجــاز و النجــاح.
و مــن أغلــق عــى نفســه األبــواب و حــر ذاتــه يف أمنــوذج واحــد
يخــر الكثــر مــن املي ـزات و الفضائــل.
عليــك أن تفتــح نوافــذك و آفاقــك ملــا ال تعهــد مــن معــارف و أمنــاط
و أن تحســن االســتامع و تتــأىن يف مواقفــك مألوفـاً لديــك ،فرمبــا
كذب بحق أو صدق بباطل(.سلامن العودة)
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سادساً :أمناط التأقلم
تختلــف ردود األفعــال مــن شــخص إىل آخــر تجــاه الخيبــات ،هنــاك
مــن ينجلــط و هنــاك مــن يُجــ ّن ،و هنــاك مــن يدخــل يف حالــة
صدمــة و اكتئــاب و بغــض للحيــاة و األحيــاء .و الطريقــة املثــى يف
التعامــل مــع الخيبــة هــي التأقلــم معهــا و اســتيعابها كأي حــدث
طبيعــي يف الحيــاة و توقــع املزيــد منهــا (لكــن بعــد التنبــه لألخطــاء)
و هنــاك نــوع فريــد مــن البــر و هــو الــذي يتعلــم مــن الخيبــة و
يصبــح بعدهــا أفضــل و تصبــح الخيبــة نقطــة تحــول يف حياتــه إىل
األفضــل و األجمــل .
إن أســوأ طريقــة يف التعامــل مــع الخيبــات هــو النكــوص و توبيــخ
و جلــد الــذات و إيقــاف الحيــاة و إلغــاء جاملهــا بنــا ًء عــى هــذا
الحــدث الســخيف.
ال يجــب أن ترمــي املشــكلة عــى الداخــل فتكــره نفســك و ال عــى
الخــارج فتكــره النــاس  ...و لكــن قــل ال بــأس هــذه هــي الحيــاة.
سابعاً :ال تشخصن الخيبة
ال ترجــع أســباب الخيبــات كلهــا عــى نفســك و تقعــد تجلــد ذاتــك
و ال ترحمهــا ،فمــن خانــك هــو أســاء لنفســه أوالً و خانــك ألنــه يسء
و ليــس ألنــك تســتحق الخيانــة و كــا قيــل (ال تســأل الخائــن ملــاذا
خــان و لكــن اســأل الكريــم كيــف هــان) ،و الرشكــة التــي اســتغنت
عنــك يف وقــت أنــت تبــذل فيــه أكــر الجهــود قذلــك ألنها ال تســتطيع
تقديــر املواهــب و املخلصــن.
حــاول دامئـاً أن توجــد ألــف ســبب للخيبــة و قــد تجــد أن معظمهــا
ليــس متعلــق بــك.
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وقــوع الخيبــات صحــي لإلنســان فهــي تعرفــه بحقيقــة الحيــاة الدنيــا
التي يعيشــها.
إلدارة خيباتنــا نحتــاج إىل التفريــق بــن الحــاالت التــي تقــع ضمــن
نطــاق ســيطرتنا و الحــاالت التــي تفــوق قدرتنــا عــى التأثــر ،كثــر
مــن حــاالت الخيبــة نحــن الســبب فيهــا ،و متــى مــا تعلمنــا ذلــك
تفادينــا الوقــوع فيهــا مجــددا ً و لكــن مهــا كنــت حريصـاً و حكيـاً
فــا بــد أن تقــع.
و إن كانــت الخيبــة ليــس لــك يــد فيهــا فــردة فعلــك تجاهــا ق ـرار
بيــدك إمــا أن تكــون درس تتعلــم منــه أو كارثــة تصيبــك يف مقتــل.
و أختم حديثي بهذه الثالث النصائح:
ـت ِ
ـب يخدعنــي) علمتنــي
كلمــة عمــر امللهــم ( لسـ ُ
ـب و ال الخـ ّ
بالخـ ّ
ي أال أتجاهــل فراســتي و ال أبــوح بهــا ،و
و التجــارب أكــدت أن ع ـ ّ
أال أهمــل االحتــاالت التــي تخطــر ببــايل ،و ال أعتمدهــا ،لئــا أظلــم
أو أُظلــم.
هكذا هم الناس ،و لكن ال بأس!
د .سلامن العودة
إن أكــر مــا ندمــت عليــه يف حيــايت هــي تلــك القـرارات التــي اتخذتها
متجاهل ـ ًة حــديس .أو تلــك الق ـرارات التــي توقفــت عــن اتخاذهــا
بســبب وجــود بعــض الشــكوك.
إن الحدس قلام يخون فال تتجاهله.
بيث كوموستك.
جميــل أن تتعلــم مــن دروس الحيــاة أال تحتفــظ إال بالذكريــات
الجميلــة و أن تتعلــم العفويــة ،و الســذاجة إن شــئت ،يف التعامــل
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مــع الوجــوه ،دون أن تكــون عرضــة لالســتغفال أو الخــداع الــذي
يوقعــك يف مهــاوي الطريــق ..
د .سلامن العودة
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كيف تنجح يف وظيفتك الجديدة

مــن الخطــأ ان تظــن أنــك ســوف تتمكــن مــن النجــاح باألوضــاع
الجديــدة بنفــس الوســائل التــي كنــت قــد نجحــت بهــا يف الظــروف
القدميــة.
األوضــاع الجديــدة تزيــد مــن فــرص نجاحــك يف الحيــاة وتخلصــك
مــن ترســبات املــايض العقيمــة فتتعلــم يشء جديــد يف بيئــة مختلفــة
مــع بــر يحملــون ثقافــات وفكــر مختلــف عــن فكــرك .والتجــارب
الجديــدة تحمــل يف طياتهــا تعاليــم دســمة وفــرص متجــددة فقــط
لــو أحســن االنســان اســتثامر تواجــده فيهــا .وال يشء يطــور مهــارات
وقــدرات اإلنســان مثــل تعرضــه لضغوطــات ظــروف جديــدة
فالتحــدي يســتفز كل إمكانياتــه للعبــور اآلمــن والتجــاوز األنيــق.
والتحاقــك بوظيفــة جديــدة يفجــر تحديــات جديــدة تتطلــب
مواجهــة واســتنفار.
فامذا تفعل ملواجهة تحديات الوظيفة الجديدة؟
 .1تعــرف عــى التوجــه املؤســي :فهــم بيئــة العمــل ،اإلدراك
الشــامل لنشــاط الرشكــة ،املنتجــات ،السياســات ،اإلجـراءات ،الهيــكل
التنظيمــي واالســراتيجيات.
.2مطابقــة التوقعــات :التعــرف بشــكل دقيــق عــى التوقعــات املناطة
بتواجــدك يف الوظيفــة الجديــدة والســعي يف مطابقتها
.3خريطــة أصحــاب املصالــح :يجــب أن يتــم تحديــد أصحــاب املصالح
املبــارشة مــع املنظمــة مــن ُمــاك ،تنفيذيــن ،مورديــن ،مؤثريــن،
ُصنــاع قـرار ،عمــاء رئيســن و أي طــرف تربطــه مصلحــة باملؤسســة
و مــن ثــم العمــل عــى بنــاء عالقــات قويــة معهــم.
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.4التكيــف الثقــايف :وضــع املوظــف الجديــد يشــابه عمليــة زراعــة
األعضــاء يف جســم االنســان ،إن مل يتكيــف مــع طبيعــة الجســم
(املنظمــة) قــد يتلقــى هجمــة مــن الجهــاز املناعــي للمؤسســة
ويرفــض وجــوده.
الثقافــة هــي كيــف يفكــر ،يتكلــم و يتــرف النــاس و تشــمل القيــم
املشــركة والتطلعــات التــي يســعون إليهــا.
إن املهمــة الصعبــة للملتحــق الجديــد هــي القــدرة عــى التأقلــم مــع
األوضــاع الغــر مألوفــة وركــوب املوجــة واالندمــاج مــع روح الفريــق
ودامئـاً البدايــات صعبــة.
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صناعة املستقبل املهني
لــكل انســان دور يف الحيــاة و املهنــة هــي الطريقــة أو املســار الــذس
نــؤدي فيــه هــذا الــدور.
يقــول اللــه يف كتابــه ( إن ســعيكم لشــتى ) وكأنــه يقــول للنــاس إن
عملكــم مختلــف.
و ســبحان اللــه لــكل انســان يف هــذه الحيــاة مســعى يختلــف عــن
مســعى اآلخــر  ,تجــد التاجــر و الخيــاط و املصــور و الريــايض و
مصففــة الشــعر و الســيايس  ...مهــن كثــرة و أدوار مختلفــة و ليــس
كل انســان مناســب ليلعــب كل األدوار.
و مقولــة انــك لــو اجتهــدت يف مجــال مــا و وتدربــت فيــه و مارســته
أكــر مــن عرشيــن ألــف ســاعة بتوصــل فيــه للقمــة مقولــة غــر
دقيقــة ألن التمكــن مــن أي مجــال يتطلــب توافــر رشوط كثــرة قــد
تفقــد أنــت معظمهــا  ..مثــل امليــول الشــخيص  ,منــط الشــخصية ،
القــدرات الذاتيــة و تفاصيــل أخــرى ال تعنينــي هنــا بقــدر مــا يعنيني
أين أتحــدث عــن مكونــات صناعــة املســتقبل املهنــي املــرق.
كنــت مــرة أجــري مقابلــة وظيفيــة مــع عــدة مرشــحني و كان معي يف
لجنــة االختيــار اثنــن مــن املــدراء املرموقني،وأحــد املتقدمــن يف ختــام
املقابلــة هجــم علينــا بســؤال ذيك :ممكــن أعــرف كيــف وصلتــم لهــذا
املســتوى املهني؟
كانــت اإلجابــات مختلفــة و انــا أجبتــه مبحــاور خمســة و التــي
ســتكون محــور حديثنــا هنــا.
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مكونات صناعة املستقبل املهني:
.1املعرفــة :النجــاح يف املهنــة أو الوظيفــة يتطلــب منــك امتــاك
معرفــة فنيــة يف املجــال الــذي تشــتغل فيــه  ..و يف الحقيقــة بعــض
الوظائــف مســتحيل تشــغلها إال بالحصــول عــى اجــازة جامعيــة يف
املجــال مثــل الطــب و التمريــض و الهندســة .و بعــض الوظائــف
ممكــن تخــوض فيهــا مــع القليــل مــن املعرفــة لكــن كلــا زادت
معرفتــك الفنيــة مبجالــك املهنــي زاد متكنــك و تفوقــك.
و املعرفــة ممكــن تجنيهــا مــن خــال الدراســة الجامعيــة و األكادمييــة
 ,لــزوم املحــارضات  ,الــدورات التدريبيــة  ,قـراءة الكتــب  ,املؤمتـرات
 ,محــاورة جهابــذة التخصــص ...و جيــد أن نعلــم أن العلــم يتضاعــف
كل ســتة أشــهر فأنــت لــو مــا تقــرأ يف مجالــك خــال الســتة أشــهر
بتكــون خــارج التخصــص  ,و نصيحــة العلــاء انــك تقــرأ يف تخصصــك
عــى األقــل كتابــن يف الشــهر.
.2الخــرة :الحنكــة يف ترصيــف األمــور  .و بتوضيــح آخــر تجربــة
ــر باألمــور ،حكمــة ُمكتســ َبة مــن تجــارب الحيــاة وتقلُّبــات
وبَ َ
ال َّدهــر ..أنــت لــو قــرأت عرشيــن كتــاب يف قيــادة الطائــرة لــن
تســتطيع قيادتهــا إذا مل تجــرب القيــادة يف الواقــع  ...و كلــا جربــت
أكــر اصبحــت أكــر خــرة  ...يف أمــور مــا تقــدر تفهمهــا إال بعــد
معايشــتها و تجريبهــا و مامرســة وقائعهــا  ...و الخــرة يشء مثــن
نجنيــه مــن خــال مامرســتنا لتجــارب الحيــاة  ...و لــو التجــارب غنيــة
و ثريــة كانــت خربتنــا كذلــك  ...و ال تصدقــوا مــن يقــول أكــر منــك
بيــوم أعلــم منــك بســنة  ...خذوهــا منــي التــي عنــده خـرات دســمة
أفهــم مــن الــي عــاش العمــر الطويــل دون خــرة .
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و نصيحتــي لكــم حتــى تكتســبوا خــرات أكــر أن ال تســتمروا يف
منصــب واحــد أكــر مــن  5ســنوات ...مــا يحصــل بعــد الخمــس
ســنوات انكــم تكــرروا الخـرات و يصبــح ادائكــم خدمــة فقــط دون
أي خــرة ...
.3امليــول :ليــس كل انســان صالــح لــكل مهنــة ،و لــن تتمكــن مــن
التميــز يف مهنتــك إذا مل يكــن فيــك ميــول لهــا  ...قــد تنجــح و لكــن
لــن تبــدع  ...و امليــول املهنــي ســتة أنــواع :
 .1امليــول الواقعــي  :الشــخصية الحازمــة التــي متيــل للتنفيــذ أكــر
مــن التنظــر  ,يحــب التنســيق و العمــل املبــارش لحــل املشــكالت
قبــل التفكــر فيهــا  ,مييــل للرياضيــات و العمليــات الحســابية ..
يحــب العمــل مــع األشــياء .
 .2امليــول النظــري  :الشــخصية التــي تُفضــل التفكــر و التنظــر و
التحقيــق اكــر مــن التنفيــذ  ,لديــه القــدرة عــى ترتيــب و تنظيــم و
فهــم املعلومــات اكــر مــن القــدرة عــى االقنــاع  ,يحــب التعامــل مــع
املعلومــات .
 .3امليــول الفنــي  :شــخصية مبدعــة  ,منفتحــة  ,حساســة  ,مبتكــرة
 ,عاطفيــة و مســتقلة  ,ال تحــب القواعــد و األنظمــة  ,تحــب املهــام
التــي فيهــا انتــاج افــكار و اســتخدام الخيــال  ,عنــده ملســة جامليــة و
ابداعيــة للمشــاريع  ,يحــب التعامــل مــع األفــكار.
 .4امليــول االجتامعــي  :يالقــي نفســه بالتعليــم و مســاعدة اآلخريــن
و انقــاذ املواقــف  ,عاطفــي جــدا ً  ,يحــب العمــل مــع االخريــن و
تكويــن عالقــات طيبــة و ناعمــة مــع اآلخريــن.
 .5امليــول الريــادي  :شــخصية قياديــة و لبقــة  ,يهمــه تكويــن ســمعة
جيــدة و قــوة و نفــوذ و يشــغله جمــع املــال و ينحــاز للجاه ويســعى
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و يسعى للظهور و الربوز  ,يعشق العمل مع البرش و املعرفة .
 .6امليــول التقليــدي  :يحــب العمــل تحــت ســطوة القوانــن و
االج ـراءات  ,يحــب الرتابــة و تلقــي التوجيهــات  ,ال يحــب العمــل
الــي يجعلــه يتفاعــل مــع البــر  ,يســتمتع بالعمــل مــع البيانــات
الدقيقــة .
.4املهــارات :القــدرة املكتســبة عــى اداء األعــال بإتقــان  ...رابــع
صفــة الزم ميتلكهــا الشــاب حتــى يتفــوق مهني ـاً  ..أن يكــون لديــك
مهــارات فنيــة و متنقلــة يف مجالــك  ...الفنيــة هــي التخصصيــة
املرتبطــة باملجــال كاملهــارات الهندســية و الربمجيــة مثـاً  ..و املهارات
املتنقلــة هــي املهــارات التــي يحتاجهــا الشــاب يف أي وظيفــة كانــت
مثــل املهــارات االداريــة و التفــاوض و االقنــاع و اتخــاذ الق ـرار ..
.5الصفــات  :صدقنــي عزيــزي الشــاب أنــت لــو امتلكــت املعرفــة
و الخــرة و امليــول و املهــارة و لكنــك افتقــرت لصفــات النزاهــة و
املصداقيــة  ...لــن تنجــح أبــدا ً  ..فالنــاس ال متنــح ثقتهــا لخائــن و لــو
كان قــوي.
و يف الختــام احــب أذكركــم ان املهنــة تأخــذ مــن عمركــم ثلــث اليــوم
و ممكــن هــذا الوقــت يكــون مصــدر كبــر لســعادتكم أو تعاســتكم .
وفقكم الله.
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املهارات السياسية
لــكل منظمــة لوائــح و سياســات تنظــم ســر األعــال فيهــا و بجانــب
ذلــك يوجــد أيضـاً مــا يســمى بالثقافــة و هــي األنظمــة الغــر مكتوبة
و التــي ترســم روح الســلوك لــدى العاملــن .
يُعــرف العلــاء الثقافــة بأنهــا  :نســيج االفرتاضــات و القيــم و
املعتقــدات و القواعــد و العــادات التــي تحــدد الطريقــة التــي نفعــل
بهــا األشــياء .
و داخــل كل رشكــة تجــد الكثــر مــن املامرســات الســيئة و التــي
تتضمــن املشــاحنات و املنــاورات و التوريــط و الطعــن و اإلفــك و
الشــائعات التــي يثريهــا بعــض األشــخاص ضــد زمالئهم لنفع أنفســهم
و تحقيــق مصالحهــم عــى حســاب اآلخريــن أو عــى حســاب املنظمة
و يســوء الحــال حينــا يصــل األمــر إللحــاق الــرر باآلخريــن .
و للتعامــل بفاعليــة مــع مثــل هــذه البيئــات ينصــح الخ ـراء بتعلــم
املهــارات التاليــة و التــي يطلقــون عليهــا ( املهــارات السياســية ) :
.1الفطنــة االجتامعيــة  :القــدرة عــى فهــم الواقــع و األحــداث و
الســلوك برسعــة و دقــة .
.2التأثــر الشــخيص  :القــدرة يف التأثــر عــى طرائــق تفكــر اآلخريــن
مــن خــال ادراك تفضيالتهــم و أجنداتهــم الخاصــة  ,و أيض ـاً هــذه
املهــارة تعنــي القــدرة عــى أقلمــة رســائلك اللفظيــة لتتناســب مــع
حاالتهــم و مآالتهــم .
.3مهــارة التشــبيك  :القــدرة عــى تشــكيل شــبكة عالقــات نافعــة و
واســعة مــع فئــات برشيــة مختلفــة داخــل و خــارج املنظمــة .
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 .4مالمــح الصــدق  :النــاس يكتشــفون رسيع ـاً مامرســات النفــاق و
الكــذب  ,و الثقــة هــي أســاس بنــاء العالقــات الناجحــة لذلــك يجــب
أن تكــون صادق ـاً يف كل حركتــك و أفعالــك و إال خــرت ثقــة مــن
حولــك و كــا يقــال ( اإلخــاص يُــرى يف عــن الناظــر ) .
و ختامـاً مــن األفضــل للموظــف أن يتعلــم أصــول اللعــب الصحيحــة
بــدالً مــن التشــي الغــر مجــدي  ,ليــس إللحــاق الــرر بغــره و لكن
لدفعــه عــن نفســه و تحقيــق مصالحــه مبــا يصــح و عــدم التفريــط
بحقوقــه .
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تعزيز الثقة يف النفس  ..حتى يف أصعب الظروف!

كثــر مــن الشــخصيات القويــة ( شــابة و شــايبة ) متتلــك قــدرات
فــذة و مهــارات قياديــة  ,ال بــد لهــا ان متــر بلحظــات أو حتــى شــهور
أو ميكــن ســنني مــن ضعــف و اهتـزاز الثقــة و ال بــد لهــا أيضـاً أن متــر
بف ـرات عاصفــة تُفقدهــا ثقتهــا بنفســها و بقدراتهــا عــى مواجهــة
التحديــات التــي تعصــف بهــا ,و ال أحــد معفــي مــن الوقــوع يف خضم
اللحظــات الحرجــة .
منــر بأوقــات عصيبــة نفقــد خاللهــا الشــعور باألمــان فتضطــرب
أنفســنا و تهيــج عواطفنــا و يضعــف أدائنــا و نشــعر بخــوار يهــز
أركان النفــس فنعجــز حتــى عــن التحــدث بشــكل ســوي .
تعرضنــا ملثــل هــذه الهـ ّزات أمــر طبيعــي فنحــن يف دار بــاء و ابتــاء
و لكــن ليــس طبيعيـاً أن تطــول اصابتنــا بهــذه الحالــة فيتكــون لدينــا
مبــا يســمى (ضعــف الثقــة بالنفــس).
ضعــف الثقــة بالنفــس بــاب كبــر مــن ابــواب الــرور التــي نفتحهــا
عــى انفســنا الن الــذي ال يثــق بقدراتــه ومواهبــه يُحجــم عــن تحمــل
املســؤوليات ويخــى مــن القيــام بــأي مبــادرة او مخاطــرة ولهــذا
فانــه يفضــل ان يبقــى يف الظــل ويف املقاعــد الخلفيــة(د .عبدالكريــم
بــكار).
و لكم رأينا قدرات فذة مهدرة و ضائعة بسبب فقدان الثقة .
و كثــر مــن النــاس يكفــون عــن املحاولــة عندمــا يظنــون أنهــم غــر
أكفــاء لتأديــة مهمــة أو عمــل مــا و يشــعرون أن جهدهــم يضيــع
ســدى  .و اليــأس هزميــة .الثقــة بالنفــس هــي مثــرة االنجــازات
املســتمرة و هــي اعتقــاد املــرء بأنــه قــادر عــى أن يُنجــز مثــل مــا
ينجــز أقرانــه .
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و ينصح الخرباء اتباع الخطوات التالية لتعزيز الثقة بالنفس :
 .1ق ّيم قدراتك الذاتية ( تحليل نقاط القوة و الضعف)
إن افضــل طريقــة لبنــاء الثقــة بالنفــس هــي أن يعــرف االنســان
نفســه جيــدا ً و مــا لديــه مــن نقــاط قــوة و نقــاط ضعــف فيســتثمر
نقــاط قوتــه و ينميهــا و يحــاول تضميــد نقــاط ضعفــه لــي ال تصيبــه
مبقتــل .
و عــى االنســان أيضــاً أن يكتشــف مــا القــدرات الرئيســية التــي
ميتلكهــا و متيــزه عــن غــره و ال بــد أن يكــون لديهــا تطبيقات واســعة
تجعــل مــن حولــه يحتــاج لــه مــن خاللهــا .
 .2تعلم مهارات جديدة ( اتقان مجال بارز)
إذا شــعرت بفقــدان الثقــة بالنفــس فحــاول أن تكتســب مهــارات
جديــدة يف مجــال متميــز و متارســها و تتــدرب عليهــا حتــى تتقنهــا و
تجعلــك تتفــوق بهــذا املجــال عــى أقرانــك .
و يــويص الخ ـراء باملامرســة و التــدرب املســتمر ملــا لــه مــن تأثــر
ايجــايب كبــر ليــس فقــط يف تعزيــز الثقــة بالنفــس و لكــن أيضـاً ملــا
لــه مــن دور يف عمليــة ( الرتميــم الــذايت) .
.3تحرر من سجن الوهم ( تخلص من عوائق الفشل)
دامئـاً نــرى الواثقــون مــن أنفســهم يعرتفــون بأخطائهــم و ال يجــدون
حــرج باالعــراف بنقــاط ضعفهــم و مكامــن القصــور لديهــم و
يتقبلــون الفشــل بصــدر رحــب و ال ي ّدعــون املعرفــة و ال ينســبون
ألنفســهم إنجــازات غريهــم .
إن االنســان الــذي يعــرف نفســه جيــدا ً و يعــرف جهلــه يدفــع نفســه
للتعلــم و العلــم دعامــة رئيســية يف بنــاء الثقــة و تعزيزهــا .
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إن عشــق الــذات و لهفــة النفــس لتلقــي ثنــاء و اعجــاب النــاس أحــد
أهــم عوائــق فقــدان الثقــة  ,فمتــى مــا أثنــى النــاس تعــززت الثقــة و
عنــد أول نقــد أو ســخرية تهتــز أركان الــذات ( أليــس هــذا فشــل) .
إن الســمو الــذايت يتمثــل بقــدرة االنســان عــى استشــعار قيمــة ذاتــه
و قيمــة مــا يقدمــه للعــامل دون التأثــر مبــا يقولــه النــاس  ,و يكفــي
أن نعــرف أن أراء النــاس تعــر عــن أهوائهــم و ليــس عــن الحقيقــة .
 .4استقراء التأكيدات و الدعم ( ال َ
تخش من استشارة االصدقاء)
ال تــردد يف ســؤال األشــخاص القريبــن منــك ( ال بــد أن يتوفــر فيهــم
شــيئني  :الحــب و الصــدق ) ممــن يتهــم ألمــرك عــن التحســينات
التــي طــرأت عليــك  ,و ال تثــق بــآراء مــن يثنــي عليــك دون تقديــم
نقــد .
 .5خض تجارب مثرية و خطرية ( الخربة صيد العمل)
إن خــوض غــار تجــارب جديــدة فيهــا نــوع مــن املخاطــرة تعتــر
تكتيــك جيــد لبنــاء الثقــة خاصــة إذا تــم االعتــاد فيهــا عــى العمــل
مــن منطلــق نقــاط القــوة  ,فــإن االنســان يصــاب بخــوار القــوة إذا
خــاض تجــارب فشــل متكــررة و متتاليــة فقــد يظــن بنفســه أنــه ال
يحســن يشء  ,و يف الحقيقــة أن الفشــل خــر معلــم لنــا و أن كل
انســان لديــه نقــاط قــوة و جوانــب متيــز و لكنــه مل يكتشــفها ألنــه مل
يختــر قدراتــه عــى الواقــع .
إن االنســان الفــارغ مــن العمــل يجهــل مــا ميتلــك مــن قــدرات ألنــه
مل يضــع نفســه أمــام تحديــات الحيــاة و مــن املعــروف أن االنســان ال
ينمــو إال إذا تعــرض للضغــوط و التجــارب الصعبــة .
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 .6سالمة الفكر و عافية الروح ( التأنق و التألق)
إن االنســان الــذي يســعى للتخلــص مــن العيــوب التــي تخفــض مــن
مســتوى التقديــر الــذايت يشــعر براحــة ضمــر و هنــاء قلب و ســكينة
روح و دفء وجــدان ،و يشــعر بنــوع مــن التأنــق و التألــق الــذايت.
و اكتســاب املعرفــة الجيــدة و الفكــر القويــم مفتــاح جيــد للتواصــل
االجتامعــي و التعايــش و التشــارك مــع النــاس فــا يظهــر االنســان
مبظهــر الجاهــل أو الغبــي .
 .7االكتفاء املايل ( حسن التزين بالعفة)
كســب املــال يحفــظ لإلنســان كرامتــه و يحفــظ لــه نفســه مــن الــذل
و االبتــذال  .و يجعــل لــه مقــام كريــم عنــد اآلخريــن فاملحتــاج يصغر
بعيــون النــاس و اليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفىل .
و يف األخــر كــن صادق ـاً مــع نفســك بشــأن تقييــم ثقتــك بنفســك
و جــادا ً بتعزيزهــا و املطلــوب أن تــرى نفســك عــى حقيقتهــا بــا
تعظيــم أو إهانــة.
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املهارات العاطفية

حســام إداري مــوارد برشيــة مــن الطـراز الرفيــع  ,لكــن لديــه مشــكلة
يف مهــارة التعامــل مــع اآلخريــن  ,و ال أعتقــد أنــه ســوف ينــال ترقيــة
عليــا يف رشكتــه إذا مل يعالــج القصــور الــذي لديــه يف جانــب العالقات.
لطاملــا رأينــا بــر وصلــوا ملســتوى جيــد يف الســلم املهنــي مبــا لديهــم
مــن مهــارات فنيــة ممتــازة  ,و يظــل القصــور يف التعامــل مــع البــر
عــرة تعيقهــم عــن الوصــول لدرجــات مهنيــة عليــا يطمحــون لهــا ,
طاملــا أن أهــم صفــات القائــد الفــذ هــي قدرتــه عــى احتــواء جميــع
مــن يعمــل معهــم بشــتى طبائعهــم و تكويناتهــم.
مــن مظاهــر القصــور يف التعامــل مــع اآلخريــن  :طلــب األشــياء
بحــدة  ,مقاطعــة الحديــث  ,الــرد العنيــف قبــل معرفــة مقصــود
املتكلــم  ,عــدم االســتامع الجيــد ألقــوال املتحــدث  ,التفاعــل بغضــب
مــع االنتقــادات.
دامئـاً األشــخاص ذوي مهــارات التواصــل الضعيفــة يقحمــون أنفســهم
يف رصاعــات تافهــة هــم يف غنــى عنهــا تعيقهم عــن إنجــازات أعاملهم
بسالســة  ,و تحرمهــم مــن فــرص عظيمــة و ترقيــات مســتحقة.
مهــارة التعاطــف هــي القــدرة عــى استشــعار مــا يــدور يف خلــج
الطــرف اآلخــر مبعنــى « أن تضــع نفســك مكانهــم « باختصــار
املتعاطــف هــو شــخص غــر أنــاين يــدرك قيمــة مشــاعر مــن حولــه.
إليــك هنــا بعــض اإلرشــادات التــي تعينــك مــن تطويــر مهاراتــك
العاطفيــة للتعامــل مــع البــر :
 .1ضــع وجهــة نظــرك جانبـاً  ,و حــاول أن تــرى األشــياء مــن وجهــة
نظــر اآلخريــن  :بهــذه الطريقــة ســتدرك أن البــر ليســوا شــياطني
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و ال غــر منطقــن كل مــا يف األمــر أنهــم يقولــون و يفعلــون وفق ـاً
ملعارفهــم و فهمهــم.
 .2تحقــق مــن صوابيــة وجهــات نظــر اآلخريــن  :أعمــل عــى مبــدأ
رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ  ,ورأي غــري خطــأ يحتمــل الصــواب
 ,ال تحكــم عــى آراء اآلخريــن قبــل ســاعها و فصحهــا فقــد ينطــق
بالحــق غــرك.
 .3تفحــص مواقفــك  :هــل يهمــك أن يظهــر الحــق و يتحقــق الصــح
و توجــد الحلــول أم أن أكــر مــا يهمــك هــو إثبــات صحــة ادعائــك و
إبـراز رأيــك و إظهــار تفوقــك  ,أجعــل الحــق مقــدم عــى كل يشء و
اعــرف بخطئــك إذا كان الحــق عنــد غــرك.
 .4راقــب أســلوبك  :هــل تتحــدث بلطــف و أدب  ,هــل تبتســم ,
هــل نظراتــك تعــر عــن الــود و اإلعجــاب  ,هــل حــركات جســدك
تعــر عــن الحــب و اإلح ـرام ! أم أن اســلوبك يف الحديــث مزعــج و
حركاتــك تبــوح بالعدوانيــة و الكراهيــة ! راقــب أســلوبك فطريقــة
الحديــث أهــم مــن الحديــث نفســه.
 .5أنصــت بإهتــام  :إنصــت للرســالة التــي يحــاول اآلخريــن إيصالهــا
لك
استمع بـ ( أذنك ) ملا يقال و ركز عىل نغمة صوت املتحدث !
اســتمع بـــ ( عينــك ) كيــف هــي حــركات و أســلوب و تعابــر جســد
املتحــدث !
استمع بـ ( عاطفتك ) ملشاعر و إحساس املتحدث !
استمع بـ ( عقلك ) ألهمية ما يقوله املتحدث !
استمع بـ (وجدانك ) لبوح الروح !
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 .6وضــح شــكوك  :حينــا يريبــك حــدث أو موقــف اســأل الطــرف
اآلخــر ليوضــح لــك عنــد دوافــع و مــررات ترصفاتــه و اســتمع ملــا
يقولــه بوعــي و إنصــاف  .اســأل فهــي اســهل و آخــر طريقــة لفهــم
اآلخريــن.
اســتخدم هــذه األدوات حينــا تقــوم بالتواصــل مــع اآلخريــن لتصبــح
أكــر فاعليــة و تأثــر و لتزيــد مــن رصيــدك العاطفــي لــدى اآلخريــن .
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إدارة االهتاممات

تــأيت األحــداث القاصمــة فتفعــل بنــا مــا تشــاء و تأخذنــا حيــث مــا
شــاءت و كأننــا بــا ارادة أو رغبــة و يحــدث مــا ال نريــد و يــأيت مــا
نحــذر و نأخــذ مــا نحــن لــه كارهــون ,نشــتهي فنحصــل عــى مــا
ينغصنــا و نرتجــي فنجــد مــا نخــاف ،و الحيــاة ال متنحــك امنياتــك إال
بعــد أن تكــون كارهـاً لهــا و الحرمــان هــو الصفــة املالزمــة لحظوظنــا
املتعــرة .هــل تعلــم ملــاذا يحــدث كل هــذا ؟
بسبب االهتامم  ....نعم االهتامم
ادارة االهتــام تشــكل فــارق يف حيــاة الكثرييــن و تصنــع التعاســة و
الســعادة و الحكمــة أو البــادة و تؤثــر بشــكل عميــق عــى شــخصية
و حيــاة العديــد مــن النــاس فاالهتــام يغــذي العقــل الــذي ينتــج
االفــكار و يحــدد نوعيــة املشــاعر التــي تعرتينــا و يختــار لنــا نوعيــة
التجــارب التــي نخوضهــا و الخ ـرات التــي نكتســبها و كل مــا ســبق
يصنــع لنــا حياتنــا التــي نعيشــها.
و قــد نصــح ناصــح و قــال إذا أردت أن تســيطر عــى حياتــك فســيطر
أوالً عــى اهتامماتــك و يف العــامل اليــوم اصبحــت هــذه املهمــة صعبــة
جــدا ً فاملُشــتتات كثــرة جــدا ً و الرتكيــز اصبــح عمليــة شــاقة.
و مســكني هــو ذلــك االنســان الــذي يســلط اهتاممــه عــى مــا ال
ينفــع و األســوأ منــه هومــن يســلط اهتاممــه عــى أمــور تجلــب
املســاوئ و الــرر.
و كلــا تحســنت قــدرة االنســان يف ادارة اهتامماتــه زادت انتاجيتــه
و قـ ّـل توتــره و متكــن اكــر مــن التأثــر عــى مجــرى األحــداث التــي
متــي بحياتــه.
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و ادارة االهتــام تعنــي القــدرة عــى تقليــص املقاطعــات و الحضــور
اليقــظ يف اللحظــة و مضاعفــة الرتكيــز و االنخ ـراط يف االســتغراق يف
األمــور املهمــة و التــي يجــب أن نهتــم بهــا .و أن تكــون مبــادرا ً و
قاصــدا ً و تحــر قبــل الحــدث ال أن تكــون كل افعالــك اســتجابات و
تلقائيــة غــر مدروســة .و أن تعــرف متامـاً متــى ُسق اهتاممــك منــك
و بــدالً مــن أن تركــز يف أمــور اخرتتهــا ميــي اهتاممــك عــى أمــور
غــر نافعــة و مــرة و مل تخطــط لهــا.
إن أهــم مثــار ادارة االهتــام هــو أن نصنــع ألنفســنا حيــاة مــن
اختيارنــا تــدور يف محيــط احالمنــا و اولوياتنــا و مــا هــو مهم بالنســبة
لنــا
فكيف ميكن لنا أن نُدير اهتاممنا و نصنع الحياة التي نُريدها:
أوالً  :تعرف عىل املقاطعات التي تشتت اهتاممك
حــرام أن متــي ايامــك و اوقاتــك يف التجــاوب مــع املقاطعــات و
التنبيهــات التــي تــرق اهتاممــك و تســتهلك تركيــزك و تخــض
تجــارب مل تختارهــا و تكتســب خــرات مل تكــن تريدهــا بتاتــاً.
إن الفجــوة التــي بــن أحالمنــا و واقعنــا هــي املســافة التــي نقطعهــا
يف الرتكيــز بأمــور ال متثــل لنــا أي أهميــة و ال تدخــل ضمــن نطــاق
اولوياتنــا ,و التبايــن الــذي تجــده بينــك و بــن االنســان الــذي تريــد
أن تكونــه هــو اندياحــك خلــف األشــياء التــي ال متثــل ذاتــك.
و زماننــا هــذا كثــر التشــتت و الفــوىض و العــامل اشــتىك ظهــور
التشــتت يف الســبعينات عنــد اكتشــاف الهاتــف و االذاعــة فــا هــو
شــكل شــكوانا اليــوم مــع ظهــور االنرتنــت و األجهــزة املتصلــة بــه و
امللتصقــة بنــا طــوال الوقــت؟
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لــذا كان االســتحواذ عــى االنتبــاه أكــر زخـاً مــن ذي قبل و املنافســة
عــى ذلــك يف احتــدام .دلــت الدراســات انــه حتــى تتعمــق يف الرتكيــز
عــى أمــر محــدد فإنــه يتوجــب عليــك أن تقــي عــى االقــل 15
دقيقــة تركيــز تــام دون مقاطعــة حتــى تدخــل مرحلــة االســتغراق و
التدفــق (و التــي توصلــك بدورهــا ملــدارج التمكــن و االتقــان) ،فــا
الجرائــم التــي ترتكبهــا املقاطعــات فتحرمنــا مــن هــذه امليــزة.
مقاطعات التكنولوجيا:
صنعــت التكنولوجيــا لخدمتــك و ليــس للســيطرة عليــك ،و التنبيهــات
ُصممــت بطريقــة لتلقــط انتباهــك و تــرق اهتاممــك ،فحــاول ان
تخصــص وقــت محــدد ملراجعــة التنبيهــات (إمييــل – و مواقــع تواصل
اجتامعــي) و اال ســتضيع الســاعات تلــو الســاعات يف ال يشء.
و اســتجابتك الرسيعــة لهــذه االشــعارات متنعــك مــن االندمــاج
االيجــايب مــع املهــام التــي بــن يديــك و األهــداف التــي تعمــل يف
تحقيقهــا .لــذا ننصــح اثنــاء انهــاكك يف اعــال مهمــة ان تضــع
هاتفــك عــى وضــع الصامــت.
مقاطعات البيئة:
ضــع حــدودا ً مــع االخريــن ال تجعــل بــاب حياتــك مفتوحــاً عــى
مرصاعيــه للداخلــن يف كل وقــت و خصــص وقــت للزيــارات و
العالقــات و االرتباطــات االجتامعيــة فلنفســك و حياتــك عليــك حــق
فاحفظــه بــإدارة عالقاتــك بــكل وقــت.
مقاطعات العادات:
اضبــط ســلوكك و ركــز اهتاممــك يف املهمــة التــي بــن يديــك دون ان
تســتجيب ألي مقاطعــات عــى األقــل لفــرة ت ـراوح مــا بــن  15إىل
 20دقيقــة
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ثانياً :اخرت بعناية ما سوف تسلط اهتاممك عليه
بعــد أن تعلمنــا كيــف نتعامــل مــع املقاطعــات التي تشــتت اهتاممنا
و تركيزنــا علينــا اآلن أن نعــرف كيــف ميكــن لنــا أن نُديــر اهتاممنــا و
نختــار بعنايــة االشــياء التــي تســتحق تركيزنــا و اهتاممنا.
ركز عىل أهدافك:
لــكل انســان يف هــذه الحيــاة تطلعــات و غايــات و وجــود االهــداف
يف حيــاة الواحــد منــا مينحهــا معنــى و مينحنــا همــة وثقــة و الوقــت
بــدون اهــداف نســعى لتحقيقهــا يضيــع ســدى و يبــدد يف ال يشء.
مرن عضالت اهتاممك
حــدد لــك مهمــة هامــة و اســتغرق فيهــا و ركــز عليهــا و حــدد
لنفســك وقــت خالــص دون مقاطعــات إلنجازهــا  ...و بعــد ان تنجــح
كافــئ نفســك.
امنح االشياء املهمة ُجل اهتاممك
إيــاك ثــم إيــاك أن متنــح شــيئاً أو شــخصاً أو مهمــة أو تجربــة اهتــام
مجــزأ فبذلــك مهانــة و عــدم اتقــان و ضعــف و عــدم اســتنفاع و
ال يشء يدمــر العالقــات مثــل االهتــام املتقاطــع و تخيــل و أنــت
تتحــادث مــع أحدهــم و إذا بــه يقاطــع حديثــك لينظــر بهاتفــه...
أمــر مزعــج جــدا ً.
ركز دوماً عىل االشياء الجميلة
املتشــامئون دامئـاً ينظــرون لألحــداث الغــر جيــدة عــى أنهــا شــخصية
مرتبطــة بهــم و أن القــادم دوم ـاً أســوأ و أنــه ال بصيــص أمــل يبــدو
يف األفــق و أن ال أمــل يف يشء .
و تؤكــد الدراســات أن مــع املامرســة املنتظمــة ميكــن أن يحــور
اإلنســان تركيــزه عــى األشــياء اإليجابيــة و املمكــن يف األحــداث
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و يقــوده اهتاممــه االيجــايب لــرى الحيــاة بصــورة أجمــل و مــن ثــم
يتخلــص العقــل مــن الســلبية يف الرؤيــة و املحاكمــة .و قيــل أن
االهتــام يُشــكل الدمــاغ.
علينــا دوم ـاً أن نتمكــن مــن ادارة اهتاممنــا بالطريقــة التــي تعــود
لنــا باملنافــع و تجنبنــا املضــار التــي يجلبهــا ســوء اســتخدام االهتــام
أو اهاملــه و تركــه دون تحكــم تتخبــط بــه املقاطعــات و تُديــره
أحــداث الحيــاة الغــر محببــة ،و مــع الوعــي لخطــورة دور االهتــام
يف صناعــة الحيــاة يجــب علينــا أن نجعلــه يف دوائــر اولوياتنــا لنعيــش
الحيــاة التــي نريدهــا.
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من أي نوع من الشباب أنت
الشباب اليوم ينقسمون إىل خمسة اقسام :
 .1فاقد للوعي يائس من الحياة :
يجهــل مشــكالته  ,يعيــش يف مربــع فشــل مقيــت ( فقــر  ,جهــل
و إدمــان متعــدد ) ال يعلــم مــا يفعــل و ال يعلــم مــا يريــد أص ـاً ,
ليســت لديــه رغبــة أو قابليــة للتغيــر .فقــد اميانــه باللــه و بنفســه و
بإمكانيــة تحســن أوضاعــه.
 .2واعي و يفتقد لإلرادة :
يعلــم مشــكالته بالضبــط  ,لديــه أمــل يف حــدوث تغيــر يقلــب حياته
 ,يعلــق صــاح ذاتــه و حياتــه بالحصــول عــى وظيفــة أو الــزواج ,
إنــه يبحــث عــن فــرص لعيــش حيــاة جيــدة و حتــى نكــون منصفــن
يجــب أن نقــول أنــه ينتظــر الفــرص  ,مشــكلته إراديــة أكــر مــن
أن تكــون ظرفيــة  ,يعلــم مــا يريــد و لكــن أمامــه عوائــق كثــرة يف
تحقيــق أهدافــه و أهــم تلــك العوائــق ذاتيــة.
 .3مستعد ذو قرار :
يخطــط لحياتــه و يحــدد اهدافــه و يتخــذ ق ـرارت بشــكل مســتمر
ليمــي خطــوات نحــو مــا يريــد  ,يعلــم بالضبــط مــا هــي الخطــوات
الــازم قطعهــا  .يهتــم يف تطويــر و ذاتــه و ينخــرط يف سلســة دورات
تنميــة برشيــة ( بعضهــا حرشيــة).
لكــن يجــد نفســه يف األخــر عاجــز  ...قــد يكــون يفتقــر لإلمكانيــات
و الظــروف شــائكة و الحريــة مفقــودة  ,بيئتــه تٌثقــل حركتــه .
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 .4فعال بال بوصلة :
هــذا النــوع يتســم بالنجــاح و الوســامة  ,يتفاخــر بنجاحــه و يســتثمر
وســامته يف تحقيــق متعــة الشــعور باألهميــة و التفــاف النــاس
حولــه  ,إنــه ناجــح و يحقــق اهدافــه و هــي يف الحقيقــة أهــداف
وضيعــة لكــن املجتمــع يصنــع لهــا هالــة كبــرة  .أكــر مــا يفتقــده
هــذا النمــوذج هــو األخــاق و القيــم  ,لألســف هــو بــا أخــاق و ال
قيــم و لآلســف أيضـاً هــذا النــوع يجــد دعــم كبــر مــن املجتمــع و
الجهــات املانحــة ليــس مــن أجــل وســامته و لكــن الفتقــاره للبوصلــة
فتســتطيع تلــك الجهــة أن تشــكله وفــق مــا تريــد .
 .5ريادي و مبادر :
صناعــة النجــاح ليــس باألمــر الهــن  ,األمــر يتطلــب عمــل متــوازي
متمثــل بنضــال طويــل و مضنــي يف تحقيــق الغايــات ,و اســتامتة
يف الدفــاع عــن املكاســب و عــدم االستســام للســقوط و الســاح
لالنتكاســات أن تحــدث .
الحيــاة الهانئــة هــي الخامتــة الحســنة للعمــر املنقــي بالنضــال و
الكفــاح مــن أجــل غايــة عظيمــة .
و هل هناك غاية أعظم من رضا الله تعاىل عنا .
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إدارة العالقات
تعتــر العالقــات ركــن مهــم مــن أركان الحيــاة الهانئــة ،و أحد أســباب
الســعادة أن يعيــش االنســان يف إطــار عالقــات صحيــة  ،و جــزء كبــر
مــن االوقــات نقضيهــا مــع مــن حولنــا عــى اختــاف االرتباطــات،
و خــال هــذه املعايشــة تحــدث احتــكاكات و اختالفــات و تقاطــع
للمصالــح و تعــارض لوجهــات النظــر و إين أجــزم أن ســبب الكثــر من
املشــكالت التــي يعانيهــا االنســان يف حياتــه ناتجــة عــن تفاعالتــه مــع
اآلخريــن.
و أقــدس عالقــة تجمــع بــن البــر هــي عالقــة االنســان بوالديــه و
أرشفهــا عالقــة األزواج ببعضهــم و أجملهــا عالقــة االصدقــاء الذيــن ال
يجمــع بينهــم إال الحــب ،و أصعبهــا عالقــة زمــاء العمــل.
و العالقات عىل خمسة مستويات( مرتبة عىل حسب األهمية):
 .1عالقتك بالله عز وجل.
 .2عالقتك بالوالدين.
.3عالقتك بالزوج/ة و األوالد.
.4عالقتك باألهل و الجريان.
.5عالقتك مع األصدقاء و الزمالء.
و يجــب أن ال يتعــدى مســتوى عــى آخــر و العالقــة مــع اللــه هــي
األهــم ثــم و الوالديــن و هكــذا.
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قواعد يف بناء العالقات
أوالً اإلنسان روح
أمــر مســتنكر أن نتعامــل مــع اآلخريــن و كأنهــم أدوات جامــدة بــا
روح و نتغــاىض عــن الرتكيبــة العاطفيــة األصيلــة يف كينونــة اإلنســان
...أي إنســان .و يف عــامل األعــال نحــن نديــر االج ـراءات و نتفاعــل
مــع البــر و مصطلــح ادارة البــر يعطــي معنــى غــر منطقــي
لطبيعــة العالقــة الواجبــة بــن النــاس ببعضهــم ،و اإلنســان اليــوم قــد
يتحــول إىل وحــش كارس إذا مل ينمــي النزعــة الروحيــة لديــه ،و إذا
تغافلنــا عــن الــروح خــال تعاملنــا مــع مــن حولنــا فإننــا نعــزز مبــدأ
املصلحــة و النفــع لبنــاء العالقــات دون ملــس الجوانــب الجميلــة
األخــرى القابعــة يف ذات االنســان فتتحــول الحيــاة لســاحة مفتوحــة
للرصاعــات.
إذا تعاملنــا مــع بعضنــا عــى أســاس مــن املنافــع املاديــة الخالصــة و
أقمنــا عالقتنــا وفق ـاً لتلــك الدوافــع فإننــا بذلــك نحــول االنســان إىل
أداة ال قيمــة لــه ســوى مبــا ينتجــه و مــا نســتفيد منــه .خلــو التعامــل
مــن التعاطــف و التقديــر يُحيــل العالقــات إىل معــارك رشســة تحــوي
عــى العديــد مــن الغــش و الخــداع .و فــرض القوانــن مــع غيــاب
الثقــة ال مينــع مــن ارتــكاب الجرائــم و املخالفــات  ،و وجــود األنظمــة
و اللوائــح مــع غيــاب األلفــة ال يصنــع فريــق متعــاون متجانــس،
و كلــا تضاءلــت النزعــات الروحيــة يف العالقــات احتجنــا لفــرض
وســائل وحشــية لتنظيمهــا كالعقــاب و اإليــذاء النفــي و الحرمــان.
إن تنميــة العالقــات الصحيــة بــن البــر تــأيت مــن فضيلــة االهتــام
و الــذي يعنــي االحســاس الصــادق بوجودهــم و حقوقهــم و اشــكال
معاناتهــم و الــوان حاجاتهــم (عبدالكريــم بــكار).
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إن موضــوع تنميــة املشــاعر االنســانية يف العالقــات يســاهم يف تأطــر
العالقــات يف نطــاق الحــب و النبــل و التــآزر و هــذا يعنــي املزيــد
مــن النفــع و الخــر للجميــع.
ثانياً التعاطف
قامــت رشكــة فــورد بتجربــة فريــدة ،أجــروا املهندســن عــى ارتــداء
(حاضنــة التعاطــف) و هــو جهــاز يجعــل مــن يرتديــه يحــايك تجربــة
املــرأة الحامــل (أمل بالظهــر ،ضغــط باملثانــة ،وزن زائــد  ...و استشــعار
حــركات تحــايك ركل الجنــن) و الهــدف مــن هــذه الفكــرة هــو جعــل
املهندســن يستشــعرون التحديــات و الصعوبــات التــي تواجههــا
املــرأة الحامــل عنــد قيــادة الســيارة لتصميــم ســيارات تتناســب
مــع الحــاالت التــي تعرتيه ـ ّن ..و أظــن أن كل مهنــدس ارتــدى هــذا
الجهــاز غـ ّـر تعاملــه متام ـاً مــع زوجتــه و اصبــح أكــر قــدرة عــى
فهــم نفســيتها.
التعاطف هو ادراك شعور و موقف الطرف اآلخر.
مهــارة التعاطــف هــي القــدرة عــى استشــعار مــا يــدور يف خلــج
الطــرف اآلخــر مبعنــى « أن تضــع نفســك مكانهــم « باختصــار
املتعاطــف هــو شــخص غــر أنــاين يــدرك قيمــة مشــاعر مــن حولــه.
إن األشــخاص الذيــن يفتقــرون ملهــارة التعاطــف يجــدون أنفســهم يف
قلــب رصاعــات جانبيــة غــر رضوريــة تعيقهــم عــن تحقيــق أهدافهم
و تحرمهــم مــن صفــاء حياتهــم و هنــاء وقتهــم.
مــن مظاهــر افتقــار العاطفــة عنــد التعامــل مــع اآلخريــن :طلــب
األشــياء بحــدة  ,مقاطعــة الحديــث  ,الــرد العنيــف قبــل معرفــة
مقصــود املتكلــم  ,عــدم االســتامع الجيــد ألقــوال املتحــدث  ,التفاعــل
بغضــب مــع االنتقــادات.
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إن العــامل مــيء بالبــر األنقيــاء و األشــقياء و أنــت ليــس مبقــدورك
تفــادي تأثــر مــن حولــك عــى وجــودك ،عليــك تقبــل ذلــك و لكــن
عليــك أن تعلــم كيــف تحافــظ عــى تألقــك العاطفــي و تبنــي مــن
خاللهــا عالقــات متوازنــة و ذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:
 تجــرد مــن خرباتــك و آرائــك و حــاول أن تتبنــى و تحــايك شــعوراآلخريــن ،أنــت عندمــا تتفهــم دوافــع اآلخريــن و تضــع نفســك
مكانهــم مــن املؤكــد أنــك ســوف تعذرهــم بــل أكــر مــن ذلــك ســتربر
لهــم أفعالهــم و لــن تراهــم أرشار أو غــر منطقيــن ،فغالبـاً مــا تجــر
الظــروف اإلنســان عــى تبنــى موقــف أو ســلوكيات محــددة تجاوبـاً
مــع معطيــات متوفــرة.
 تحقــق مــن صحــة أراء األخريــن و قناعاتهــم ،و بعــد أن ت ُــدركوجهــات نظــر اآلخريــن تحقــق مــن صحــة معتقداتهــم فــإن تقبــل
آرائهــم ال يعنــي أبــدا ً أن تتبناهــا ،فــإن كانــت صائبــة فأيدهــا و إن
كانــت خاطئــة فحــاول أن تنقدهــا و تبحــث عــن جــذور نشــاءتها و
حــاول تصويبهــا.
 تواصــل بعمــق و تحــدث باللغــة التــي يفهمهــا املســتهدفني وانصــت مــن أجــل الفهــم و االســتيعاب و ليــس مــن أجــل انتظــار
دورك لــرد.
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ثالثاً املصداقية و الثقة
يف موقــف مهيــب طرقــت البــاب عــى عميــد الكليــة و طلبــت إذنــه
بالجلــوس ملناقشــة أمــر يخــص اســتاذي و بــدأت أرسد لــه معانــايت
و معانــاة الطلبــة معــه ،و بنظــرة حازمــة قاطعنــي العميــد وقــال يل
توقــف و أخــرج هاتفــه و اتصــل باألســتاذ و طلــب منــه الحضــور
للمكتــب فــورا ً ملناقشــة مشــكلة تخصــه ...و عنــد حضــور األســتاذ
نظــر يل العميــد و قــال لــه اآلن ميكنــك الحديــث.
يحــي ســتيفن كــويف هــذه القصــة و يعلــق عليهــا ( لقــد كان موقــف
هــذا العميــد درس عميــق ال أنســاه أبــدا ً ,و علمنــي كيــف ممكــن
لإلنســان أن يكتســب ثقــة اآلخريــن مــن خــال منعهــم مــن الحديــث
عــن غائــب).
إن الثقــة متثــل العمــود الفقــري للعالقــات و ال ثقــة لكــذاب و
مغتــاب ،إنهــا مصــدر كل يشء جميــل يف العالقــات فأنــت حينــا تثق
مبــن تتعامــل معهــم فإنــك تؤســس وثــاق غليــظ للتــآزر و التعــاون
و التواصــل بأمــان و لــن تظــل خائف ـاً مرتاب ـاً تخــى عــى نفســك
الخيانــة و الغــدر.
بنــاء بيئــة عاليــة الثقــة تصنــع فــارق كبــر يف النجــاح و التفــوق و
تزيــد مــن مســتويات االنتاجيــة و تقلــص حــدوث املشــاكل و تجعلهــا
ســهلة الحلــول ,الحــاس و التعــاون يتضاعــف و الــوالء و اإلحســان
يزيــد و أهــم مــن هــذا كلــه هــو غيــاب التوتــر و القلــق فاإلنســان ال
يشــعر بريبــة مــع مــن يثــق بهــم.
مــن خــال اســتطالع رأي طــال عــدد كبــر مــن املــدراء التنفيذيــن
نتائجــه أظهــرت أن  %55منهــم أكــدوا أن غيــاب الثقــة يشــكل تهديدا ً
حقيقيـاً أمــام منــو املؤسســات التــي يديرونهــا.
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و حســب دراســة حديثــة تشــر إىل أن وجــود الثقــة يحفــز الدمــاغ
إلفــراز هرمــون األوكسيتوســن و بــدوره يســاعد االنســان عــى
الشــعور باالرتيــاح ,و هــذا الهرمــون يعمــل عــى تقليــص مشــاعر
الخــوف حتــى مــن األشــخاص الغربــاء ,فلــو تــم حقنــك بهــذا الهرمون
و اثنــاء ذلــك قابلــت إنســان غريــب فإنــك ستشــعر معــه بارتيــاح
تــام ،و يقــول العلــاء أن التوتــر يثبــط افـراز هــذا الهرمــون لــذا فــإن
االنســان املتوتــر ال يتفاعــل مــع اآلخريــن بفاعليــة.
كيف نبني الثقة:
.1الصــدق :و ال يعنــي فقــط قــول الحقيقــة  ،و لكــن أن تتطابــق
النوايــا مــع األقــوال و تتطابــق األفعــال مــع األقــوال .
.2تقديــر اإلحســان :تبنــى الثقــة مــن خــال تقديــرك ألصحــاب
املســاهامت الجميلــة و أهــل اإلحســان ,هــذا النــوع مــن التقديــر
يحفــز اآلخريــن عــى محــاكاة التفــوق و ادراكــه رغبــة بنوالــه .و
النوايــا الطيبــة مــع الفعــل الــيء ال متنــح صاحبهــا الثقــة.
.3ملــن تُ نــح الثقــة :عليــك أوالً أن تفهــم اآلليــة التــي تتشــكل مــن
خاللهــا الثقــة و أن تفهــم أيض ـاً كيــف و ملــن متنــح الثقــة و أســقط
هــذا التســاؤل عــى نفســك  :أنــت ملــن متنــح ثقتــك و ملــاذا؟
صديقــي يحتــاج للخضــوع لعمليــة صعبــة و هــو يعلــم مقــدار حبــي
و اخــاص و حــريص عــى عافيتــه و بنفــس الوقــت يعلــم أين ليــس
يل يف الطــب.
فهــل تأكــده مــن حبــي و نزاهتــي و وفــايئ يجعلــه يثــق يب إلج ـراء
عمليــة لــه .
أم أن عليــه أن يبحــث عــن طبيــب قــوي ماهــر متمكــن لديــه القدرة
عــى اج ـراء العملية.
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االثقة لها ركنان أساسيان  :الصفات و القدرات
الصفــات تتضمــن نزاهتــك و دوافعــك و نوايــاك مــع اآلخريــن ,و
القــدرات تتضمــن مهاراتــك و نقــاط قوتــك و قدرتــك عــى االنجــاز .
فأنــت قــد تحــب شــخص و تعرفــه باألمانــة و لكــن لــن تثــق بــه يف
مواقــف معينــة بســبب ضعفــه .و العكــس صحيــح،
فقــد تجــد شــخص قــوي و ميتلــك مهــارات جيــدة و لكنــه يفتقــر
للنزاهــة  ،و هــذا لــن تثــق فيــه أيض ـاً.
النــاس دوم ـاً متيــل للثقــة باإلنســان الــذي ميتلــك صفــات القــوة و
قــدرات األمانــة .و تثــق أكــر باألقويــاء ُصنــاع األحــداث.
الصفــات اساســية و دامئــة و رضوريــة للثقــة تحــت أي ظــرف و
موقــف ,القــدرات ظرفيــة و تســتمد أهميتهــا حســب مــا تتطلبــه
الظــروف.
و البــر بفطرتهــا متيــل للثقــة باآلخريــن إال إذا بــدا لهــم مــا يريبهــم
فــا تكــن مــن أصحــاب الشــبهات.
و حتــى يثــق بــك النــاس فعليــك أن متتلــك صفــات األمانــة و قــدرات
األمانة.
 .4كيــف تصنــع نزاهتــك :كــن نزيهــاً أوالً مــع نفســك مــن خــال
ضبطهــا و هزميــة رغباتــك أمــا اإلغـراءات  ،و مــن ثــم ضحــي مبنافعك
لحفــظ مصالــح اآلخريــن عندمــا تكــون املخاطــر كبــرة .خــذ عهــودا ً
عــى نفســك و التــزم بتحقيقهــا مهــا كان األمــر ،هنــا أنــت تؤســس
لبنــاء الثقــة مــع ذاتــك .خــذ عهــودا ً ال يعلمهــا غــر اللــه و ِ
أوف بهــا
و لكــن احــذر مــن وضــع العهــود الكثــرة و الكبــرة فتقــع فريســة
للتقاعــس .و احــرم العهــود التــي تقطعهــا مــع نفســك مثــل احرتامك
للعهــود التــي تقطعهــا لغــرك و لكــن إن كنــت أنــت مــن النــاس
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الذيــن ال يحرتمــون عهــود اآلخريــن فأنــت يف كارثــة .و قــد أثنــى اللــه
عــى ذوي األلبــاب يف كتابــه و قــال (ال َِّذي ـ َن يُوفُــو َن ِب َع ْهـ ِـد اللَّ ـ ِه َو َل
يَ ْنق ُُضــو َن الْ ِميثَـ َ
ـاق).
.5صناعــة الثقــة بالنفــس :أول خطــوة يف مرحلــة بنــاء الثقــة هــي
الثقــة بالنفــس ،التعامــل بثقــة مــع الــذات مهــم جــدا ً و لــن يتحقــق
ذلــك إال مــن خــال اح ـراز انجــازات صغــرة متتاليــة و كــا يقــال
(الثقــة بالنفــس هــي مثــرة االنجــازات الســابقة) ،الفكــرة كلهــا قامئــة
عــى أن نكــون أمــام أنفســنا و أمــام اآلخريــن مــن أهــل الثقــة و
الكلمــة املفصليــة يف أمــر الثقــة هــي املصداقيــة مــع النفــس و مــع
اآلخريــن .و الســلوك املتســق يلعــب دور مهــم يف بنــاء الثقــة و مــا
يهــدم الثقــة بالنفــس عــدم الوفــاء بااللتزامــات الشــخصية.
تبقــى لنــا أن نختــم قولنــا بالتأكيــد عــى أن العالقــات الجيــدة و
املتزنــة رشط اســايس للحيــاة الســليمة.
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لــكل زمــان طبيعتــه و قوانينــه و روحــه التــي متيــزه عــن غــره و
مشــكلة االنســان يف كل عــر
ان انتــاج األفــكار الجديــدة املناســبة لــروح العــر ليــس صعبـاً بقــدر
صعوبــة التخلــص مــن األفــكار القدميــة الباليــة و مشــكلة االنســان
مــع األفــكار تتلخــص يف ملمحــن  :متســكه بأفــكار باليــة و عــدم
قدرتــه عــى انتــاج أفــكار جديــدة.
لألســف أن املســلمني يعيشــون يف الوقــت الراهــن غربــة زمانيــة و
عرصيــة و إن التخلــف املخيــم عــى شــتى جوانــب حياتنــا مــا هــو إال
نتــاج طبيعــي للمســاوئ التــي نحملهــا و منارســها يف جميــع نشــاطات
حياتنــا  ,نحــن نعيــش يف زمــن التكنولوجيــا املتقدمــة و نجــد رشكــة
مثــل أمــازون افتتحــت أول متجــر ذىك بــدون «كاشــر» تقــوم فكرتــه
عــى تطبيــق موجــود عــى هاتــف املســتخدم فقــط ،يتتبــع مــا يقــوم
برشائــه ،ويقــوم بســحب مثنــه مــن رصيــد املســتخدم ،دون الحاجــة
للوقــوف يف طوابــر عنــد نقــاط الدفــع و يف املقابــل تجــد املــرأة يف
بلداننــا تقطــع كيلــو مـرات يوميـاً لســقاية املــاء مــن نقــاط الســبيل
لرتعــى شــؤون بيتهــا .يف النقــاط التاليــة ســوف أقــدم للشــباب نصائح
موجــزة تعينهــم لعيــش روح العــر الحديــث :
أوالً  :تعلم أو ُمت
العمليــة العلميــة ليســت علميــة رتيبــة مملــة ،صحيــح أن ليــس لهــا
جاذبيــة الجانــب الرتفيهــي يف الحيــاة و لكــن بعــد أن يقطــع االنســان
مراحــل طويلــة يف عمليــة تدريــس و تثقيــف نفســه ســيذوق لــذة
العلــم و حالوتــه عندمــا تنعكــس املنافــع و الفوائــد عــى جميــع
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مناحــي حياتــه و وجــوده ,و صحيــح أيض ـاً أن النظــام التعليمــي يف
بالدنــا ممــل و عتيــق و يصنــع البــادة و التخلــف و لكــن مــع وجــود
الثــورة التكنولوجيــة ال عــذر للشــباب بعدهــا يف عــدم صناعــة بيئــة
تعليميــة (مــن خــال االنرتنــت) جاذبــة و ممتعــة و مثمــرة.
العديــد مــن املواقــع تقــدم تعليــم حديــث و ممتــاز و مجــاين أيضـاً
 ..فــا عــذر لــك صديقــي الشــاب بعــدم التعلــم و التطــور املســتمر .
ثانياً  :رفع مستوى االنتاجية ( اضف لعمرك أعامراً)
االنســان العــري يواكــب رتــم الحيــاة الرسيــع مــن خــال انجــاز
العديــد مــن املهــام و تحقيــق العديــد مــن االهــداف بأقــل وقــت
وجهــد و تكلفــة .
فــا وقــت يكفــي إلنجــاز العديــد مــن االعــال املرتاكمــة و إين
ألعجــب مــن الشــباب الذيــن يقتلــون أعامرهــم ( مــن خــال اهــدار
الوقــت ) يف نشــاطات ال تنفــع يف ديــن و ال دنيــا.
مشــكلة الفاشــلني ال تتمثــل بعــدم وجــود وقــت كايف ليحققــوا النجاح
و لكــن مشــكلتهم هــي يف عــدم وجــود أهــداف يضغطــون بهــا عــى
أوقاتهــم و يشــعرون مــن خاللهــا مبعنــى جميــل للحيــاة .
يقــول الدكتــور عبدالكريــم بــكار  :العجــز عــن تحقيــق األهــداف
ليــس هــو املشــكلة التــي يعــاين منهــا معظــم النــاس ،و إمنــا املشــكلة
يف أنهــم ال ميلكــون أي أهــداف!
تعريــف االنتاجيــة  :هــي ادارة الــذات برتكيــز و طاقــة لتحقيــق
االهــداف .
و ترتبــط االنتاجيــة باملهــارات أكــر مــن ارتباطهــا باملعلومــات و
املهــارات تتطلــب مامرســة و تدريــب و ال ميكــن تعلمهــا مــن خــال
الكتــب .
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إن امتــاك االنســان ملهــارات عرصيــة تســاعده عــى رفــع مســتوى
انتاجيتــه و تســهل حركــة معيشــته يف دوائــر الحيــاة .
ثالثاً  :التخصص و عدم الشتات
إن زماننــا هــذا هــو زمــن الوفــرة و الكــرة و التضخــم و الشــاب
الــذي ال يتخصــص مبجــال و يصــوب تركيــزه عليــه ســيجد نفســه ال
يتقــن شــيئاً  ،لقــد انتهــى زمــن العــامل املوســوعي الــذي يفقــه بــكل
يشء و اصبــح التخصــص يف مجــال صغــر هــو مفتــاح التفــوق .
و االنســان املشــتت بــن شــد و جــذب مجــاالت عــدة يجــد نفســه
غــارق يف الســطح دون امتــاك متكــن و اتقــان و متــى مــا خلّــص
نفســه ملجــال مييــل إليــه و ميتلــك بــه قــدرات حقــق مــا عجــز غــره
عــن تحقيقــه .
إين اتعجــب مــن قيــام بعــض املدربــن بالتدريــب مبجــاالت عديــدة
و مختلفــة و يف الغالــب الــذي يتحــدث يف أكــر مــن مجــال ال يتقــن
أي مجــال .
تخصــص مبجــال واحــد فقــط و حــاول أن تضيــف لــه و ســوف تبــدع
بــه و تنجــح بــإذن اللــه .
و ختامـاً أود أن أنهــي حديثــي عــن أســاليب عيــش الحيــاة املعــارصة
مبقولــة للدكتــور عبدالكريــم بــكار :
معظــم النــاس يف األرض يعيشــون خــارج عرصهــم  ،وال ســيام
الشــعوب التــي تســتهلك منتجــات العــر دون املشــاركة يف إنتاجهــا.
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تعلم كيف تسيطر عىل مشاعرك

املشــاعر بنــات األفــكار كــا يقــال و لكــن يف كثــر مــن األحيــان
تعرتينــا مشــاعر غريبــة ال أصــل لهــا يف عقولنــا تُحتِّــم علينــا التــرف
بطريقــة تخالــف منطــق العقــل و الفكــر ...مــاذا يجــري؟
متتلــك عالقــة قويــة و جيــدة مــع بعــض األشــخاص و تــدرك مقــدار
اخالصهــم و حبهــم لــك و لكــن متــر عليــك مواقــف تشــعر فيهــا بعدم
ارتيــاح فيتحــول تعاملــك معهــم مــن اإليجــاب إىل الســلب و تتوتــر
العالقــة و تحــدث نزاعــات تهــدد اســتمرارية مــا يجمــع بينكــم.
و يقول العلم أن الشعور إدراك بال دليل.
و املشــاعر تحــاول أن تقــول لــك شــيئاً أنــت ال تـراه و ال تجــد لــه أي
دواعــي ،كأن توقــف عــن فعــل كــذا و افعــل كــذا دون ادراك واضــح
ألســباب ذلــك ،فقــد تدفعــك مشــاعرك للتوقــف عــن فعــل يشء مــا
لشــعورك بعــدم االرتيــاح أو فعــل يشء مــا لشــعورك بدافــع قــوي
لفعلــه.
إن للمشــاعر ســطوة عــى اإلنســان و انظــر كيــف تفعــل مشــاعر
الحــب و البغــض باإلنســان و كيــف تتحكــم بترصفاتــه .فقــد تدفعــك
مشــاعر الحــب إىل التضحيــة بــكل يشء يف حياتــك مــن أجــل مــن
تحــب و قــد تجعلــك مشــاعر البغــض أن تقتــل و تخــر دنيــاك.
و السؤال املهم هل يستطيع اإلنسان أن يتحكم يف مشاعره؟
دعونا نجرب ذلك.
أوالً  :حدد نوع املشاعر التي تعرتيك
يجــب علينــا قبــل كل يشء أن نجــد مفــردات دقيقــة لوصف املشــاعر
التــي تتغلــل فينــا فمــن اآلن و صاعــدا ً إذا شــعرت بــيء فتوقف
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قليـاً و حــاول تســميته بدقــة ،نعــم ذلــك ليــس بالهــن لكــن تكـرار
املحاولــة ســيجعلك أكــر قــدرة عــى وصــف مشــاعرك.
و سأقدم لكم هنا التصنيفات السبعة للمشاعر االنسانية :
الغضب – الحزن – القلق – البغض – الحب – السعادة – االمتنان
و تحــت كل تصنيــف تنــدرج الكثــر مــن املشــاعر التــي قــد تُشــعلها
األحــداث و املواقــف املختلفــة.
ثانياً :تعرف عىل أسباب املشاعر التي تعرتيك
إن املشــاعر تنتــج عــن األحــداث و املواقــف التــي تحــدث لــك و
تنتــج أيضــاً مــن طريقــة تفســرك لهــذه األحــداث.
إن املخــزون الخــرايت الــذي تشــكل يف الزمــن القديــم ينحــت يف
الدمــاغ رمــوز ذو معنــى يســتخدمها الدمــاغ لتفســر الحــوادث التــي
يجابهــا يف املســتقل ،فعنــد حــدوث أمــر مــا يلجــأ العقــل للتفتيــش
عــن فهــم هــذا املوقــف فتمــده الذاكــرة بتلــك التفس ـرات املرمــزة
يف الدمــاغ ،و مثــال عــى ذلــك إذا مــ ّر أحمــد بتجــارب قاســية يف
املــايض جـراء وقوعــه ضحيــة خــداع كبــر مــن أحــد االصدقــاء الــذي
كان يدعــي حبــه و يتملــق لــه ملقاصــد غــر رشيفــة و اكتشــف ذلــك
متأخـرا ً ,ســنجد أحمــد يفــر كل التجــارب الجديــدة وفــق مخــزون
األمل هــذا و لــو جــد مــن يتــودد لــه لشــكك يف نوايــاه.
و معرفــة أســباب املشــاعر يفيــد أيض ـاً يف تخفيــف حــدة املشــاكل
مــع مــن حولــك ،فقــد تفــر ترصفــات رشيــك عمــرك العدوانيــة عــى
اســاس أنهــا مــن دافــع الغضــب منــك أو كرهــك و قــد يكــون دافعهــا
الحــزن و الشــعور بالنقــص ،أو قــد تفــر كــر اســئلته عــن مــا تفعلــه
أنــه مــن دافــع الشــك و عــدم الثقــة و قــد يكــون مــن استشــعاره
بأنــك لســت لــه أو الخــوف مــن فقدانــك..
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و هكــذا إذا عرفــت اســباب املشــاعر و تعاملــت التعامــل املناســب
معهــا ســيجنبك الكثــر مــن املشــاكل.
إذا حــددت نوعيــة املشــاعر و أســبابها و وصفتهــا بدقــة ســتوفر عــى
نفســك الكثــر مــن الجهــد و التعــب يف حــل الكثــر مــن املشــاكل
التــي تحــدث لــك مــع نفســك و مــع اآلخريــن مــن حولــك.
ثالثاً :عرب عن مشاعرك بوضوح
قمــع املشــاعر يــؤدي إىل نتائــج عكســية عــى عكــس مــا يتوقــع
الجميــع فذلــك يجعلهــا تعمــل ضــدك ال يف صالحــك أو كــا تريــد.
و ال ميكــن إلنســان عــى اإلطــاق قتــل مشــاعره و ازالتهــا و لكــن مــن
النافــع جــدا ً أن يتمكــن مــن ادارتهــا و توجيههــا بالشــكل الصحيــح و
أن ال يجعلهــا تتحكــم بــه فغالبـاً املشــاعر متطرفــة  .و مشــاعرك هــي
نظــام التوجيــه الداخــي لــك و تصبــح أكــر فاعليــة عندمــا ال تحــاول
محاربتها.
و التعبــر عــن املشــاعر بوضــوح طريــق جيــد للتحكــم فيهــا ,فــإذا
أزعجــك زميــل و كتمــت ذلــك عنــه و تكــرر االزعــاج فســيتحول
االنزعــاج إىل بغــض يصعــب الســيطرة عليــه .و إذا مل تســتطع التعبــر
عــن مشــاعرك بالقــول أو الفعــل فحــاول أن تكتبهــا  ..فكثــرا ً مــا
كان القلــم خــر منفــس عــن اغتيــاظ النفــس و اثبتــت الدراســات أن
األشــخاص الذيــن يعــرون كث ـرا ً عــن مشــاعرهم لديهــم قــدرة أكــر
عــى فهمهــا و اســتيعابها و التحكــم فيهــا.
و قبــل أن أنتهــي مــن حديثــي عــن املشــاعر أود أن أؤكــد عــى فكــرة
مهمــة أنــك لــو غضبــت يومـاً و اشــتد غضبــك و خناقــك مــع أحدهــم
و إذا بــك ترطــم رجليــك عــى الجــدر و تكرسهــا أو ترمــي هاتفــك و
يتهشــم  ...ال تلــم غــر نفســك.
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فأنــت بإمكانــك أن تتحكــم مبشــاعرك و جعلهــا مجــرد شــعور و ال
دخــل للحيــاة أو النــاس بتحــول مشــاعرك إىل ســلوك و تــرف.
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الذائقة الجميلة

يعــرف العلــاء الــذوق بأنــه اآلداب التــي تجعلــك تعــرف مــا هــو
الئــق و غــر الئــق ,و البعــض يعرفــه بأنــه ســلوك الــروح.
نشــاهد يشء أنــا أراه جميــل و أنــت تـراه قبيــح  ...و الواقــع ال هــذا
و ال ذاك.
كل ذلــك ينبــع مــن االحســاس و التوجــه الروحــي و الذائقــة
الوجدانيــة.
و الــذوق هــو القــدرة عــى النفــاذ لــروح األشــياء و تحســس مكامــن
الجــال فيهــا .تجــاوز الســطح و التغلغــل يف معــاين األشــياء و
استشــعار مــا ال يــرى و ال يلمــس.
جــاء يف مســند األمــام أحمــد أن غــام كان يســحب شــا ًة لــي يذبحهــا
فشــافه النبــي و قــال لــه هــل عرضــت عليهــا املــاء لعلهــا تُريــد أن
تــرب.
ما هذا الوجدان و الذائقة و اإلحساس مبعاناة أي مخلوق كان.
أمــر النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم الصحــايب عبدالرحمــن بــن عــوف
ملنــاداة النــاس (الصــاة جامعــة) و بعــد أن أثنــى عــى خالقــه خطــب
بالنــاس و قــال يــا أيهــا النــاس ال تطرقــوا الطــر يف أوكارهــا لي ـاً...
اللــه اللــه مــا هــذا الــذوق .
أي ال تصطادوا الطري ليالً  ...فإن الليل أمان لها.
و املؤمــن مرهــف الحــس جميــل االحســاس طيــب االستشــعار ..
تزعجــه املنكــرات و روحــه تأنــف القبــح.
و الشــاب املتألــق يحتــاج لتدريــب ذائقتــه لبلــوغ مــدارج الكــال
االنســاين.
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و االنســان يرتقــي بعاطفتــه و تعاطفــه مــع غــره و تلمــس حاجــات
مــن حولــه.
كيف أمتلك ذائقة جميلة :
ركــز دامئـاً عــى الجوانــب الجميلــة و املرشقــة يف الحيــاة و األحيــاء ...
يف الحقيقــة ان الشــاب الــذواق هــو دامئـاً متفائــل و صاحــب أمــل.
عــرض نفســك عــى األشــياء الجميلــة و النــاس الرائعــة  ...ركــز عــى
الــروح و املضمــون.
اهتــم بــكل يشء يالمــس حواســك  .ال تفتــح بــاب الــروح لــكل طــارق
و وارد.
تنميــة الــذوق مــن خــال رعايــة الحيــاء ،و الحيــاء ميــزة ت ُجمــل
اإلنســان و فــرق كبــر بــن الخجــل و الحيــاء  ...الحيــاء حيــاة و
الخجــل خــوف و تــردد .و اتعجــب أيــش بقــى لإلنســان مــن لطــف
و ذوق اذا فقــد حيائــه.
اســتمع جيــدا ً لنــداءات الــروح و هواتــف القلــب  ...و اسرتســل مــع
تدفــق املعــاين التــي تالمــس شــغف وجدانــك.
قــدم معانيــك بوســائل جميلــة غــر الــكالم و اجعــل االخريــن
يتحسســون جاملــك مــن خــال وســائل مختلفــة .
الــذوق أن تحــرم االختــاف ال تجــر االخريــن للتــايش معــك يف كل
يشء يعجبــك ،احــرم االختالفــات التــي بينــك و بــن مــن حولــك حتى
و إن كان أقــرب النــاس لــك  ..اعطيــه مســاحة يتحــرك فيهــا بــدون
ضغــط ...دعــه يعيــش ذاتــه التــي يحبهــا.
التعامــل مــع النــاس مبــا يليــق فيــك ال مبــا يليــق فيهــم و أن ال تغــرك
املظاهــر فتعطــي اهتاممـاً لصاحــب املنصــب او الجــاه و الـراء ...أن
تبتســم للفقــر و تصافــح املســكني و تعطــف عــى الضعيــف.
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غض الطرف عن محارم و أخطاء الناس و هفواتهم .
مــن الــذوق عــدم املجاهــرة بالفواحــش و التعفــف بالــكالم و القــول
الطيــب و عــدم ارســال او اســتقبال النكــت البذيئــة .
تشــجيع األعــال الفنيــة و الحــرص عــى االبــداع و تــذوق الجــال يف
املعــاين العميقــة و حــث النفــس عــى الرســم و ســاع املوســيقى و
ترتيــل آيــات القــرآن و التأمــل يف الطبيعــة الخالبــة.
و الفــن مــن الــذوق و هــو وســيلة للتعبــر عــن أحــداث الحيــاة
بطريقــة جامليــة .قــد تكــون صــورة أو رســمة أو قصيــدة أو أغنيــة
هادفــة ال تخاطــب الغرائــز .
ال تعــرض قلبــك عــى الفــن فتطمــس فطرتــك الجميلــة و نقــاء ذاتك.
اربأ بنفســك و دع السفاســف و املســاوئ.
ذائقتــك تخــرب عندمــا تتــرف بأســلوب مخالــف لقيــم الجــال
التــي بحياتــك.
الفرق بني االنسان و الحيوان ليس العقل و لكن الذوق.
الذوق هو حسن صحبة املوجودات .
و من الحنني إىل الكامل ينشأ الذوق.
الذوق ابصار حركة الجامل يف األشياء من خالل النفاذ إىل روحها.
الذوق أن تعتمد عىل روحك عند مبارشتك الحياة.
الــذوق مهــارة متكنــك مــن قــراءة مفــردات الجــال يف صفحــات
الكــون.
الــذوق ليــس أداة الستشــعار الحقائــق و لكنهــا أداة الستشــعار
مكامــن الجــال.
الذوق حسن التقاط الحسن الكامن يف ذوات املوجودات.
الذوق أن تظل أقاليم قلبك مفتوحة للغزو الفاتن.
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الــذوق هــو أن تســتخدم حواســك لتلتقــط الجــال اال متناهــي يف
املوجــودات لكــن بــرط أن تضبــط الالقــط عــى تــرددات الــروح.
و الحــواس هــي أدوات التلقــي لــذا عليــك تطويرهــا مــن خــال
تدريبهــا عــى تــذوق الجــال  ...عرضهــا عــى املحاســن فقــط.
أسمى ما يتقنه الذّواقني هو التجاوز .
أعظم الجامل هو ما خفي جامله عن النظرة العابرة.
ال تكرث االيضاح فالتفسري يفسد الجامل.
الشغف يطلق عنان الذوق و الشوق وسيط رسيانها.
ال تنــى مامرســة الــذوق يف مبارشتــك للحيــاة و تعــارشك مــع
املوجــودات  ...و ابــدأ مــع ذاتــك
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الطالقة الفكرية

مــن رشوط التفــوق يف هــذا الزمــان الصعــب هــو القــدرة الدامئــة
عــى التحســن املســتمر مبعنــى ثــاين أن يكــون يومــك خــر مــن
أمســك و نســختك اليــوم أفضــل مــن نســخة األمــس  ..و هــذا ليــس
بالــيء اليســر مطلــوب جهــد مضاعــف و تضحيــات كبــرة عــى
مســتوى الرتفيــه و حــب الراحــة و الكســل.
التفكــر هــو عمليــة تهــدف إىل معرفــة يشء مجهــول مــن خــال
اســتخدام املعلومــات و األدوات العقليــة األخــرى مثــل الخــرة و
الوعــي و التوجــه الشــعوري .و أهــم غايــة يف التفكــر هــو أن تصــل
لفهــم األشــياء عــى مــا هــي عليــه .ال كــا يصــور لــك هــواك.
علينــا أوالً أن نعــرف أيــش العوامــل املؤثــرة يف التفكــر و تجعلــه غــر
صائــب أو يــؤدي لنتائــج غــر مرغوبــة .
أول و أهــم مؤثــر عــى عمليــة التفكــر هــو املشــاعر أو العواطــف
و دامئ ـاً مــا يضطــرب التفكــر ملــا تدخــل العاطفــة فتجــر النتيجــة
لتصبــح متوافقــة مــع م ـراد القلــب  ..يعنــي ذلــك حــدوث ميــان و
عــدم موضوعيــة.
ثــاين مؤثــر هــو املعلومــات الخاطئــة إذا فكــرت بــيء و انــت عندك
معلومــات خاطئــة عنــه بتكــون تصــور خاطــئ و غــر صائــب لــذا
توفــر معلومــات خاطئــة تلخبــط كل عمليــة التفكــر .
ثالــث مؤثــر عــى عمليــة التفكــر هــو الجهــل  :و الجهــل هــو نقــص
يف املعلومــات تخيــل أنــك قمــت بتشــغيل (عصــارة طعــام) دون أن
تضــع عليهــا أي يشء  ...مــاذا ســينتج عــن عمليــة تشــغيلها  ..ال يشء.
و هكــذا التفكــر بــيء تجهلــه يكــون نتيجتــه ال يشء.
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و رابــع مؤثــر هــو الهــوى  :ملــا تأخــذ املواضيــع عــى محمــل شــخيص
فإنــك بــكل تأكيــد بتخالــف الصــواب و ســوف تصــل لنتائــج غــر
موضوعيــة .
إذن حتــى يكــون تفكــرك يكــون ســليم و التفكــر الســليم رشط
أســايس للتميــز و التفــوق يجــب عليــك مــا يــي:
.1تــزود باملعرفــة و تعلــم  :العلــم هــو أرشف مــا يطلبــه اإلنســان
وقــد ذهــب علامؤنــا إىل قــول أن طلــب العلــم النافــع أعظــم أج ـرا
مــن صــاة النافلــة ... .ال تتوقــف عــن التعليــم مهــا كان عمــرك و
مفهــوم التعلــم أكــر مــن أنه يكــون محصــور يف املــدارس و الجامعات
 ..االن التعليــم متــاح بــكل مــكان  ..حتــى يف اليوتيــوب  ..و كلــا
ارتفــع املســتوى التعليمــي عنــدك و عرضــت عقلــك ملعلومــات أكــر
و منهجيــات فكريــة أكــر صــارت العمليــات العقليــة لديــك أقــوى.
.2تجــرد مــن خرباتــك  :احيانـاً الخـرات الســابقة تفــرض نفســها عــى
التفكــر  ..فلــو فكــرت مث ـاً بزيــارة مطعــم و أخــر تجربــة لــك يف
هــذا املطعــم ســلبية  ..تفكــرك عــن هــذا املطعــم بيكــون ســلبي
 ...عشــان كــذا حــاول تتجــرد مــن الخــرة التــي لديــك خاصــة ملــا
تتكــون هــذه الخــرة مــن تجربــة واحــدة و غــر دقيقــة .لكــن لــو
لديــك خــرة مرتاكمــة مــن عــدة تجــارب و شــواهد متســك بهــا عنــد
التفكــر .ألنهــا غالب ـاً بتكــون صائبــة.
.3حافــظ عــى دماغــك  :كــا ان االنســان يشــيخ و يعجــز فــكل عضــو
فيــه يشــيخ و يعجــز و هــذه ســنة الحيــاة لكــن يف مامرســات محــددة
تســاعدك يف إنــك تحافــظ عــى عقلــك و تخليــه شــباب  ...الســهر و
التدخــن و القــات و االفــام االباحيــة و الكســل الذهنــي و أشــياء
اخــرى تصيــب العقــل بالبــادة.
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حــاول دامئ ـاً انــك تفكــر بأشــياء معقــدة و صعبــة و اعــر دماغــك
تلقائي ـاً ســوف تجــد قدراتــك الذهنيــة تتطــور و تنمــو.
إن رأس املال الحقيقي لإلنسان هو عقله و أفكاره النرية.
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اللياقة النفسية

الحيــاة مــرح رصاع ناعــم و الشــاب بــكل لحظــة معــرض أنــه يتلقى
صدمــات و يواجــه صعوبــات تهــده و تكــره ،و لــو كان الشــاب
ضعيــف و نفســه هشــة فاحتــال كبــر إن أي صدمــة يتلقاهــا تأثــر
عــى حياتــه بشــكل ســلبي كبــر فينكــر و يعيــش دور الضحيــة و
يتقاعــس و مــا يكــون لــه أي دور مثمــر يف الوجــود.
و يف حديثنــا عــن اللياقــة النفســية ســنحاول تقديــم نصائــح تســاعد
الشــاب يف تلقــى صدمــات الحيــاة بــكل مرونــة و ثقــة و ثبــات و
يتفــادى الخســائر و ســوف نتعلــم ســوي ًة كيــف نواجــه تحديــات
العــر بــروح متوثبــة..
قــد تجــرك الحيــاة انــك تتعامــل مــع شــخصيات صعبــة و ســيئة
زميــل دراســة أو عمــل قريــب أو جــار  .و مــا يكــون عنــدك قــدرة
عــى تبديــل االشــخاص و كل يــوم تــذوق معهــم صنــوف العــذاب.
أحيان ـاً تضعــك الحيــاة يف كارثــة صحيــة تفقــد معهــا قدرتــك عــى
فعــل أي يشء و تشــعر بعجــز كامــل.
و أحيان ـاً تنعــدم امامــك الفــرص و تعيــش عاطــل و الحيــاة تقــدم
لــك خيــارات كل واحــد أســوء مــن الثــاين.
كل هذه مناذج للصعوبات التي نواجها يف حياتنا.
يف النقــاط التاليــة ســوف أذكــر لكــم خطــوات تعــزز مــن لياقتكــم
النفســية ملواجهــة تحديــات الحيــاة برحابــة و ثقــة:
.1قيم ذاتك و قدراتك
االنســان الالئــق نفســياً ال تكــره كلمــة و ال يهزمــه موقــف صعــب,
و الشــاب لــو عنــده رصيــد انجــازات ســابق لــن يتأثــر كثـرا ً باملواقف
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املحبطــة .و الشــاب لــو فهــم نقــاط قوتــه و ضعفــه بشــكل جيــد
ســوف يختــار بعنايــة التجــارب و املشــاريع التــي ســيخوضها و غالبـاً
يســتثمر نقــاط قوتــه يف األعــال املناســبة و يتفــادى االنتكاســة التــي
ممكــن تحــدث بســبب انخراطــه بأعــال او تجــارب هــو ضعيــف
فيهــا.
.2ال تخــف مــن ارتــكاب األخطــاء  :لدينــا قناعــة متأصلــة أن اإلنســان
الجيــد ال يرتكــب أخطــاء و ال يخالــف القوانــن و ال يعــارض الســن ّن
و أنــه ال يخفــق حتــى مــن أول محاولــة  .لكــن التجــارب تثبــت لنــا
أن اإلنســان الــذي لديــه مســاحة واســعة الرتــكاب أخطــاء هــو األكــر
قــدرة عــى اإلبــداع  ,و قــال يف ذلــك غانــدي ( ال قيمــة للحريــة التــي
منتلكهــا إذا مل يكــن لدينــا حريــة ارتــكاب أخطاء) .و لدي تســاؤل ملاذا
نحــن ال نعطــي اآلخريــن مســاحة كافيــة لإلقــدام عــى األعــال التــي
تزيــد مــن احتامليــة وقــوع أخطــاء  .و دامئـاً نُصنــف مــن يرتكبونهــا
عــى أنهــم غــر أكفــاء و ليســوا مؤهلــن  .و نظــن أن النجــاح ال
يحققــه إال الخـراء و ال يحققــه اصحــاب املحاولــة و التجربــة.
.3تخلــص مــن عيوبــك و ال تحــاول اخفاءهــا  :االنســان الــذي يســعى
للتخلــص مــن العيــوب التــي تخفــض مــن مســتوى التقديــر الــذايت
يشــعر براحــة ضمــر و هنــاء قلــب و ســكينة روح و دفء وجــدان ،و
يشــعر بنــوع مــن التأنــق و التألق الــذايت .و اكتســاب املعرفــة الجيدة
و الفكــر القويــم مفتــاح للتواصــل االجتامعــي الجيــد و التعايــش و
التشــارك مــع النــاس فــا يظهــر االنســان مبظهــر الجاهــل أو الغبــي .
و محاولــة تغيــر العيــوب اهــون مــن مكابــدة اخفاءهــا.
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 .4عليــك بالتــأين  :إذا أجربتــك متغـرات الوقــت التخــاذ قـرار رسيــع
ملواجهــة التحديــات املفاجئــة كل مــا عليــك فعلــه هو التــأين و التمهل
وعــدم ابــداء أي تــرف تجــاه األمــر الطــارئ فغالب ـاً ان ردة الفعــل
املســتعجلة تكــون مضطربــة وغــر رشــيدة .ان مواجهــة العواصــف
ال مينــع حدوثهــا ولكــن االنحنــاء قلي ـاً لجعلهــا متــر مينــع حــدوث
كــوارث و هــذا االنحنــاء ليــس هزميــة و خضــوع و لكنــه حكمــة.
.5متســك باألمــل  :أي كارثــة أو مصيبــة مهــا كانــت كبــرة فإنهــا
ســتمر و لــن تــدوم .إن مواجهــة التحديــات بهــذه النفســية و مــع
هــذا األمــل ســيجعلها أهــون مــا هــي عليــه والتجــارب أثبتــت ان
النــاس الذيــن يخوضــون تجــارب صعبــة و لديهــم أمــل بالتجــاوز،
فــرص نجاحهــم تتضاعــف عــن غريهــم  ...و يف بحــث قــام بــه العلامء
عــى الفـران و ضعــوا فــأر يف صفيحــة مــاء فظــل يقــاوم الغــرق ملــدة
 15دقيقــة و بعدهــا استســلم ...و قامــوا بتكـرار التجربــة ولكــن قبــل
مــا تنتهــي مــدة  15دقيقــة اخــذوا الفــار و طلعــوه مــن املــاء و مــن
ثــم أرجعــوه ،يف املــرة الثالثــة أعــادوه للــاء فظــل يقــاوم مــع وجــود
أمــل الخــاص  ...فكــم تتخيلــوا اســتمرت محاولــة خالصــه  ...ضعــف
أو ضعفــن  ...ظــل يقــاوم أكــر مــن  65دقيقــة .نعــم إن مواجهتــك
للتحديــات مــع وجــود أمــل يزيــد مــن قدرتــك يف تخطيهــا.
 .6اتســلح باإلميــان  :صدقــوين مواجهــة تحديــات الحيــاة بــدون اميــان
و ثقــة بفــرج اللــه صعــب جــدا ً و املؤمــن يف الحيــاة مثــل شــجرة
بجانــب نهــر ترتــوي منــه  ,و امللحــد مثــل شــجرة بصحـراء قاحلــة مــا
لهــا أي مصــدر ســقيا .ملــا تعانــدك الحيــاة ال تعاندهــا  ...كــن لين ـاً
و ال تدافــع و تعانــف و بتلقــى الوقــت يلــن معــك و بهــدوء حــاول
تحــدث التغيــر الــي تتمنــاه.
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التحسن املستمر

واحــدة مــن أهــم الفضائــل التــي ميتلكهــا الشــاب املتفــوق هــي
دميومــة احــداث التحســن املســتمر يف شــتى جوانــب الحيــاة,
الشــخيص – املهنــي – العالقــات – و التعبــدي .
و خاصــة يف زمــن كهــذا فــإن التوقــف يعنــي التأخــر و االنســان لــو
مــا حــرص عــى مواكبــة التغيــر و مطــاردة التطويــر بيلقــى نفســه
قابــع يف التاريــخ و الزمــن يتغــر.
يف الخمســينيات كانــت اليابــان معروفــة بأنهــا بلــد فقــر االمكانيــات
و لكــن مــن خــال تحليــل البيئــة الثقافيــة و خــال  20ســنة فقــط
قــدرت اليابــان انهــا تصنــع منتجــات بجــودة عاليــة و تكلفــة قليلــة
و ذلــك بواســطة اعتامدهــم عــى منهــج التحســن املســتمر يف شــتى
جوانــب الحيــاة .و مــن يقــدر االن عــى أن ينافــس اليابــان .
و لــو قبــل  600ســنة قمــت بكتابــة مذكراتــك و قرأهــا النــاس بعــد
موتــك مبائتــن او ثالمثئــة ســنة فلــن يجــدوا فــارق كبــر يف طبيعــة
الحيــاة و طرائــق العيــش  ,لكــن أنــت اليــوم لــو كتبــت مذكراتــك
و تركــت جــدك يقرأهــا أو أي شــخص عــاش قبــل  100ســنة فإنــه
ســوف يصعــق و لــن يصــدق مــا يقــرأه  ...تغــر شــكل الحيــاة متامـاً
و الــذي غريهــا :االنرتنــت – التقنيــة – الــذكاء االصطناعــي .
و لألســف هــذه التطــورات غــرت حيــاة البرشيــة بــل غــرت اإلنســان
نفسه .
و هناك ثالثة سامت للحياة الجديدة :
التجــرد مــن االنســانية – فقــر االهتــام – التعقيــد ( كل يشء أصبــح
صعب )
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و هناك خمسة مالمح ترسم صورة املستقبل
.1التكنولوجيا
انرتنــت األشــياء – السوشــيال ميديــا – الــذكاء التقني  ,هنــاك توقعات
أن عــدد االجهــزة املتصلــة يف عام  2022ســتكون  40مليــار جهاز .
 .2العوملة
سهولة و سعة التواصل  ,رسعة الحركة  ,عاملية الحدث .
 .3ثورة املعلومات – االنفجار املعريف
العلــم يتضاعــف كل ســتة أشــهر و امتــاك املعرفــة و املعلومــة
الصحيحــة و الدقيقــة مينــح القــوة و التفــوق .
 .4امليول الريادي
عــزوف الشــباب عــن الوظائــف و اتجاههــم لتأســيس أعاملهــم
الخاصــة ,هنــاك  200مليــون مــروع خــاص – تعتمــد أمريــكا يف 70
 %مــن اقتصادهــا عــى املشــاريع الخاصــة .
 .5املجتمع الذيك
تعزيــز ثقافــة النجــاح  ,إعــاء قيمــة االبــداع  ,تحســن امل ـزاج العــام
للــذوق و الجــال و انفتــاح الوعــي االنســاين عــى مامرســة االبــداع
يف شــتى املجــاالت .
و ليــس حديثــي عــن هــذه االشــياء و لكــن عــن الحيــاة التــي تغــرت
و يجــب عــى االنســان ان يواكــب تغريهــا ليجــد لــه مــكان فيهــا.
و كيــف ميكــن للشــاب أن يواجــه تحديــات العــر الحديــث و
يواكــب اســتحداثاته مــن خــال التحســن املســتمر.
 .1اســتغل التكنولوجيــا  :فتحــت التكنولوجيــا بــاب واســع للتعليــم
الشــخيص فهنــاك منصــات تدريبيــة و تعليميــة كبــرة و أصبــح مــن
املمكــن االن انــك تكمــل دراســتك العليــا و انــت يف منزلــك مــن
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خــال التعليــم عــن بعــد  ...فــا عــذر لــك صديقــي الشــاب بالتخلف
الــذي تعيشــه و بــاب التطــور مفتــوح لــك عــى مرصاعيــه و مــن
املواقــع التــي ممكــن تســتفيد منهــا ( Edrak – Rwaq – Coursera
 )– Udemy - futurelearn.com Khanacademyو مواقــع
التواصــل االجتامعيــة ممكــن تكــون وســيلة مــن وســائل التواصــل
مــع النــاس االيجابــن أصحــاب الفكــر و النــاذج املرشقــة يف املجتمــع
..أعــرف بعــض النــاس كان الفيــس بــوك أحــد أهــم نقــاط التحــول يف
حياتهــم و لكــن عندمــا اســتغلوه بشــكل صحيــح.
.2التخصــص و عــدم التشــتت  :زمــان كان ممكــن الواحــد لــو قــرأ
عــرة أو عرشيــن كتــاب يف الطــب أو الجغرافيــا أو الفقــه أصبــح
ملــم و عــامل زمانــه بتلــك التخصصــات ألن اجــايل الكتــب يف الزمــان
القديــم مــا كان يتجــاوز  200كتــاب  ...و لكــن ملــا تعــرف اليــوم ان
العلــم يتضاعــف كل ســتة أشــهر
و ان امريكا وحدها تنتج أكرث من  2مليون كتاب شهرياً
و الصني تنتج  3مليون كتاب سنوياً
و ان املعلومــات التــي تنتــج يف الثانيــة أكــر مــن املعلومــات التــي
كانــت تنتــج يف ســنني
ماذا يعني هذا الكالم بالنسبة للشباب ؟
يعنــي انــك لــو مــا تتخصــص يف مجــال واحــد و تركــز عليــه لــن
تتمكــن منــه
و انــك لــو مــا تتابــع كل جديــد يف تخصصــك بشــكل متواصــل فإنــك
بعــد ســتة أشــهر بتكــون خــارج التخصــص متام ـاً حتــى لــو درســته
أربــع ســنوات.
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و انــك رضوري تقــرأ يف تخصصــك كل شــهر عــى األقــل كتابــن لتكــن
متواكــب مــع تطوراتــه.
و ان وفــرة املعلومــات هــذه تشــتت عليــك اهتاممــك و تركيــزك و
تصبــح بالفعــل و كأنــك غــر مركــز بــيء و ال فاهــم يشء.
و انــك مــن أجــل تحقيــق الغايــة القصــوى عليــك أن تركــز يف مجالــك
و متنحــه االهتــام و الوقــت الــذي يســتحقه.
.3اختــر فاعليــة املحــاوالت  :بعــض التجــارب و املحــاوالت تنفــع
مــع غــرك و ليــس مــن الــروري أن تنفعــك أنــت أيض ـاً  ...أحيان ـاً
تبــذل جهــود جبــارة للتحســن يف أمــور محــددة يف حياتــك و تالحــظ
أن ليــس لــه تأثــر ايجــايب يذكــر  ,و لألســف هنــاك شــباب يظلــوا
متمســكني بهــذه املحــاوالت لوقــت طويــل و كأن اللــه مل يخلــق
فــرص أو وســائل تطويــر أخــرى.
.4معادلــة منحنيــات النمــو  :يف بعــض األمــور التــي نحــاول مبارشتهــا
نحــرز تحســن كبــر و رسيــع يف البدايــة و بعدهــا نشــعر ان معــدل
التحســن بــدأ يقــل ,و يف أمــور أخــرى التحســن يف البدايــة يكــون
بطــيء و صعــب و مــا تالحــظ أي تحســن إال بعــد مــرور وقــت كبــر.
الكثــر يظــن أنــه بقــدر الجهــد و الوقــت الــذي تبذلــه يف تحســن
أي جانــب ســيعطيك نتائــج مامثلــة و لكــن هــذا غالبـاً ال يحــدث يف
الحيــاة .و التحســن لــه شــكلني:
الشــكل األول  :التحســن يف البدايــة يكــون رسيــع و كبــر و لكــن
مــع مــرور الوقــت مســتوى التحســن يقــل ( مث ـاً الراغــب بنقصــان
الــوزن ســوف يالحــظ بالبدايــة أنــه خــر  5كيلــو بفــرة قصــرة و
لكــن مــع مــرور الوقــت بيكــون خســارة هــذا الــوزن يحتــاج وقــت
و جهــد كبــر)
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العمــل الــذي ترغــب بإنجــازه يف هــذا النــوع ســوف تنجــز  %70منــه
يف فــرة قصــرة و ال  %30املتبقــي ســتنجزه يف أضعــاف الوقــت.
الشــكل الثــاين  :األمــور التــي يكــون فيهــا التغيــر و التحســن
بالبدايــة بطــيء و صغــر و لكــن معــدل التحســن يزيــد مــع مــرور
الوقــت (مثــل الــركات الناشــئة) و كــا يقــال أن أول مليــون صعبــة
و الباقــي ســهل الحصــول عليهــا ,كل مــا عليــك فعلــه هــو انــك تعرف
نــوع املنحنــى الــذي أنــت فيــه عشــان تعــرف تتعامــل معــه و مــا
يصيبــك احبــاط  .البــطء و التأخــر ليــس بالــرورة يكــون ســببه أنــت
و لكــن هــذه هــي طبيعــة الحيــاة و مــع كل ذلــك انصحــك بشــيئني
املثابــرة و الصــر.
و ال زم تعــرف انــك إذا مل تتغــر لألفضــل ســوف .تغــرك الحيــاة
لألســوأ
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مهارة التشبيك

هل ممكن االنسان ينجح مبفرده بدون مساعدة أحد؟
التجــارب برهنــت يل ان العالقــات الجيــدة هــي جــزء مهــم مــن
نجــاح أي انســان ,و مهــارة التشــبيك متثــل القــدرة عــى بنــاء عالقــات
عميقــة و كثيفــة مــع البــر.
يقــال ان املشــكلة التــي يشــاركك فيهــا اآلخريــن نصــف محلولــة ،و
هــذا الــكالم صحيــح جــدا ً و النــاس بطبيعتهــم يطيقــون البــاء الــذي
يشــاركهم فيــه اآلخريــن و ال يطيقونــه لــو شــعروا أنهــم يكابــدوا هــذ
البــاء وحدهــم .
البعــض يعــرف مهــارة التشــبيك  :مهمــة غــر ســارة لتبــادل املصالــح
مــع الغربــاء  ...نــوع مــن الــرف الغــر مســتحب.
هنــا اريــد الحديــث عــن كيفيــة أنــك تصنــع لــك جيــش مــن املؤيدين
و الحلفــاء الــذي يســندوك باألوقــات العاصفــة و يدافعــوا عنــك
بغيابــك و يســاعدوك وقــت مــا تحتــاج و يحمــوك وقــت املــآيس و
ينصحــوك وقــت الحاجــة و ينقــذوك اذا شــاهدوك تغــرق.
وجــود جيــش مــن الحلفــاء معــك مينحــك املزيــد مــن املنافــع
املتبادلــة ,مهامــك ســوف تنجــز برسعــة و اهدافكــم مــع بعــض
ســتتحقق بســهولة و يــر.
أنــا جربــت هــذا الفــن مــن املهــارات و احــب أقــول لكــم أنــه و
خاصــة وقــت األزمــات تأثــر الحلفــاء يكــون كبــر يف الدفــاع عنــك و
الوقــوف بصفــك ،و أحيانـاً خمســة مــن الحلفــاء املقربــن أفضــل مــن
 50مــن املعــارف الســطحيني.
الحلفاء قد يكونوا أصدقاء و قد ال يكونوا أصدقاء و املقصود
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بالتشــبيك أو الحلفــاء هــو بنــاء قاعــدة عالقــات شــبكية متبادلــة
املنافــع لكــم تســاعدوا بعضكــم بتحقيــق أهدافكــم ،و الحلفــاء
تتعمــق عالقتهــم ملــا تكــون أهدافهــم مشــركة.
ال تســتهني بقــدر أي أحــد فأحيان ـاً أشــخاص تشــوف مــا لهــم قيمــة
يجعــل اللــه فيهــم بركــة الحلــول التــي تحتاجهــا ...و العجيــب
يف موضــوع الحلفــاء أنــه مــا يهــم كيــف هــم يكونــوا و مــا هــي
مناصبهــم فمــن املمكــن أن تلقــى الحلــول التــي تحتاجهــا عنــد نــاس
مــا لهــم أي تأثــر و ال جــاه.
إذن كيــف ممكــن الشــاب يكــون لــه شــبكة مــن التحالفــات ذو
النفــع املتبــادل:
.1ادعــم النــاس عــى اختــاف اجناســهم دون انتظــار أي مــردود و
حديــث الرســول يف هــذا الشــأن واضــح ( إن اللــه يف عــون العبــد مــا
دام العبــد يف عــون أخيــه) (مــن مــى يف حاجــة أخيــه؛ كان خ ـرا ً
لــه مــن اعتــكاف عــر ســنني ) و ســبحان اللــه ســتلقى الخــر الــذي
قدمتــه لغريــب كان أو قريــب ...فقــط اعمــل الخــر و ســاعد أي
انســان تظنــه محتــاج و اللــه ال يضيــع أجــر املحســنني  ...و اللــه عــز
وجــل ســوف يحــول لــك يف وقــت حاجتــك مــن يخدمــك و يســندك.
.2تحــى باإلخــاص  :و االخــاص صعــب ألنــه يســتلزم التحكــم بالنوايا
الخفيــة ،دافــع عــن غــرك يف غيابــه .اصــدق يف حديثــك و مواعيــدك
و قــدم للنــاس الخدمــات بإخــاص دون مجاملــة .
.3مالمــح الصــدق  :النــاس يكتشــفون رسيعــاً مامرســات النفــاق و
الكــذب  ,و الثقــة هــي أســاس بنــاء العالقــات الناجحــة لذلــك يجــب
أن تكــون صادق ـاً يف كل حركتــك و أفعالــك و إال خــرت ثقــة مــن
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حولك و كام يقال ( اإلخالص يُرى يف عني الناظر ) .
.4الفطنــة االجتامعيــة  :القــدرة عــى فهــم الواقــع و األحــداث و
الســلوك برسعــة و دقــة
.5التأثــر الشــخيص  :القــدرة يف التأثــر عــى طرائــق تفكــر اآلخريــن
مــن خــال ادراك تفضيالتهــم و أجنداتهــم الخاصــة  ,و أيض ـاً هــذه
املهــارة تعنــي القــدرة عــى أقلمــة رســائلك اللفظيــة لتتناســب مــع
حاالتهــم و ماالتهــم .
صاحــب التأثــر الشــخيص انســان محبــوب و النــاس ال تنــى املواقف
املؤثــرة التــي المســت مشــاعرهم و صنعــت لهــم احســاس جميل.
.6العطــاء الغــر محــدود  :اعطــي دون ان تســأل عــن مقابــل  ...مــن
يريــد أن يبنــي عالقــات ال يفكــر باألخــذ فقــط يعطــي .
.7كن أهالً للثقة :الثقة لها ركنان أساسيان  :الصفات و القدرات
الصفــات تتضمــن نزاهتــك و دوافعــك و نوايــاك مــع اآلخريــن ,و
القــدرات تتضمــن مهاراتــك و نقــاط قوتــك و قدرتــك عــى االنجــاز.
فأنــت قــد تحــب شــخص و تعرفــه باألمانــة و لكــن لــن تثــق بــه
يف مواقــف معينــة بســبب ضعفــه .و العكــس صحيــح ،فقــد تجــد
شــخص قــوي و ميتلــك مهــارات جيــدة و لكنــه يفتقــر للنزاهــة  ،و
هــذا لــن تثــق فيــه أيضـاً .النــاس دومـاً متيــل للثقــة باإلنســان الــذي
ميتلــك صفــات القــوة و قــدرات األمانــة .و تثــق أكــر باألقويــاء ُصنــاع
األحــداث .الصفــات اساســية و دامئــة و رضوريــة للثقــة تحــت أي
ظــرف و موقــف و هــي ال تتبــدل و ال تختلــف فــا يصــح أن يكــون
اإلنســان أمــن يف مواقــف و خائــن يف مواقــف أخــرى يجــب أن يكــون
نــوع نــوع مــن االنســجام و التطابــق يف جميــع املواقــف و األحــداث,
117

القــدرات ظرفيــة و تســتمد أهميتهــا حســب مــا تتطلبــه الظــروف و
تختلــف قــدرات االنســان باختــاف املواقــف و الظــروف فــا ميكــن
إلنســان انــه يكــون فــارس كل املواقــف و بطــل كل الخطــوب.
إن االنسان ال يأىس لو وجد قلب يخفق مع قلبه يف الخطوب.
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فن االستحواذ عىل االهتامم

أصعــب يشء ممكــن تحصــل عليــه اليــوم مــن االنســان هــو االهتــام
...و كــرى الــركات و أدهــى السياســيني ينفقــوا املاليــن مــن أجــل
لفــت انتبــاه النــاس لهــم ،و أنــت كشــاب يطمــح للنجــاح مطلــوب
منــك التمكــن مــن مهــارة لفــت االنتبــاه و جــذب االهتــام ،و اتخيــل
أنــت معــي كــم فيديــو ينــزل بالدقيقــة عــى اليوتيــوب ،و كــم
منشــور عــى الفيــس ،و كــم مــن خــر يــذاع يف التلفــاز و كــم اعــان
ينــزل بالصحــف ،و كــم هنــاك رســائل تهنئــة بالجمعــة توصلــك عــى
الوتــس آب ،.و كــم يوجــد مؤلفــن و فنانــن ،مــا الــذي يجعلــك تهتــم
مبنتــج عــن غــره ( ..مالحظــة كلمــة منتــج قــد تعنــي فكــرة أو عمــل
أو ســلعة) و كيــف ينجــح منتجــك و هنــاك آالف مــن املنتجــات
املنافســة.
و مــا الــذي يدفعــك و انــت تتصفــح االنرتنــت أن تنقــر عــى عنــوان
رابــط و هنــاك الكثــر مــن العناويــن مل تلفــت انتباهــك حتــى  ...و
كيــف ممكــن إنــك تتميــز وحولــك منافســن كُــر.
و يف هــذا العــر و مــع كــرة الشــواغل و وفــرة الخيــارات أصبــح
صعــب جــدا ً انــك تســتحوذ عــى اهتــام النــاس .. .و يف نــاس تلجــأ
لوســائل رخيصــة لــي تجنــي األربــاح مــن خــال تقديــم محتــوى
ضعيــف و تطــرق ملواضيــع مثــرة و تافهــة فقــط مــن أجــل تحظــى
مبتابعــة كبــرة  ..و مــن هــذه املواضيــع  ...شــاهد ســقوط فســتان
الفنانــة الفالنيــة  ...فــان طلــق فالنــة  ...و مــا يثــر الشــفقة هــو
رواج مقاطــع الفضائــح  ...و املعادلــة الصعبــة و التــي متثــل تحــدى
كبــر أمــام الشــباب املتميزيــن هــو كيــف يحققــوا نســبة متابعــة
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مــع تركيزهــم عــى املضمــون و املحتــوى الجيــد  ..أظــن أن هــذا
ممكــن لــو متكنــوا مــن تقديــم منتــج فيــه قيــم عاليــة و ترفيــه ...
بشــكل متــوازن .
مــع هــذه الزحمــة و التعقيــد كيــف ممكــن انــك تخطــف اهتــام
النــاس و تخــي منتجــك بــارز و مطلــوب ،ســنحاول مــع بعــض
التعــرف عــى بعــض التقنيــات الفعالــة بهــذا الشــأن:
.1املثــرات  :لــو ســمعت طلقــة رصاصــة جنبــك أكيــد بتــرك كل
يشء بيــدك و تلتفــت ملصــدر الطلقــة  ...املثــر القــوي و البــارز و
الــذي يالمــس أحــد غرائــز االنســان يكــون لــه ســطوة قويــة عــى
لفــت انتبــاه البــر  ...عشــان كــذا كان التأثــر عــى النــاس مــن
خــال مخاطبــة غرائزهــم تحصــل عــى صــدى كبــر جــدا ً و هــذه
االسـراتيجية تســتخدمها بعــض القنــوات العربيــة لألســف و تحصــل
عــى نســبة مشــاهدات عاليــة و ممكــن نالحــظ كذلــك تقنيــات
اختيــار اســاء االفــام و املسلســات عشــان نعــرف كيــف يتــم
اســتثارة االهتــام  ...كذلــك هنــا أحــب أكــرر إن الشــاب املتألــق ال
ميكــن يلجــأ لوســائل مثــل هــذه إلســتثارة لفــت االنتبــاه  ..و انصــح
عشــان تحظــى باهتــام الجمهــور أو العمــاء إنــك تختــار مث ـرات
(نظيفــة) تســتهدف عواطفهــم  ..غريــزة الفضــول أو الخــوف أو
الحــب أو الرغبــة بالــروز.
.2الفــرادة  :االنســان ينفــر مــن األشــياء املســتهلة و نحــن كــا
نســتهلك األكل و املالبــس و املمتلــكات ،كذلــك أيضــاً نســتهلك
األســاء و الكلــات و األفــكار  ,حــاول دامئـاً إنــك تســتخدم كلــات
غــر مســتهلكة و تبتكــر أفــكار جديــدة و تشــر ملعــاين غــر شــائعة
امللــل دامئــاً مصاحــب ألي يشء متكــرر و مســتهلك.
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 .3العاطفــة  :خصصــت هنــا نقطــة خاصــة للحديــث عــن العاطفــة
كــون إن االنســان كائــن عاطفــي و ليــس عقــاين  ...و أســهل طريقــة
للتأثــر فيــه مــن خــال عاطفتــه  ...اإلنســان ممكــن ينــى لــك كل
املواقــف و الكلــات العقالنيــة و العظيمــة التــي قدمتهــا ...لكــن
مســتحيل ينــى كيــف جعلتــه يشــعر و لــو كان املوقــف صغــر  ...و
الحــظ معظــم اإلعالنــات كيــف تخاطــب العواطــف بشــكل مبــارش
ألن لهــا تأثــر أكــر عــى الق ـرارات  ..و الحــظ أنجــح الدعــاة كيــف
يســتخدموا الحديــث العاطفــي للتأثــر يف النــاس  ...و النــاس غالب ـاً
منشــغلة بعاطفتهــا و شــعورها ...
.4املجــاالت  :أكــر املجــاالت التــي تســتهوي النــاس و تهتــم فيهــا أوالً
املجــال الرتفيهــي كثــر مــن البــر مشــغول بالرتفيــه و شــوف كــم
نســبة مشــاهدة أغنيــة ( قــد تكــون تافهــة ) أو فيلــم عــى اليوتيــوب
و قارنهــا مبحــارضة ملفكــر المــع و بتلقــى بــون كبــر ..املجــال الثــاين
الــذي يشــغل النــاس هــو املجــال الريــايض و يســتحوذ هــذا املجــال
عــى قســط كبــر مــن اهتــام و شــغف النــاس  ..املجــال الثالــث هــو
املجــال الســيايس  ...و املجــال الرابــع الدينــي و الخامــس التجــاري
و الســادس التعليمــي  ...الهــدف مــن هــذا الــكالم إنــه لــو أنــت
قاصــد الشــهرة و اعجــاب النــاس فيــك فاشــتغل باملجــال الرتفيهــي أو
الريــايض و لــو كانــت لــه غايــة عظيمــة و رســالة يف حياتــك فاملــك
اال الجانــب التعليمــي بــس صدقنــي صعــب تحصــل عــى اهتــام
النــاس إذا كان محتــواك رديء.
 .5املحتــوى  :املحتــوى أصبــح عنــر مهــم جــدا ً يف عــر الوفــرة  ,و
أي عمــل يســتهدف اهتــام النــاس الزم يهتــم باملحتــوى الــذي يجــب
أن يكــون جيــدا ً و مناســباً و ذو معنــى و الرهــان اليــوم معقــود عــى
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املحتــوى الــذي رضوري يكــون جــذاب و يالمــس شــغف النــاس و
يفيدهــم و يف عــامل االنفجــار املعلومــايت و زحمــة املعــروض أصبــح
صعــب نجــاح أي عــرض إذا مل يقــدم بإتقــان عــايل .
.6املصداقيــة  :النــاس ال تتابــع يشء أو جهــة أو شــخص مشــكوك يف
نزاهتــه و صدقــه  ...أي عمــل تقــدم فيــه وعــود كبــرة و مــا تنفذهــا
تجعلــك تخــر جمهــورك  ..مثــال لذلــك املواقــع التــي تكتــب
بالعناويــن حمــل الكتــاب الفــاين و بشــكل حــري و ملــا تضغــط
عــى الرابــط و تتفاجــأ بعــدم وجــود الكتــاب مســتحيل عــاد تــزور
املوقــع هــذا ملــرة ثانيــة و الســبب انــه فقــدوا ثقتــك بوعودهــم.
لذلــك حــاول تكــون موضوعــي بطرحــك و تقــدم وعــود قابلــة
للتحقيــق و كــان دع املبالغــة .
و اتذكــر ان الشــاب املتميــز يســعى لجــذب انتبــاه و اهتــام النــاس
مــن أجــل تحقيــق غايــة عظيمــة ورســالة كرميــة يف الحيــاة و ليــس
مــن أجــل الشــهرة .
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123

االنتاجية ( أضف أعامراً لعمرك)

االنتاجيــة مرتبطــة بشــكل كبــر يف ادارة ذاتــك و طاقتــك و تركيــزك
أكــر مــن ارتباطهــا بــإدارة وقتــك ألن صعــب عــى االنســان ادارة يشء
ال ميلكــه و ال يســيطر عليــه ،و كل البــر ميتلكــون  24ســاعة لكــن
نحــن نشــاهد نــاس انتاجيتهــم و انجازاتهــم أكــر مــن غريهــم!.
هل ألن عندهم عدد ساعات أكرث من غريهم!
بالطبــع ال و لكــن الــر يعــود لتمكنهــم مــن مهــارات ادار ة الــذات
و زيــادة االنتاجيــة.
وقبــل أن أعــرف االنتاجيــة نــود أن نوضــح الفــرق بــن تعريــف
الفاعليــة و االنتاجيــة كــا يــي:
الفاعليــة  :زيــادة االنتــاج او تحســن االداء مــع تقليــل الوقــت و
الجهــد و التكلفــة.
تعريف االنتاجية  :ادارة الذات لتحقيق األهداف.
كيف ممكن نزيد من انتاجيتنا :
.1حــدد أهدافــك :لــن تُنتــج و تســتغل املــوارد التــي لديــك دون
وجــود أهــداف تســعى يف تحقيقهــا ،ان العمــر يضيــع ســدى إذا مل
نســتغله مــن خــال الســعي لتحقيــق أهــداف و اتعجــب أنــا مــن
النــاس الذيــن يقتلــون وقتهــم بكــرة النــوم أو امللهيــات و ذلــك
بســبب عــدم وجــود أهــداف يف حياتهــم.
 .2حــدد اولوياتــك  :الحيــاة فيهــا خمســة أولويــات و رضوري كل
انســان يعطــي كل جانــب حقــه مــن األهميــة  :الجانــب العبــادي –
الجانــب العائــي – الجانــب الشــخيص – جانــب العالقــات – الجانــب
املهنــي .
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و لــو كل انســان اهتــم بجوانــب الحيــاة باتـزان و اعطــى كل جانــب
مــا يســتحقه مــن االهتــام و الرعايــة و الوقــت ســيجد نفســه ينتــج
بأعــى املســتويات و بأريحيــة ,لكــن ملــا يطغــى جانــب عــى جانــب
هنــا تكــون املشــكلة  ,شــخص اجتامعــي و جانــب العالقــات مث ـاً
يــرق معظــم وقتــه و تركيــزه ،صاحبنــا هــذا ضعيــف االنتاجيــة
هنــا تحتــاج انــك تتعلــم مهــارة قــول ( ال )  ...ألنــك لــو مــا امتلكــت
الشــجاعة لتقــول ال يف وجــه كل شــخص أو حــدث أو مهمــة غــر
متالمئــة مــع خططــك و اولوياتــك ســوف تتمكــن مــن ادارة حياتــك و
ذاتــك بالشــكل املطلــوب  ..و إن عجــزت عــن قــول ال ســتلقى عمــرك
يضيــع ســدى.
.3الطاقــة  :لــو اتوفــر لــك الوقــت و االمكانيــات األخــرى إلنجــاز
مهامــك لكــن لألســف أنــت مريــض أو مرهــق فلــن تســتطيع امتــام
املهمــة.
فلذلــك توفــر الطاقــة رشط اســايس لإلنتاجيــة ،و الحفــاظ عــى
الطاقــة يحتــاج منــك اوالً الحفــاظ عــى صحتــك مــن خــال النــوم
الــكايف و العميــق و الغــذاء الســليم و رشب املــاء بانتظــام و عــدم
تنــاول القــات و التدخــن و مامرســة الرياضــة ،و ال زم تعــرف ان
لــكل جســد اوقــات نشــاط و ف ـرات خمــول و الزم ترتــب مهامــك
مبــا يتوافــق مــع منطــك الشــخيص و يف كتــاب شــيق اســمه ()When
و هــو لألســف غــر مرتجــم.
الكتــاب باختصــار يتكلــم عــن أهميــة التوقيــت يف حيــاة النــاس متــى
افضــل وقــت للدراســة و متــى افضــل وقــت للرياضــة و متــى أنســب
وقــت للنــوم و االنجــاز و الــزواج و هكــذا.
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و ذكــر الكتــاب ان نشــاط االنســان يكــون يف أوجــه الســاعة  4الفجــر
و يبــدأ باالنخفــاض الســاعة  11صباح ـاً و يعــاود النشــاط بالصعــود
بــد ًء مــن الســاعة الخامســة ع ـرا ً و حتــى الحاديــة عــر لي ـاً ،و
كلــا بــارشت اعاملــك املهمــة يف أوقــات ذروة النشــاط ســتحقق
نتائــج عاليــة بجهــد اقــل .و دلــت الدراســات ان القلــق و التوتــر مــن
أكــر االشــياء التــي تســتنفذ طاقــة و نشــاط االنســان.
.4الرتكيــز :التشــتت عــدو االتقــان و الرتكيــز ال يعنــي فقــط اليقظــة
الذهنيــة و لكــن اضافــة لهــذا يعنــي اختيــار املجــاالت املناســبة و
الرتكيــز عليهــا و عــدم التشــتت باألعــال و النشــاطات ،و أن نعطــي
املهمــة التــي بــن يدينــا الرتكيــز املســتحق ،ألن نصــف االهتــام و
الرتكيــز ال يعطــي النتائــج املطلوبــة .
و ثبــت علميــاً ان انتاجيــة االغنيــاء اعــى مــن مســتوى انتاجيــة
الفقـراء ،ألن الفقــر دامئـاً مشــتت الرتكيــز بتوفــر احتياجــات الحيــاة
و مشــغول مبــرض و همــوم تســتهلك طاقتــه و جهــده  .و ثبــت
علميــاً أن العمــل بالتــوايل (أي االنتقــال مــن مهمــة بعــد االنتهــاء
منهــا إىل مهمــة جديــدة) افضــل مــن العمــل بالتــوازي (أي االنشــغال
بأكــر مــن مهمــة يف الوقــت الواحــد).
 .5ال تعتمــد عــى الزمــن كثــراً  :مشــكلة االنجــاز انهــا مرتبطــة
بالوقــت و الوقــت دامئ ـاً محــدود لهــذا مقيــاس انتاجيتــك ال يقــاس
مــن خــال الســاعات التــي عملــت فيهــا و لكــن مــن خــال النتائــج
التــي حققتهــا ،ال تخطــط مهامــك عــى الوقــت و لكــن خطــط مهامك
عــى النتائــج ،مثـاً حــدد مهمــة و حــدد خارطــة مهــام إلنجازهــا و
قــل لنفســك (انــا بتوقــف مــن العمــل فيهــا ملــا أحقــق كــذا و كــذا)
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أمــا انــك تحــدد وقــت فقــط ســتنتهي املــدة الزمنيــة دون أن تحقــق
أي نتائــج  ...لذلــك اربــط املهــام بنتائــج و ال تربطهــا بوقــت.
.6ادارة املقاطعــات :لآلســف أن نصــف اعامرنــا تضيــع باملقاطعــات رد
عــى التلفونــات ،االســتجابة إلشــعارات الهاتــف و دردشــات وســائل
التواصــل االجتامعــي ،و مقاطعــات أخــرى تحرمــك مــن انجــاز املهــام
التــي بــن يديــك.
حـرام عمــرك يضيــع و انت عايــش دون اهــداف ،و بالرتكيز املســتحق
و احــرام وجــودك بالحيــاة ســتعرف انــك خلقــت لتنجــز و ليــس
لتلهــو .
الحيــاة فرصــة و غايــة وجودنــا فيهــا ليــس مــن اجــل الرتفيــه و املتعة.
اللــه خلقنــا لغايــة جميلــة فــازم نعيــش صــح  ...و نبــذل مــا بوســعنا
لتحقيــق هــذه الغايــة ...و ال غايــة أجمــل مــن الفــوز برضــوان اللــه
عــز وجــل .
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الثبات عند املواقف املربكة

مــن الســهل جــدا ً أن تنتكــس و ترتبــك عنــد مواجهتــك ألحــداث
صعبــة و مواقــف مربكــة ،لكــن كونــك شــاب يطمــح ألن يكــون
أفضــل فــا بــد أن تقــدم منــوذج بهــي و تعــزم عــى تحمــل مســئولية
ثباتــك و تصبــح أكــر قــدرة عــى تخطــي هــذه املواقــف بحنكــة و
حصافــة و رباطــة جــأش.
إذا وجــه لــك أحدهــم نقــد حــاد أمــام جمــع مــن النــاس ،يحمــر
وجهــك يثقــل لســانك ،تتالطــم حروفــك ،ينظــر الجميــع لوجهــك
فــراك منكــرا ً خجــوال.
أو تتعــرض لصدمــة قاســية ،مفاجــأة غــر ســارة فقــدت فيهــا يشء
عزيــز أو حــدث موقــف خيــب آمالــك العريضــة ،تنهــار قــواك ،تشــعر
بخــواء ،تتلعثــم شــفتيك ،ترتجــف و تســقط ســقوط مــدوي.
حينها يدرك اإلنسان حقيقته!
يا الله كم نحن ضعفاء!
مواقف عابرة تهزنا و تربك حضورنا.
و إليــك هــذه الخطــوات التــي تســاعد عــى متكينــك مــن الثبــات
عنــد االرتبــاك:
أوالً كن دوماً بجانب الصواب و ال تكن صاحب عيوب بارزة
إن االنســان الــذي يرتكــب خطــأ يعيــش مهــزوزا ً و يركبــه قلــق دائــم
و مجــرد أن يذكــر اســمه يرتبــك ،ألنــه يعلــم بقــرارة نفســه أنــه
صاحــب خطــأ و عيــب و يخــى يف أي لحظــة أن ينكشــف مــا يواري.
إن املذنــب يعيــش بخــوف دائــم و تــرى يف وجهــه كآبــة املحيــا و أمــا
و أمــا صاحــب االســتقامة و العمــل الحســن فهــو آمــن مطمــن و ال
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خوف عليه و ال هو يحزن.
و هكذا فإن التقصري و اساءة العمل أحد أهم أسباب االرتباك.
ثانياً قُل الصدق  ...و ال تزيد عىل ذلك
ال تكــذب عــى النــاس و قبــل ذلــك ال تكــذب عــى نفســك ،الكــذاب
ضعيــف و أمــره مفضــوح طــال الزمــن أو قــر و مهــا وارى الحقائق
فــإن عينيــه ستكشــف الحقيقــة يوم ـاً مــا .و أنــت تحتــاج للحقيقــة
لتضــع خطــوات ثابتــة لــك يف الحيــاة.
و الكــذاب انســان ضعيــف و جبــان و لــوال ضعفــه ملــا هــرب مــن
قــول الحقيقــة.
و إذا وقعــت يف خطــأ و ارتبكــت و أردت أن تعالجــه بالكــذب فاعلــم
أنــك تزيــد الطــن بلــة و تجعــل األمــور أكــر ســو ًء و خـراب.
ثالثاً تخلص من الخوف حاالً
إذا ركبــك خــوف مــن حــدوث يشء تخشــاه فــإن أي اشــارة لحــدوث
هــذا الــيء يصيبــك باالرتبــاك و العجــز ،مثـاً هنــاك موظفــة لديهــا
هاجــس غــر عقــاين مــن احتامليــة االســتغناء عنهــا مــن العمــل،
هــذه املســكينة مبجــرد أن يناديهــا مديرهــا املبــارش ســوف ترتبــك و
تخــاف مــع عــدم وجــود أي داعــي.
إن الخــوف ال مينعــك مــن املــوت و لكــن مينعــك مــن الحيــاة ،و
نصيحتــي لــك أن تهجــم عــى خوفــك قبــل أن يثبطــك و الــيء الــذي
تخافــه اعملــه و ســتجد ان الكثــر مــن مخاوفــك ال أصــل و ال داعــي
لهــا .رابع ـاً كــن ممتلئ ـاَ
اإلنســان الفــارغ مــن املعنــي هــو الــذي تتلطــم به أمــواج الحيــاة مينة
و يــرة دون رحمــة ،حيــث أنــه خــاوي الــروح و خفيــف الوجــود و
ال يحمــل بداخلــه ســوى بعــض الغرائــز التــي تقــود حركتــه يف الحيــاة
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فرتديه خائباً.
هــل ســمعت وصــف النــاس لهــذا النــوع مــن البــر (إنســان فــارغ)
نعــم هــو مفــرغ مــن كل يشء إال التفاهــة.
إن االنســان الحصيــف الــذي يحمــل بداخلــه قيــم و علــم و يقــي
أيامــه بتعلــم الــيء املفيــد و فعــل الخــر هــو إنســان ثقيــل املعنــى
أو بوصــف آخــر (رزيــن) أي ممتلــئ بالحكمــة و العلــم.
خامساً توازن يف تعاملك مع حاجاتك
مل أرى ذليـاً مرتبــكاً مثــل الالهــث خلــف املتعــة  ،و انظــروا وصــف
القــرآن العظيــم لحــال هــذا االنســان { َواتَّ َب ـ َع َه ـ َوا ُه فَ َمثَلُ ـ ُه كَ َمثَــلِ
ـب}.
الْ َكلْـ ِ
إن اإلنســان العزيــز الشــامخ هــو الــذي يــوازن يف اشــباع غرائــزه و
ال تذلــه شــهوة و ال تهينــه نــزوة ،أدب نفســه فجنــى احـرام النــاس.
إرادتــه صلبــة فــا يخضــع لحاجــة ملحــة كانــت أو غــر ملحــة إال
بحســب منافعهــا و تناســبها مــع قيمــه و مصالــح وجــوده.
املرتبك شخص أهانته نفسه و ذله هواه.
يف الختــام تأكــد أن القـرار قـرارك ،قــرر ان تعيــش بكرامــة و تواجــه
تقلبــات الحيــاة بثبــات و ميكنــك ذلــك مــن خــال تجــاوز الهزائــم
الذاتيــة و الشــعور بالخــوف جـراء األخطــاء التــي تقرتفهــا و القصــور
الــذي تحدثــه.
و بحســن صلتــك مــع ربــك ســوف تســتطيع تجــاوز هــذه املواقــف
بثبــات.
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تجاوز املحادثات الصعبة و املحرجة

ال أحــد يرتــاح للمنغصــات و لكــن الحيــاة تضعنــا أحيانـاً يف منحنيــات
ســيئة و غــر محببــة و نجــد أنفســنا يف مواقــف صعبة غري مســتعدين
للتعامــل معهــا ،نتلعثــم و نفقــد قدرتنــا عــى الســيطرة مبــا نقــول أو
نعمــل و يصبــح كل مــا يبــدر منــا ردود أفعــال ضعيفــة.
قــد يُشــن عليــك هجــوم الذع و تعجــز عــن الــرد و يتــم رجــم أخطــاء
الغــر عليــك و ال تقــدر عــى الــرد و ال عــى الدفــاع عــن نفســك،
تشــعر بظلــم شــديد تختنــق بالعـرات و الغصــة تحبــس كلامتــك يف
صــدرك.
يف املقابــل نجــد أشــخاص ذو مهــارة فائقــة يف فنــون الــرد و اإلســكات،
مــا إن توجــه لهــم انتقــادات إال و ردوهــا عــى قائلهــا ...هــذه املهــارة
ليســت وليــدة اللحظــة هنــاك الكثــر مــن املكونــات لهــا  ...دعنــي
أعرفــك عــى بعضهــا:
تأهب دوماً للمواقف الصعبة
ضــع يف ذهنــك أنــك مــا دمــت عــى هــذه األرض فإنــك معــرض و
بشــكل متتابــع عــى الوقــوع يف براثــن املواقــف املحرجــة و الصعبة و
اجعــل ذاتــك متأهبــة لحــدوث مــا ال ترجــوه .إن جميــع االنتصــارات
التــي متــت يف الواقــع تــم االســتعداد النفــي لهــا مســبقاً قبــل أن
تبلورهــا التجــارب و الوقائــع .فكــر دومــاً كيــف هــو حالــك إذا
وضعــك الوقــت يف ظــروف مشــابهة ملــن حولــك  ...فكــر و تخيــل
كيــف تصنــع انتصاراتــك.
ال تتجاوز الحق و الصواب
ال تدخل حوار و أنت متيقن أن الحق ليس معك و أن الصواب
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بجانــب الطــرف املقابــل ،دامئـاً و أبــدا ً الحــق ينتــر ،و الحــق مينــح
أصحابــه قــوة غــر قابلــة لالنهيــار.
التوقيت دوماً يفرق
قــد تختــار أن تتــوارى و تتجنــب مواجهــة املوقــف الصعــب الــذي
وضعــت فيــه ليــس لــيء لكــن للحالــة النفســية الحاليــة التــي متــر
بهــا ،قــد تكــون يف وضــع مزاجــي يسء و حالــة شــعورية متأزمــة و يف
حــال إقدامــك ملواجهــة املوقــف فقــد تزيــد مــن تفاقــم األرضار ،لــذا
مــن الحكمــة أن تتجنــب املصادمــة و تأخــذ وقــت للروقــان و جمــع
الحــس و ترتيــب فــوىض الــذات.
أدر انفعاالتك
يف خضــم املشــاحنات و التالســن العنيــف و التجريــح حــاول أن
تظــل قــدر مــا تســتطيع هادئ ـاً و أنصــت كث ـرا ً و ال تتحــدث إال إذا
ـق كلامتــك بعنايــة و تحــدث عــن األفــكار و
أُجــرت عــى الــرد و انتـ ِ
ال تذكــر شــخص ،و احــرص أن تختــار الكلــات التــي تلطــف الجــو
مــن املشــاحنات ال تلــك التــي تزيــد النفــوس ضغينــة فالنقاشــات
الهادئــة مثمــرة ،و غالبـاً الطــرف اآلخــر لديــه وجهــة نظــر أو رســالة
يريــد أن يوصلهــا حــاول أن تســتوعبها.
ركز عىل املشكلة و ليس عىل الشخصيات
قــد تشــعر ان شــخص مــا يتعمــد إيذائــك و االســتنقاص منــك لكــن
تركيــزك عــى هــذه الفكــرة لــن يســاعد عــى اســتيعاب املوقــف و
ازالــة أوجــه الخــاف ،و غالب ـاً إذا الحــظ الحارضيــن تركيــز حديثــك
عــى شــخص تلقائي ـاً ســيقفون بجانبــه و لــن تحصــل عــى الحلــول
املمكنــة التــي قــد تجنيهــا مــن تركيــزك عــى املشــكلة  ..املشــكلة
فقــط و تنــاىس مــن قــام بهــا و مــا دوافعــه فغالبـاً هدفهــا تشــويهك.
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اقرتح حلو ًال
ضيــق املشــكلة و ال توســعها و ضــع عــى طاولــة الخــاف حلــول
مقرتحــة حتــى و إن كانــت بســيطة ،اســتمرار الخالفــات ليــس
بصالحــك و مل أرى يف حيــايت أحمقـاً مثــل ذلــك الــذي يتفنــن بصناعــة
أعــداءه بســبب املكابــرة و الع ِنــد.
ال تفكر من الرابح و الخارس
يف املواقــف املحرجــة ال يوجــد منتــر و مهــزوم ،كــم منتــر قــال
ألحمــق بعــد جــدل عميــق (أنــت عــى صــواب تــام و أنــا عــى خطأ)
كثــر مــن املشــاكل تضخمــت و تشــعبت بســبب تصــور البعــض أن
املنتــر هــو الــذي يلجــم لســان الطــرف األخــر.
إن املحادثــات الصعبــة تحتــاج لحكمــة يف ادارتهــا و اإلنســان الناضــج
ال يدخــل جــدالً مهــا تطلــب األمــر ،و أنــت يف خضــم التنــاوش عــى
تلجيــم محــاورك تذكــر أن كســب القلــوب أوىل مــن كســب املواقــف.
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اإللهام  ..قوة اإلحساس دون دليل

َفأَ ْو َح ٰى إِلَ ْيه ِْم َربُّ ُه ْم
خــال األحــداث اليوميــة الرتيبــة تأتيــك طــوارق نفســية خفيــة تضــع
بلطــف بعــض الرســائل اللطيفــة يف فــؤادك  ...اعمــل و ال تعمــل ...
فيهــا الكثــر مــن االجابــات لألســئلة املحــرة يف حياتنــا.
خــال أول دقيقــة قابلــت بهــا هــذا الشــاب ال َب ّســام مل تشــعر براحــة
و قلــت بنفســك ،فيــه ســوء غــر مــريئ ،و بعــد أن أخــذت والــدك
للطبيــب شــعرت بعــدم اطمئنــان ملــا يقولــه و بعــدم متكنــه حتــى
و ان كان يعمــل مبستشــفى عريــق ،و تلــك التــي اختارهــا اب ِنــك
لخطبتهــا ،جميلــة و متعلمــة و أرستهــا طيبــة لكــن يبــدو شــيئاً غريبـاً
غــر مفهــوم ،و عنــد قيادتــك للســيارة تتفــادى طريــق مــا دون وجود
رادع لذلــك ،و يف الرشكــة تأخــذ قـرار اسـراتيجي صعــب دون توفــر
معلومــات لديــك رغــم خطــورة و أهميــة املوضــوع  ...قــادك حدســك
و إلهــام اللــه!
يســمي الغــرب هــذا النــوع مــن اإلحســاس بالحــدس ،و عندنــا
املســلمني نــراه إلهــام إالهــي لعبيــده و عبــاده.
انقطــع الوحــي بعــد وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم و أبقــى
اللــه اإللهــام وســيلة يوصــل بهــا لطفــه و حبــه لعبــاده {ف َْاسـتَ ِم ْع لِـ َـا
يُو َح ٰى }..
و اإللهــام َمــا يُلْ ِقــي بِــ ِه اللَّــ ُه ِمــ ْن أَ ْمــ ٍر ِف نَف ِ
األص ِف َيــا ِء
ْــس ِع َبــا ِد ِه ْ
لِ َه ْد ِيهِــ ْم َواطْ ِمئْ َنــانِ قُلُو ِبهِــ ْم.
كبــار القــادة يعلمــون جــدا ً أهميــة هــذا اإللهــام يف اتخــاذ القـرارات
املصرييــة ،يعلمــون متامــاً كيــف هــذا اإللهــام يرشــدهم يف احلــك
الظــروف و عنــد تشــويش الفكــر و تيــه الفــؤاد.
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كيف تصفي إلهامك من الشوائب:
أوالً :ال بد أن تكن يقظ الذهن و حارض الوجدان
اإلنســان الهائــم يف لجــات التيــه و مســتثار بتيــارات الشــهوة و غــارق
يف لذائــذ النفــس الزائعــة ال يصــح لــه أن يتلمــس أنــور الحــق أن
تســتطع يف قلبه.مــن توســد عــى مم ـرات الدعــة يتكاســل وجدانــه
عــن اســتامع واردات الكــون للقلــب الحــي ال يطمــع بــه.
والقلــب الــذي تــرب املســاوئ و القــاذورات فليــس هــو يصلــح
لتلقــي مواهــب الفتــاح ســبحانه و ال أن يُلقــي عليــه نســائم لطفــه
و رحمتــه و هدايتــه.
كان الله معي يف كل قرار أتخذه و الزمني السداد!
كان هــذا رد أحــد ممــن يعــده النــاس مــن الســذج  ،لطــف اللــه كان
ن ـراس الطريــق املظلــم ،مكــر النــاس يب و مــن فــرط طهــاريت كنــت
ألقاهــم بخــر و أبادلهــم الحــب و الصفــاء و لــو ال لطــف اللــه و
ســره لقتلنــي خبثهــم.
ثانياً :ال تغفل عن ما يدور حولك
كل حــدث كتبــه اللــه ليــس عاب ـرا ً و لكــن يحمــل يف طياتــه حكمــة
غــر معلومــة ،ال تــدع األحــداث متــي دون أن تتفحصهــا و متحــص
مــا فيهــا مــن عــر ،و إذا مل تســتوعب حكمــة حــدث و مــر دون
أن تســتلهم معانيــه  ...انتظــر فاأليــام حبــى باألحــداث التــي تفــر
بعضهــا بعضــا .و قــد تــأيت بعــض األحــداث مبتــورة مــن املقاصــد لكن
الوقــت كفيــل بإكــال النواقــص.و لكــن كيــف ســوف تتمكــن مــن
ادراك مــا يــدور حولــك و أنــت شــارد الذهــن مشــوش الفكــر ُمغيــب
اإلحســاس و ســارح الخاطــر ال تعــي مــا تــرى و ال ســا ِه عــن الحيــاة
ال ِه عــن الوجــود.
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ثالثاً :متكن من مهارة ربط املعلومات املتفرقة
اإللهــام يقــدم لــك حاســة متييــز تجعلــك قــادر مــن اســتخالص
املعلومــة الصادقــة مــن بــن مئــات املعلومــات املتضاربــة و يجعلــك
تركــز عليهــا و تصــل بهــا لنتيجــة منطقيــة  ..لكــن غالب ـاً دون دليــل
و إثبــات.
اإللهــام يجمــع تركيــزك عــى مواقــف متصلــة لكنهــا موجــودة يف
حــوادث متفرقــة لتســتنتج يف النهايــة الصــورة الحقيقــة الكاملــة.
غالبـاً املضللــون يســتخدمون أســاليب خبيثــة لتشــتيت ذهنــك منهــا
أن يعطــوك معلومــات متضاربــة أو يشــدون تركيــزك لالهتــام بأمــور
هامشــية و كل ذلــك ليبعــدوك عــن الحــق و الحقيقــة.
رابعاً  :ال تستهن بخرباتك
يذهــب بعــض العلــاء أن الصــوت الــذي يــدوي يف أعامقــك ليحذرك
أو يشــجعك هــو صــوت نابــع مــن الخ ـرات التــي اكتســبتها خــال
مســرة حياتــك .و الخــرات هــي مثــار التجــارب و كلــا كانــت
التجــارب مثينــة و دســمة كانــت خرباتــك كذلــك ،و الــذي أكتســب
خـرات أكــر منــك هــو أكــر منــك و ليــس الــذي ســبقك يف العمــر.
و صاحــب التجــارب الســيئة تشــكلت خرباتــه عــى أكــوام مــن الســوء
و ال أســتبعد أن يؤثــر ذلــك ســلباً عــى مصــدر إلهامــه.
خامساً :كُن الئقاً لتلقي الربكات
القلــوب امللوثــة بطفــح الشــهوات و هيجــان الغرائــز ،اســتباحت
الحرمــات و لطخــت روحهــا باملحرمــات و املعايــب ،إن اإللهــام نــور
مــن اللــه و قلــوب العصــاة معفنــة بوســخ الذنــوب فالبــد مــن التوبة
و التوبــة حيــاة.و أخـرا ً علينــا أن نعــي كذلــك أن كثــر مــن اإللهــام ال
يعــدو أن يكــون وهـاً و وســاوس نفــس الهيــة أو شــيطان مرتصــد.
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إن قــرأت كتــاب عــن لعبــة التنــس لــن يجعــل ذلــك منــك العــب
ماهــر  ,و كذلــك قراءتــك أللــف كتــاب عــن القيــادة لــن يجعــل منــك
قائــد محــرف .
هنــا أرسد لكــم عالمــات تــدل عــى أن الشــخص الــذي ميتلكهــا قائــد
فــذ بــا شــك .
أوالً اســتعرض معكــم بدايــة مهمــة لتعريــف القيــادة تعريــف علمــي
حديث:
القيــادة هــي القــدرة عــى تحريــك األتبــاع نحــو الهــدف ( طــارق
الســويدان)
و ليــس كل إنســان قــادر عــى دفــع غــره لتحقيــق مــا يريد  ,ســبحان
اللــه هنــاك فئــة قليلــة مــن البــر ال تتجــاوز اثنــن باملائــة منهــم
لديهــم قــدرة فطريــة عــى قيــادة النــاس و تحريكهــم .
و ناس مهام تعلموا و تدربوا ال ميكن لهم حتى قيادة خرفان .
عالمات القيادة :
 .1القدرة عىل التحليل
فهــم األشــخاص و األحــداث و الوصــول لتوقعــات صائبــة مــع توفــر
معلومــات قليلــة  ,و التوصــل إىل نتائــج صحيحــة من خــال مقدمات
بســيطة.إين ألجــد هــذه أعظــم صفــات القائــد و أهمهــا  ,تخيلــوا
معــي قائــد ال يســتطيع التمييــز بــن حقائــق االحــداث و البــر ...
ســيقود نفســه و أتباعــه و مســئولياته نحــو التهلكــة
يعــرف البعــض هــذه املهــارة عــى أنهــا القــدرة عــى جمــع معلومات
و تحليلهــا للتوصــل لحــل مشــكلة أو اتخــاذ قـرار أو اســتيعاب حالــة .
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إنهــا القــدرة عــى فهــم األحــداث عنــد الغمــوض  ,و تفكيــك عنــارص
القضايــا املركبــة  ,و معرفــة خفايــا النفــوس الحويطــة  ....صاحــب
هــذه املهــارة ميكنــه اتخــاذ اصعــب الق ـرارات يف الحــاالت شــديدة
الغمــوض و مبعلومــات شــحيحة بــل معدومــة .
 .2الثقة يف النفس :
أجمــع علــاء القيــادة عــى أهميــة هــذا العنــر كعالمــة رئيســية و
صفــة قيــادة مهمــة
إنــه ملــن املخــزي أن تــرى قائــد مهــزوز الشــخصية ســيلعب بــه و
بقرارتــه أصغــر اتباعــه.
القائــد الواثــق بنفســه تجــده ممتلــئ بالحكمــة و الصــر و الثبــات
عنــد الشــدائد ورباطــة الجــأش عــن احتــدام املشــاكل و الجســارة يف
قــول رأيــه و العنفــوان يف مواجهــة تحديــات الوقــت و النــاس .
ليســت الثقــة بالنفــس عــدم الخــوف و لكــن هــي مواجهــة الخوف و
الصمــود امامــه و فعــل مــا تـراه جيــدا ً رغــم مــا تتلقــى مــن تهديــد.
 .3الجدية يف الحياة :
ال نعنــي هنــا بالجديــة عكــس البشاشــة و لكــن عكــس التفاهــة و
الهامشــية  ...التافــه هــو الــذي يجعــل حياتــه متــي هكــذا ( ُســحي
لُحــي ) عــى الربكــة
ال يكــرث ان ميــي وقتــه يف املهــام الرشيفــة و األعــال العظيمــة أو
األمــور التافهــة والسفاســف .
مــرة ســمعت د .عبدالكريــم بــكار يُعــرف العظــاء بأنهــم الذيــن
يشــغلون أنفســهم بأشــياء عظيمــة .
الجديــة يف حيــاة القائــد تعنــي أنــه يتحمــل مســئولية مــا يجــري ,
حريــص عــى الوقــت و عــى املــوارد التــي بحوزتــه و يســتغل وقتــه
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أجل االعامل.
و قدراته يف افضل و ّ
ليــس بقائــد مــن يقــي وقتــه بالتوافــه  :بالغــزل و التصفح و الكســل
و الدردشــة و مشــاهدة اراب ايــدول و فيلــم هنــدي و مسلســل
كــوري و مبــاراة دوري اســباين و خمــس ســاعات فيــس و وتــس و
تيليج ـرام .
أحدهــم قــال يل أن اجمــل لحظــات ايامــه االســبوعية هــي مشــاهدة
اربعــة افــام و اكــر يف اخــر األســبوع و الســهر فجـرا ً !!!
إنظــر لهوايــات االنســان لتعــرف ان كان قائدا ً أم ال و الهوايات ليســت
هــي وســيلة مللــئ الف ـراغ و لكنهــا وســيلة لتحقيــق ذات اإلنســان و
بنــاء حياتــه و هــي التــي تعــر عــن شــخصيته و طموحــه ...
ذات مــرة الم ّنــي صديــق مقــرب بــأين أقــي اجــازايت يف الق ـراءة و
البحــث و هــي و اللــه امتــع هوايــايت و اجملهــا .
يقول الدكتور طارق السويدان :
الجديــة… مــن عالمــات القائــد ليــس املقصــود بهــا عــدم الضحــك
و عــدم الدعابــة وإمنــا التعامــل مــع الحيــاة بجديــة وجــاد مــع
عالقتــه مــع النــاس حتــى مــع اللــه و مــع نفســه أيضــا فــا يجاملهــا
و إمنــا يحاســبها و يؤدبهــا و يأخــذ عليهــا العهــود واملواثيــق ..وليــس
املقصــود التعامــل مــع النــاس بجالفة…عكــس الحيــاة الجــادة هــي
الحيــاة التافهــة… ونحــن ضــد التفاهــة و الهامشــية… هــذه الجديــة
مطلوبــة مــن عــوام النــاس قبــل أن تكــون مطلوبــة مــن القــادة ..و
بالطبــع القائــد ســيكون جــدي ألن مركــزه يتطلــب الجديــة ..نقصــد
بالجديــة هــي عكــس الهامشــية.
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 .4الطموح :
لن تجد قائد دينء الهمة متواضع الحلم قصري األمل
إن الناس يفضلون اتباع القائد صاحب الرؤية و الطموح امللتهب
حدثنــي احدهــم أن طموحــه بعــد ان تــزوج و ُرزق مبولــود هــو أن
يشــري ســيارة و ميتلــك منــزل
فقلت إن كان هذا طموحك فقد اسرتحت .
هــذا ليــس بطمــوح إمنــا هــو جــوع للحيــاة و فنائهــا الفــاين و دليــل
واضــح عــى قصــور يف فهــم غايــة الوجــود
يُعــرف الدكتــور طــارق الســويدان الطمــوح  :هــو الهــدف الصعــب و
غــر املســتحيل .
يقــول ابــن الجــوزي :مــن عالمــة كــال العقــل علــو الهمــة والـرايض
بالــدون دينء و النجــد يف كل التاريــخ نفس ـاً طموحــة مثــل رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.
كانــت هــذه أهــم صفــات و عالمــات القيــادة لعــل اللــه أن يكتــب
لهــذه األمــة قيــادة خــر تســر بهــا نحــو بــر األمــان و مــن ثــم إىل
ســيادة الكــون.
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قوة الحضور (صفات قيادية)

للقائــد هيبــة يشــعر بهــا مــن ي ـراه و انجــذاب داخــي يجــر مــن
حولــه لســاع مــا يقــول و فعــل مــا يريــد  ,مؤثــر بحديثــه مقنــع
بحــواره يــأرس القلــوب بكالمــه و يلفــت األنظــار بأســلوبه  ,الحديــث
معــه شــيق النصــح منــه ممتــع مــا أن يتحــدث إال و تجــد الجمــع
يســمعه برتكيــز .صاحــب الحضــور القــوي و الجــذاب يتمتــع بهــذه
الصفــات :
 .1مؤمن ( ال ميكن تحقيق إنجاز عظيم دون وجود اإلميان )
ال أعنــي هنــا بكلمــة اإلميــان كتلــك التــي نســتخدمها باملفهــوم
الدينــي و لكــن ارنــو لإلشــارة إىل أن القائــد ذو الحضــور القــوي تـراه
مؤمــن بالــكالم الــذي يقولــه  ,باملــروع الــذي يعمــل بــه  ,بالقضيــة
التــي ينارصهــا  ,بالعمــل الــذي ميارســه  ,مؤمــن مبــا يقــول و يعمــل
و يدعــو إليــه  .هــذه الكلمــة قمــت برتجمتهــا مــن كلمــة ()Passion
الــذي يفضــل الكثــر ترجمتهــا (بالشــغف) ,القائــد املؤمــن مبــا يقــول
مــن يســمعه يشــعر بصــدق حديثــه و مــن يتصنــع اإلميــان بــيء
رسيع ـاً مــا يفضــح و ينفــض الجميــع مــن حولــه فاإلميــان ال ميكــن
تصنعــه .لتنميــة مهــارة قــوة الحضــور  :حافــظ عــى مصداقيتــك ,
أخلــص بــكل مــا تقولــه و تعملــه  ,كــن عــى صلــة عميقــة مــع مــن
حولــك  ,كــن ايجابي ـاً  ,ارفــع مســتوى ثقتــك بنفســك.
أجــب عــى هــذه الثالثــة األســئلة املهمــة لتكتشــف الــي الــذي
انــت مؤمــن بــه :
ماهــي الصــورة التــي اريــد ان تكــون عليهــا حيــايت حينــا يكــون
عمــري  60عــام ؟
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ماذا اريد ان أحقق خالل الخمسة أعوام القادمة ؟
إذا تبقــى لحياتــك  6اشــهر مــا هــي أهــم ثالثــة اشــياء ســوف تقــوم
بعملهــا ؟
 .2الثقــة بالنفــس ( ال اســتطيع أن أتخيــل وجــود قائــد ال يثق بنفســه
 ,األمــر فعـاً مضحك )
النــاس ترغــب بإتبــاع قائــد قــوي واثــق بنفســه فكيــف لهــم أن يثقــوا
بقــدرات قائــد ال يثــق بقدراتــه  ,يف الحقيقــة ان هــذه الصفــة مهمــة
جــدا و ال اســتطيع ان اتخيــل صــورة قائــد مهــزوز الثقــة بقدراتــه و
ذاتــه ألنــه لــن يســتطيع اتخــاذ قـرار واحــد جــريء و صحيــح  .كثــر
مــن النــاس تعــاين مــن نقــص يف الثقــة بأنفســهم و حينــا يــرون
قائــد متســم بالثقــة فأنهــم يلجئــون إليــه و يلتفــون حولــه تلقائيـاً .
يالحــظ النــاس ثقتــك بذاتــك مــن خــال نــرة صوتــة  ,حركــة جســدك
 ,طريقــة كالمــك و اإلشــارات الغــر لفظيــة  .الثقــة بالنفــس حالــة
عقليــة و نفســية يف املقــام األول  ,اإلخفاقــات التــي تقــع فيهــا ,
االنتقــادات الحــادة التــي تتلقاهــا  ,الرســائل الســلبية التــي تتداولهــا
اثنــاء حديثــك الــذايت  ,الصدمــات االجتامعيــة التــي تحــدث لــك
كل ذلــك يســاهم بطريقــة مــا يف كــر ثقتــك و احرتامــك لذاتــك
و اميانــك بقدراتــك  .ســمعت مــرة الدكتــور عبدالكريــم بــكار يقــول
( الثقــة بالنفــس هــي مثــرة اإلنجــازات التــي حققتهــا يف حياتــك ) و
هــذا الــكالم صحيــح جــدا ً  ,يف لحظــات االنكســار و وصولــك للحالــة
العقليــة الســلبية الســابقة حــاول تذكــر بعــض اإلنجــازات التــي
حققتهــا مســبقاً و ســوف تجــد تحــول كبــر بالحالــة الشــعورية التــي
تعرتيــك  ,و إن مل يكــن لــك إنجــازات فأســعى مــن اآلن لصناعتهــا.
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املخــاوف تشــعل الشــكوك و الشــكوك تدمــر الثقــة لذلــك تخلــص
حــاالً مــن كل مــا تخافــه و تذكــر أن الخــوف معظمــه مــن صنــع
األوهــام .
مفتــاح رس الثقــة بالنفــس هــي االســتمرارية  ,االســتمرارية يف تطويــر
مهاراتــك و قدراتــك  ,االســتمرارية يف محاولــة تثقيــف ذاتــك و
تحســن فكــرك  ,االســتمرارية يف البحــث و الســعي عــن األفضــل و
األكمــل و األجمــل .
نســتمد ثقتنــا مــن نفســنا بعنرصيــن  :التقديــر الــذايت و الكفــاءة
الذاتيــة  ,شــعورك باح ـرام ذاتــك و رفضــك للسفاســف و التوافــه و
الدنايــا و طلبــك للجميــل يف كل يشء و األفضــل مــن كل أمــر يرفــع
مــن تقديــرك لذاتــك  .و يقينــك بقدرتــك عــى تحقيــق اهدافــك
و الســعي خلــف طموحاتــك و انجــاز املرامــي الصعبــة و كفاءتــك
بتأديــة املهــام الشــاقة ترفــع شــعورك بكفاءتــك الذاتيــة.
ال بــد أن نفــرق هنــا بــن الواثــق بنفســه و املتكــر و املغــرور ,
املغــرور هــو الشــخص املوهــوم بنفســه و الــذي يــرى ذاتــه عــى غــر
حقيقتهــا  ,املتكــر هــو املتعــايل الــذي يرفــض الحــق إن أىت مــن غــره
و يحتقــر اآلخريــن و يتحــاىش معارشتهــم و التجانــس معهــم  .الواثــق
بنفســه إنســان واقعــي بنظرتــه لذاتــه و متواضــع رغــم امتالكــه
صفــات عليــا جليلــة .
بناء الثقة بالنفس :
لتبني ثقتك بنفسك اسعى إىل :
التفــت للــايض قليــاً و فكــر باإلنجــازات التــي حققتهــا  ,اكتــب
يف مفكــرة صغــرة أهــم عــرة إنجــازات تفتخــر بهــا  ,اقــرأ هــذه
املفكــرة كلــا مــررت بلحظــات إخفــاق و انكســار .
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فكــر بنقــاط قوتــك (مــن عــرف نفســه فقــد مهــد لحياتــه طريــق
شــيق يف رحلــة النجــاح) .
فكــر مبــا تريــد و أيــن تريــد الذهــاب  :حــدد لــك أهــداف و اســعى
يف تحقيقهــا (النجــاح رحلــة و ليــس محطــة) تــزداد ثقتــك بنفســك يف
كل خطــوة متــي بهــا نحــو النجــاح .
ســيطر عــى عقلــك  :ال تــدع األفــكار الســلبية تســيطر عليــك ادفــع
كل شــعور ســلبي يعرتيــك  ,ال تســمح لليــأس أن يقتــل إميانــك
بقدراتــك  ,كافــح الفكــرة الســلبية قبــل ان تنتــر و انتــر عليهــا
قبــل أن تهزمــك.
حــدد املعرفــة التــي تريــد أن تكتســبها  :انظــر إىل أهدافــك و فتــش
عــن جوانــب قصــورك املعــريف الــذي يعيقــك عــن إحــراز التفــوق
الــذي تنشــده .
حــدد املهــارات التــي تريــد أن تتقنهــا  :ابحــث عــن املهــارات التــي
اتقانــك لهــا ســيجعلك افضــل .
ركــز عــى األولويــات  :ال تربــك نفســك بالرغبــة يف تحقيــق الكثــر ,
اطلــق قدراتــك و ابــذل جهــودك يف إنجــاز األهــم و األفضــل  ,فالــذي
يحــاول اتقــان كل يشء يفشــل و الفشــل املتكــرر مصــدر مؤثــر يف
اهت ـزاز الثقــة.
مصادر الثقة بالنفس :
 .1املعرفــة و القــدرات (لديــه علــم جيــد  ,يعــي مــا يــدور حولــه ,
يعلــم نقــاط ضعفــه و قوتــه  ,يفهــم كيــف يـراه اآلخرون  ,يســتوعب
األحــداث جيــدا ً  ,قــادر عــى تحقيــق انجــازات ملموســة  ,قدراتــه
التقنيــة متطــورة)
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 .2التجربــة و الخـرات ( الخــرة املرتاكمــة متكنــك مــن التعامــل مــع
األحــداث و األشــياء و األشــخاص بحكمــة و نضــج فتصيــب مبــا تقــول
و تحســن مبــا تعمــل  ,و الخـرات الجيــدة متنحــك إدراك واســع فــا
يســتعيص عليــك غامــض و ال تعجــز عــن التعامــل مــع الصعوبــات )
 .3االكتفــاء و االســتغناء ( مكتفــي فــا تحتــاج فضــل غــرك  ,فقــدان
املــال و الحاجــة للبــر أكــر مصــادر اإلهانــة و الــذل )
 .4الصــدق و حســن الخلــق ( الصــادق ال يخفــي يش و يخــاف ظهــوره
 ,و صاحــب الخلــق الحســن ال يخزيــه ســوء و ال يعيبــه ذم)
 .5اإلميــان و التــوكل ( صلتــك بربــك و اســتعانتك بــه تُرقيــك إىل اعــى
مراتــب الثقــة فلــن ينكــر مــن اتــكل عــى العزيــز القــوي )
و للحضور هيبة تطغى عىل القلوب و متلؤها جالالً و بهاء.
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التحفيز (صفات قيادية)

القائــد الفعــال تحفيــزه ذايت  ,لديــه رغبــة ملتهبــة للقيــادة  .حركتــه
تتســم بالطمــوح  ,الطاقــة  ,الحــاس  ,املبــادرة و اإلرصار  .وجــود
أهــداف لديــه هــو رس تحفيــزه  .إذا أردت أن تعــرف أهــم صفــة
يف القائــد فبــكل تأكيــد ســوف تجــد أنهــا التحفيــز  ,اإلنجــاز هــو
الكلمــة املفصليــة لهــذه الصفــة  ,دامئ ـاً القــادة ذو التحفيــز العــايل
يحققــون إنجــازات تفــوق التوقعــات  .الكثــر مــن البــر يتحفــزون
مــن مصــادر خارجيــة مثــل راتــب ضخــم  ,مميـزات منصــب رفيــع يف
رشكــة راقيــة  .لكنــك لــن تجــد قائــد فعــال يتحفــز إال برغبــة دفينــه
يف تحقيــق إنجــاز كبــر يليــق بقدراتــه.
و التحفيز لدى القادة نوعني داخيل و خارجي.
القائد ذو التحفيز الداخيل تجده :
مؤمــن بأهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه  ,يحــب التعلــم  ,يعشــق
تحــدي املهــام الصعبــة  ,يُظهــر طاقــة خارقــة يف تأديــة املهــام بطريقة
احســن  ,يســعى إلتقــان العمــل عــى الوجــه األمثــل  .تجــده يرفــض
تقبــل االمــور عــى مــا هــي و يبحــث دوم ـاً عــن الخيــار البديــل ,
دامئ ـاً يتســاءل ملــاذا يتــم اختيــار طريقــة أداء مــا دام هنــاك طــرق
أخــرى  ,متلهــف الكتشــاف الجديــد و العمــل بطريقــة مميــزة و
مبدعــة.
معوقــات التحفيــز :تنقســم معوقــات التحفيــز إىل قســمني ( عــادايت
و ظــرويف ) غالبـاً ينكــر تحفيــز اإلنســان مــن وجــود عــادات ســلبية
تســلب طاقتــه و تشــل حركتــه  ,و الظــروف الخارجيــة أيضــاً قــد
تكــون مــن أكــر املعوقــات التــي تقتــل التحفيــز لــدى اإلنســان .
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يقــول الكاتــب الشــهري دانيــل جوملــان أنــه يعــرف رجــل مــايل يبــدأ
يومــه و ينهيــه و هــو قابــع عــى كرســيه أمــام اإلنرتنــت ملتابعــة
حركــة بورصتــه أمــام بورصــة أربــع رشكات اكــر مــن  16ســاعة
مراقبــة و متابعــة .....الــر يكمــن يف التحفيــز .القائــد ذو التحفيــز
العــايل تجــده يتابــع باهتــام اإلج ـراءات التفصيليــة لألعــال مــن
بدايتهــا حتــى تظهــر النتائــج  ,و صاحــب التحفيــز املنخفــض تجــده
غــر مهتــم بحركــة اإلجــراءات و مهمــل لنتائــج النشــاطات .تجــد
القائــد املتحفــز متفائــل حتــى و إن كانــت النتائــج يف غــر صالحــه.
عنارص تقتل التحفيز لدى اآلخرين :
 .1النقد السلبي و الغري مستحق.
 .2اإلهانة بالعلن .
 .3مكافأة املهمل و الغري كفؤ .
 .4الفشل و الخوف منه .
 .5النجاح الذي يؤدي لحالة من التقاعس.
 .6عدم وضوح الرؤية.
 .7عدم وجود اهداف قابلة للقياس .
 .8عدم وجود أولويات .
 .9الحديث السلبي مع الذات.
 .10تدين مستوى التقدير الذايت.
 .11ثقافة املنظمة السلبية و املعاملة الغري منصفة.
 .12النفاق .
 .13معايري العمل املتدنية.
 .14التغيري املستمر.
 .15املسؤولية دون صالحيات و سلطة.
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عنارص تزيد من مستوى التحفيز :
 .1امنح التقدير املستحق.
 .2احرتم اراء و جهود اآلخرين.
 .3اجعل العمل ممتع و مثري.
 .4انصت باهتامم.
 .5ارمي التحديات .
 .6ساعد اآلخرين و ال تعمل ما يجب عليهم فعله.
النــاس غالبــاً تعمــل بدافــع داخــي نابــع مــن أعامقهــم و مــن
يســتطيع تحريــك دوافــع النــاس ليعملــوا مــا يريــد يســتحق فع ـاً
لقــب القائــد الفــذ .و التحفيــز الــذايت أهــم و أفضــل مفعــوالً مــن
التحفيــز الخارجــي.
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القيادة السيئة

القائــد الــيء هــو الــذي لديــه نوايــا ســيئة أو كفــاءة منخفضــة و
دامئ ـاً اتباعــه أســوأ منــه.
مــن أشــهر علــاء القيــادة الباحثــة األمريكيــة باربــارا كيلرمــان لهــا
اصــدارات عديــدة يف القيــادة أهمهــا القيــادة الســيئة و التــي لخصتها
يف ســبع صفــات :
 .1قائد غري مؤهل  :و هو الذي يفتقد للمهارة و اإلرادة.
 .2متزمــت  :قــد ميتلــك املهــارات و القــدرات القياديــة و لكنــه ال
يســتجيب للتغــر و ال يتكيــف مــع األفــكار الجديــدة و ال يتــاءم مــع
التطــورات الحديثــة .
 .3مفــرط  :ليســت لديــه قــدرة تحكــم بالــذات و ينصــاع لوســاوس و
هطرقــات مــن حولــه و يهمــل مســئوليات واجبــه القيــادي.
 .4متعجــرف ( قــايس القلــب )  :غــر مكــرث مبعانــاة النــاس و
بحقوقهــم  ,ال يأبــه لحاجــات االتبــاع و وجودهــم و يــدوس عــى
رغباتهــم و يهشــم طموحاتهــم.
 .5فاســد  :يكــذب  ,يــرق و يغــش  ,يتقاســم واردات مــا يقبــع
تحــت مســئوليته مــع معاونيــه  ,يعمــل ملصلحــة ذاتــه ضــد املصلحــة
العامــة .
 .6ضيق األفق  :ال يتسع لغري أفكاره .
ُ .7مجــرم  :الــذي ميــارس الدكتاتوريــة و البطــش و القتــل و النهــب و
الســلب بحــق رعيتــه و ارتــكاب فظائــع نفســية و جســدية بحقهــم .
أخريا ً لن تجد قائد يسء إال و محاط بأتباع أسوأ منه.
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التألق الذايت

مــن نعــم اللــه العظيمــة عــى اإلنســان أن مينحــه عقــل صــايف
يســتطيع إدراك االشــياء عــى مــا هــي يف حقيقتهــا دون تشــويش
أو تشــويه أو تزييــف و انــا ارى دامئــا ان البدايــة تــأيت مــن الفكــر و
اإلدراك و متــى مــا كان هنــاك خلــل يف املفاهيــم نتــج عنــه خلــل يف
الســلوك و عيــب يف التــرف .
و يف حديثــي عــن التألــق الــذايت أود ان اشــدد عــى فكــرة أن اإلنســان
كائــن مكــون مــن أربعــة عنــارص « العقــل  ,الــروح  ,العاطفــة ,
الجســد  .و ان االنســان لــن يحقــق درجــة معقولــة مــن التألــق مــا مل
يحقــق نجــاح متــوازن يف الجوانــب األربعــة.
التألــق ألعقــي  :ارى أن اعظــم مشــكلة واجههــا االنســان عــى مــدى
العصــور هــي الجهــل  ,و الجهــل اصــل كل الــرور و اســاس كل
العيــوب  ,مل يثنــي اللــه يف قرأنــه عــى صفــة إنســانية كــا أثنــى عــى
العلــم و العلــاء فهــم أرفــع درجــة و أعــى مكانــة مــن دونهــم .و
للعلــم ثالثــة أبــواب  :الق ـراءة  ,االســتامع  ,الحــوار.
كلــا عظــم علمــك و ارتقــت معارفــك عظمــت قيمــة ذاتــك و ارتقت
مكانتــك يف الوجــود .و العقــل الفــارغ مــن املعرفــة و العلــم ميلــئ
بالتفاهــات و الخرفــات و االســاطري.
التألــق الروحــي  :يف الــروح رغبــة جامحــة ال تشــبع إال بنســات حب
الرحمــن  ,و شــوق ال يطفــئ لهيبــة إال بدمــوع الخضــوع و الســجود
و التســبيح  ,اثبتــت لنــا التجــارب انــه مهــا أرويــت جســدك مــن
ينبــوع امللــذات الدنيويــة و تقلبــت يف بحــور املتــع و الرفاهيــة لــن
تجــد الســعادة إال إذا أســقيت روحــك مــن هنــاء التعبــد و التذلــل
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للخالق.
أكــر خطــأ يرتكبــه االنســان حينــا يهمــل روحــه و يرتكهــا بــا رعايــة
و اهتــام إنــه يكتــب عــى نفســه الشــقاء و التعاســة و يعيــش يف
ضنــك دائــم ال يــزول عنــه .و حتــى نحقــق التألــق الــذايت ال بــد أن
نرعــى أرواحنــا و نتــوازن يف التعامــل معهــا.
التألــق العاطفــي  :الحــب هــو غــذاء العاطفــة و بــا حــب يعيــش
االنســان بوحــدة خانقــة ال ينفــك منهــا حتــى يجــد أحــد بجــواره
يهتــم بــه و يخــاف عليــه و يجــد قلــب يخفــق مــع قلبــه .احــد
أهــم مصــادر الســعادة تــأيت مــن خــال العالقــات الوثيقــة و املتزنــة
املغمــورة بالحــب و الصــدق و الــود .حــب الخــر للنــاس و التعامــل
بلطــف و رقــة و لباقــة و مراعــاة احوالهــم و الشــعور بهــم يصنــع
عالقــات متينــة مملــوءة بالــود و االخــاص  ,و العطــاء دون انتظــار
ج ـزاء احــد االســباب املهمــة التــي تجعــل النــاس يحبونــك.
التألــق الجســدي  :يف هــذا الجانــب علينــا أن نهتــم بثالثــة أشــياء :
الرياضــة و االكل الصحــي و تجنــب العــادات املــرة التــي تــؤذي
الجســد.
أخـرا ً حتــى تكــون متألقـاً ال بــد عليــك أن تكــون متوازنـاً يف التعامــل
مــع جوانــب كيانــك األربعــة وتحقــق الســعادة املنشــودة.
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إهداء
لرموز األمة الكبار
الذين تعلمنا منهم معنى الدين الصحيح
و فهمنا عىل أيديهم حقيقة الحياة الدنيا
و تهذبت نفوسنا يف حرضة تعاليمهم
و استلهمنا من ثباتهم دروس الصدق و العزة و اإلخالص
ملن كانوا لشباب هذا الجيل نرباس الهداية
و خري مرشد و مريب
إن وجودكم يا ساديت أنعش األمة
و جعل لحياة الشباب قيمة و هدف
إىل:
د .طارق السويدان
د .عيل العمري
د .سلامن العودة
د .عيل أبو الحسن
فرج الله عنهم و حفظهم
اللهم اجمعني بنبيك و عبادك الصالحني يف جنات النعيم
اللهم اجعلني خري مام يظنون
و اغفر يل ما ال يعلمون
اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم
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