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عزيزي الشاب 

لقــد قــرأت لكاتبــة بريطانيــة يف كتــاب مــا عــن اإلســالم و 

أثــره عــىل الجيــل الجديــد

و ذكرت جملة أصابتني بدهشة 

قالــت أن املســلمني ال ميثلــون أكــر مــن 22% مــن ســكان 

األرض 

لكن لديهم ميزة خصهم فيها الله و مل تكن لغريهم 

70% من إجاميل املسلمني دون سن الثالثني.

ترعبهم جداً فكرة أننا أمة بروح شابة 

و لكني توجعت عندما تذكرت حال الشباب اليوم

و أمتنى من الله أن ينرص أمته بالشباب 

ــك  ــني أن ــص و كيل يق ــذا الن ــارئ ه ــا ق ــوك ي و إين ألرج

ــن الشــباب  م

كُن ُمحّمدي الهمة ... كُن شاباً نفتخر به. 

و ألجل ذلك كان هذا الكتاب. 
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استمر بالتعليم و امتلك حياة رائعة
القــدرة عــىل التعلــم بشــكل أرسع مــن منافســيك قــد تكــون امليــزة 

التنافســية الوحيــدة التــي متتلكهــا.

يف عــامل رسيــع الحركــة و دائــم التقلــب و التغيــري ال يجــد االنســان 

وســيلة نافعــة للتأقلــم ســوى العيــش بعقليــة النمــو الدائــم و التعليم 

املســتمر  ليتحســن أداءه و يحقــق نجــاح مقبــول يضمــن لــه البقــاء 

حيــاً كفــرد فعــال يف العــرص الحديــث.

ــي  ــدة و الت ــاة الجدي ــادة الحي ــية لقي ــة و رئيس ــم أداة فعال إن العل

تُــدار بواســطة التقنيــة و البيانــات الدقيقــة و الــذكاء االصطناعــي و 

االبــداع و االبتــكار , و لقــد بــدأت حيــاة البرشيــة عــىل وجــه هــذه 

ــه  ــن خالل ــتهلت م ــا ( و اس ــاَمَء كُلََّه ــَم آَدم َاأْلَْس ــم )َوَعلَّ األرض بالعل

ــة أن  ــَك(, و  يف الحقيق ــِم َربِّ ــَرأ ِْباْس ــدة )اقْ ــة الخال ــالة املحمدي الرس

الحيــاة الهانئــة تتطلــب املزيــد مــن العلــم و املعرفــة ملــا لهــام مــن 

دور كبــري يف تحســني جــودة حيــاة االنســان و ال يخفــى عــىل عاقــل 

مــاذا يحمــل الجهــل مــن رشور عــىل اإلنســان و وجــوده. 

ــا إىل أن  ــد ذهــب علامؤن ــه اإلنســان وق ــا يطلب ــم هــو أرشف م العل

طلــب العلــم النافــع أعظــم أجــرا مــن صــالة النافلــة. )د.عبدالكريــم 

بــكار(. ويقــول ســقراط: التعليــم زينــة يف الرخــاء، و مالذ عنــد املحن.

إن التطــور و التقــدم و تحســن ظــروف الحيــاة مديــن بشــكل كبــري 

للعلــم و جهــود العقــول يف انتــاج املعرفــة التــي تُحــدث 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 جــرا  و قــد ال يكون 

العلــم أصــل وحيــد لهــا و لكــن يعتــر مصــدر رئيــي لوجودهــا. 

ــاك و  ــوض و االرتب ــري و الغم ــة و التغي ــرص بالرسع ــذا الع ــم ه يتس

هــذه الحــاالت تتطلــب البحــث و التكيــف و االبــداع و هــذه االشــياء 

ال يوفرهــا إال العلــم , لــذا فــإن البديــل املبــارش للعلــم ليــس الجهــل 

و لكــن التــاليش و التقهقــر و الفنــاء و التخبــط.

تعلم كيف تتعلم

ــا و  ــة يف الدني ــاة هانئ ــة حي ــا يســهم يف صناع ــع هــو م ــم الناف العل

ــذي  ــو ال ــف ه ــاب الحصي ــن, و الش ــا و دي ــوم دني ــن عل ــرة م اآلخ

ــن  ــه م ــى ل ــه و ال غن ــوم تنفع ــن عل ــبه م ــا يناس ــه م ــار لنفس يخت

ــول روحــه و  ــه و مي ــات ذات ــع تكوين التخصــص مبجــال متناســب م

ــري  ــة, و كث ــاة ناجحــة و أخــرة مرضي ــه حي ــع ب ــه ليصن ــة قدرات تركيب

مــن علــوم الدنيــا التــي تصلــح حيــاة البرشيــة قــد تكــون مــن أهــم 

اســباب كســب رضــا املــوىل عــز وجــل و دخــول دار نعيمــه و هنيئــاً 

للشــاب الــذي يســعى ألن يتقــن مجــال علمــي حيــوي و يفيــد بــه 

ــاس .  ــاة الن ــة و يحســن مــن حي البرشي

يســاعد العلــم النافــع الشــاب لفهــم حياتــه و ذاتــه و يفتــح ذهنــه 

الكتشــاف قدراتــه و امكاناتــه و الفــرص الكامنــة يف الواقع و يســاعده 

ــع  ــامح م ــدة و التس ــارات جدي ــاب مه ــه و اكتس ــر ذات ــىل تطوي ع

اخطــاءه و التعلــم مــن التجــارب الفاشــلة.



5

فيــام يــيل ســوف اذكــر أربــع أدوات تعــزز مــن ملكــة العلــم لــدى 

الشــاب : 

1. الطموح :

ــة و  ــة جامح ــك رغب ــه إذا مل متتل ــم و تكلفت ــع العل ــق موان ــن تطي ل

ــه  ــد يرتكب ــا ق ــم, إن أســوء م ــع التعلي ــن مناف ــة لالســتفادة م ملتهب

ــل  ــن أج ــم م ــة التعلي ــوض تجرب ــو أن يخ ــه ه ــق نفس ــاب بح الش

ــرزق  ــة يس ــىل وظيف ــول ع ــه يف الحص ــهادة متكن ــىل ش ــول ع الحص

ــرزق .  ــاب لل ــم أرشف و أعظــم مــن أن تكــون ب ــة العل ــا, و غاي منه

ــرض  ــة بغ ــور دورات تدريبي ــابقون لحض ــباب يتس ــن الش ــري م الكث

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 ضمــري املدربــني أم جشــع املنضمــني !

أكــر عائــق أمــام رغبــة و طمــوح الشــاب للتعلم هــي عدم استشــعار 

الحاجــة للعلــم و عــدم ادراكــه للمنافــع اآلجلــة التــي ســوف مينحــه 

ــىل  ــز ع ــم بالركي ــني بالتعل ــراء للراغب ــح الخ ــا . و ينص ــم إياه العل

املنافــع الجميلــة لــه و تخيــل املســتقبل املــرشق الــذي ســوف يصنعــه 

. و تحويــل النظــر مــن التحديــات إىل املنافــع و املزايــا وســيلة فعالــة 

تدفعنــا لفعــل االشــياء اململــة التــي ال نتقبــل مرارتهــا .

2. الوعي الذايت 

املغــرور بإمكانياتــه و املخــدوع بقدراتــه رغبتــه بالتطويــر و الحاجــة 

للعلــم تكــون شــبه معدومــة و لهــذا فــإن الفهــم الحقيقــي و الوعــي 



6

ــم . و الشــاب  ــع رئيــي للمــي يف درب التعل ــذات داف ــح لل الصحي

الــذي يــرى نفســه متميــز جــداً و ال يجــرؤ عــىل نقــد ذاتــه مبوضوعية 

و ال يبحــث عــن مواطــن الضعــف لديــه يــرى أن العلــم رفاهيــة غــري 

الزمة. 

إن التنميــة الذاتيــة تســتلزم انفتــاح الشــاب عــىل مــا بــه مــن عيــوب 

ــي  ــل امل ــن أج ــبها م ــدرات ليكتس ــن ق ــاج م ــا يحت ــا و م ليتداركه

قدمــاً يف درب النجــاح و الفــالح و التخلــص مــن األوهــام التــي تكبــل 

حركتــه يف الحيــاة. 

3.الفضول 

الرغبــة امللحــة يف االكتشــاف و معرفــة الجانــب الغامــض من االشــياء، 

ــزة الطعــام و الــرشاب  ــل  غري ــة مثلهــا مث ــزة علمي إن الفضــول غري

يســعى مــن خاللهــا اإلنســان للتعــرف عــىل طبيعــة االشــياء و األحيــاء 

مــن حولــه .

تغذيــة هــذه الغريــزة امللحــة من خــالل القنــوات املعرفيــة و العلمية 

ــزة  ــذه الغري ــر ه ــان، و تظه ــام لإلنس ــع الت ــود بالنف ــة تع الصحيح

امللحــة عنــد االطفــال بشــكل ملحــوظ مــن خــالل األســئلة الدامئــة و 

الكثــرية عــن ماهيــة األشــياء مــن حولهــم، و لألســف تســاهم البيئــة 

الســلبية بقتــل بواعــث هــذه الغريــزة منــُذ طفولــة االنســان بتعنيــف 

االطفــال للكــف عــن الســؤال.

و يســتطيع االنســان أن ينمــى دافــع الفضــول لديــه من خــالل تحويل 

منظــور التحديــات مــن امللــل إىل الدهشــة و كذلــك مــن خــالل طــرح 

ــراءة  ــالل : ق ــن خ ــا م ــات له ــن إجاب ــث ع ــة و البح ــئلة الدامئ االس

ــن  ــة م ــتاذ أو اســتقصاء االجاب ــري، استفســار اس ــة، محــاورة خب مقال

املصــادر األخــرى املختلفــة.
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حــاول دامئــاً أن تســتثري بداخلــك الفضــول للتعلــم و تنميــة املعرفــة 

مــن خــالل تذكــر املنافــع اآلجلــة التــي ســوف تجنيهــا لــو تحديــت 

ــة و خاطــب نفســك ســائالً :  ــم وطــرح األســئلة امللهم ــات العل عقب

كيــف ستســاهم هــذه املعرفــة بصناعــة تطــور ايجــايب عــىل جميــع 

ــايت ؟ مســتويات حي

4. قابلية التعلم

توقــع العــرات و تجاوزهــا و تقبــل األخطــاء و النظــر إليهــا كفــرص 

حثيثــة للتعلــم و ادراك أن البدايــات دامئــة صعبــة و االنســان ال 

ــاة و  ــي يف الحي ــر طبيع ــل أم ــكل يشء و أن الفش ــزاً ب ــون متمي يك

مفيــد يف التعليــم و أهــم نقطــة بالنســبة يل هــو االعــراف بالجهــل 

و عــدم املكابــرة، االعــراف بالجهــل و استشــعار الحاجــة للعلــم رشط 

ــة. ــة و املعرفي ــدم يف املســرية العلمي ــي للتق رئي

قــد يبــدأ الشــاب رحلــة التعلــم و التحســني املســتمر و يواجــه عــرات 

تعيــق تقدمــه و لكــن عليــه هنــا أن يتحمــل هــم و كلفــة الســري و 

ــدداً و  ــاول مج ــة و يح ــاً مرهق ــات دوم ــدرك أن البداي ــرية و ي املس

مجــدداً ليصــل لغايتــه و يجنــي مثــار العلــم اللذيــذة.

املتعلمــني العظــام بــدأوا بدايــات متواضعــة جداً 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 املســرية العلميــة.

كيف أصبح متعلم متميز؟

ــن  ــاه ع ــرق يف معن ــم يف ــح التعلي ــح أن مصطل ــب أوالً أن نوض يج

ــكل  ــده ب ــا نقص ــم فإنن ــن التعلي ــم ع ــام نتكل ــس( فحين )التدري
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وســائله و أدواتــه ) التدريــس االســايس و الثانــوي و الجامعــي و 

 – املؤمتــرات   – التدريــب   – االســتامع   – القــراءة   – االكادميــي 

.) النــدوات   – املحــارضات 

فالتعليــم إذاً أكــر مــن عمليــة تتــم يف غــرف مغلقــة مــع مجموعــة 

مــن املتشــاركني، و ايضــاً نظنــه أكــر مــن اطــالع يف كتــاب أو املشــاركة 

يف ورشــة عمــل تدريبيــة، و إين أرى أن التعليــم منهــج حيــاة. 

أوالً اللياقة الذهنية

ــدم  ــام تق ــل كل ــة تق ــدرات العقلي ــخة أن الق ــات الراس ــن القناع م

االنســان يف العمــر و قناعــات أخــرى تؤكــد أن حجــم الدمــاغ يتقلــص 

ــي  ــي ه ــة الت ــا العصبي ــح أن الخالي ــة اتض ــن يف الحقيق ــاً، و لك أيض

ــزداد  ــل ت ــا يف العق ــم معالجته ــات ليت ــل املعلوم ــن نق ــئولة ع مس

مرونــًة مــع تقــدم العمــر ، و كلــام 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 خــالل العــادات الحياتيــة الســليمة و التفاعل 

ــك ال  ــة دماغ ــة و عافي ــك. إن صح ــة ب ــة املحيط ــع البيئ ــايب م االيج

ــام  ــي ك ــوروث الجين ــك و امل ــارب طفولت ــق بتج ــاط وثي ــط ارتب ترتب

ترتبــط بخياراتــك و مامرســاتك الحاليــة و طريقــة تعاملــك مــع 

ــة. ــك العقلي قدرات

بعــض الدراســات تؤكــد أن هنــاك بعــض املامرســات تســاهم يف 

إحــداث تغيــري أفضــل يف العمليــات الدماغيــة مــن مثــل تعلــم لغــات 

ــة  ــاب العقلي ــراءة  و مامرســة األلع ــادة الســيارة، الق ــدة، قي جدي
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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 عــىل 

التفكــري و التذكــر و التعلــم و التخطيــط و التأقلــم مبرونــة مــع 

املواقــف املتعــددة و أســاليب الحيــاة و املامرســات األخــرى، و كلــام 

ــرارات  ــر جــدارة التخــاذ الق ــت أك ــر كن ــة أك ــة ذهني امتلكــت لياق

الصعبــة و حــل املشــكالت املعقــدة و التعامــل الــذيك مــع الضغــوط 

و الظــروف الجديــدة. و ســوف تتمكــن مــن االنفتــاح عــىل االفــكار 

ــف.  ــدة و املنظــور الفكــري املختل الجدي

اللياقــة الذهنيــة متنــح القــدرة عــىل تغيــري الســلوك ميــا يتوافــق مــع 

ــق  ــد الالئ ــد تج ــف، و لق ــن العواط ــديد م ــري ش ــة دون تأث املصلح

ــا زال متقــد الذهــن .  ــاً يُعمــر و م ذهني

إذن كيف ميكن لك أن تكون الئق ذهنياً ؟

بعــد العديــد مــن الدراســات و املالحظــات املتأنيــة تــم تحديــد أربعة 

عوامــل تســاعد االنســان لتعزيــز لياقتــه الذهنية :

1. التجارب الغنية 

أظهــرت الدراســات أن التجــارب الغنيــة تســاعد األطفــال عــىل 

ــاً عــىل صحــة  ــر إيجاب ــا تؤث ــام أنه ــة، ك ــع البيئ ــل االيجــايب م التفاع

و منــو الدمــاغ و تضيــف للذهــن خــرات مراكمــة و وعــي عميــق، 

ــه. إن  ــاس بخرات ــا تق ــاس بعمــره بقــدر م إن حكمــة اإلنســان ال تق

املحــاكاة و االطــالع عــىل تجــارب الناجحــني و املؤثريــن تخلــق نــوع 

مــن املحــاكاة و تهيــئ الجهــاز العصبــي يف الدمــاغ ملامرســة تجــارب 

ــان. ــة و إتق ــر دق ــة أك ــة بطريق حقيق
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2. خض مغامرات جديدة

ــح الشــهية  ــة و فت ــة الذهني ــز اللياق  عامــل مهــم مــن عوامــل تعزي

املعرفيــة هــي خــوض غــامر مغامــرات جديــد تفتــح أفــاق بعيــدة و 

فريــدة، إن القــدرة الفطريــة التــي يولــد بهــا اإلنســان عــىل 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 املغامــرات الجديــدة تتيــح للعقــل فــرص للتجديــد 

و االبتــكار و إعــادة خلــق أفــكار مرنــة تتــالءم مــع طبيعــة الوقــت، 

إن الرتابــة تقتــل اإلبــداع و املغامــرات الجديــدة يخلصنــا مــن الرتابــة 

و امللــل.

و أحــد وســائل خــوض املغامــرات الجديــدة ) اللعــب ( و نجد رشكات 

مثــل جوجــل و آبــل تخلــق بيئــة تشــجع عــىل تجــارب اللعــب والتــي 

تثمــر يف تنميــة ملــكات اإلبــداع لــدي العاملــني. و القيــادات العليــا 

ــات مريحــة ممزوجــة  ــق بيئ ــداً أن خل ــم جي ــرشكات تعل يف هــذه ال

ــة  ــز  و تقوي ــة لتعزي ــح للعقــول أدوات فعال ــك تتي ــل تل باللعــب مث

القــدرات الذهنيــة.   

إن اللعــب الهــادف ليــس عمليــة اعتباطيــة دون أهــداف و فوائــد و 

ــة  ــة و اإلدراكي ــة العقلي ــر أحــد وســائل التنفيــس و التنمي لكــن يعت

خاصــة لــدى األطفــال فمــن خاللــه تتــم محاولــة اكتشــاف الــذات و 

العــامل .  إن اللعــب هــو العمــل الصعــب املثمــر.

ــري  ــات غ ــل موضوع ــب تحم ــراءة كت ــدة ق ــرات الجدي ــن املغام و م

ــدة ــدة أو أداة جدي ــة جدي ــم لغ ــة، تعل ــك الثقافي ــة لخلفيت مألوف
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ــة، مامرســة الرياضــة و التأمــل، حــل  ــة حديث اســتخدام أجهــزة تقني

األلغــاز، تعلــم هوايــات جديــدة، زيــارة متاحــف و أثــار و التعــرف 

عــىل تاريــخ البرشيــة, و هنــاك العديــد مــن املامرســات التــي تعــزز 

لياقتــك الذهنيــة.

3.اسَع لإلبداع و االبتكار

 الخيــال أهــم مــن املعلومــات و ينظــر إليــه كالجنــاح الــذي يحلــق 

بــه العقــل يف ســامء اإلبــداع و االبتــكار, و القــدرة عــىل االبتــكار مثــل 

العضلة، إن مل تســتخدمها بشــكل مســتمر ســوف تضعف. و اإلنســان 

دومــاً يف حاجــة للســعي الحثيــث البتــكار وســائل جديــدة ملامرســة 

األشــياء و تقديــم حلــول ابداعيــة ملواجهــة املشــكالت املتجــددة، و يف 

عــامل رسيــع التغيــري كهــذا تــزداد الحاجــة لإلبــداع و االبتــكار ملواجهــة 

تحدياتــه التــي مل يعــارص مثلهــا البــرش مــن قبــل. 

إن اإلبــداع يفتــح مســارات جديــدة للعمليــات العقليــة و كلــام 

كان الذهــن أكــر مرونــة كان أكــر قــدرة عــىل اإلبــداع و االبتــكار و 

ــد. التجدي

ــاعي  ــك الس ــكار ميتل ــداع و االبت ــو االب ــعي نح ــة الس ــالل رحل يف خ

ــح أكــر لياقــة فصاحــب الذهــن  ــه ليصب ــي تؤهــل عقل ــارص الت العن

ــورة.  ــدة مط ــكار جدي ــج أف ــتطيع أن ينت ــر ال يس املتحج

4.إعادة رسم الخارطة الذهنية

إن وجــود تحديــات صعبــة أمــام العقــل تســتفزه إلطــالق قدراتــه و 

تفعيــل امكاناتــه املهملــة و إن العقــل الكســول الــذي مل يواجه تحدي 

حقيقــي يصيبــه الخمــول و تتعطــل قدراتــه دون أدىن اســتغالل.

ــة أمــام األزمــات و  ــة يقــف مواقــف ايجابي ــة الذهني صاحــب اللياق

ــة الفــرص خلــف املحــن العاصفــة. ــه عــىل رؤي ذلــك لقدرت
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إن إعــادة رســم الخارطــة الذهنيــة تعنــي اســتخدام تقنيــات إلدراك 

ــاً  ــك مزاج ــلبي و صنعــت ل ــوم س ــك مفه ــت لدي ــي كون ــكار الت األف

ــة  ــة و اإلدراكي ــة املعرفي ــادة الصياغ ــم تســعى إلع ــه، ث ال ترغــب في

ــك جــراء حــدوث هــذا املوقــف. ــي انتابت ــكار الت للموقــف و األف

إن املــرن ذهنيــاً لديــه القــدرة التامــة عــىل التحكــم يف املفاهيــم التــي 

يتبناهــا و يصيغهــا بطريقــة صائبــة تتوافــق مــع الحقائــق و املصالــح 

املناســبة، و يأخــذ بزمــام التحكــم الكامــل عــىل مقاليــد اإلدراك لديــه 

حتــى ال يقــع فريســة للوهــم أو الفهــم املغلــوط لألشــياء مــن حولــه. 

فمتــى مــا وجــد حــدث ســلبي يتســبب بتشــكيل قناعــات و مفاهيــم 

ــم الخارطــة اإلدراكيــة لهــذا املوقــف  خاطئــة يســارع إلعــادة رس

ليتصــوره بشــكل موضوعــي دون تضخيــم و عــدم انهزاميــة للســلبية 

التــي تتناثــر مــن املوقــف. 

ــة  ــة الذهني ــري للياق ــود الفق ــكل العم ــة تش ــارص األربع ــذه العن ه

ــز . ــم متمي ــون متعل ــا ليك ــل صاحبه ــي تؤه الت

ثانياً الخرائط الذهنية

ــن  ــور م ــة، تط ــك التعليمي ــني قدرات ــاعدك يف تحس ــة تس أداة فعال

مهاراتــك يف الحصــول عــىل املعلومــات و تخزينهــا و تعــزز أيضــاً مــن 

القــدرات الذهنيــة األخــرى. متكنــك هــذه التقنيــة مــن فهــم تراكيــب 

ــة  ــة لتكــون يف النهاي ــات املختلف ــط املعلوم ــع املعقــدة و رب املواضي

جملــة تامــة، و تســاعدك عــىل ترتيــب الحقائــق وفــق سلســلة 

ــة.  ــة متكامل ــن صــورة نهائي ــي لتكوي ــة تُف منهجي
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و ميكــن أن نلخــص فائــدة اســتخدام الخريطــة الذهنيــة عــىل 

التاليــة:  الجوانــب 

1.العصف الذهني )الفردي و الجامعي(.

2.تلخيص املعلومات و حفظها.

3.جمع املعلومات من مصادر البحث املختلفة.

4.تفكيك املشكالت املعقدة.

5.عرض املعلومات بطريقة بسيطة و منهجية.

خطوات رسم الخريطة الذهنية: 

ــوان املوضــوع املســتهدف للبحــث يف قلــب الصفحــة و  1.اكتــب عن

أحطــه برســم دائــرة. 

2.أرســم خطــوط متفرعــة عــن هــذه الدائــرة )املوضــوع الرئيــي( و 

ــن املتفرعــة مــن املوضــوع  ــب مبحــاذاة هــذه الخطــوط العناوي اكت

الرئيــي )العناويــن و األفــكار املتصلــة بــه(.

3.ارســم خطــوط متفرعــة مــن العناويــن املتصلــة بالفكــرة الرئيســية 

و اكتــب مبحاذاتهــا كل األفــكار املتصلــة بهــا. 

ــا  ــدون عليه 4.ارســم خطــوط كالجــذور بأطــراف آخــر الخطــوط لت

ــة باملوضــوع الرئيــي.  ــا متصل ــرى أنه ــي ت ــكارك الشــخصية الت أف

نصائح تسهل عملية رسم الخرائط الذهنية:

1.استخدم عبارات مخترصة و شاملة.

2.اكتــب الكلــامت بطريقــة واضحــة و أنيقــة لتســهل عليــك عمليــة 

القــراءة و التنظيــم.

3.استخدم األلوان للتفريق بني األفكار املختلفة.

4.اســتخدم الرمــوز و الصــور لتســاعدك عــىل عمليــة تذكــر املعلومات 

و األفكار بســهولة.
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ثالثاً املهارات الذهنية

املهــارات الذهنيــة هــي األدوات األساســية التــي يســتخدمها العقــل 

للتفكــري، القــراءة، التعلــم، التذكــر، اإلدراك، الفهــم و االهتــامم. 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 

عــىل التعلــم و الكســب املعــريف فهــي كاألدوات الفعالــة التــي 

نســتخدمها لجنــي مثــار التعليــم و كلــام كانــت قويــة زادت فاعليتنــا 

ــريف.  ــي و املع ــل العلم ــا يف التحصي و كفاءتن

و دعونا نتحدث عن أهم هذه املهارات:

الرتكيز و االهتامم 

القــدرة عــىل تركيــز االهتــامم يف قضيــة منفصلــة و االســتغراق فيهــا 

لرهــة مــن الزمــن دون انقطــاع. 

عقولنــا لديهــا قــوة معالجــة محــدودة لذلــك مــن العســري جــداً علينــا 

التدقيــق يف العديــد مــن األمــور و تســليط اهتاممنــا عــىل 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 للركيز 

ــعى  ــاً نس ــز و غالب ــه يف الركي ــل لرغبت ــاوب العق ــدم تج ــة ع يف حال

للركيــز عــىل األشــياء التــي لهــا صــدى مــع توقعاتنــا و همومنــا. إن 

أحــد أهــم أرسار التفــوق لــدى الشــباب هــو الركيــز عــىل مــا يريــد 

ــد  ــوده، و نقص ــه و وج ــىل حيات ــايب ع ــري ايج ــه تأث ــامم مبال و االهت

ــع  ــع من ــيء واحــد م ــري ب ــامم و التفك ــو تســليط االهت ــز ه بالركي

مــوارد التشــتت.
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نحــن ال نشــعر  مبــرور الوقــت و نكــرر مقولــة )الزمــن ميــي رسيعــاً( 

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 العــرص الــذي نعيشــه عــرس عــىل 

ــامم عــىل األمــور املهمــة و  ــد االهت ــز و توحي ــة الركي االنســان عملي

املجديــة و أصبــح تركيــز االنســان و جهــده الذهنــي منــرصف صــوب 

أمــور تافهــة ال تصلــح دنيــا و أخــرة البــرش.

إن اهتــامم الشــباب يف فــرة منوهــم عــىل أمــور تافهــة بــل قــد تكــون 

ــم يف عمرهــم  ــذي يصيبه ــل الفشــل ال مــرة هــو أحــد أهــم عوام

القــادم، و اهتاممهــم أيضــاً بأشــياء بدافــع املتعــة أو الشــهوة أو 

التســلية أيضــاً 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 عــىل األمــور التــي لــه تأثــري فيهــا مثــل 

ــة  ــم، الكتاب ــرة، التعل ــات املثم ــة، الهواي ــدرب، املعرف ــة، الت )الرياض

ــور  ــىل أم ــزه ع ــده و تركي ــه و جه ــتهالك وقت ــدم اس ــة( و ع والتقني

ــة أو مــن األمــور  ــل قصــة الشــعر أو اقامــة عالقــة عاطفي تافهــة مث

التــي تســتهلك حيــاة الشــباب و تفنيهــا. 

ملــاذا يف بعــض املواقــف يختلــف توقعــات انســان عــن آخــر البعــض 

ــرى الســلبيات؟. بعــض الدراســات  ــر ي ــام اآلخ ــات بين ــرى االيجابي ي

حاولــت أن تجيــب عــىل هــذا التســاؤل و أشــارت إىل أنــه إذا كانــت 

ــك انطباعــات ســلبية مســبقة عــن شــخص أو حــدث مــا فإنــك  لدي

لــن تســتطيع علــة مالحظــة الجوانــب اإليجابيــة، و أنــك إذا بــدأت 

مــرشوع أو مهمــة و أنــت مبــزاج يسء فإنــك رغــامً عنــك ســوف
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تركز عىل املشكالت و لن ترى الحلول.

مــن املمكــن أن نكــون أكــر فطنــة باختيــار مــا يســتحق اهتاممنــا و 

ــا يف هــذا اليــوم – يف  ــأن نقــرر بوعــي مــا املهــم بالنســبة لن ــك ب ذل

هــذا الحــدث – مــن هــذه املهمــة.

يجــب أن نتحــىل بــروح املبــادرة و نقــرر مــا يجــب علينــا مالحظتــه 

ــد أن  ــذي نري ــح ال ــع الصحي ــرى الواق ــداً أن ن ــن ج ــه، ممك و حفظ

نــراه و ميكننــا أيضــاً أن نغــري تجاربنــا مــن خــالل التحكــم بركيزنــا و 

ــا . اهتاممن

كيف ميكن ذلك ! من خالل هذه النقاط: 

1.اخترب اهتامماتك: 

تجــرد العقــل مــن الخــرات الســابقة و التوقعــات يعطــي الفرصــة 

لرؤيــة األشــياء كــام هــي دون تصــورات اضافيــة، اســأل نفســك مــا 

ــل و  ــروف العم ــول ظ ــك ح ــي توقعات ــا ه ــك اآلن؟ م ــغل عقل يش

ــم؟  ــل معه ــن تعم ــخاص الذي األش

ــر حقيقــة و  حــاول أن تتجــرد مــن التوقعــات بشــكل مؤقــت لتخت

أهميــة مــا تهمتــم بــه.

2.ضع قامئة باالهتاممات الحالية:

حــدد مــا يشــغل عقلــك اآلن و يســيطر عــىل اهتاممك مــن معلومات 

ــري  ــم و غ ــه )امله ــب أهميت ــىل حس ــه ع ــداث و رتب ــوم و أح و هم

املهــم(.

3.اخرت الرتكيز املهم و االيجايب:

ــر ايجــايب عــىل حياتــك و قــرر  حــدد األشــياء املهمــة و التــي لهــا أث

ــا. ــامم به ــا و االهت ــز عليه الركي
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4.وجه اهتامماتك:

اخــر األمــور التــي ســوف تســلط عليهــا اهتاممــك و ال تجعــل ذهنــك 

مشــتت بــني توجيهــات اللحظــة الراهنــة و تأثــري اآلخرين.

5.تدريب الرتكيز

ــم اخــر مهمــة  ــد تحقيقــه و مــن ث ــا تري حــدد أهــداف واضحــة مل

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 90 إىل 120 

ــد  ــل و عن ــرشوع عم ــاز م ــف أو انج ــىل التألي ــز ع ــة يف الركي دقيق

االنتهــاء اكافــئ نفــي عنــد االنتهــاء و االلتــزام باملهمــة دون انقطــاع، 

ــراءة يشء  ــالً، ق ــى قلي ــداً، امت ــيط ج ــن يشء بس ــارة ع ــأة عب املكاف

ــع، أو التواصــل مــع شــخص أوده(.  ممت

6.توازن يف تركيزك :

ــوازن  ــأن يت ــب ب ــز و كل شــاب مطال ــواع مــن الركي ــة أن ــاك ثالث هن

بالتعامــل معهــا و هــي: الركيــز عــىل النفــس – الركيــز عــىل اآلخريــن 

– الركيــز عــىل العــامل الواســع.

يجــب مراعــة التــوازن يف ثالــوث الوعــي املهــم ألن الفشــل يف الركيــز 

عــىل النفــس يــركك دون دفــة توجــه مســريتك، و عــدم الركيــز عــىل 

اآلخريــن يجعــل منــك انســان غــري ناضــج، و الفشــل يف الركيــز عــىل 

ــن  ــدث م ــاذا يح ــدرك م ــال ت ــى ف ــك بالعم ــي يصيب ــامل الخارج الع

حولــك.



18



19

كيف تسوق مهاراتك 

يف العــامل الجديــد مــن يديــرون املقابــالت الوظيفيــة أصبحــوا قادريــن 

عــىل تقييــم مهاراتــك و قدراتــك بدقــة متناهيــة , لــذا غــدت وســائل 

ــإن املواهــب  ــل ف ــكاذب مكشــوفة , و يف املقاب الخــداع و البهــرج ال

الحقيقيــة صعــب اكتشــافها كــام هــو صعــب اظهارهــا خاصــة و ان 

هنــاك دراســات كثــرية أكــدت أن هنــاك تطابــق ال يصــل ألكــر مــن 

4% بــني توقعــات املقابــالت و درجــات تقييــم االداء الفعــيل .

اللغــظ الــذي يحــدث يف موضــوع تقييــم املهــارات و املواهــب ســببه 

غالبــاً أنــه يتضــح فيــام بعــد أن كثــري مــن املواهــب و القــدرات التــي 

ــا  ــة عندم ــة , خاص ــون مزيف ــم  تك ــىل التقيي ــون ع ــا القامئ تصوره

يكــون مّدعــي املوهبــة متوهــم بامتالكــه لهــا , و مــن خدعتــه نفســه 

ســهل عليــه خــداع غــريه بقصــد و دون قصــد .

و مــام يثــري الدهشــة أن الرنجســيني و املغروريــن هــم أكــر النــاس 

ــة – هكــذا أكــدت الدراســات . ــاً يف املقابــالت الوظيفي تفوق

ــك و  ــراز مواهب ــىل إب ــاعدك ع ــي تس ــادات الت ــض اإلرش ــك بع و إلي

ــرور : ــن كمغ ــراك اآلخري ــك دون أن ي مهارات

أوالً : أوجز رسد خرباتك و تجاربك املالمئة

ــام  ــة مه ــد قمــت بتأدي ــك ق ــن هــو تأكدهــم أن ــدى اآلخري ــم ل امله

مامثلــة ملهــام الوظيفــة أو املــرشوع الــذي تســوق نفســك لــه , و هنــا 

عليــك أن توجــز حديثــك فنحــن نعيــش بعــرص االهتــامم فيــه قصــري 

ــارب و  ــب رسد التج ــاول أن تتجن ــتت . و ح ــز مش ــداد و الركي االمت

الخــرات غــري 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 عــىل 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 امتــالكك للقــدرات التــي تريــد التســويق لهــا .

ثالثاً : ركز عىل امكاناتك و قدراتك :

ــم  ــن ماضيه ــش ع ــأ إىل التفتي ــاً نلج ــىل األشــخاص دامئ ــا ع يف حكمن

لنتنبــأ مبســتقبلهم , فحــاول أثنــاء حديثــك أن تشــري إىل ذكــر إنجــازات 

كان لقدراتــك و مواهبــك دور كبــري يف تحقيقهــا ) و لكــن بإيجــاز و 

دون مبالغــة(.

ــول  ــاش ح ــح نق ــك افت ــن قدرات ــدث ع ــال أن أردت أن تتح و يف ح

ــور : ــة أم ثالث

قدرتك عىل التعلم , دوافعك و مهاراتك االنسانية .

ال تقــل أنــا رسيــع التعلــم و لكــن اذكــر شــواهد تــدل عــىل امتــالكك 

لهــذه القــدرات .

كثــري مــن االثباتــات أوضحــت رغبــة أربــاب العمــل بتوظيــف 

ــارات  ــون مه ــة و ميتلك ــع نبيل ــم , ذو دواف ــي التعل األشــخاص رسيع

ــانية  انس
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رابعاً : ارسد قصص حقيقية

ــاس و  ــاع الن ــري شــديد يف اقن ــت الراهــن تأث ــح للقصــة يف  الوق اصب

ــن  ــك ع ــك و حديث ــويقك لذات ــاء تس ــم , و يف أثن ــة عواطفه مالمس

ــن  ــا مكام ــر به ــرية تظه ــص قص ــر قص ــداً أن تذك ــذ ج ــك يحب نفس

قوتــك و نقــاط تفوقــك و لكــن احــرص عــىل توفــر ثالثــة عوامــل يف 

ــا : ــي تحكيه القصــة الت

املصداقية , البساطة و اإليجاز .

خامساً : اصنع لك جيش من املؤيدين

لألســف أن ســمعتك تُصنــع مــن خــالل حديــث النــاس عنــك , لهــذا 

وجــب عليــك أن تعلــم أن جــزء كبــري مــن انطبــاع و حكــم اآلخريــن 

عليــك يصنعــه حديــث النــاس عنــك .

ــب يف  ــخص املناس ــن الش ــل م ــب إذا قي ــكالم املناس ــك كان ال و لذل

ــرى . ــائل األخ ــن الوس ــر م ــات أك ــب الغاي ــب يصي ــت املناس الوق

فأصبــح لزامــاً أن تُشــكل لــك شــبكة مــن الداعمــني و األنصــار 

ليســاعدوك يف تحقيــق غاياتــك بأقــل قــدر مــن التكلفــة و الجهــد .

ــل  ــرشق , فاجع ــب م ــم و جان ــب مظل ــا جان ــمعتك له ــاً س و دوم

ــرص  ــتجد الف ــا و س ــرشق منه ــب امل ــىل الجان ــون ع ــني يطلع الداعم

تغــزوك خاصــة إذا كان الجانــب املظلــم مــن ســمعتك متــواري عــن 

ــان . العي

و يف الختــام تأكــد أنــك لــن تســتطيع أن تســوق قــدرات و مهــارات و 

تنســبها لذاتــك و يف الحقيقــة أنــت ال متتلكهــا .



22



23

حول الضغوط اليومية إىل فرص للنمو و اإلنتاجية؟

ــري، و الشــك و عــدم  ــق املســتمر، و التغي نحــن نعيــش يف عــامل القل

اليقــني لذلــك علينــا أن نعتــاد و نتأقلــم, و طاملا أنت يف الحيــاة فتوقع 

دومــاً الوقــوع تحــت وطــأة الضغوطــات و مواجهــة الصعوبــات.

ــة  ــك طريق ــدد ذل ــيئة و يح ــدة أو س ــون جي ــد تك ــات ق و الضغوط

اســتخدامنا لهــا و اســتجابتنا. و مــن ذلــك نســتطيع تعريــف الضغوط 

ــوارده  ــه و م ــوق قدرات ــا ف ــان أنه ــا اإلنس ــعر به ــروف يش ــا: ظ بأنه

ــه . الشــخصية و يفقــد معهــا القــدرة عــىل التحكــم مبــا يجــري ل

و يف النقاط التالية تعلم كيف تحول الضغوطات إىل فرص :

ــق  ــع القل ــل م ــب أن نتعام ــك أوالً: يج ــباب قلق ــىل أس ــرف ع 1.تع

كمــؤرش لالهتــامم ودافــع للعمــل. و غالبــاً نحــن نقلــق إزاء األشــياء 

التــي هــي مهمــة بالنســبة لنــا، فلنســعى لتحويــل قلقنــا إىل اهتــامم 

يدفعنــا للعمــل.

ــم أن  ــك أن تعل ــب علي ــات: يج ــك للضغوط ــة مفهوم ــد صياغ 2.أع

عقلــك يعمــل بشــكل أفضــل يف الظــروف الهادئــة و الطبيعيــة و أن 

التوتــر و الســلبية أكــر أعــداء التفكــري الســليم. إذا بــارشت التفكــري 

مبــرشوع أو مهمــة و أنــت متوتــر فإنــك لــن تــرى ســوى املشــكالت 

ــن  ــخاص الذي ــىل األش ــب ع ــح. يج ــس صحي ــات، و العك و الصعوب

ــوا معهــا مبنظــور  يتعرضــون بشــكل مســتمر للضغوطــات أن يتعامل

ــن  ــد، هــذا التحــول يف املنظــور ســيجعل م ــس التهدي التحــدي و لي

ــة. ــد للتطــور و الفاعلي ــع جي وجــود الضغوطــات داف
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ــور  ــني األم ــرق ب ــاً أن نف ــا دوم ــر: علين ــر التأث ــىل دوائ ــز ع 3.الرتكي

ــري  ــي ال نســتطيع. كث ــور الت ــني األم ــا و ب ــي نســتطيع نتحكــم به الت

مــن النــاس يهــدرون طاقتهــم و وقتهــم بالقلــق عــىل أشــياء هــم ال 

ــة األوىل االشــياء  ــني و اكتــب يف الورق ميلكــون تغيريهــا. احــر ورقت

التــي تقلــق منهــا و تســتطيع التحكــم فيهــا و اكتــب يف الثانيــة 

ــك  ــا علي ــا، م ــم فيه ــك أي تحك ــك ال متل ــك و لكن ــة ل ــياء املقلق األش

فعلــه اآلن هــو متزيــق الثانيــة و االحتفــاظ بــاألوىل هــذا ســيعطيك 

ــك. ــة للمــي نحــو أهداف ــة قوي دفع

ــه و  ــض ل ــم تفضف ــق أو داع ــود صدي ــر: وج ــون التوت ــة ته 4.األلف

ــوط  ــدة الضغ ــف ح ــم لتخفي ــاعد مه ــل مس ــك عام ــاركه هموم تش

عــىل نفســك، ال يشــقى قلــب يجــد قلبــا يخفــق مــع قلبــه فكيــف إذا 

ــات القلــوب؟. وجــد مئ

5.اكتســب خــربة  يف التعامــل مــع الضغــوط: الضغوطــات يقــل 

وقعهــا عــىل األشــخاص الــذي مــروا بتجــارب ســابقة معهــا و متكنــوا 

مــن ادارتهــا بحنكــة و ذكاء، إن املســألة ال تتعلــق بالهرمونــات بقــدر 

ــوة و  ــارب رخ ــت تج ــور. و إذا عش ــري املنظ ــرة و تغي ــا بالخ تعلقه

ــا  ــل يف طياته ــروف تحم ــي و ظ ــدي حقيق ــك تح ــه يف حيات مل تواج

ــف  ــداً يف مواق ــك عم ــع نفس ــاول أن تض ــديدة ح ــات الش الضغوط

ــات  ــة التحدي ــك ملواجه ــل ذات ــة لتؤه ــة و مختلف ــة و محرج صعب

ــة. ــكل حنك ــة ب الحقيق

6. ركز عىل املهمة أكرث من تركيزك عىل مشاعرك.

7.ال تقــي وقــت طويــل مــع األشــخاص الســلبيني فرفقتهــم تجلــب 

القلــق و الضغوطــات الغــر رضوريــة.



25

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 ظاهــراً 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 ذاتيــاً يعصــف باإلنســان و يفتك بثقته بنفســه 

فيبــدو مهــزوزاً مهتــزاً، و قبــل كل يشء عــىل االنســان أن يتخلــص مــن 

ظنونــه الخائبــة عــن ذاته.

الثقة بالنفس هي اميان املرء بقدراته و معتقداته و قيمه.

ــة الرئيســية  ــا تشــكل البواب ــز شــخيص مثــني ألنه ــس كن ــة بالنف الثق

ــة. ــارب العظيم ــوض التج لخ

الثقــة بالنفــس تحفــز املــرء عــىل خــوض مضــامر الصعوبــات و 

املخاطــر لتحقيــق مكاســب و نتائــج مذهلــة.

ــن  ــم م ــات و ك ــن اإلخفاق ــري م ــة بالنفــس ســبب لكث وضعــف الثق

ــة يف أداءه. ــك ثق ــان ال ميتل ــىل إنس ــع ع ــرص تضي ف

الثقة بالنفس هي مثرة اإلنجازات التي حققتها يف حياتك.

خطوات ميرسة لبناء الثقة بالنفس:

1. اإلعداد و التهيئة :

لقــد صــدق مــن قــال أن املامرســة و العمــل الجــاد رديــف املوهبــة 

و كان مــن الــالزم أن نؤكــد عــىل أن العمــل الــدؤوب أيضــاً يســاهم 

مســاهمة بــارزة يف بنــاء الثقــة بالنفــس.
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ــام  ــة ألداء مه ــا غــري مؤهل ــا بأنه ــرك اإلنجــاز لظنه ــاس ت معظــم الن

ــأن الجهــد غــري مجــدي. ــا ب التفــوق و لظنه

فيمــوت وجودهــم رغــم بقاءهــم أحيــاء ... و ذلــك ألنهــم بــال إنجــاز 

و ال رغبــة يف بــذل مســاعي فيــه.

2. ابتكر طريقتك الخاصة يف الحياة

الواثــق بنفســه يــدرك مواطــن القصــور و يعــرف متامــاً متــى يحتــاج 

ــذي  ــاء ال ــىل العط ــز ع ــه يرك ــق بنفس ــب. إن الواث ــاعدة فيطل للمس

ــات  ــىل االضاف ــزاًء ع ــر ج ــاس و ال ينتظ ــاة الن ــع و حي ــري املجتم ي

التــي يركهــا. فالثمــرة األهــم تتمثــل بتقديــرك لذاتــك عنــد استشــعار 

القيمــة املضافــة لوجــودك،

مــن الجيــد حتــى تنجــز و تنمــي ثقتــك بنفســك أن تحــول تركيــزك 

مــام تســتطيع فعلــه و مــا ال تســتطيع فعلــه إىل الركيــز عــىل اإلضافــة 

التــي ممكــن أن تقدمهــا للعــامل الــذي تعيــش فيــه.

3. ال ترتدد بطلب رأي من يهمه أمرك

إن األنقيــاء هــم الجــامل املتبقــي لنــا يف الحياة و مســاعدتهم تســاهم 

يف بنــاء ذواتنــا، جميــل أن تســأل املخلصــني لــك عــن مــا يرونــه فيــك 

ــا أو  ــص منه ــك لتتخل ــدات عــىل عيوب ــاج تأكي ــك تحت ــد أن لكــن تأك

تعالجهــا و لســت تبحــث عــن ثنــاء مبطــن.

4. خض مخاطر املجهول الذي تخشاه

ــن  أن تعمــل وفقــاً لنقــاط قوتــك هــو تكتيــك جيــد إذا كان ذلــك ل

ــم  ــك، معظ ــة ل ــري مألوف ــرات غ ــري مغام ــوض مضام ــن خ ــك م مينع

النــاس ال يعلمــون حقيقــة قدراتهــم و مــا يســتطيعون فعلــه حتــى 

يخضعــون الختبــارات حقيقيــة و تحــرق التجــارب ترســبات الخمــول. 

و كثــري مــن األشــياء تظــن أنــك غــري قــادر عــىل إمتامهــا و التجــارب
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ترهن تلك الحقيقة أو تنفيها.

5. اعنِت بنفسك

لآلســف  النــاس تُقيمــك و تحكــم عليــك ليــس مــن خــالل مضمونــك 

و لكــن مــن خــالل:

ما يسمعوه عنك.

مظهرك و طريقة كالمك.

مدى ما تظهر من ثقة بالنفس عندما متي او تتحدث.

ردود أفعالك يف املواقف املتنوعة.

ــا  ــغ يف تقييمن ــر بال ــة األوىل يف أي لقــاء يكــون لهــا أث و الثالثــني ثاني

ــن نقابلهــم. لألشــخاص الذي

لذلــك يجــب عليــك أن تعتنــي مبظهــرك جيــداً و أكــد بعــض الباحثــني 

أن أول يشء نفعلــه حــني نلقــى اآلخريــن هــو النظــر إىل مالبســهم. و 

ينصحونــك بــأن تلبــس أفضــل 25 % مــن الذيــن هــم حولــك.

6. تحكم بطريقة حديثك

ــاس  تحــدث بطريقــة مفهومــة تناســب عقــول املســتمعني) خــذ الن

ــالءم مــع األوضــاع  ــي تت عــىل قــدر عقولهــم( و تنقــى الكلــامت الت

التــي أنــت فيهــا.

اخر الكلامت املحكمة و املخترصة و تجنب اإلسهاب.

إذا أردت أن تبــدو ذكيــاً اســتخدم كلــامت ســهلة، اســتخدام الكلــامت 

الصعبــة و الغريبــة يحقــق نتائــج مخلــة و مخزيــة.

يســتحق اإلعجــاب اإلنســان الــذي يســتطيع أن يضغــط أفــكار كبــرية 

ــهلة و  ــة و س ــامت قليل ــة بكل ــة و عظيم ــاين جليل ــدة و مع و معق

بســيطة.
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7.  مترن تحت الضغوط

ــة،  ــاقة و صعب ــات ش ــون لتدريب ــن يخضع ــاس الذي ــن أداء الن يتحس

ضــع نفســك تحــت وطــأة التدريبــات املنهكــة فذلك ســوف يســاعدك 

عــىل الرقــي و بالتــايل يرتفــع احساســك بالثقــة بالنفــس.

ــن  ــرء ع ــه امل ــعور يحمل ــرد ش ــس مج ــة بالنف ــإن الثق ــة ف يف النهاي

ــاح الســيطرة عــن مشــاعرك و  نفســه و الســيطرة عــىل األفــكار مفت

أهــم نصيحــة أقدمهــا لــك ... تحــدث عــن نفســك مــع نفســك بشــكل 

الئــق.
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حسن التعامل مع الظروف الصعبة
الحيــاة رحلــة تحمــل يف طياتهــا العديــد مــن املتغــريات و مــن هــذه 

املتغــريات وجــود الظــروف الغامضــة و التــي غالبــاً مــا نفقــد معهــا 

ــط  ــيطرة و تتخب ــم و الس ــعور بالتحك ــرصف و الش ــىل الت ــدرة ع الق

ــا فنجــاوز الصــواب و نجانــب الســداد.  عندهــا ردود أفعالن

ودومــاً نواجــه الظــروف هــذه مبعلومــات ناقصــة و أدوات قــارصة و 

تحــدث مفاجئــات و أمــور غــري متوقعــة فنقــف عاجزيــن ال نــدري 

مــاذا ميكننــا فعلــه و نســلم أنفســنا النتظــار حــدوث يشء يغــري جهلنا 

مباهيــة الغمــوض.

ــاة أن الظــروف الغامضــة الصعبــة تصقــل املهــارات  و علمتنــي الحي

النفســية لصاحبهــا و ترفــع مــن مســتوى ابداعــه بــرشط ان يتجــاوب 

معهــا بالطريقــة الصحيحــة و الســليمة.

ــؤ  ــو التنب ــع الظــروف الغامضــة ه ــل م ــن الحــل يف التعام وجــزء م

بحدوثهــا، و لكــن كيــف يتســنى لنــا ذلــك و نحــن ال نعلــم الغيــب. 

ــا أن نســتعد لــيء ال نعرفــه؟ و كيــف لن

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 . 

ــة رصاع و  ــت تجرب ــو خض ــرام .. فل ــود و االح ــات ال ــل بالعالق األص

ــت متــر بتحــدي .  ــا أن ــة فهن كراهي

ــا  ــو اصابــك حــزن شــديد فأنــت هن األصــل بالوجــود الســعادة .. فل

متــر بظــروف ســيئة.
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و لــو كان لديــك هــدف و ســعيت لتحققــه و ظهــرت لــك معوقــات 

فأنــت هنــا تواجــه صعوبــات. 

ــاة  ــك الحي ــرض علي ــه تف ــي تحقق ــيء و ل ــب ب ــا ت ترغ أو عندم

ــاً .  ــدي أيض ــذا تح ــك ... و ه ــز علي ــن يشء عزي ــازل ع التن

أو أن توضــع بــني خياريــن ال ثالــث لهــام 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

ملواجهــة  رسيــع  قــرار  التخــاذ  الوقــت  متغــريات  اضطرتــك  إذا 

ــل  ــأين و التمه ــو الت ــه ه ــك فعل ــا علي ــكل م ــة ف ــات املفاجئ التحدي

وعــدم ابــداء أي تــرصف تجــاه األمــر الطــارئ فغالبــاً أن ردة الفعــل 

ــيدة. ــري رش ــة وغ ــون مضطرب ــتعجلة تك املس

ان مواجهــة العواصــف ال مينــع حدوثهــا ولكــن االنحنــاء قليــالً لجعلها 

متــر مينــع حــدوث كــوارث و هــذا االنحنــاء ليــس هزميــة و خضــوع 

و لكنــه حكمــة.

ثانياً: قّيم الخيارات الحقيقية التي بحوزتك

ــة و  ــوران العاطف ــن ف ــات م ــي لحظ ــة ه ــروف الصعب ــات الظ لحظ

الشــعور الســلبي و غالبــاً مــا يصاحــب هــذا الفــوران تطــرف الشــعور 

بالعجــز، وغالبــاً مــا تخيــم غيمــة االحبــاط عــىل االنســان فتبــدو كل 

ــاح  ــدم االندي ــل و ع ــودة للعق ــتحيلة، إن الع ــة مس ــول املتاح الحل

ــول و ال  ــن الحل ــعة م ــاق واس ــح أف ــة يفت ــروف الصعب ــاعر الظ ملش

ننــى دور األمــل يف تبديــد الظــالم. و كــم يقــال إذا أردت حــل 

ــق. ــاق ضي ــا يف نط ــكلتك فأطره مش
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ثالثاً: تحرك بحذر و هدوء

ــي  ــرار واع ــذ ق ــك خ ــة ل ــارات املتاح ــددت الخي ــون ح ــد أن تك بع

وتحــرك بخطــوات حــذرة و اختــر األرض ايل ســتضع عليهــا قدميــك 

ــة فتوقــف و ال تتعجــل يف  ــل أن تخطــو، و إذا مل تكــن االرض آمن قب

ــردد. ــق ســالك فامــي دون ت املــي, وإذا وجــدت الطري

ــف يف  ــد مضاع ــذل جه ــريك ال تب ــاه س ــاة اتج ــف الحي ــا تخال عندم

املدافعــة، توقــف قليــالً, و ســوف تجــد زخــم الوقــت يخفــف مــن 

ــري االتجــاه. ــدوء حــاول تغي ــم به ــه, ث حدت
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حسن التعامل مع الظروف الغامضة و الجديدة
ــار  ــم االنفج ــوم و رغ ــها الي ــي نعيش ــاة الت ــوض الحي ــف الغم يكتن

ــتقبل  ــراءة املس ــترشاف و ق ــة الس ــر أدوات علمي ــذي وف ــريف ال املع

نجــد أن االنســان يظــل عاجــزاً إلدراك مــا تحملــه األيــام يف املســتقبل 

القــادم مهــام خطــط و رتــب و اســترشف، و دامئــاً تحــدث مفاجئــات 

تقلــب الطاولــة رأســاً عــىل عقــب وتجعــل مــن الخطــط مجــرد حــر 

ــى  ــار ملنحن ــذي س ــع ال ــع الواق ــة م ــال أي صل ــىل ورق ب ــوش ع منق

مغايــر متامــاً عــن املطلــوب. و القــدر بيــد اللــه.

فــام الــذي ميكنــك فعلــه يف حــال اصبــح الواقــع غامضــاً و املســتقبل 

مجهــول؟

بــدالً مــن القلــق الــذي يــأكل جهــدك و يضعــف بصريتــك حــاول أن 

تتبــع الخطــوات التاليــة :

ــذي يؤطــر حياتــك و يجعــل لهــا قيمــة و  1. ابحــث عــن املعنــى ال

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 تُلهــب حامســة صاحبهــا و 

ال قيمــة ألي مســتقبل مل يُرســم مــن خــالل ألــوان هــذا املعنــى و مــا 

دمــت تعــرف جيــداً مــاذا تريــد و متتلــك إميانــاً راســخاً فمــن املؤكــد 

أن كل األحــداث ســوف تطــوع لــك درب الوصــول لهــذه الغايــة.

ــة الكــرى يف  ــع الغاي ــدة متالمئــة م ــة جدي 2. ارســم أهــداف مرحلي

ــروح تنافســية شــفافة عاشــقة للتحــدي حياتــك اســعى لتحقيقهــا ب
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و ال تأبه للمثبطات.

3. أحــط نفســك مبجموعــة بــرش ايجابيــني تجمــع بينكــم عالقــة ود 

قامئــة عــىل التضامــن و التكافــل و التــآزر و التعــاون.

4.حــاول 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 كلــام 

ــر. ــد أك ــت جه ــت وبذل حاول

5.ابحــث عــن الفــرص املختبئــة خلــف ُحجــب الواقــع املبهــم، 

اكتشــاف الفــرص يُحفــز النفــس للمــي بثقــة ، وغالبــاً الواقــع يحمــل 

الكثــري مــن الفــرص ولكــن ال نراهــا بســبب الغمــوض الــذي يكتنفــه.

6. اســتمع آلراء الخــراء و جــرب بحــذر و اســترش و ال تتهــور و 

احســب حســاب خطواتــك بتمعــن.

ــن  ــم يف الحــاالت الغامضــة يلجــؤون لتكوي ــاس أنه ــادة الن ــن ع 7.م

ــىل  ــب ع ــاول أن ال تحس ــللية ( فح ــا ) ش ــون حوله ــات يلتف جامع

ــع. ــع الجمي ــاون م ــر و تع ــرف دون اآلخ ط

ــة باإلنجــاز )  ــرش: الرغب ــع رئيســية تحــرك الب ــة دواف ــاك أربع 8. هن

ــر ) استشــعار أن  ــة( ،التقدي ــق أهــداف صعب ــع املنافســة لتحقي داف

ــىل  ــدرة ع ــخيص )الق ــوذ الش ــن( ، النف ــن االخري ــاً م ــون محبوب يك

ــة يف  ــن( ،النفــوذ االجتامعــي ) الرغب االســتحواذ عــىل احــرام االخري

متكــني االخريــن و منحهــم االحــرام الــذي يســتحقونه(. و متــى مــا 

فهمــت هــذه الدوافــع فإنــه لــن يصعــب عليــك التعامــل و التأثــري يف 

البــرش املتســمني بالغمــوض مــن حولــك و الــذي يشــكلون بأنفســهم 

جــزء مــن غمــوض الواقــع الــذي تكابــده.
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ــك و ال  ــا كل حركات ــدور يف فلكه ــي ت 9. متســك بقيمــك الفضــىل الت

تتخطاهــا و ال تتجاوزهــا و مهمهــا ضغطــت عليــك الظــروف لتميــل 

ــتمر يف متحــورك حــول  ــف لتس ــام العواص ــي ام ــت و انحن ــا اثب عنه

قيمــك فهــي أســاس النجــاة  عــىل املــدى البعيــد ، حتــى و ان خــرست 

بعــض املصالــح يف الوقــت الراهــن.

10. مــع املنافســة الشــديدة العــب بأرضــك و ال تنجــر مللعــب 

خصومــك و ان اضطــررت للمواجهــة يف أرض خصومــك فــال تســتخدم 

ــع  ــداوات م ــق ع ــاول أن ال تخل ــدة و ح ــرة واح ــلحتك م ــع أس جمي

ــم. ــه ويٌل حمي ــدوك و كأن ــع ع ــل م أحــد و تعام

ــديدة  ــاالت ش ــط يف الح ــه و التخب ــض التي ــوع ببع ــن الوق ــد م ال ب

الغمــوض و لكــن ال بــأس إن فقــدت الرؤيــة فحــاول أن متتلــك بصــرية 

ــامل  ــب ع ــاً بجان ــياء و كــن دوم ــا وراء األش ــك م ــف ل حــادة تكش

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
ــاة  ــال حي ــاة ف ــه األول للحي ــل الوج ــات متث ــان و األزم ــاة وجه للحي

ــات  ــن رحــم الصعوب ــدوا م ــن العظــامء ول ــري م ــال مشــاكل و الكث ب

و األزمــات , و التجــارب أثبــت أن اإلنســان تســاعده الشــدائد عــىل 

ــه .  ــالق مهارات ــه و إط ــاف قدرات اكتش

ــي  ــد مــن املعوقــات الت ــه بالعدي ــا ال ميــر يف مراحــل حيات و مــن من

تحــول بينــه و بــني مــا يريــد و الناجــح هــو الــذي يتفاعــل بإيجابيــة 

مــع الظــروف الصعبــة. 

هناك ثالثة اسراتيجيات للتعامل مع األزمات :

ــول  ــش عــن حل ــول: الســعي للتفتي ــز عــىل الحل - اســراتيجية الركي

ــة ضمــن إطــار ســيطرتنا ( ــا تكــون األزم ــة . ) عندم مجدي

- اســراتيجية الركيــز عــىل اإلدراك : محاولــة تغيــري طريقــة اســتجابتنا 

مــع األزمــة و تخفيــف وطأتهــا عــىل نفوســنا مــن خــالل تغيــري طريقة 

إدراكنــا لهــا ) حينــام تكــون األزمــة أكــر مــن قدرتنــا عــىل تفكيكهــا (

- اســراتيجية الركيــز عــىل 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 .

ــاس أنهــم يعيشــون أزمــات و ال يحســون  ــري مــن الن و مشــكلة الكث

بهــا

أو أنهم يعالجون ظاهرها و ال ينتبهون ألسبابها فال تُعالج .

و غالبــاً مــا تكــون األزمــة عبــارة عــن مشــاكل صغــرية كثــرية مهملــة 

مراكمــة .
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ــات  ــع أزم ــة م ــة و ايجابي ــل بفاعلي ــك هــذه الخطــوات للتعام و إلي

ــك : حيات

فكر بإيجابية: 

و حــارب األفــكار التشــاؤمية و املحبطــة مــن التغلغــل يف دماغــك و 

قــد قيــل » إن مــن الشــقاء أن تســتغرق يف التفكــري بأســباب شــقائك 

» ... و ال يخفــى عــىل أحــد مــدى خطــر األفــكار الســلبية عــىل ثقــة 

ــن  ــر م ــاذا تنتظ ــه و م ــه لذات ــره و احرام ــه و تقدي ــان بنفس اإلنس

إنســان منهــزم محبــط غــري الشــكاء و البــكاء و الخمــول و التذمــر.

ثق بنفسك: 

الواثــق بنفســه يؤمــن بقدرتــه عــىل تحقيــق مــا يحققــه أقرانــه مــن 

إنجــازات بــل أحيانــا يثــق بأنــه ممكــن أن ينجــز مــا اســتحال عــىل 

الغــري , الثقــة بالنفــس تحفــز املــرء عــىل خــوض مضــامر الصعوبــات 

ــة  ــف الثق ــة .  و ضع ــج مذهل ــب و نتائ ــق مكاس ــر لتحقي و املخاط

بالنفــس ســبب لكثــري مــن اإلخفاقــات و كــم مــن فــرص تضيــع عــىل 

إنســان ال ميتلــك ثقــة يف أداءه.

اعمل األشياء بطريقة مختلفة: 

ــا  ــل وقتن ــداع كمث ــديدة لإلب ــة ش ــوا يف حاج ــرش كان ــن أن الب ال أظ

هــذا, لقــد انتهــى زمــن األشــياء العاديــة و حتــى تعيــش حيــاة جيــدة 

ال بــد أن تبــذل جهــد مضاعــف و تتفــوق عــىل مــن حولــك. تزايــدت 

حاجــة البــرش اليــوم لإلبــداع بســبب احتــداد املنافســة عــىل التملــك 

و التمتــع مبرفهــات العــرص الحديــث و صــار التنافــس عــىل الحصــول 

عــىل املــال عــىل أشــده و املناصــب الوظيفيــة الجيــدة أصبحــت مــن 

نصيــب الشــباب األجــود تعليــام 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 ابتــالك إال ليقربــك إليــه و يذكــرك بنفســه. و اتــرك الذنــوب 

ــال  و أكــر مــن األعــامل الصالحــة و انفــق مــن خــري مــا عنــدك لتن

خــري مــا عنــد اللــه.

ــريه إىل  ــىل اإلنســان يف تغي ــن فضــل ع ــات م ــم كان لألزم و أخــرياً ك

األفضــل و إطــالق طاقاتــه الكامنــة إليجــاد الحلــول و التخلــص مــن 

ــاة فــال تيــأس.  منغصــات الحي
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كيف تتعامل مع خيبات األمل 
ــك  ــو أن ــاة ، ه ــذه الحي ــه يف ه ــؤ ب ــن التنب ــد ميك ــاك يشء واح هن

ســتصاب بخيبــة أمــل بطريقــة مــا. و قــد يحــدث لــك هــذا مبكــرا، 

والديــك يســيئون التعامــل معــك، تُهــان مــن أســاتذتك، صديــق 

ــك، تُفصــل مــن وظيفــة كنــت  ــه و خان ــركك ، حبيــب أخصلــت ل ي

ــة. ــرة طويل ــالص لف ــا بإخ ــل فيه تعم

و الحقيقــة أن اإلنســان الــذي ال يحمــل توقعــات كثــرية قلــام 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.

ــيء ..  ــىل ال ــل إال ع ــم ال تحص ــل ث ــع األفض ــا تتوق ــي عندم طبيع

ــك. ــب ظنون تخي

و كلــام كانــت ظنونــك كبــرية زادت خيبتــك و يتجــاوب الدمــاغ مــع 

هــذه الخيبــات أحيانــاً بطريقــة غــري طبيعيــة و تصــاب باكتئــاب.

تحدث لخبطة يف كيمياء الدماغ من هول الصدمة.

ــة  ــذه الخيب ــاوز ه ــة يف تج ــد صعوب ــد تج ــك ق ــامء إن ــول العل و يق

و اســتعادة األمــل يف الحيــاة بســبب أن دماغــك مينعــك مــن ذلــك. 

ــاج لعــالج. ــح املــرض عضــوي و يحت يصب

و لكــن البقــاء يف نطــاق الخيبــة و قوقعــة النفــس خيــار يــؤدي لدمار 

الذات.

هنا أنت تحتاج لتحليل املوقف بحكمة

ــدرة عــىل  ــك ق ــس ل ــاً و لي ــح ماضي الحــدث حــدث و انتهــى و أصب

ــريه. تغي
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هناك حلول قد تفيد يف تخلصك من تبعات الخيبة:

أوالً: تقبل حقيقة أن الخيبات تحدث لكل الناس يف كل زمان

ــىل  ــد ع ــال أح ــي ف ــات يشء طبيع ــدوث خيب ــدرك أن ح ــب أن ت يج

ــخص  ــى الش ــه حت ــات يف حيات ــه خيب ــذه األرض إال و واج ــه ه وج

ــك. ــو لذل ــرض ه ــك ... تع ــك و خان ــك و خذل ــبب بخيبت ــذي تس ال

ثانياً: أكتب خيبتك عىل ورقة

الكتابــة تخلصــك قليــالً مــن التوتــر و تجعلــك أكــر قــدرة عــىل تحليل 

حقيقــة مــا جــرى، فصــل بورقــة خاصــة فيــك الحادثــة التــي تســببت 

بخيبتــك و صفهــا و حلــل أســبابها و لخــص اخطــاءك التــي ارتكبتهــا 

ــة.  ــزق الورق ــم م ــتقبالً ... ث ــا مس ــدم تكراره ــا و ع ــرض تفاديه لغ

ســتجد أنــك كنــت تبالــغ كثــرياً يف تفكــريك بأســباب مــا حــدث لــك و 

تنــدب حظــك كثــرياً عــىل أشــياء غــري واقعيــة.

ثالثاً: تحدث لنفسك بإيجابية

غــري حديثــك مــع ذاتــك حــول هــذه الخيبــة و تنقــى كلــامت ليــس 

ــك  ــك أن ــل لنفس ــد تق ــظ. فق ــدب ح ــل و ن ــة أو تنكي ــا مبالغ فيه

)أهبــل لهــذا خانــوك( أو أنــك )غــري مؤهــل و لهــذا فصلــوك( أو أو 

ــك. بــدل عــن ذلــك كــن حازمــاً مــع  .. فاألســباب قــد ال تكــون كذل

ــه و لكــن  ــل ) هــذا حــدث عــىل كل حــال و الحمــد لل نفســك و ق

ــل  ــل أيضــاً ) مث ــه( و ق ــا أن أفعل ــاذا يجــب علي يجــب أن أعــرف م

ــذه  ــط(  ) و ه ــا فق ــس يل أن ــع و لي ــدث للجمي ــات تح ــذه الخيب ه

ــن هــذا. ــامل(  و كالم م ــة الع ليســت نهاي

رابعاً: أدر توقعاتك

ــاً نصــاب  ــب، نحــن دوم ــع أوجــاع القل التوقعــات هــي ســبب جمي

ــات ــا، و املشــكلة بالتوقع ــع توقعاتن ــف الواق ــام يخال ــة حين بالخيب
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املبالغ فيها و التي نتأمل منها مزايا غري واقعية.

و ما يشكل توقعاتنا هي رغائبنا الغري عاقلة.

ــايل يف  ــس و الغ ــذل النفي ــا و نب ــي نريده ــياء الت ــن األش ــري م و كث

ــا  ــا إال و خبن ــل عليه ــا إن نحص ــعادة، و م ــا الس ــني منه ــبيلها راج س

ــاء. ــعادة و الهن ــا الس ــا منه ــا ظنن ألنن

و توقع املثالية أحد أسباب أكر الخيبات.

و عشــق الــذات و توقــع الحســن و املليــح لهــا مــن أســباب خيبــات 

التوقــع أيضــاً.

خامساً: تأثر الخربات

الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع الخيبــات يعتمــد بشــكل كبــري عــىل 

خراتنــا الســابقة التــي اكتســبناها مــن الحيــاة األرسيــة أو الصداقــات 

الســابقة أو اإلعــالم .

الشــخصية الســلبية غالبــاً تكونــت بســبب تــوارد الخيبــات عليهــا يف 

ــه و  ــا التقوقــع عــىل ذات ــذات يقــرر صاحبن حياتهــا، فحرصــاً عــىل ال

االنحســار و حــرص نفســه عــىل منــط حيــايت محــاط بالحــرص الشــديد 

و الخــوف ليتجنــب مخاطــر الخيبــات القادمــة. و هنــا يظلــم صاحبنــا 

نفســه و يعيــش حيــاة خاليــة مــن اإلنجــاز و النجــاح.

ــه يف أمنــوذج واحــد  و مــن أغلــق عــىل نفســه األبــواب و حــرش ذات

ــل. ــزات و الفضائ ــري مــن املي يخــرس الكث

عليــك أن تفتــح نوافــذك و آفاقــك ملــا ال تعهــد مــن معــارف و أمنــاط 

و أن تحســن االســتامع و تتــأىن يف مواقفــك مألوفــاً 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 

ــة  ــل يف حال ــن يدخ ــاك م ــّن، و هن ــن يُج ــاك م ــط و هن ــن ينجل م

ــاء. و الطريقــة املثــىل يف  ــاة و األحي صدمــة و اكتئــاب و بغــض للحي

ــتيعابها كأي حــدث  ــا و اس ــم معه ــة هــي التأقل ــع الخيب ــل م التعام

طبيعــي يف الحيــاة و توقــع املزيــد منهــا )لكــن بعــد التنبــه لألخطــاء( 

و هنــاك نــوع فريــد مــن البــرش و هــو الــذي يتعلــم مــن الخيبــة و 

ــه إىل  ــة نقطــة تحــول يف حيات ــح الخيب يصبــح بعدهــا أفضــل و تصب

األفضــل و األجمــل .

إن أســوأ طريقــة يف التعامــل مــع الخيبــات هــو النكــوص و توبيــخ 

ــاًء عــىل هــذا  ــا بن ــاء جامله ــاة و إلغ ــاف الحي ــذات و إيق ــد ال و جل

الحــدث الســخيف.

ال يجــب أن ترمــي املشــكلة عــىل الداخــل فتكــره نفســك و ال عــىل 

الخــارج فتكــره النــاس ... و لكــن قــل ال بــأس هــذه هــي الحيــاة.

سابعاً: ال تشخصن الخيبة

ال ترجــع أســباب الخيبــات كلهــا عــىل نفســك و تقعــد تجلــد ذاتــك 

و ال ترحمهــا، فمــن خانــك هــو أســاء لنفســه أوالً و خانــك ألنــه يسء 

و ليــس ألنــك تســتحق الخيانــة و كــام 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 املخلصــني.

حــاول دامئــاً 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 

ــها. التي يعيش

ــا نحتــاج إىل التفريــق بــني الحــاالت التــي تقــع ضمــن  إلدارة خيباتن

نطــاق ســيطرتنا و الحــاالت التــي تفــوق قدرتنــا عــىل التأثــري، كثــري 

ــك  ــا ذل ــة نحــن الســبب فيهــا، و متــى مــا تعلمن مــن حــاالت الخيب

تفادينــا الوقــوع فيهــا مجــدداً و لكــن مهــام كنــت حريصــاً و حكيــامً 

فــال بــد أن تقــع.

ــد فيهــا فــردة فعلــك تجاهــا قــرار  ــك ي ــة ليــس ل و إن كانــت الخيب

بيــدك إمــا أن تكــون درس تتعلــم منــه أو كارثــة تصيبــك يف مقتــل.

و أختم حديثي بهذه الثالث النصائح:

كلمــة عمــر امللهــم ) لســُت بالِخــّب و ال الخــّب يخدعنــي( علمتنــي 

ــا، و  ــوح به و التجــارب أكــدت أن عــيّل أال أتجاهــل فراســتي و ال أب

أال أهمــل االحتــامالت التــي تخطــر ببــايل، و ال أعتمدهــا، لئــال أظلــم 

أو أُظلــم.

هكذا هم الناس، و لكن ال بأس!

د. سلامن العودة

إن أكــر مــا ندمــت عليــه يف حيــايت هــي تلــك القــرارات التــي اتخذتها 

ــا  ــن اتخاذه ــت ع ــي توقف ــرارات الت ــك الق ــديس. أو تل ــًة ح متجاهل

بســبب وجــود بعــض الشــكوك.

إن الحدس قلام يخون فال تتجاهله.

بيث كوموستك.

جميــل أن تتعلــم مــن دروس الحيــاة أال تحتفــظ إال بالذكريــات 

ــل ــة، و الســذاجة إن شــئت، يف التعام ــم العفوي ــة و أن تتعل الجميل
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ــذي  ــداع ال ــتغفال أو الخ ــة لالس ــون عرض ــوه، دون أن تك ــع الوج م

ــق .. ــاوي الطري ــك يف مه يوقع

د. سلامن العودة
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كيف تنجح يف وظيفتك الجديدة
ــاع  ــاح باألوض ــن النج ــن م ــوف تتمك ــك س ــن أن ــأ ان تظ ــن الخط م

الجديــدة بنفــس الوســائل التــي كنــت قــد نجحــت بهــا يف الظــروف 

القدميــة.

ــاة وتخلصــك  ــرص نجاحــك يف الحي ــن ف ــد م ــدة تزي األوضــاع الجدي

مــن ترســبات املــايض العقيمــة فتتعلــم يشء جديــد يف بيئــة مختلفــة 

مــع بــرش 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 

جديــدة  ظــروف  لضغوطــات  تعرضــه  مثــل  اإلنســان  وقــدرات 

ــق.  ــاوز األني ــن والتج ــور اآلم ــه للعب ــتفز كل إمكانيات ــدي يس فالتح

والتحاقــك بوظيفــة جديــدة يفجــر تحديــات جديــدة تتطلــب 

ــتنفار. ــة واس مواجه

فامذا تفعل ملواجهة تحديات الوظيفة الجديدة؟

بيئــة العمــل، اإلدراك  التوجــه املؤســي: فهــم  1. تعــرف عــىل 

الشــامل لنشــاط الرشكــة، املنتجــات، السياســات، اإلجــراءات، الهيــكل 

التنظيمــي واالســراتيجيات.

2.مطابقــة التوقعــات: التعــرف بشــكل دقيــق عــىل التوقعــات املناطة 

بتواجــدك يف الوظيفــة الجديــدة والســعي يف مطابقتها

3.خريطــة أصحــاب املصالــح: يجــب أن يتــم تحديــد أصحــاب املصالح 

ــن،  ــن، مؤثري ــن، موردي ــالك، تنفيذي ــن ُم ــة م ــع املنظم ــارشة م املب

ُصنــاع قــرار، عمــالء رئيســني و أي طــرف تربطــه مصلحــة باملؤسســة 

و مــن ثــم العمــل عــىل بنــاء عالقــات قويــة معهــم.
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ــة  ــة زراع ــد يشــابه عملي ــايف: وضــع املوظــف الجدي ــف الثق 4.التكي

األعضــاء يف جســم االنســان، إن مل يتكيــف مــع طبيعــة الجســم 

)املنظمــة( قــد يتلقــى هجمــة مــن الجهــاز املناعــي للمؤسســة 

ــوده. ــض وج ويرف

الثقافــة هــي كيــف يفكــر، يتكلــم و يتــرصف النــاس و تشــمل القيــم 

املشــركة والتطلعــات التــي يســعون إليهــا. 

إن املهمــة الصعبــة للملتحــق الجديــد هــي القــدرة عــىل التأقلــم مــع 

األوضــاع الغــري مألوفــة وركــوب املوجــة واالندمــاج مــع روح الفريــق 

ودامئــاً 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 كثــرية و أدوار مختلفــة و ليــس 

ــب كل األدوار.  ــب ليلع ــان مناس كل انس

و مقولــة انــك لــو اجتهــدت يف مجــال مــا و وتدربــت فيــه و مارســته 

ــري  ــة غ ــة مقول ــه للقم ــل في ــاعة بتوص ــف س ــن أل ــن عرشي ــر م أك

دقيقــة ألن التمكــن مــن أي مجــال يتطلــب توافــر رشوط كثــرية قــد 

ــول الشــخيص , منــط الشــخصية ،  ــل املي ــا .. مث ــت معظمه ــد أن تفق

القــدرات الذاتيــة و تفاصيــل أخــرى ال تعنينــي هنــا بقــدر مــا يعنيني 

أين أتحــدث عــن مكونــات صناعــة املســتقبل املهنــي املــرشق. 

كنــت مــرة أجــري مقابلــة وظيفيــة مــع عــدة مرشــحني و كان معي يف 

لجنــة االختيــار اثنــني مــن املــدراء املرموقني،وأحــد املتقدمــني يف ختــام 

املقابلــة هجــم علينــا بســؤال ذيك: ممكــن أعــرف كيــف وصلتــم لهــذا 

ــتوى املهني؟  املس

كانــت اإلجابــات مختلفــة و انــا أجبتــه مبحــاور خمســة و التــي 

ــا.  ــا هن ــور حديثن ــتكون مح س
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مكونات صناعة املستقبل املهني: 

1.املعرفــة: النجــاح يف املهنــة أو الوظيفــة يتطلــب منــك امتــالك 

معرفــة فنيــة يف املجــال الــذي تشــتغل فيــه .. و يف الحقيقــة بعــض 

ــة يف  الوظائــف مســتحيل تشــغلها إال بالحصــول عــىل اجــازة جامعي

ــف  ــض الوظائ ــة. و بع ــض و الهندس ــب و التمري ــل الط ــال مث املج

ــام زادت  ــن كل ــة لك ــن املعرف ــل م ــع القلي ــا م ــوض فيه ــن تخ ممك

ــك. ــك و تفوق ــي زاد متكن ــك املهن ــة مبجال ــك الفني معرفت

و املعرفــة ممكــن تجنيهــا مــن خــالل الدراســة الجامعيــة و األكادمييــة 

, لــزوم املحــارضات , الــدورات التدريبيــة , قــراءة الكتــب , املؤمتــرات 

, محــاورة جهابــذة التخصــص... و جيــد أن نعلــم أن العلــم يتضاعــف 

كل ســتة أشــهر فأنــت لــو مــا تقــرأ يف مجالــك خــالل الســتة أشــهر 

بتكــون خــارج التخصــص , و نصيحــة العلــامء انــك تقــرأ يف تخصصــك 

عــىل األقــل كتابــني يف الشــهر. 

ــة  ــر تجرب ــح آخ ــور . و بتوضي ــف األم ــة يف ترصي ــربة: الحنك 2.الخ

وبَــرَص باألمــور، حكمــة ُمكتســبَة مــن تجــارب الحيــاة وتقلُّبــات 

ــن  ــرة ل ــادة الطائ ــاب يف قي ــن كت ــرأت عرشي ــو ق ــت ل ــر.. أن ه الدَّ

تســتطيع قيادتهــا إذا مل تجــرب القيــادة يف الواقــع ... و كلــام جربــت 

ــد  ــا إال بع ــدر تفهمه ــا تق ــور م ــرة ... يف أم ــر خ ــت أك ــر اصبح أك

معايشــتها و تجريبهــا و مامرســة وقائعهــا ... و الخــرة يشء مثــني 

نجنيــه مــن خــالل مامرســتنا لتجــارب الحيــاة ... و لــو التجــارب غنيــة 

و ثريــة كانــت خرتنــا كذلــك ... و ال تصدقــوا مــن يقــول أكــر منــك 

بيــوم أعلــم منــك بســنة ... خذوهــا منــي التــي عنــده خــرات دســمة 

ــل دون خــرة .  ــيل عــاش العمــر الطوي أفهــم مــن ال
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ــتمروا يف  ــر أن ال تس ــرات أك ــبوا خ ــى تكتس ــم حت ــي لك و نصيحت

ــس  ــد الخم ــل بع ــا يحص ــنوات ...م ــن 5 س ــر م ــد أك ــب واح منص

ســنوات انكــم تكــرروا الخــرات و يصبــح ادائكــم خدمــة فقــط دون 

ــرة ...  أي خ

ــن تتمكــن مــن  ــة، و ل ــكل مهن ــح ل ــول: ليــس كل انســان صال 3.املي

التميــز يف مهنتــك إذا مل يكــن فيــك ميــول لهــا ... قــد تنجــح و لكــن 

لــن تبــدع ... و امليــول املهنــي ســتة أنــواع : 

ــر  ــذ أك ــل للتنفي ــي متي ــة الت ــول الواقعــي : الشــخصية الحازم 1. املي

ــكالت  ــل املش ــارش لح ــل املب ــيق و العم ــب التنس ــري , يح ــن التنظ م

قبــل التفكــري فيهــا , مييــل للرياضيــات و العمليــات الحســابية .. 

ــياء . ــع األش ــل م يحــب العم

ــري و  ــري و التنظ ــل التفك ــي تُفض ــخصية الت ــري : الش ــول النظ 2. املي

التحقيــق اكــر مــن التنفيــذ , لديــه القــدرة عــىل ترتيــب و تنظيــم و 

فهــم املعلومــات اكــر مــن القــدرة عــىل االقنــاع , يحــب التعامــل مــع 

املعلومــات .

3. امليــول 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.

4. امليــول االجتامعــي : يالقــي نفســه بالتعليــم و مســاعدة اآلخريــن 

ــن و  ــع االخري ــل م ــب العم ــداً , يح ــي ج ــف , عاطف ــاذ املواق و انق

تكويــن عالقــات طيبــة و ناعمــة مــع اآلخريــن.

5.  امليــول 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 الروز , يعشق العمل مع البرش و املعرفة .

6. امليــول التقليــدي : يحــب العمــل تحــت ســطوة القوانــني و 

ــل  ــات , ال يحــب العم ــي التوجيه ــة و تلق االجــراءات , يحــب الرتاب

ــات  ــه يتفاعــل مــع البــرش , يســتمتع بالعمــل مــع البيان ــيل يجعل ال

ــة . الدقيق

ــع  ــان ... راب ــامل بإتق ــىل اداء األع ــبة ع ــدرة املكتس ــارات: الق 4.امله

ــاً .. أن يكــون لديــك  صفــة الزم ميتلكهــا الشــاب حتــى يتفــوق مهني

مهــارات فنيــة و متنقلــة يف مجالــك ... الفنيــة هــي التخصصيــة 

املرتبطــة باملجــال كاملهــارات الهندســية و الرمجيــة مثــالً .. و املهارات 

املتنقلــة هــي املهــارات التــي يحتاجهــا الشــاب يف أي وظيفــة كانــت 

ــاع و اتخــاذ القــرار ..  ــة و التفــاوض و االقن ــل املهــارات االداري مث

ــة  ــت املعرف ــو امتلك ــت ل ــزي الشــاب أن ــي عزي ــات : صدقن 5.الصف

ــة و  ــات النزاه ــرت لصف ــك افتق ــارة و لكن ــول و امله و الخــرة و املي

املصداقيــة ... لــن تنجــح أبــداً .. فالنــاس ال متنــح ثقتهــا لخائــن و لــو 

ــوي.  كان ق

و يف الختــام احــب أذكركــم ان املهنــة تأخــذ مــن عمركــم ثلــث اليــوم 

و ممكــن هــذا الوقــت يكــون مصــدر كبــري لســعادتكم أو تعاســتكم . 

وفقكم الله.



57



58

املهارات السياسية

لــكل منظمــة لوائــح و سياســات تنظــم ســري األعــامل فيهــا و بجانــب 

ذلــك يوجــد أيضــاً مــا يســمى بالثقافــة و هــي األنظمــة الغــري مكتوبة 

و التــي ترســم روح الســلوك لــدى العاملــني . 

يُعــرف العلــامء الثقافــة بأنهــا : نســيج االفراضــات و القيــم و 

املعتقــدات و القواعــد و العــادات التــي تحــدد الطريقــة التــي نفعــل 

ــا األشــياء .  به

ــي  ــيئة و الت ــات الس ــن املامرس ــري م ــد الكث ــة تج ــل كل رشك و داخ

ــك و  ــن و اإلف ــط و الطع ــاورات و التوري ــاحنات و املن ــن املش تتضم

الشــائعات التــي يثريهــا بعــض األشــخاص ضــد زمالئهم لنفع أنفســهم 

و تحقيــق مصالحهــم عــىل حســاب اآلخريــن أو عــىل حســاب املنظمة 

و يســوء الحــال حينــام يصــل األمــر  إللحــاق الــرر باآلخريــن .

و للتعامــل بفاعليــة مــع مثــل هــذه البيئــات ينصــح الخــراء بتعلــم 

املهــارات التاليــة و التــي يطلقــون عليهــا ) املهــارات السياســية ( : 

ــداث و  ــع و األح ــم الواق ــىل فه ــدرة ع ــة : الق ــة االجتامعي 1.الفطن

ــة .  ــة و دق ــلوك برسع الس

2.التأثــري الشــخيص : القــدرة يف التأثــري  عــىل طرائــق تفكــري اآلخريــن 

مــن خــالل ادراك تفضيالتهــم و أجنداتهــم الخاصــة , و أيضــاً هــذه 

املهــارة تعنــي القــدرة عــىل أقلمــة رســائلك اللفظيــة لتتناســب مــع 

حاالتهــم و مآالتهــم . 

3.مهــارة التشــبيك : القــدرة عــىل تشــكيل شــبكة عالقــات نافعــة و 

واســعة مــع فئــات برشيــة مختلفــة داخــل و خــارج املنظمــة .
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ــاس يكتشــفون رسيعــاً مامرســات النفــاق و  4. مالمــح الصــدق : الن

الكــذب , و الثقــة هــي أســاس بنــاء العالقــات الناجحــة لذلــك يجــب 

ــك و إال خــرست ثقــة مــن  ــك و أفعال ــاً يف كل حركت أن تكــون صادق

حولــك و كــام يقــال ) اإلخــالص يُــرى يف عــني الناظــر ( . 

و ختامــاً مــن األفضــل للموظــف أن يتعلــم أصــول اللعــب الصحيحــة 

بــدالً مــن التشــي الغــري مجــدي , ليــس إللحــاق الــرر بغــريه 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!
ــدرات  ــك ق ــايبة ( متتل ــابة و ش ــة ) ش ــخصيات القوي ــن الش ــري م كث

فــذة و مهــارات قياديــة , ال بــد لهــا ان متــر بلحظــات أو حتــى شــهور 

أو ميكــن ســنني مــن ضعــف و اهتــزاز الثقــة و ال بــد لهــا أيضــاً أن متــر 

بفــرات عاصفــة تُفقدهــا ثقتهــا بنفســها و بقدراتهــا عــىل مواجهــة 

التحديــات التــي تعصــف بهــا, و ال أحــد معفــي مــن الوقــوع يف خضم 

اللحظــات الحرجــة .

منــر بأوقــات عصيبــة نفقــد خاللهــا الشــعور باألمــان فتضطــرب 

ــز  ــوار يه ــعر بخ ــا و نش ــف أدائن ــا و يضع ــج عواطفن ــنا و تهي أنفس

ــوي . ــكل س ــدث بش ــن التح ــى ع ــز حت ــس فنعج أركان النف

تعرضنــا ملثــل هــذه الهــزّات أمــر طبيعــي فنحــن يف دار بــالء و ابتــالء 

و لكــن ليــس طبيعيــاً أن تطــول اصابتنــا بهــذه الحالــة فيتكــون لدينــا 

مبــا يســمى )ضعــف الثقــة بالنفــس(.

ضعــف الثقــة بالنفــس بــاب كبــري مــن ابــواب الــرشور التــي نفتحهــا 

عــىل انفســنا الن الــذي ال يثــق بقدراتــه ومواهبــه يُحجــم عــن تحمــل 

ــذا  ــرة وله ــادرة او مخاط ــأي مب ــام ب ــن القي ــى م ــؤوليات ويخ املس

فانــه يفضــل ان يبقــى يف الظــل ويف املقاعــد الخلفيــة)د. عبدالكريــم 

بــكار(.

و لكم رأينا قدرات فذة مهدرة و ضائعة بسبب فقدان الثقة .

و كثــري مــن النــاس يكفــون عــن املحاولــة عندمــا يظنــون أنهــم غــري 

ــع  ــم يضي ــعرون أن جهده ــا و يش ــل م ــة أو عم ــة مهم ــاء لتأدي أكف

ســدى . و اليــأس هزميــة .الثقــة بالنفــس هــي مثــرة االنجــازات 

ــه قــادر عــىل أن يُنجــز مثــل مــا  املســتمرة و هــي اعتقــاد املــرء بأن

ــه . ينجــز أقران
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و ينصح الخراء اتباع الخطوات التالية لتعزيز الثقة بالنفس :

1. قّيم قدراتك الذاتية ) تحليل نقاط القوة و الضعف(

ــان  ــرف االنس ــي أن يع ــس ه ــة بالنف ــاء الثق ــة لبن ــل طريق إن افض

نفســه جيــداً و مــا لديــه مــن نقــاط قــوة و نقــاط ضعــف فيســتثمر 

نقــاط قوتــه و ينميهــا و يحــاول تضميــد نقــاط ضعفــه لــي ال تصيبــه 

مبقتــل .

ــي  ــية الت ــدرات الرئيس ــا الق ــف م ــاً أن يكتش ــان أيض ــىل االنس و ع

ميتلكهــا و متيــزه عــن غــريه و ال بــد أن يكــون لديهــا تطبيقات واســعة 

تجعــل مــن حولــه يحتــاج لــه مــن خاللهــا .

2. تعلم مهارات جديدة ) اتقان مجال بارز(

ــارات  ــب مه ــاول أن تكتس ــس فح ــة بالنف ــدان الثق ــعرت بفق إذا ش

جديــدة يف مجــال متميــز و متارســها و تتــدرب عليهــا حتــى تتقنهــا و 

تجعلــك تتفــوق بهــذا املجــال عــىل أقرانــك .

ــري  ــن تأث ــه م ــا ل ــدرب املســتمر مل ــويص الخــراء باملامرســة و الت و ي

ايجــايب كبــري ليــس فقــط يف تعزيــز الثقــة بالنفــس و لكــن أيضــاً ملــا 

ــذايت( . ــم ال ــة ) الرمي ــه مــن دور يف عملي ل

3.تحرر من سجن الوهم ) تخلص من عوائق الفشل(

دامئــاً نــرى الواثقــون مــن أنفســهم يعرفــون بأخطائهــم و ال يجــدون 

حــرج باالعــراف بنقــاط ضعفهــم و مكامــن القصــور لديهــم و 

ــة و ال ينســبون  ــون املعرف ــون الفشــل بصــدر رحــب و ال يّدع يتقبل

ــم . ــازات غريه ــهم إنج ألنفس

إن االنســان الــذي يعــرف نفســه جيــداً 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 عــىل 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 .

4. استقراء التأكيدات و الدعم ) ال تخَش من استشارة االصدقاء(

ال تــردد يف ســؤال األشــخاص القريبــني منــك ) ال بــد أن يتوفــر فيهــم 

ــينات  ــن التحس ــرك ع ــم ألم ــن يته ــدق ( مم ــب و الص ــيئني : الح ش

التــي طــرأت عليــك , و ال تثــق بــآراء مــن يثنــي عليــك دون تقديــم 

نقــد .

5. خض تجارب مثرة و خطرة ) الخربة صيد العمل(

ــر  ــوع مــن املخاطــرة تعت ــا ن ــدة فيه إن خــوض غــامر تجــارب جدي

تكتيــك جيــد لبنــاء الثقــة خاصــة إذا تــم االعتــامد فيهــا عــىل العمــل 

مــن منطلــق نقــاط القــوة , فــإن االنســان يصــاب بخــوار القــوة إذا 

خــاض تجــارب فشــل متكــررة و متتاليــة فقــد يظــن بنفســه أنــه ال 

ــا و أن كل  ــم لن ــري معل ــل خ ــة أن الفش ــن يشء , و يف الحقيق يحس

انســان لديــه نقــاط قــوة و جوانــب متيــز و لكنــه مل يكتشــفها ألنــه مل 

يختــر قدراتــه عــىل 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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6. سالمة الفكر و عافية الروح ) التأنق و التألق(

إن االنســان الــذي يســعى للتخلــص مــن العيــوب التــي تخفــض مــن 

مســتوى التقديــر الــذايت يشــعر  براحــة ضمــري 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 فــال يظهــر االنســان 

مبظهــر الجاهــل أو  الغبــي .

7. االكتفاء 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 خــري مــن اليــد الســفىل .

ــك بنفســك  ــم ثقت ــع نفســك بشــأن تقيي ــاً م ــن صادق و يف األخــري ك

ــال  ــا ب ــرى نفســك عــىل حقيقته ــوب أن ت و جــاداً بتعزيزهــا و املطل

ــة. ــم أو إهان تعظي
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املهارات العاطفية 
حســام إداري مــوارد برشيــة مــن الطــراز 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 بــرش وصلــوا ملســتوى جيــد يف الســلم املهنــي مبــا لديهــم 

مــن مهــارات فنيــة ممتــازة , و يظــل القصــور يف التعامــل مــع البــرش 

عــرة تعيقهــم عــن الوصــول لدرجــات مهنيــة عليــا يطمحــون لهــا , 

طاملــا أن أهــم صفــات القائــد الفــذ هــي قدرتــه عــىل احتــواء جميــع 

مــن يعمــل معهــم بشــتى طبائعهــم و تكويناتهــم.

ــياء  ــب األش ــن : طل ــع اآلخري ــل م ــور يف التعام ــر القص ــن مظاه م

ــود  ــة مقص ــل معرف ــف قب ــرد العني ــث , ال ــة الحدي ــدة , مقاطع بح

املتكلــم , عــدم االســتامع الجيــد ألقــوال املتحــدث , التفاعــل بغضــب 

ــادات. ــع االنتق م

دامئــاً 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.

ــج  ــدور يف خل ــا ي ــعار م ــىل استش ــدرة ع ــي الق ــف ه ــارة التعاط مه

الطــرف اآلخــر مبعنــى » أن تضــع نفســك مكانهــم » باختصــار 

املتعاطــف هــو شــخص غــري أنــاين يــدرك قيمــة مشــاعر مــن حولــه.

ــك  ــر مهارات ــن تطوي ــك م ــي تعين ــادات الت ــض اإلرش ــا بع ــك هن إلي

ــرش :  ــع الب ــل م ــة للتعام العاطفي

1. ضــع وجهــة نظــرك جانبــاً , و حــاول أن تــرى األشــياء مــن وجهــة 

نظــر اآلخريــن : بهــذه الطريقــة ســتدرك أن البــرش ليســوا شــياطني
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 و ال غــري منطقــني كل مــا يف األمــر أنهــم يقولــون و يفعلــون وفقــاً 

ملعارفهــم و فهمهــم.

2. تحقــق مــن صوابيــة وجهــات نظــر اآلخريــن : أعمــل عــىل مبــدأ 

رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ , ورأي غــريي خطــأ يحتمــل الصــواب 

, ال تحكــم عــىل آراء اآلخريــن قبــل ســامعها و فصحهــا فقــد ينطــق 

بالحــق غــريك.

3. تفحــص مواقفــك : هــل يهمــك أن يظهــر الحــق و يتحقــق الصــح 

و توجــد الحلــول أم أن أكــر مــا يهمــك هــو إثبــات صحــة ادعائــك و 

إبــراز رأيــك و إظهــار تفوقــك , أجعــل الحــق مقــدم عــىل كل يشء و 

اعــرف بخطئــك إذا كان الحــق عنــد غــريك.

ــم ,  ــل تبتس ــف و أدب , ه ــدث بلط ــل تتح ــلوبك : ه ــب أس 4. راق

ــود و اإلعجــاب , هــل حــركات جســدك  ــك تعــر عــن ال هــل نظرات

تعــر عــن الحــب و اإلحــرام ! أم أن اســلوبك يف الحديــث مزعــج و 

ــة  ــب أســلوبك فطريق ــة ! راق ــة و الكراهي ــوح بالعدواني ــك تب حركات

ــث نفســه. ــث أهــم مــن الحدي الحدي

5. أنصــت بإهتــامم : 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 تعابــري 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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 6. وضــح شــكوك : حينــام يريبــك حــدث أو موقــف اســأل الطــرف 

ــه و اســتمع ملــا  ــد دوافــع و مــررات ترصفات ــك عن اآلخــر ليوضــح ل

يقولــه بوعــي و إنصــاف . اســأل فهــي اســهل و آخــر طريقــة لفهــم 

اآلخريــن.

اســتخدم هــذه األدوات حينــام تقــوم بالتواصــل مــع اآلخريــن لتصبــح 

أكــر فاعليــة و تأثــري 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 بــال ارادة أو رغبــة و يحــدث مــا ال نريــد و يــأيت مــا 

ــا  ــه كارهــون, نشــتهي فنحصــل عــىل م ــا نحــن ل نحــذر و نأخــذ م

ينغصنــا و نرتجــي فنجــد مــا نخــاف، و الحيــاة ال متنحــك امنياتــك إال 

بعــد أن تكــون كارهــاً لهــا و الحرمــان هــو الصفــة املالزمــة لحظوظنــا 

املتعــرة. هــل تعلــم ملــاذا يحــدث كل هــذا ؟

بسبب االهتامم .... نعم االهتامم

ادارة االهتــامم تشــكل فــارق يف حيــاة الكثرييــن و تصنــع التعاســة و 

الســعادة و الحكمــة أو البــالدة و تؤثــر بشــكل عميــق عــىل شــخصية 

ــذي ينتــج  ــاس فاالهتــامم يغــذي العقــل ال ــد مــن الن ــاة العدي و حي

االفــكار و يحــدد نوعيــة املشــاعر التــي تعرينــا و يختــار لنــا نوعيــة 

التجــارب التــي نخوضهــا و الخــرات التــي نكتســبها و كل مــا ســبق 

يصنــع لنــا حياتنــا التــي نعيشــها.

و قــد نصــح ناصــح و قــال إذا أردت أن تســيطر عــىل حياتــك فســيطر 

أوالً عــىل اهتامماتــك و يف العــامل اليــوم اصبحــت هــذه املهمــة صعبــة 

جــداً فاملُشــتتات كثــرية جــداً و الركيــز اصبــح عمليــة شــاقة.

ــا ال  ــىل م ــه ع ــلط اهتامم ــذي يس ــان ال ــك االنس ــو ذل ــكني ه و مس

ــب  ــور تجل ــىل أم ــه ع ــلط اهتامم ــن يس ــه هوم ــوأ من ــع و األس ينف

ــرر. ــاوئ و ال املس

و كلــام تحســنت قــدرة االنســان يف ادارة اهتامماتــه زادت انتاجيتــه 

و قــّل توتــره و متكــن اكــر مــن التأثــري عــىل مجــرى األحــداث التــي 

متــي بحياتــه.
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و ادارة االهتــامم تعنــي القــدرة عــىل تقليــص املقاطعــات و الحضــور 

اليقــظ يف اللحظــة و مضاعفــة الركيــز و االنخــراط يف االســتغراق يف 

ــادراً و  ــون مب ــا. و أن تك ــم به ــي يجــب أن نهت ــة و الت ــور املهم األم

قاصــداً و تحــر قبــل الحــدث ال أن تكــون كل افعالــك اســتجابات و 

تلقائيــة غــري مدروســة. و أن تعــرف متامــاً متــى رُسق اهتاممــك منــك 

ــدالً مــن أن تركــز يف أمــور اخرتهــا ميــي اهتاممــك عــىل أمــور  و ب

غــري نافعــة و مــرة و مل تخطــط لهــا.

ــن  ــاة م ــنا حي ــع ألنفس ــو أن نصن ــامم ه ــار ادارة االهت ــم مث إن أه

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

ــات و  ــع املقاطع ــاوب م ــك يف التج ــك و اوقات ــي ايام ــرام أن مت ح

التنبيهــات التــي تــرسق اهتاممــك و تســتهلك تركيــزك و تخــض 

ــاً. ــا بتات ــن تريده ــرات مل تك ــب خ ــا و تكتس ــارب مل تختاره تج

إن الفجــوة التــي بــني أحالمنــا و واقعنــا هــي املســافة التــي نقطعهــا 

ــة و ال تدخــل ضمــن نطــاق  ــا أي أهمي ــل لن ــز بأمــور ال متث يف الركي

اولوياتنــا, و التبايــن الــذي تجــده بينــك و بــني االنســان الــذي تريــد 

أن تكونــه هــو اندياحــك خلــف األشــياء التــي ال متثــل ذاتــك.

ــور  ــتىك ظه ــامل اش ــوىض و الع ــتت و الف ــري التش ــذا كث ــا ه و زمانن

التشــتت يف الســبعينات عنــد اكتشــاف الهاتــف و االذاعــة فــام هــو 

شــكل شــكوانا اليــوم مــع ظهــور االنرنــت و األجهــزة املتصلــة بــه و 

ــا طــوال الوقــت؟ ــة بن امللتصق
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لــذا كان االســتحواذ عــىل االنتبــاه أكــر زخــامً مــن ذي قبل و املنافســة 

عــىل ذلــك يف احتــدام. دلــت الدراســات انــه حتــى تتعمــق يف الركيــز 

ــل 15  ــىل االق ــي ع ــك أن تق ــب علي ــه يتوج ــدد فإن ــر مح ــىل أم ع

دقيقــة تركيــز تــام دون مقاطعــة حتــى تدخــل مرحلــة االســتغراق و 

التدفــق )و التــي توصلــك بدورهــا ملــدارج التمكــن و االتقــان(، فــام 

الجرائــم التــي ترتكبهــا املقاطعــات فتحرمنــا مــن هــذه امليــزة.

مقاطعات التكنولوجيا:

صنعــت التكنولوجيــا لخدمتــك و ليــس للســيطرة عليــك، و التنبيهــات 

ُصممــت بطريقــة لتلقــط انتباهــك و تــرسق 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 

ــل يف  ــي تعم ــك و األهــداف الت ــني يدي ــي ب ــام الت ــع امله ــايب م االيج

ــع  ــة ان تض ــامل مهم ــامكك يف اع ــاء انه ــح اثن ــذا ننص ــا. ل تحقيقه

ــت. ــع الصام ــىل وض ــك ع هاتف

مقاطعات البيئة:

ــىل  ــاً ع ــك مفتوح ــاب حيات ــل ب ــن ال تجع ــع االخري ــدوداً م ــع ح ض

مرصاعيــه للداخلــني يف كل وقــت و خصــص وقــت للزيــارات و 

العالقــات و االرتباطــات االجتامعيــة فلنفســك و حياتــك عليــك حــق 

ــت. ــكل وق ــك ب ــإدارة عالقات ــه ب فاحفظ

مقاطعات العادات:

اضبــط ســلوكك و ركــز اهتاممــك يف املهمــة التــي بــني يديــك دون ان 

تســتجيب ألي مقاطعــات عــىل األقــل لفــرة تــراوح مــا بــني 15 إىل 

20 دقيقــة
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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

ــدد  ــا و ح ــز عليه ــا و رك ــتغرق فيه ــة و اس ــة هام ــك مهم ــدد ل ح

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 اهتــامم 

ــتنفاع و  ــدم اس ــف و ع ــان و ضع ــدم اتق ــة و ع ــك مهان ــزأ فبذل مج

ــت  ــل و أن ــع و تخي ــامم املتقاط ــل االهت ــات مث ــر العالق ال يشء يدم

ــه...  ــك لينظــر بهاتف ــه يقاطــع حديث ــع أحدهــم و إذا ب تتحــادث م

أمــر مزعــج جــداً.

ركز دوماً عىل االشياء الجميلة

املتشــامئون دامئــاً ينظــرون لألحــداث الغــري جيــدة عــىل أنهــا شــخصية 

مرتبطــة بهــم و أن القــادم دومــاً 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 عــىل األشــياء اإليجابيــة و املمكــن يف األحــداث
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و يقــوده اهتاممــه االيجــايب لــريى الحيــاة بصــورة أجمــل و مــن ثــم 

يتخلــص العقــل مــن الســلبية يف الرؤيــة و املحاكمــة. و قيــل أن 

ــاغ. ــكل الدم ــامم يُش االهت

ــي تعــود  ــا بالطريقــة الت ــاً أن نتمكــن مــن ادارة اهتاممن ــا دوم علين

لنــا باملنافــع و تجنبنــا املضــار التــي يجلبهــا ســوء اســتخدام االهتــامم 

ــره  ــات و تُدي ــه املقاطع ــط ب ــم تتخب ــه دون تحك ــه و ترك أو اهامل

أحــداث الحيــاة الغــري محببــة، و مــع الوعــي لخطــورة دور االهتــامم 

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 :

1. فاقد للوعي يائس من الحياة : 

ــل  ــر , جه ــت ) فق ــل مقي ــع فش ــش يف مرب ــكالته , يعي ــل مش يجه

ــد أصــالً ,  ــم مــا يري ــم مــا يفعــل و ال يعل و إدمــان متعــدد ( ال يعل

ليســت لديــه رغبــة أو قابليــة للتغيــري. فقــد اميانــه باللــه و بنفســه و 

ــة تحســن أوضاعــه. بإمكاني

2. واعي و يفتقد لإلرادة : 

يعلــم مشــكالته بالضبــط , لديــه أمــل يف حــدوث تغيــري يقلــب حياته 

ــزواج ,  ــة أو ال ــه بالحصــول عــىل وظيف ــه و حيات ــق صــالح ذات , يعل

إنــه يبحــث عــن فــرص لعيــش حيــاة جيــدة و حتــى نكــون منصفــني 

ــن  ــر م ــة أك ــكلته إرادي ــرص , مش ــر الف ــه ينتظ ــول أن ــب أن نق يج

أن تكــون ظرفيــة , يعلــم مــا يريــد و لكــن أمامــه عوائــق كثــرية يف 

تحقيــق أهدافــه و أهــم تلــك العوائــق ذاتيــة.

3. مستعد ذو قرار : 

ــرارت بشــكل مســتمر  ــه و يتخــذ ق ــه و يحــدد اهداف يخطــط لحيات

ليمــي خطــوات نحــو مــا يريــد , يعلــم بالضبــط مــا هــي الخطــوات 

الــالزم قطعهــا . يهتــم يف تطويــر و ذاتــه و ينخــرط يف سلســة دورات 

تنميــة برشيــة ) بعضهــا حرشيــة(.

لكــن يجــد نفســه يف األخــري عاجــز ... قــد يكــون يفتقــر لإلمكانيــات 

و الظــروف شــائكة و الحريــة مفقــودة , بيئتــه تٌثقــل حركتــه .
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4. فعال بال بوصلة : 

هــذا النــوع يتســم بالنجــاح و الوســامة , يتفاخــر بنجاحــه و يســتثمر 

وســامته يف تحقيــق متعــة الشــعور باألهميــة و التفــاف النــاس 

ــة أهــداف  ــه و هــي يف الحقيق ــق اهداف ــه ناجــح و يحق ــه , إن حول

ــة كبــرية . أكــر مــا يفتقــده  وضيعــة لكــن املجتمــع يصنــع لهــا هال

هــذا النمــوذج هــو األخــالق و القيــم , لألســف هــو بــال أخــالق و ال 

قيــم  و لآلســف أيضــاً هــذا النــوع يجــد دعــم كبــري مــن املجتمــع و 

الجهــات املانحــة ليــس مــن أجــل وســامته و لكــن الفتقــاره للبوصلــة 

فتســتطيع تلــك الجهــة أن تشــكله وفــق مــا تريــد  .

5. ريادي و مبادر : 

صناعــة النجــاح ليــس باألمــر الهــني , األمــر يتطلــب عمــل متــوازي 

ــتامتة  ــات, و اس ــق الغاي ــي يف تحقي ــل و مضن ــال طوي ــل بنض متمث

ــامح  ــقوط و الس ــالم للس ــدم االستس ــب و ع ــن املكاس ــاع ع يف الدف

ــدث . ــات أن تح لالنتكاس

ــر املنقــي بالنضــال و  ــة الحســنة للعم ــة هــي الخامت ــاة الهانئ الحي

ــة عظيمــة . الكفــاح مــن أجــل غاي

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 كبــري 

ــالف االرتباطــات،  ــا عــىل اخت ــن حولن ــع م ــا م ــات نقضيه ــن االوق م

و خــالل هــذه املعايشــة تحــدث احتــكاكات و اختالفــات و تقاطــع 

للمصالــح و تعــارض لوجهــات النظــر و إين أجــزم أن ســبب الكثــري من 

املشــكالت التــي يعانيهــا االنســان يف حياتــه ناتجــة عــن تفاعالتــه مــع 

اآلخريــن.

و أقــدس عالقــة تجمــع بــني البــرش هــي عالقــة االنســان بوالديــه و 

أرشفهــا عالقــة األزواج ببعضهــم و أجملهــا عالقــة االصدقــاء الذيــن ال 

يجمــع بينهــم إال الحــب، و أصعبهــا عالقــة زمــالء العمــل.

و العالقات عىل خمسة مستويات) مرتبة عىل حسب األهمية(:

1. عالقتك بالله عز وجل.

2. عالقتك بالوالدين.

3.عالقتك بالزوج/ة و األوالد.

4.عالقتك باألهل و الجريان.

5.عالقتك مع األصدقاء و الزمالء.

و يجــب أن ال يتعــدى مســتوى عــىل 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 بــال 

روح و نتغــاىض عــن الركيبــة العاطفيــة األصيلــة يف كينونــة اإلنســان 

ــر االجــراءات و نتفاعــل  ــامل األعــامل نحــن ندي ...أي إنســان. و يف ع

ــي  ــري منطق ــى غ ــي معن ــرش يعط ــح ادارة الب ــرش و مصطل ــع الب م

لطبيعــة العالقــة الواجبــة بــني النــاس ببعضهــم، و اإلنســان اليــوم قــد 

ــه، و إذا  ــة لدي ــة الروحي ــي النزع ــش كارس إذا مل ينم ــول إىل وح يتح

تغافلنــا عــن الــروح خــالل تعاملنــا مــع مــن حولنــا فإننــا نعــزز مبــدأ 

ــة  ــب الجميل ــس الجوان ــات دون مل ــاء العالق ــع لبن ــة و النف املصلح

األخــرى القابعــة يف ذات االنســان فتتحــول الحيــاة لســاحة مفتوحــة 

للرصاعــات.

إذا تعاملنــا مــع بعضنــا عــىل أســاس مــن املنافــع املاديــة الخالصــة و 

أقمنــا عالقتنــا وفقــاً 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 

ــاب  ــني مــع غي ــرض القوان ــد مــن الغــش و الخــداع. و ف عــىل العدي

الثقــة ال مينــع مــن ارتــكاب الجرائــم و املخالفــات ، و وجــود األنظمــة 

ــس،  ــاون متجان ــق متع ــع فري ــة ال يصن ــاب األلف ــع غي ــح م و اللوائ

ــرض  ــا لف ــات احتجن ــة يف العالق ــات الروحي ــت النزع ــام تضاءل و كل

وســائل وحشــية لتنظيمهــا كالعقــاب و اإليــذاء النفــي و الحرمــان.

إن تنميــة العالقــات الصحيــة بــني البــرش تــأيت مــن فضيلــة االهتــامم 

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 تأطــري 

ــد  ــي املزي ــآزر و هــذا يعن ــل و الت ــات يف نطــاق الحــب و النب العالق

مــن النفــع و الخــري للجميــع.

ثانياً التعاطف

قامــت رشكــة فــورد بتجربــة فريــدة، أجــروا املهندســني عــىل ارتــداء 

)حاضنــة التعاطــف( و هــو جهــاز يجعــل مــن يرتديــه يحــايك تجربــة 

املــرأة الحامــل )أمل بالظهــر، ضغــط باملثانــة، وزن زائــد ... و استشــعار 

حــركات تحــايك ركل الجنــني( و الهــدف مــن هــذه الفكــرة هــو جعــل 

املهندســني يستشــعرون التحديــات و الصعوبــات التــي تواجههــا 

ــب  ــيارات تتناس ــم س ــيارة لتصمي ــل عنــد قيــادة الس ــرأة الحام امل

مــع الحــاالت التــي تعريهــّن ..و أظــن أن كل مهنــدس ارتــدى هــذا 

ــدرة عــىل  ــر ق ــح أك ــه و اصب ــع زوجت ــاً م ــه متام ــرّي تعامل ــاز غ الجه

فهــم نفســيتها.

التعاطف هو ادراك شعور و موقف الطرف اآلخر.

ــج  ــدور يف خل ــا ي ــعار م ــىل استش ــدرة ع ــي الق ــف ه ــارة التعاط مه

الطــرف اآلخــر مبعنــى » أن تضــع نفســك مكانهــم » باختصــار 

املتعاطــف هــو شــخص غــري أنــاين يــدرك قيمــة مشــاعر مــن حولــه.

إن األشــخاص الذيــن يفتقــرون ملهــارة التعاطــف يجــدون أنفســهم يف 

قلــب رصاعــات جانبيــة غــري رضوريــة تعيقهــم عــن تحقيــق أهدافهم 

و تحرمهــم مــن صفــاء حياتهــم و هنــاء وقتهــم.

ــب  ــن: طل ــد التعامــل مــع اآلخري ــة عن ــار العاطف مــن مظاهــر افتق

ــة  ــل معرف ــف قب ــرد العني ــث , ال ــة الحدي ــدة , مقاطع ــياء بح األش

مقصــود املتكلــم , عــدم االســتامع الجيــد ألقــوال املتحــدث , التفاعــل 

بغضــب مــع االنتقــادات.
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إن العــامل مــيلء بالبــرش األنقيــاء و األشــقياء و أنــت ليــس مبقــدورك 

تفــادي تأثــري مــن حولــك عــىل وجــودك، عليــك تقبــل ذلــك و لكــن 

عليــك أن تعلــم كيــف تحافــظ عــىل تألقــك العاطفــي و تبنــي مــن 

خاللهــا عالقــات متوازنــة و ذلــك مــن خــالل الخطــوات التاليــة:

ــى و تحــايك شــعور  ــك و حــاول أن تتبن ــك و آرائ - تجــرد مــن خرات

ــك  ــع نفس ــن و تض ــع اآلخري ــم دواف ــا تتفه ــت عندم ــن، أن اآلخري

مكانهــم مــن املؤكــد أنــك ســوف تعذرهــم بــل أكــر مــن ذلــك ســترر 

لهــم أفعالهــم و لــن تراهــم أرشار أو غــري منطقيــني، فغالبــاً مــا تجــر 

الظــروف اإلنســان عــىل تبنــى موقــف أو ســلوكيات محــددة تجاوبــاً 

مــع معطيــات متوفــرة.

ــدرك  ــد أن تُ ــم، و بع ــن و قناعاته ــة أراء األخري ــن صح ــق م - تحق

وجهــات نظــر اآلخريــن تحقــق مــن صحــة معتقداتهــم فــإن تقبــل 

آرائهــم ال يعنــي أبــداً 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 و 

ــار  ــن أجــل انتظ ــس م ــتيعاب و لي ــم و االس ــن أجــل الفه انصــت م

دورك لــرد.
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ثالثاً املصداقية و الثقة

يف موقــف مهيــب طرقــت البــاب عــىل عميــد الكليــة و طلبــت إذنــه 

ــايت  ــه معان ــدأت أرسد ل ــوس ملناقشــة أمــر يخــص اســتاذي و ب بالجل

و معانــاة الطلبــة معــه، و بنظــرة حازمــة قاطعنــي العميــد وقــال يل 

ــور  ــه الحض ــب من ــتاذ و طل ــل باألس ــه و اتص ــرج هاتف ــف و أخ توق

ــتاذ  ــد حضــور األس ــوراً ملناقشــة مشــكلة تخصــه... و عن ــب ف للمكت

نظــر يل العميــد و قــال لــه اآلن ميكنــك الحديــث.

يحــي ســتيفن كــويف هــذه القصــة و يعلــق عليهــا ) لقــد كان موقــف 

ــداً, و علمنــي كيــف ممكــن  ــد درس عميــق ال أنســاه أب هــذا العمي

لإلنســان أن يكتســب ثقــة اآلخريــن مــن خــالل 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 حينــام تثق 

مبــن تتعامــل معهــم فإنــك تؤســس وثــاق غليــظ للتــآزر و التعــاون 

ــىل نفســك  ــاً تخــى ع ــاً مرتاب ــن تظــل خائف ــان و ل و التواصــل بأم

ــة و الغــدر. الخيان

ــري يف النجــاح و التفــوق و  ــع فــارق كب ــة الثقــة تصن ــة عالي ــاء بيئ بن

تزيــد مــن مســتويات االنتاجيــة و تقلــص حــدوث املشــاكل و تجعلهــا 

ســهلة الحلــول, الحــامس 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.

ــن  ــري مــن املــدراء التنفيذي مــن خــالل اســتطالع رأي طــال عــدد كب

نتائجــه أظهــرت أن 55% منهــم أكــدوا أن غيــاب الثقــة يشــكل تهديداً 

حقيقيــاً أمــام منــو املؤسســات التــي يديرونهــا.
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و حســب دراســة حديثــة تشــري إىل أن وجــود الثقــة يحفــز الدمــاغ 

إلفــراز هرمــون األوكسيتوســني و بــدوره يســاعد االنســان عــىل 

ــاعر  ــص مش ــىل تقلي ــل ع ــون يعم ــذا الهرم ــاح, و ه ــعور باالرتي الش

الخــوف حتــى مــن األشــخاص الغربــاء, فلــو تــم حقنــك بهــذا الهرمون 

ــاح  ــك ستشــعر معــه بارتي ــب فإن ــت إنســان غري ــك قابل ــاء ذل و اثن

تــام، و يقــول العلــامء أن التوتــر يثبــط افــراز هــذا الهرمــون لــذا فــإن 

ــة. ــن بفاعلي ــر ال يتفاعــل مــع اآلخري االنســان املتوت

كيف نبني الثقة:

ــق  ــن أن تتطاب ــة ، و لك ــول الحقيق ــط ق ــي فق ــدق: و ال يعن 1.الص

ــوال . ــع األق ــال م ــق األفع ــوال و تتطاب ــع األق ــا م النواي

2.تقديــر اإلحســان: تبنــى الثقــة مــن خــالل تقديــرك ألصحــاب 

ــر  ــن التقدي ــوع م ــة و أهــل اإلحســان, هــذا الن املســاهامت الجميل

ــه. و  ــة بنوال ــه رغب ــوق و ادراك ــاكاة التف ــىل مح ــن ع ــز اآلخري يحف

ــة. ــا الثق ــح صاحبه ــيء ال متن ــل ال ــع الفع ــة م ــا الطيب النواي

ــة التــي تتشــكل مــن  3.ملــن مُتنــح الثقــة: عليــك أوالً أن تفهــم اآللي

خاللهــا الثقــة و أن تفهــم أيضــاً كيــف و ملــن متنــح الثقــة و أســقط 

ــح ثقتــك و ملــاذا؟ هــذا التســاؤل عــىل نفســك : أنــت ملــن متن

صديقــي يحتــاج للخضــوع لعمليــة صعبــة و هــو يعلــم مقــدار حبــي 

و اخــالص و حــريص عــىل عافيتــه و بنفــس الوقــت يعلــم أين ليــس 

يل يف الطــب.

فهــل تأكــده مــن حبــي و نزاهتــي و وفــايئ يجعلــه يثــق يب إلجــراء 

عمليــة لــه .

أم أن عليــه أن يبحــث عــن طبيــب قــوي ماهــر متمكــن لديــه القدرة 

عــىل اجــراء العملية.
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ــن, و  ــع اآلخري ــاك م ــك و نواي ــك و دوافع ــن نزاهت ــات تتضم الصف

القــدرات تتضمــن مهاراتــك و نقــاط قوتــك و قدرتــك عــىل االنجــاز .

فأنــت قــد تحــب شــخص و تعرفــه باألمانــة و لكــن لــن تثــق بــه يف 

مواقــف معينــة بســبب ضعفــه. و العكــس صحيــح،

ــر  ــه يفتق ــدة و لكن ــارات جي ــك مه ــوي و ميتل ــد تجــد شــخص ق فق

ــه أيضــاً. ــق في ــن تث للنزاهــة ، و هــذا ل

ــوة و  ــات الق ــك صف ــذي ميتل ــة باإلنســان ال ــل للثق ــاً متي ــاس دوم الن

ــاع األحــداث. ــاء ُصن ــر باألقوي ــق أك ــة. و تث ــدرات األمان ق

الصفــات اساســية و دامئــة و رضوريــة للثقــة تحــت أي ظــرف و 

ــه  ــا تتطلب ــب م ــا حس ــتمد أهميته ــة و تس ــدرات ظرفي ــف, الق موق

ــروف. الظ

و البــرش بفطرتهــا متيــل للثقــة باآلخريــن إال إذا بــدا لهــم مــا يريبهــم 

فــال تكــن مــن أصحــاب الشــبهات.

و حتــى يثــق بــك النــاس فعليــك أن متتلــك صفــات األمانــة و قــدرات 

األمانة.

ــالل  ــن خ ــك م ــع نفس ــاً أوالً م ــن نزيه ــك: ك ــع نزاهت ــف تصن 4. كي

ضبطهــا و هزميــة رغباتــك أمــا اإلغــراءات ، و مــن ثــم ضحــي مبنافعك 

لحفــظ مصالــح اآلخريــن عندمــا تكــون املخاطــر كبــرية. خــذ عهــوداً 

عــىل نفســك و التــزم بتحقيقهــا مهــام كان األمــر، هنــا أنــت تؤســس 

لبنــاء الثقــة مــع ذاتــك. خــذ عهــوداً ال يعلمهــا غــري اللــه و أوِف بهــا 

و لكــن احــذر مــن وضــع العهــود الكثــرية و الكبــرية فتقــع فريســة 

للتقاعــس. و احــرم العهــود التــي تقطعهــا مــع نفســك مثــل احرامك 

للعهــود التــي تقطعهــا لغــريك و لكــن إن كنــت أنــت مــن النــاس
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الذيــن ال يحرمــون عهــود اآلخريــن فأنــت يف كارثــة. و قــد أثنــى اللــه 

ــِه َواَل  ــِد اللَّ ــوَن ِبَعْه عــىل ذوي األلبــاب يف كتابــه و قــال )الَِّذيــَن يُوفُ

يَْنُقُضــوَن الِْميثَــاَق(.

ــة هــي  ــاء الثق ــة بن ــس: أول خطــوة يف مرحل ــة بالنف ــة الثق 5.صناع

الثقــة بالنفــس، التعامــل بثقــة مــع الــذات مهــم جــداً و لــن يتحقــق  

ــال  ــة و كــام يق ــك إال مــن خــالل احــراز انجــازات صغــرية متتالي ذل

)الثقــة بالنفــس هــي مثــرة االنجــازات الســابقة(، الفكــرة كلهــا قامئــة 

ــة و  ــل الثق ــن أه ــن م ــام اآلخري ــنا و أم ــام أنفس ــون أم ــىل أن نك ع

الكلمــة املفصليــة يف أمــر الثقــة هــي املصداقيــة مــع النفــس و مــع 

اآلخريــن. و الســلوك املتســق يلعــب دور مهــم يف بنــاء الثقــة و مــام 

يهــدم الثقــة بالنفــس عــدم الوفــاء بااللتزامــات الشــخصية.

ــدة و  ــات الجي ــىل أن العالق ــد ع ــا بالتأكي ــم قولن ــا أن نخت ــى لن تبق

ــليمة. ــاة الس ــايس للحي ــة رشط اس املتزن
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روح العرص الحديث
ــريه و  ــن غ ــزه ع ــي متي ــه الت ــه و روح ــه و قوانين ــان طبيعت ــكل زم ل

ــرص ــان يف كل ع ــكلة االنس مش

ان انتــاج األفــكار الجديــدة املناســبة لــروح العــرص ليــس صعبــاً بقــدر 

ــة و مشــكلة االنســان  ــة التخلــص مــن األفــكار القدميــة البالي صعوب

ــدم  ــة و ع ــكار بالي ــكه بأف ــني : متس ــص يف ملمح ــكار تتلخ ــع األف م

قدرتــه عــىل انتــاج أفــكار جديــدة.

ــة و  ــة زماني ــت الراهــن غرب لألســف أن املســلمني يعيشــون يف الوق

عرصيــة و إن التخلــف املخيــم عــىل 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 »كاشــري« تقــوم فكرتــه 

عــىل تطبيــق موجــود عــىل هاتــف املســتخدم فقــط، يتتبــع مــا يقــوم 

برشائــه، ويقــوم بســحب مثنــه مــن رصيــد املســتخدم، دون الحاجــة 

للوقــوف يف طوابــري عنــد نقــاط الدفــع و يف املقابــل تجــد املــرأة يف 

بلداننــا تقطــع كيلــو مــرات يوميــاً لســقاية املــاء مــن نقــاط الســبيل 

لرعــى شــؤون بيتهــا. يف النقــاط التاليــة ســوف أقــدم للشــباب نصائح 

موجــزة تعينهــم لعيــش روح العــرص الحديــث :

أوالً : تعلم أو ُمت

العمليــة العلميــة ليســت علميــة رتيبــة مملــة، صحيــح أن ليــس لهــا 

جاذبيــة الجانــب الرفيهــي يف الحيــاة و لكــن بعــد أن يقطــع االنســان 

ــذة  ــة تدريــس و تثقيــف نفســه ســيذوق ل ــة يف عملي مراحــل طويل

العلــم و حالوتــه عندمــا تنعكــس املنافــع و الفوائــد عــىل جميــع
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ــح أيضــاً أن النظــام التعليمــي يف  ــه و وجــوده, و صحي مناحــي حيات

بالدنــا ممــل و عتيــق و يصنــع البــالدة و التخلــف و لكــن مــع وجــود 

الثــورة التكنولوجيــة ال عــذر للشــباب بعدهــا يف عــدم صناعــة بيئــة 

تعليميــة )مــن خــالل االنرنــت( جاذبــة و ممتعــة و مثمــرة. 

العديــد مــن املواقــع تقــدم تعليــم حديــث و ممتــاز و مجــاين أيضــاً 

.. فــال عــذر لــك صديقــي الشــاب بعــدم التعلــم و التطــور املســتمر .

ثانياً : رفع مستوى االنتاجية ) اضف لعمرك أعامراً(

ــن خــالل انجــاز  ــع م ــاة الرسي ــم الحي االنســان العــرصي يواكــب رت

ــل وقــت  ــد مــن االهــداف بأق ــق العدي ــام و تحقي ــد مــن امله العدي

ــة . ــد و تكلف وجه

فــال وقــت يكفــي إلنجــاز العديــد مــن االعــامل املراكمــة و إين 

ألعجــب مــن الشــباب الذيــن يقتلــون أعامرهــم ) مــن خــالل اهــدار 

ــا.  ــن و ال دني ــع يف دي ــاطات ال تنف ــت ( يف نش الوق

مشــكلة الفاشــلني ال تتمثــل بعــدم وجــود وقــت كايف ليحققــوا النجاح 

و لكــن  مشــكلتهم هــي يف عــدم وجــود أهــداف يضغطــون بهــا عــىل 

أوقاتهــم و يشــعرون مــن خاللهــا مبعنــى جميــل للحيــاة . 

ــداف  ــق األه ــن تحقي ــز ع ــكار : العج ــم ب ــور عبدالكري ــول الدكت يق

ليــس هــو املشــكلة التــي يعــاين منهــا معظــم النــاس، و إمنــا املشــكلة 

يف أنهــم ال ميلكــون أي أهــداف!

تعريــف االنتاجيــة : هــي ادارة الــذات بركيــز و طاقــة لتحقيــق 

االهــداف .

و ترتبــط االنتاجيــة باملهــارات أكــر مــن ارتباطهــا باملعلومــات و 

املهــارات تتطلــب مامرســة و تدريــب و ال ميكــن تعلمهــا مــن خــالل 

ــب . الكت
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ــة تســاعده عــىل رفــع مســتوى  ــارات عرصي ــالك االنســان مله إن امت

ــاة . ــر الحي ــة معيشــته يف دوائ ــه و تســهل حرك انتاجيت

ثالثاً : التخصص و عدم الشتات

ــاب  ــم و الش ــرة و التضخ ــرة و الك ــن الوف ــو زم ــذا ه ــا ه إن زمانن

الــذي ال يتخصــص مبجــال و يصــوب تركيــزه عليــه ســيجد نفســه ال 

يتقــن شــيئاً ، لقــد انتهــى زمــن العــامل املوســوعي الــذي يفقــه بــكل 

ــوق . ــاح التف ــح التخصــص يف مجــال صغــري هــو مفت يشء و اصب

و االنســان املشــتت بــني شــد و جــذب مجــاالت عــدة يجــد نفســه 

ــص  ــا خلّ ــى م ــان و مت ــن و اتق ــالك متك ــطح دون امت ــارق يف الس غ

نفســه ملجــال مييــل إليــه و ميتلــك بــه قــدرات حقــق مــا عجــز غــريه 

عــن تحقيقــه .

إين اتعجــب مــن قيــام بعــض املدربــني 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 ختامــاً أود أن أنهــي حديثــي عــن أســاليب عيــش الحيــاة املعــارصة 

مبقولــة للدكتــور عبدالكريــم بــكار :

، وال ســيام  يعيشــون خــارج عرصهــم  النــاس يف األرض  معظــم 

الشــعوب التــي تســتهلك منتجــات العــرص دون املشــاركة يف إنتاجهــا.
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تعلم كيف تسيطر عىل مشاعرك
ــان  ــن األحي ــري م ــن يف كث ــال و لك ــام يق ــكار ك ــات األف ــاعر بن املش

تعرينــا مشــاعر غريبــة ال أصــل لهــا يف عقولنــا تُحتِّــم علينــا التــرصف 

ــاذا يجــري؟ ــف منطــق العقــل و الفكــر... م بطريقــة تخال

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 تــراه 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 

ــوي  ــع ق ــعورك بداف ــا لش ــل يشء م ــاح أو فع ــدم االرتي ــعورك بع لش

لفعلــه.

ــاعر  ــل مش ــف تفع ــر كي ــان و انظ ــىل اإلنس ــطوة ع ــاعر س إن للمش

الحــب و البغــض باإلنســان و كيــف تتحكــم بترصفاتــه. فقــد تدفعــك 

ــن  ــل م ــن أج ــك م ــكل يشء يف حيات ــة ب ــب إىل التضحي ــاعر الح مش

ــاك. ــل و تخــرس دني ــك مشــاعر البغــض أن تقت ــد تجعل تحــب و ق

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 صاعــداً إذا شــعرت بــيء فتوقف 
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قليــالً و حــاول تســميته بدقــة، نعــم ذلــك ليــس بالهــني لكــن تكــرار 

املحاولــة ســيجعلك أكــر قــدرة عــىل وصــف مشــاعرك.

و سأقدم لكم هنا التصنيفات السبعة للمشاعر االنسانية :

الغضب – الحزن – القلق – البغض – الحب – السعادة – االمتنان

و تحــت كل تصنيــف تنــدرج الكثــري مــن املشــاعر التــي قــد تُشــعلها 

األحــداث و املواقــف املختلفــة.

ثانياً: تعرف عىل أسباب املشاعر  التي تعرتيك

ــك و  ــدث ل ــي تح ــف الت ــداث و املواق ــن األح ــج ع ــاعر تنت إن املش

ــداث. ــذه األح ــريك له ــة تفس ــن طريق ــاً م ــج أيض تنت

إن املخــزون الخــرايت الــذي تشــكل يف الزمــن القديــم ينحــت يف 

الدمــاغ رمــوز ذو معنــى يســتخدمها الدمــاغ لتفســري الحــوادث التــي 

يجابهــا يف املســتقل، فعنــد حــدوث أمــر مــا يلجــأ العقــل للتفتيــش 

عــن فهــم هــذا املوقــف فتمــده الذاكــرة بتلــك التفســريات املرمــزة 

ــية يف  ــارب قاس ــد بتج ــّر أحم ــك إذا م ــىل ذل ــال ع ــاغ، و مث يف الدم

املــايض جــراء وقوعــه ضحيــة خــداع كبــري مــن أحــد االصدقــاء الــذي 

كان يدعــي حبــه و يتملــق لــه ملقاصــد غــري رشيفــة و اكتشــف ذلــك 

متأخــراً, ســنجد أحمــد يفــرس كل التجــارب الجديــدة وفــق مخــزون 

األمل هــذا و لــو جــد مــن يتــودد لــه لشــكك يف نوايــاه.

ــف حــدة املشــاكل  ــد أيضــاً يف تخفي ــة أســباب املشــاعر يفي و معرف

مــع مــن حولــك، فقــد تفــرس ترصفــات رشيــك عمــرك العدوانيــة عــىل 

اســاس أنهــا مــن دافــع الغضــب منــك أو كرهــك و قــد يكــون دافعهــا 

الحــزن و الشــعور بالنقــص، أو قــد تفــرس كــر اســئلته عــن مــا تفعلــه 

ــه مــن دافــع الشــك و عــدم الثقــة و قــد يكــون مــن استشــعاره  أن

بأنــك لســت لــه أو الخــوف مــن فقدانــك..
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و هكــذا إذا عرفــت اســباب املشــاعر و تعاملــت التعامــل املناســب 

معهــا ســيجنبك الكثــري مــن املشــاكل.

إذا حــددت نوعيــة املشــاعر و أســبابها و وصفتهــا بدقــة ســتوفر عــىل 

ــري مــن املشــاكل  ــد و التعــب يف حــل الكث ــري مــن الجه نفســك الكث

التــي تحــدث لــك مــع نفســك و مــع اآلخريــن مــن حولــك.

ثالثاً: عرب عن مشاعرك بوضوح

ــع  ــا يتوق ــس م ــىل عك ــية ع ــج عكس ــؤدي إىل نتائ ــاعر ي ــع املش قم

الجميــع فذلــك يجعلهــا تعمــل ضــدك ال يف صالحــك أو كــام تريــد.

و ال ميكــن إلنســان عــىل اإلطــالق قتــل مشــاعره و ازالتهــا و لكــن مــن 

النافــع جــداً أن يتمكــن مــن ادارتهــا و توجيههــا بالشــكل الصحيــح و 

أن ال يجعلهــا تتحكــم بــه فغالبــاً املشــاعر متطرفــة . و مشــاعرك هــي 

نظــام التوجيــه الداخــيل لــك و تصبــح أكــر فاعليــة عندمــا ال تحــاول 

محاربتها.

ــإذا  ــا, ف ــد للتحكــم فيه ــري عــن املشــاعر بوضــوح طريــق جي و التعب

ــيتحول  ــاج فس ــرر االزع ــه و تك ــك عن ــت ذل ــل و كتم ــك زمي أزعج

االنزعــاج إىل بغــض يصعــب الســيطرة عليــه.  و إذا مل تســتطع التعبــري 

ــا  ــرياً م ــا .. فكث ــاول أن تكتبه ــل فح ــول أو الفع ــاعرك بالق ــن مش ع

كان القلــم خــري منفــس عــن اغتيــاظ النفــس و اثبتــت الدراســات أن 

األشــخاص الذيــن يعــرون كثــرياً عــن مشــاعرهم لديهــم قــدرة أكــر 

عــىل فهمهــا و اســتيعابها و التحكــم فيهــا. 

و قبــل أن أنتهــي مــن حديثــي عــن املشــاعر أود أن أؤكــد عــىل فكــرة 

مهمــة أنــك لــو غضبــت يومــاً و اشــتد غضبــك و خناقــك مــع أحدهــم 

و إذا بــك ترطــم رجليــك عــىل الجــدر و تكرسهــا أو ترمــي هاتفــك و 

يتهشــم ... ال تلــم غــري نفســك.
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ــا مجــرد شــعور و ال  ــك أن تتحكــم مبشــاعرك و جعله ــت بإمكان فأن

ــاس بتحــول مشــاعرك إىل ســلوك و تــرصف. ــاة أو الن دخــل للحي
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الذائقة الجميلة
ــك تعــرف مــا هــو  ــي تجعل ــه اآلداب الت ــذوق بأن ــامء ال يعــرف العل

ــروح.  ــه ســلوك ال ــه بأن ــق, و البعــض يعرف ــق و غــري الئ الئ

نشــاهد يشء أنــا أراه جميــل و أنــت تــراه قبيــح ... و الواقــع ال هــذا 

و ال ذاك. 

الذائقــة  الروحــي و  التوجــه  ينبــع مــن االحســاس و  كل ذلــك 

الوجدانيــة. 

و الــذوق هــو القــدرة عــىل النفــاذ لــروح األشــياء و تحســس مكامــن 

الجــامل فيهــا. تجــاوز الســطح و التغلغــل يف معــاين األشــياء و 

ــس.  ــرى و ال يلم ــا ال ي ــعار م استش

جــاء يف مســند األمــام أحمــد أن غــالم كان يســحب شــاًة لــي يذبحهــا 

فشــافه النبــي و قــال لــه هــل عرضــت عليهــا املــاء لعلهــا تُريــد أن 

تــرشب. 

ما هذا الوجدان و الذائقة و اإلحساس مبعاناة أي مخلوق كان. 

أمــر النبــي صــىل اللــه عليــه و ســلم الصحــايب عبدالرحمــن بــن عــوف 

ملنــاداة النــاس )الصــالة جامعــة( و بعــد أن أثنــى عــىل خالقــه خطــب 

ــالً...  ــوا الطــري يف أوكارهــا لي ــاس ال تطرق ــا الن ــا أيه ــال ي ــاس و ق بالن

اللــه اللــه مــا هــذا الــذوق . 

أي ال تصطادوا الطري ليالً ... فإن الليل أمان لها. 

ــعار ..  ــب االستش ــاس طي ــل االحس ــس جمي ــف الح ــن مره و  املؤم

ــح. ــف القب ــه تأن ــرات و روح ــه املنك تزعج

ــوغ مــدارج الكــامل  ــه لبل ــب ذائقت ــاج لتدري ــق يحت و الشــاب املتأل

االنســاين.
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و االنســان يرتقــي بعاطفتــه و تعاطفــه مــع غــريه و تلمــس حاجــات 

مــن حولــه. 

كيف أمتلك ذائقة جميلة : 

ركــز دامئــاً عــىل الجوانــب الجميلــة و املرشقــة يف الحيــاة و األحيــاء ... 

يف الحقيقــة ان الشــاب الــذواق هــو دامئــاً متفائــل و صاحــب أمــل. 

عــرض نفســك عــىل األشــياء الجميلــة و النــاس الرائعــة ... ركــز عــىل 

الــروح و املضمــون. 

اهتــم بــكل يشء يالمــس حواســك . ال تفتــح بــاب الــروح لــكل طــارق 

و وارد. 

ــل  ــزة تُجم ــاء مي ــاء، و الحي ــة الحي ــالل رعاي ــن خ ــذوق م ــة ال تنمي

اإلنســان و فــرق كبــري بــني الخجــل و الحيــاء ... الحيــاء حيــاة و 

الخجــل خــوف و تــردد. و اتعجــب أيــش بقــى لإلنســان مــن لطــف 

و ذوق اذا فقــد حيائــه. 

اســتمع جيــداً لنــداءات الــروح و هواتــف القلــب ... و اسرســل مــع 

تدفــق املعــاين التــي تالمــس شــغف وجدانــك. 

قــدم معانيــك بوســائل جميلــة غــري الــكالم و اجعــل االخريــن 

يتحسســون جاملــك مــن خــالل وســائل مختلفــة . 

الــذوق أن تحــرم االختــالف ال تجــر االخريــن للتــاميش معــك يف كل 

يشء يعجبــك، احــرم االختالفــات التــي بينــك و بــني 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 اهتاممــاً لصاحــب املنصــب او الجــاه و الــراء... أن 

تبتســم للفقــري و تصافــح املســكني و تعطــف عــىل 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 األعــامل الفنيــة و الحــرص عــىل االبــداع و تــذوق الجــامل يف 

املعــاين العميقــة و  حــث النفــس عــىل الرســم و ســامع املوســيقى و 

ترتيــل آيــات القــرآن و التأمــل يف الطبيعــة الخالبــة.

ــاة  ــداث الحي ــن أح ــري ع ــيلة للتعب ــو وس ــذوق و ه ــن ال ــن م و الف

بطريقــة جامليــة. قــد تكــون صــورة أو رســمة أو قصيــدة أو أغنيــة 

ــز .  ــب الغرائ ــة ال تخاط هادف

ال تعــرض قلبــك عــىل الفــن فتطمــس فطرتــك الجميلــة و نقــاء ذاتك. 

اربأ بنفســك و دع السفاســف و املســاوئ. 

ــامل  ــم الج ــف لقي ــلوب مخال ــرصف بأس ــا تت ــرب عندم ــك تخ ذائقت

ــك. ــي بحيات الت

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. 

ــات  ــامل يف صفح ــردات الج ــراءة مف ــن ق ــك م ــارة متكن ــذوق مه ال

ــون.  الك

الــذوق ليــس أداة الستشــعار الحقائــق و لكنهــا أداة الستشــعار 

مكامــن الجــامل. 

الذوق حسن التقاط الحسن الكامن يف ذوات املوجودات. 

الذوق أن تظل أقاليم قلبك مفتوحة للغزو الفاتن. 
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ــط الجــامل اال متناهــي يف  ــذوق هــو أن تســتخدم حواســك لتلتق ال

ــروح.  ــرددات ال ــط عــىل ت ــط الالق املوجــودات لكــن بــرشط أن تضب

ــالل  ــن خ ــا م ــك تطويره ــذا علي ــي ل ــي أدوات التلق ــواس ه و الح

ــط.  ــن فق ــىل املحاس ــا ع ــامل ... عرضه ــذوق الج ــىل ت ــا ع تدريبه

أسمى ما يتقنه الّذواقني هو التجاوز . 

أعظم الجامل هو ما خفي جامله عن النظرة العابرة. 

ال تكر 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 
ــة  ــدرة الدامئ ــو الق ــان الصعــب ه ــذا الزم ــوق يف ه ــن رشوط التف م

ــن  ــري م ــك خ ــون يوم ــاين أن يك ــى ث ــتمر مبعن ــن املس ــىل التحس ع

أمســك و نســختك اليــوم أفضــل مــن نســخة األمــس .. و هــذا ليــس 

ــىل  ــرية ع ــات كب ــف و تضحي ــد مضاع ــوب جه ــري مطل ــيء اليس بال

ــل.  ــة و الكس ــب الراح ــه و ح ــتوى الرفي مس

ــالل  ــن خ ــول م ــة يشء مجه ــدف إىل معرف ــة ته ــو عملي ــري ه التفك

اســتخدام املعلومــات و األدوات العقليــة األخــرى مثــل الخــرة و 

الوعــي و التوجــه الشــعوري. و أهــم غايــة يف التفكــري هــو أن تصــل 

ــك هــواك. ــه. ال كــام يصــور ل لفهــم األشــياء عــىل مــا هــي علي

علينــا أوالً أن نعــرف أيــش العوامــل املؤثــرة يف التفكــري و تجعلــه غــري 

صائــب أو يــؤدي لنتائــج غــري مرغوبــة . 

ــة التفكــري هــو املشــاعر أو العواطــف  أول و أهــم مؤثــر عــىل عملي

ــة فتجــر النتيجــة  ــا تدخــل العاطف ــري مل ــا يضطــرب التفك ــاً م و دامئ

لتصبــح متوافقــة مــع مــراد القلــب .. يعنــي ذلــك حــدوث ميــالن و 

ــة.  عــدم موضوعي

ثــاين مؤثــر هــو املعلومــات الخاطئــة  إذا فكــرت بــيء و انــت عندك 

ــذا  ــب ل ــه بتكــون تصــور خاطــئ و غــري صائ ــة عن معلومــات خاطئ

توفــر معلومــات خاطئــة تلخبــط كل عمليــة التفكــري .

ثالــث مؤثــر عــىل عمليــة التفكــري 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 التفكــري بــيء تجهلــه يكــون نتيجتــه ال يشء. 
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و رابــع مؤثــر هــو الهــوى : ملــا تأخــذ املواضيــع عــىل محمــل شــخيص 

ــري  ــج غ ــل لنتائ ــوف تص ــواب و س ــف الص ــد بتخال ــكل تأكي ــك ب فإن

ــة .  موضوعي

ــليم رشط  ــري الس ــليم و التفك ــون س ــريك يك ــون تفك ــى يك إذن حت

ــيل:  ــا ي ــك م ــب علي ــوق يج ــز و التف ــايس للتمي أس

ــان  ــه اإلنس ــا يطلب ــو أرشف م ــم ه ــم : العل ــة و تعل ــزود باملعرف 1.ت

وقــد ذهــب علامؤنــا إىل قــول أن طلــب العلــم النافــع أعظــم أجــرا 

مــن صــالة النافلــة. ... ال تتوقــف عــن التعليــم مهــام كان عمــرك  و 

مفهــوم التعلــم أكــر مــن أنه يكــون محصــور يف املــدارس و الجامعات 

ــام  ــوب .. و كل ــى يف اليوتي ــكان .. حت ــكل م ــاح ب ــم مت .. االن التعلي

ارتفــع املســتوى التعليمــي عنــدك و عرضــت عقلــك ملعلومــات أكــر 

و منهجيــات فكريــة أكــر صــارت العمليــات العقليــة لديــك أقــوى.

2.تجــرد مــن خراتــك : احيانــاً الخــرات الســابقة تفــرض نفســها عــىل 

ــك يف  ــة ل ــارة مطعــم و أخــر تجرب ــالً بزي ــو فكــرت مث التفكــري .. فل

ــلبي  ــون س ــم بيك ــذا املطع ــن ه ــريك ع ــلبية .. تفك ــم س ــذا املطع ه

ــا  ــك خاصــة مل ــي لدي ــن الخــرة الت ــذا حــاول تتجــرد م ... عشــان ك

ــو  ــة واحــدة و غــري دقيقــة .لكــن ل تتكــون هــذه الخــرة مــن تجرب

لديــك خــرة مراكمــة مــن عــدة تجــارب و شــواهد متســك بهــا عنــد 

ــاً بتكــون صائبــة.  التفكــري. ألنهــا غالب

3.حافــظ عــىل دماغــك : كــام ان االنســان يشــيخ و يعجــز فــكل عضــو 

فيــه يشــيخ و يعجــز و هــذه ســنة الحيــاة لكــن يف مامرســات محــددة 

تســاعدك يف إنــك تحافــظ عــىل عقلــك و تخليــه شــباب ... الســهر و 

ــياء  ــي و أش ــل الذهن ــة و الكس ــالم االباحي ــات و االف ــني و الق التدخ

اخــرى تصيــب العقــل بالبــالدة.
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حــاول دامئــاً انــك تفكــر بأشــياء معقــدة و صعبــة و اعــرص دماغــك 

تلقائيــاً ســوف تجــد قدراتــك الذهنيــة تتطــور و تنمــو. 

إن رأس املال الحقيقي لإلنسان هو عقله و أفكاره النرية.
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اللياقة النفسية 
الحيــاة مــرسح رصاع ناعــم و الشــاب بــكل لحظــة معــرض أنــه يتلقى 

ــاب  ــو كان الش ــرسه، و ل ــده و تك ــات ته ــه صعوب ــات و يواج صدم

ضعيــف و نفســه هشــة فاحتــامل كبــري إن أي صدمــة يتلقاهــا تأثــر 

عــىل حياتــه بشــكل ســلبي كبــري فينكــرس 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 

ــات و  ــة و ثب ــة و ثق ــكل مرون ــاة ب ــات الحي ــى صدم ــاب يف تلق الش

ــات  ــه تحدي ــف نواج ــويًة كي ــم س ــوف نتعل ــائر و س ــادى الخس يتف

ــة.. ــروح متوثب العــرص ب

ــيئة  ــة و س ــخصيات صعب ــع ش ــل م ــك تتعام ــاة ان ــرك الحي ــد تج ق

ــل دراســة أو عمــل قريــب أو جــار . و مــا يكــون عنــدك قــدرة  زمي

عــىل تبديــل االشــخاص و كل يــوم تــذوق معهــم صنــوف العــذاب.

ــاً تضعــك الحيــاة يف كارثــة صحيــة تفقــد معهــا قدرتــك عــىل   أحيان

فعــل أي يشء و تشــعر بعجــز كامــل.

ــاة تقــدم  ــاً تنعــدم امامــك الفــرص و تعيــش عاطــل و الحي  و أحيان

لــك خيــارات كل واحــد أســوء مــن الثــاين.

 كل هذه مناذج للصعوبات التي نواجها يف حياتنا. 

ــة ســوف أذكــر لكــم خطــوات تعــزز مــن لياقتكــم  يف النقــاط التالي

ــة:  ــة و ثق ــاة برحاب ــات الحي ــة تحدي النفســية ملواجه

1.قيم ذاتك و قدراتك 

االنســان الالئــق نفســياً ال تكــرسه كلمــة و ال يهزمــه موقــف صعــب, 

و الشــاب لــو عنــده رصيــد انجــازات ســابق لــن يتأثــر كثــرياً باملواقف
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ــد  ــه بشــكل جي ــه و ضعف ــاط قوت ــم نق ــو فه املحبطــة. و الشــاب ل

ســوف يختــار بعنايــة التجــارب و املشــاريع التــي ســيخوضها و غالبــاً 

يســتثمر نقــاط قوتــه يف األعــامل املناســبة و يتفــادى االنتكاســة التــي 

ــف  ممكــن تحــدث بســبب انخراطــه بأعــامل او تجــارب هــو ضعي

فيهــا. 

2.ال تخــف مــن ارتــكاب األخطــاء : لدينــا قناعــة متأصلــة أن اإلنســان 

الجيــد ال يرتكــب أخطــاء و ال يخالــف القوانــني و ال يعــارض الســنّن 

و أنــه ال يخفــق حتــى مــن أول محاولــة . لكــن التجــارب تثبــت لنــا 

أن اإلنســان الــذي لديــه مســاحة واســعة الرتــكاب أخطــاء هــو األكــر 

قــدرة عــىل 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 عــىل األعــامل التــي 

تزيــد مــن احتامليــة وقــوع أخطــاء . و دامئــاً نُصنــف مــن يرتكبونهــا 

ــاح ال  ــن أن النج ــني . و نظ ــوا مؤهل ــاء و ليس ــري أكف ــم غ ــىل أنه ع

يحققــه إال الخــراء و ال يحققــه اصحــاب املحاولــة و التجربــة.

3.تخلــص مــن عيوبــك و ال تحــاول اخفاءهــا : االنســان الــذي يســعى 

للتخلــص مــن العيــوب التــي تخفــض مــن مســتوى التقديــر الــذايت 

يشــعر  براحــة ضمــري 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 فــال يظهــر االنســان مبظهــر الجاهــل أو  الغبــي . 

و محاولــة تغيــري العيــوب اهــون مــن مكابــدة اخفاءهــا. 
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4. عليــك بالتــأين : إذا أجرتــك متغــريات الوقــت التخــاذ قــرار رسيــع 

ملواجهــة التحديــات املفاجئــة كل مــا عليــك فعلــه هو التــأين و التمهل 

وعــدم ابــداء أي تــرصف تجــاه األمــر الطــارئ فغالبــاً ان ردة الفعــل 

ــة وغــري رشــيدة. ان مواجهــة العواصــف  املســتعجلة تكــون مضطرب

ــع حــدوث  ــا متــر مين ــالً لجعله ــاء قلي ــا ولكــن االنحن ــع حدوثه ال مين

كــوارث و هــذا االنحنــاء ليــس هزميــة و خضــوع و لكنــه حكمــة.

ــا  ــرية فإنه ــت كب ــام كان ــة مه ــة أو مصيب ــل : أي كارث ــك باألم 5.متس

ــذه النفســية و مــع  ــات به ــة التحدي ــدوم. إن مواجه ــن ت ســتمر و ل

هــذا األمــل ســيجعلها أهــون مــام هــي عليــه والتجــارب أثبتــت ان 

ــاوز،  ــل بالتج ــم أم ــة و لديه ــن يخوضــون تجــارب صعب ــاس الذي الن

فــرص نجاحهــم تتضاعــف عــن غريهــم ... و يف بحــث قــام بــه العلامء 

عــىل الفــران و ضعــوا فــأر يف صفيحــة مــاء فظــل يقــاوم الغــرق ملــدة 

15 دقيقــة و بعدهــا استســلم... و قامــوا بتكــرار التجربــة ولكــن قبــل 

مــا تنتهــي مــدة  15 دقيقــة اخــذوا الفــار و طلعــوه مــن املــاء و مــن 

ثــم أرجعــوه، يف املــرة الثالثــة أعــادوه للــامء فظــل يقــاوم مــع وجــود 

أمــل الخــالص ... فكــم تتخيلــوا اســتمرت محاولــة خالصــه ... ضعــف 

أو ضعفــني ... ظــل يقــاوم أكــر مــن 65 دقيقــة. نعــم إن مواجهتــك 

للتحديــات مــع وجــود أمــل يزيــد مــن قدرتــك يف تخطيهــا.

6. اتســلح باإلميــان : صدقــوين مواجهــة تحديــات الحيــاة بــدون اميــان 

ــل شــجرة  ــاة مث ــن يف الحي ــه صعــب جــداً و املؤم ــرج الل ــة بف و ثق

بجانــب نهــر ترتــوي منــه , و امللحــد مثــل شــجرة بصحــراء قاحلــة مــا 

لهــا أي مصــدر ســقيا.  ملــا تعانــدك الحيــاة ال تعاندهــا ... كــن لينــاً 

و ال تدافــع و تعانــف و بتلقــى الوقــت يلــني معــك و بهــدوء حــاول 

تحــدث التغيــري الــيل تتمنــاه. 
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التحسن املستمر 
ــي  ــوق ه ــاب املتف ــا الش ــي ميتلكه ــل الت ــم الفضائ ــن أه ــدة م واح

الحيــاة,  املســتمر يف شــتى جوانــب  التحســن  احــداث  دميومــة 

الشــخيص – املهنــي – العالقــات – و التعبــدي .

و خاصــة يف زمــن كهــذا فــإن التوقــف يعنــي التأخــر و االنســان لــو 

مــا حــرص عــىل مواكبــة التغيــري و مطــاردة التطويــر بيلقــى نفســه 

قابــع يف التاريــخ و الزمــن يتغــري. 

يف الخمســينيات كانــت اليابــان معروفــة بأنهــا بلــد فقــري االمكانيــات 

و لكــن مــن خــالل تحليــل البيئــة الثقافيــة و خــالل 20 ســنة فقــط 

قــدرت اليابــان انهــا تصنــع منتجــات بجــودة عاليــة و تكلفــة قليلــة 

و ذلــك بواســطة اعتامدهــم عــىل منهــج التحســني املســتمر يف شــتى 

جوانــب الحيــاة. و مــن يقــدر االن عــىل أن ينافــس اليابــان .

و لــو قبــل 600 ســنة قمــت بكتابــة مذكراتــك و قرأهــا النــاس بعــد 

ــة ســنة فلــن يجــدوا فــارق كبــري يف طبيعــة  موتــك مبائتــني او ثالمثئ

ــك  ــت مذكرات ــو كتب ــوم ل ــت الي ــش , لكــن أن ــق العي ــاة و طرائ الحي

ــه  ــنة فإن ــل 100 س ــاش قب ــا أو أي شــخص ع ــت جــدك يقرأه و ترك

ســوف يصعــق و لــن يصــدق مــا يقــرأه ... تغــري شــكل الحيــاة متامــاً 

ــذكاء االصطناعــي . ــة – ال ــت – التقني ــذي غريهــا: االنرن و ال

و لألســف هــذه التطــورات غــريت حيــاة البرشيــة بــل غــريت اإلنســان 

. نفسه

و هناك ثالثة سامت للحياة الجديدة : 

التجــرد مــن االنســانية – فقــر االهتــامم – التعقيــد ) كل يشء أصبــح 

) صعب
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و هناك خمسة مالمح ترسم صورة املستقبل 

1.التكنولوجيا 

انرنــت األشــياء – السوشــيال ميديــا – الــذكاء التقني , هنــاك توقعات 

أن عــدد االجهــزة املتصلــة يف عام 2022 ســتكون 40 مليــار جهاز .

2. العوملة 

سهولة و سعة التواصل , رسعة الحركة , عاملية الحدث .

3.  ثورة املعلومات – االنفجار املعريف 

العلــم يتضاعــف كل ســتة أشــهر و امتــالك املعرفــة و املعلومــة 

الصحيحــة و الدقيقــة مينــح القــوة و التفــوق . 

4. امليول الريادي 

عــزوف الشــباب عــن الوظائــف و اتجاههــم لتأســيس أعاملهــم 

الخاصــة, هنــاك 200 مليــون مــرشوع خــاص – تعتمــد أمريــكا يف 70 

ــىل املشــاريع الخاصــة . ــا ع ــن اقتصاده % م

5. املجتمع الذيك 

تعزيــز ثقافــة النجــاح , إعــالء قيمــة االبــداع , تحســن املــزاج العــام 

للــذوق و الجــامل  و انفتــاح الوعــي االنســاين عــىل مامرســة االبــداع 

يف شــتى املجــاالت .

و ليــس حديثــي عــن هــذه االشــياء و لكــن عــن الحيــاة التــي تغــريت 

و يجــب عــىل االنســان ان يواكــب تغريهــا ليجــد لــه مــكان فيهــا.

و كيــف ميكــن للشــاب أن يواجــه تحديــات العــرص الحديــث و 

يواكــب اســتحداثاته مــن خــالل التحســن املســتمر. 

ــم  ــاب واســع للتعلي ــا ب ــا : فتحــت التكنولوجي 1. اســتغل التكنولوجي

الشــخيص فهنــاك منصــات تدريبيــة و تعليميــة كبــرية و أصبــح مــن 

ــك مــن  ــا و انــت يف منزل ــك تكمــل دراســتك العلي املمكــن االن ان
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خــالل التعليــم عــن بعــد ... فــال عــذر لــك صديقــي الشــاب بالتخلف 

ــن  ــه و م ــىل مرصاعي ــك ع ــوح ل ــور مفت ــاب التط ــه و ب ــذي تعيش ال

  Edrak  – Rwaq – Coursera ( املواقــع التــي ممكــن تســتفيد منهــا

مواقــع  و    )– Udemy  - futurelearn.com Khanacademy

ــائل التواصــل  ــن وس ــيلة م ــون وس ــن تك ــة ممك التواصــل االجتامعي

مــع النــاس االيجابــني أصحــاب الفكــر و النــامذج املرشقــة يف املجتمــع 

..أعــرف بعــض النــاس كان الفيــس بــوك أحــد أهــم نقــاط التحــول يف 

حياتهــم و لكــن عندمــا اســتغلوه بشــكل صحيــح. 

ــرأ  ــو ق ــان كان ممكــن الواحــد ل ــدم التشــتت : زم 2.التخصــص و ع

ــح  ــه أصب ــا أو الفق ــب أو الجغرافي ــاب يف الط ــن كت ــرشة أو عرشي ع

ملــم و عــامل زمانــه بتلــك التخصصــات ألن اجــاميل الكتــب يف الزمــان 

القديــم مــا كان  يتجــاوز 200 كتــاب ... و لكــن ملــا تعــرف اليــوم ان 

العلــم يتضاعــف كل ســتة أشــهر 

و ان امريكا وحدها تنتج أكر من 2 مليون كتاب شهرياً 

و الصني تنتج 3 مليون كتاب سنوياً 

ــي  ــات الت ــة أكــر مــن املعلوم ــج يف الثاني ــي تنت ــات الت و ان املعلوم

ــج يف ســنني  كانــت تنت

ماذا يعني هذا الكالم بالنسبة للشباب ؟ 

ــن  ــه ل ــز علي ــد و ترك ــال واح ــص يف مج ــا تتخص ــو م ــك ل ــي ان يعن

ــه ــن من تتمك

و انــك لــو مــا تتابــع كل جديــد يف تخصصــك بشــكل متواصــل فإنــك 

ــو درســته  بعــد ســتة أشــهر بتكــون خــارج التخصــص متامــاً حتــى ل

أربــع ســنوات.
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و انــك رضوري تقــرأ يف تخصصــك كل شــهر عــىل األقــل كتابــني لتكــن 

متواكــب مــع تطوراتــه.

ــزك و  ــك اهتاممــك و تركي ــرة املعلومــات هــذه تشــتت علي و ان وف

ــح بالفعــل و كأنــك غــري مركــز بــيء و ال فاهــم يشء.  تصب

و انــك مــن أجــل تحقيــق الغايــة القصــوى عليــك أن تركــز يف مجالــك 

و متنحــه االهتــامم و الوقــت الــذي يســتحقه. 

ــع  ــاوالت تنف ــارب و املح ــض التج ــاوالت : بع ــة املح ــر فاعلي 3.اخت

ــاً  مــع غــريك و ليــس مــن الــروري أن تنفعــك أنــت أيضــاً ... أحيان

تبــذل جهــود جبــارة للتحســني يف أمــور محــددة يف حياتــك و تالحــظ 

ــوا  ــباب يظل ــاك ش ــر , و لألســف هن ــري ايجــايب يذك ــه تأث ــس ل أن لي

ــق  ــت طويــل و كأن اللــه مل يخل ــاوالت لوق متمســكني بهــذه املح

ــر أخــرى.  ــرص أو وســائل تطوي ف

4.معادلــة منحنيــات النمــو : يف بعــض األمــور التــي نحــاول مبارشتهــا 

نحــرز تحســن كبــري و رسيــع يف البدايــة و بعدهــا نشــعر ان معــدل 

ــون  ــة يك ــن يف البداي ــرى التحس ــور أخ ــل, و يف أم ــدأ يق ــن ب التحس

بطــيء و صعــب و مــا تالحــظ أي تحســن إال بعــد مــرور  وقــت كبــري. 

ــه يف تحســني  ــذي تبذل ــد و الوقــت ال ــه بقــدر الجه ــري يظــن أن الكث

أي جانــب ســيعطيك نتائــج مامثلــة و لكــن هــذا غالبــاً ال يحــدث يف 

الحيــاة. و التحســن لــه شــكلني:

ــن  ــري  و لك ــع و كب ــون رسي ــة يك ــن يف البداي ــكل األول : التحس الش

مــع مــرور الوقــت مســتوى التحســن يقــل ) مثــالً الراغــب بنقصــان 

ــو بفــرة قصــرية و  ــه خــرس 5 كيل ــة أن ــوزن ســوف يالحــظ بالبداي ال

لكــن مــع مــرور الوقــت بيكــون خســارة هــذا الــوزن يحتــاج وقــت 

و جهــد كبــري(
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العمــل الــذي ترغــب بإنجــازه يف هــذا النــوع ســوف تنجــز 70% منــه 

يف فــرة قصــرية و ال 30% املتبقــي ســتنجزه يف أضعــاف الوقــت. 

الشــكل الثــاين : األمــور التــي يكــون فيهــا التغيــري  و التحســني 

بالبدايــة بطــيء و صغــري و لكــن معــدل التحســن يزيــد مــع مــرور 

الوقــت )مثــل الــرشكات الناشــئة( و كــام يقــال أن أول مليــون صعبــة 

و الباقــي ســهل الحصــول عليهــا, كل مــا عليــك فعلــه هــو انــك تعرف 

ــه عشــان تعــرف تتعامــل معــه و مــا  ــذي أنــت في نــوع املنحنــى ال

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 تتغــري لألفضــل ســوف .تغــريك الحيــاة 

ــوأ لألس
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مهارة التشبيك 
هل ممكن االنسان ينجح مبفرده بدون مساعدة أحد؟  

ــن  ــم م ــزء مه ــي ج ــدة ه ــات الجي ــت يل ان العالق ــارب برهن التج

نجــاح أي انســان, و مهــارة التشــبيك متثــل القــدرة عــىل بنــاء عالقــات 

عميقــة و كثيفــة مــع البــرش. 

يقــال ان املشــكلة التــي يشــاركك فيهــا اآلخريــن نصــف محلولــة، و 

هــذا الــكالم صحيــح جــداً و النــاس بطبيعتهــم يطيقــون البــالء الــذي 

يشــاركهم فيــه اآلخريــن و ال يطيقونــه لــو شــعروا أنهــم يكابــدوا هــذ 

البــالء وحدهــم . 

البعــض يعــرف مهــارة التشــبيك : مهمــة غــري ســارة لتبــادل املصالــح 

مــع الغربــاء ... نــوع مــن الــرف الغــري مســتحب. 

هنــا اريــد الحديــث عــن كيفيــة أنــك تصنــع لــك جيــش مــن املؤيدين 

و الحلفــاء الــذي يســندوك باألوقــات العاصفــة و يدافعــوا عنــك 

ــاج و يحمــوك وقــت املــآيس و  ــا تحت ــك و يســاعدوك وقــت م بغياب

ينصحــوك وقــت الحاجــة و ينقــذوك اذا شــاهدوك تغــرق. 

وجــود جيــش مــن الحلفــاء معــك مينحــك املزيــد مــن املنافــع 

ــم مــع بعــض  ــوف تنجــز برسعــة و اهدافك ــك س املتبادلــة ,مهام

ســتتحقق بســهولة و يــرس. 

ــه و  ــول لكــم  أن ــارات و احــب أق ــن امله ــن م ــت هــذا الف ــا جرب أن

خاصــة وقــت األزمــات تأثــري الحلفــاء يكــون كبــري يف الدفــاع عنــك و 

الوقــوف بصفــك، و أحيانــاً خمســة مــن الحلفــاء املقربــني أفضــل مــن 

50 مــن املعــارف الســطحيني. 

الحلفاء قد يكونوا أصدقاء و قد ال يكونوا أصدقاء و املقصود
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ــة  ــبكية متبادل ــات ش ــدة عالق ــاء قاع ــو بن ــاء ه ــبيك أو الحلف بالتش

املنافــع لكــم تســاعدوا بعضكــم بتحقيــق أهدافكــم، و الحلفــاء 

ــركة.  ــم مش ــون أهدافه ــا تك ــم مل ــق عالقته تتعم

ال تســتهني بقــدر أي أحــد فأحيانــاً أشــخاص تشــوف مــا لهــم قيمــة 

يجعــل اللــه فيهــم بركــة الحلــول التــي تحتاجهــا ...و العجيــب 

ــي  ــا ه ــوا و م ــم يكون ــف ه ــم كي ــا يه ــه م ــاء أن ــوع الحلف يف موض

مناصبهــم فمــن املمكــن أن تلقــى الحلــول التــي تحتاجهــا عنــد نــاس 

ــري و ال جــاه. ــم أي تأث ــا له م

ــات ذو  ــن التحالف ــبكة م ــه ش ــون ل ــاب يك ــن الش ــف ممك إذن كي

ــادل:  ــع املتب النف

ــردود و  ــالف اجناســهم دون انتظــار أي م ــاس عــىل اخت ــم الن 1.ادع

حديــث الرســول يف هــذا الشــأن واضــح ) إن اللــه يف عــون العبــد مــا 

ــه؛ كان خــرياً  ــة أخي ــن مــى يف حاج ــه( )م ــون أخي ــد يف ع دام العب

لــه مــن اعتــكاف عــرش ســنني ( و ســبحان اللــه ســتلقى الخــري الــذي 

ــاعد أي  ــري و س ــل الخ ــط اعم ــب... فق ــب كان أو قري ــه لغري قدمت

انســان تظنــه محتــاج و اللــه ال يضيــع أجــر املحســنني ... و اللــه عــز 

وجــل ســوف يحــول لــك يف وقــت حاجتــك مــن يخدمــك و يســندك. 

2.تحــىل باإلخــالص : و االخــالص صعــب ألنــه يســتلزم التحكــم بالنوايا 

الخفيــة، دافــع عــن غــريك يف غيابــه. اصــدق يف حديثــك و مواعيــدك 

و قــدم للنــاس الخدمــات بإخــالص دون مجاملــة .

ــاق و  ــات النف ــاً مامرس ــفون رسيع ــاس يكتش ــدق : الن ــح الص 3.مالم

الكــذب , و الثقــة هــي أســاس بنــاء العالقــات الناجحــة لذلــك يجــب 

أن تكــون صادقــاً يف كل حركتــك و أفعالــك و إال خــرست ثقــة مــن
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حولك و كام يقال ) اإلخالص يُرى يف عني الناظر ( .

ــداث و  ــع و األح ــم الواق ــىل فه ــدرة ع ــة : الق ــة االجتامعي 4.الفطن

ــة ــة و دق ــلوك برسع الس

5.التأثــري الشــخيص : القــدرة يف التأثــري  عــىل طرائــق تفكــري اآلخريــن 

مــن خــالل ادراك تفضيالتهــم و أجنداتهــم الخاصــة , و أيضــاً هــذه 

املهــارة تعنــي القــدرة عــىل أقلمــة رســائلك اللفظيــة لتتناســب مــع 

حاالتهــم و ماالتهــم .

صاحــب التأثــري الشــخيص انســان محبــوب و النــاس ال تنــى املواقف 

املؤثــرة التــي المســت مشــاعرهم و صنعــت لهــم احســاس جميل.

6.العطــاء الغــري محــدود : اعطــي دون ان تســأل عــن مقابــل ... مــن 

يريــد أن يبنــي عالقــات ال يفكــر باألخــذ فقــط يعطــي . 

7.كن أهالً للثقة: الثقة لها ركنان أساسيان : الصفات و القدرات

ــن, و  ــع اآلخري ــاك م ــك و نواي ــك و دوافع ــن نزاهت ــات تتضم الصف

القــدرات تتضمــن مهاراتــك و نقــاط قوتــك و قدرتــك عــىل االنجــاز.

ــه  ــق ب ــن تث ــن ل ــة و لك ــه باألمان ــد تحــب شــخص و تعرف ــت ق فأن

ــد تجــد  ــح، فق ــه. و العكــس صحي ــة بســبب ضعف ــف معين يف مواق

ــه يفتقــر للنزاهــة ، و  ــدة و لكن ــك مهــارات جي شــخص قــوي و ميتل

هــذا لــن تثــق فيــه أيضــاً. النــاس دومــاً متيــل للثقــة باإلنســان الــذي 

ميتلــك صفــات القــوة و قــدرات األمانــة. و تثــق أكــر باألقويــاء ُصنــاع 

ــت أي  ــة تح ــة للثق ــة و رضوري ــية و دامئ ــات اساس ــداث. الصف األح

ظــرف و موقــف و هــي ال تتبــدل و ال تختلــف فــال يصــح أن يكــون 

اإلنســان أمــني يف مواقــف و خائــن يف مواقــف أخــرى يجــب أن يكــون 

نــوع نــوع مــن االنســجام و التطابــق يف جميــع املواقــف و األحــداث,
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القــدرات ظرفيــة و تســتمد أهميتهــا حســب مــا تتطلبــه الظــروف و 

تختلــف قــدرات االنســان باختــالف املواقــف و الظــروف فــال 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 االهتــامم 

...و كــرى الــرشكات و أدهــى السياســيني ينفقــوا املاليــني مــن أجــل 

لفــت انتبــاه النــاس لهــم، و أنــت كشــاب يطمــح للنجــاح مطلــوب 

منــك التمكــن مــن مهــارة لفــت االنتبــاه و جــذب االهتــامم ،و اتخيــل 

ــم  ــوب، و ك ــىل اليوتي ــزل بالدقيقــة ع ــي كــم فيديــو ين ــت مع أن

منشــور عــىل الفيــس، و كــم مــن خــر يــذاع يف التلفــاز و كــم اعــالن 

ينــزل بالصحــف، و كــم هنــاك رســائل تهنئــة بالجمعــة توصلــك عــىل 

الوتــس آب.، و كــم يوجــد مؤلفــني و فنانــني، مــا الــذي يجعلــك تهتــم 

مبنتــج عــن غــريه .. )مالحظــة كلمــة منتــج قــد تعنــي فكــرة أو عمــل 

ــات  ــن املنتج ــاك آالف م ــك و هن ــح منتج ــف ينج ــلعة(  و كي أو س

املنافســة.

و مــا الــذي يدفعــك و انــت تتصفــح االنرنــت أن تنقــر عــىل عنــوان 

رابــط و هنــاك الكثــري مــن العناويــن مل تلفــت انتباهــك حتــى ... و 

كيــف ممكــن إنــك تتميــز وحولــك منافســني كُــر.

ــح  ــارات أصب ــرة الخي ــرة الشــواغل و وف ــع ك ــذا العــرص و م و يف ه

صعــب جــداً انــك تســتحوذ عــىل اهتــامم النــاس. .. و يف نــاس تلجــأ 

ــوى  ــم محت ــن خــالل تقدي ــاح م ــي األرب ــي تجن ــائل رخيصــة ل لوس

ضعيــف و تطــرق ملواضيــع مثــرية و تافهــة فقــط مــن أجــل تحظــى 

ــع ... شــاهد ســقوط فســتان  ــن هــذه املواضي ــرية .. و م ــة كب مبتابع

ــو  ــفقة ه ــري الش ــا يث ــة ... و م ــق فالن ــالن طل ــة ... ف ــة الفالني الفنان

رواج مقاطــع الفضائــح ... و املعادلــة الصعبــة و التــي متثــل تحــدى 

ــن هــو كيــف يحققــوا نســبة متابعــة  ــري أمــام  الشــباب املتميزي كب
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ــذا  ــن أن ه ــد .. أظ ــوى الجي ــون و املحت ــىل املضم ــم ع ــع تركيزه م

ــه ...  ــة و ترفي ــم عالي ــه قي ــج في ــم منت ــوا مــن تقدي ــو متكن ممكــن ل

ــوازن .  ــكل مت بش

مــع هــذه الزحمــة و التعقيــد كيــف ممكــن انــك تخطــف اهتــامم 

ــض  ــنحاول مــع بع ــوب،  س ــارز و مطل ــك ب ــاس و تخــيل منتج الن

ــأن:   ــذا الش ــة به ــات الفعال ــض التقني ــىل بع ــرف ع التع

ــرك كل  ــد بت ــك أكي ــة جنب ــة رصاص ــمعت طلق ــو س ــريات : ل 1.املث

ــارز و  ــوي و الب ــري الق ــة ... املث ــدر الطلق ــت ملص ــدك و تلتف يشء بي

ــة عــىل  ــه ســطوة قوي ــز االنســان يكــون ل ــذي يالمــس أحــد غرائ ال

ــن  ــاس م ــىل الن ــري ع ــذا كان التأث ــان ك ــرش ... عش ــاه الب ــت انتب لف

ــري جــداً و هــذه  ــة غرائزهــم تحصــل عــىل صــدى كب خــالل مخاطب

االســراتيجية تســتخدمها بعــض القنــوات العربيــة لألســف و تحصــل 

ــات  ــك تقني ــظ كذل ــن نالح ــة و ممك ــاهدات عالي ــبة مش ــىل نس ع

اختيــار اســامء االفــالم و املسلســالت عشــان نعــرف كيــف يتــم 

اســتثارة االهتــامم ... كذلــك هنــا أحــب أكــرر إن الشــاب املتألــق ال 

ميكــن يلجــأ لوســائل مثــل هــذه إلســتثارة لفــت االنتبــاه .. و انصــح 

ــريات  ــار مث ــك تخت ــامم الجمهــور أو العمــالء إن عشــان تحظــى باهت

)نظيفــة( تســتهدف عواطفهــم .. غريــزة الفضــول أو الخــوف أو 

ــروز.  ــة بال ــب أو الرغب الح

2.الفــرادة : االنســان ينفــر مــن األشــياء املســتهلة و نحــن كــام 

نســتهلك األكل و املالبــس و املمتلــكات، كذلــك أيضــاً نســتهلك 

األســامء و الكلــامت و األفــكار , حــاول دامئــاً إنــك تســتخدم كلــامت 

غــري مســتهلكة و تبتكــر أفــكار جديــدة و تشــري ملعــاين غــري شــائعة  

ــتهلك. ــرر و مس ــب ألي يشء متك ــاً مصاح ــل دامئ املل
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3. العاطفــة : خصصــت هنــا نقطــة خاصــة للحديــث عــن العاطفــة 

كــون إن االنســان كائــن عاطفــي و ليــس عقــالين ... و أســهل طريقــة 

للتأثــري فيــه مــن خــالل عاطفتــه ... اإلنســان ممكــن ينــى لــك كل 

ــن  ــا... لك ــي قدمته ــة الت ــة و العظيم ــامت العقالني ــف و الكل املواق

مســتحيل ينــى كيــف جعلتــه يشــعر و لــو كان املوقــف صغــري ... و 

الحــظ معظــم اإلعالنــات كيــف تخاطــب العواطــف بشــكل مبــارش 

ألن لهــا تأثــري أكــر عــىل القــرارات .. و الحــظ أنجــح الدعــاة كيــف 

ــاً  ــاس غالب ــاس ... و الن ــري يف الن يســتخدموا الحديــث العاطفــي للتأث

منشــغلة بعاطفتهــا و شــعورها ... 

4.املجــاالت : أكــر املجــاالت التــي تســتهوي النــاس و تهتــم فيهــا أوالً 

ــه و شــوف كــم  ــري مــن البــرش مشــغول بالرفي املجــال الرفيهــي كث

نســبة مشــاهدة أغنيــة ) قــد تكــون تافهــة ( أو فيلــم عــىل اليوتيــوب 

و قارنهــا مبحــارضة ملفكــر المــع و بتلقــى بــون كبــري.. املجــال الثــاين 

الــذي يشــغل النــاس هــو املجــال الريــايض و يســتحوذ هــذا املجــال 

عــىل قســط كبــري مــن اهتــامم و شــغف النــاس .. املجــال الثالــث هــو 

ــاري  ــس التج ــي و الخام ــع الدين ــال الراب ــال الســيايس ... و املج املج

ــت  ــو أن ــه ل ــكالم إن ــذا ال ــن ه ــدف م ــي ... اله ــادس التعليم و الس

قاصــد الشــهرة و اعجــاب النــاس فيــك فاشــتغل باملجــال الرفيهــي أو 

الريــايض و لــو كانــت لــه غايــة عظيمــة و رســالة يف حياتــك فاملــك 

ــامم  ــي صعــب تحصــل عــىل اهت ــس صدقن ــب التعليمــي ب اال الجان

ــواك رديء.  ــاس إذا كان محت الن

5. املحتــوى : املحتــوى أصبــح عنــرص مهــم جــداً يف عــرص الوفــرة , و 

أي عمــل يســتهدف اهتــامم النــاس الزم يهتــم باملحتــوى الــذي يجــب 

أن يكــون جيــداً و مناســباً و ذو معنــى و الرهــان اليــوم معقــود عــىل 
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ــاس و  ــغف الن ــس ش ــذاب و يالم ــون ج ــذي رضوري يك ــوى ال املحت

ــح  يفيدهــم و يف عــامل االنفجــار املعلومــايت و زحمــة املعــروض أصب

ــايل .  ــان ع ــدم بإتق صعــب نجــاح أي عــرض إذا مل يق

6.املصداقيــة : النــاس ال تتابــع يشء أو جهــة أو شــخص مشــكوك يف 

نزاهتــه و صدقــه ... أي عمــل تقــدم فيــه وعــود كبــرية و مــا تنفذهــا 

تجعلــك تخــرس جمهــورك .. مثــال لذلــك املواقــع التــي تكتــب 

ــا تضغــط  ــالين و بشــكل حــرصي و مل ــاب الف ــل الكت ــن حم بالعناوي

عــىل الرابــط و تتفاجــأ بعــدم وجــود الكتــاب مســتحيل عــاد تــزور 

ــك بوعودهــم. ــه فقــدوا ثقت ــة و الســبب ان املوقــع هــذا ملــرة ثاني

لذلــك حــاول تكــون موضوعــي بطرحــك و تقــدم وعــود قابلــة 

للتحقيــق و كــامن دع املبالغــة . 

و اتذكــر ان الشــاب املتميــز يســعى لجــذب انتبــاه و اهتــامم النــاس 

مــن أجــل تحقيــق غايــة عظيمــة  ورســالة كرميــة يف الحيــاة و ليــس 

مــن أجــل الشــهرة .
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االنتاجية ) أضف أعامراً لعمرك( 
االنتاجيــة مرتبطــة بشــكل كبــري يف ادارة ذاتــك و طاقتــك و تركيــزك 

أكــر مــن ارتباطهــا بــإدارة وقتــك ألن صعــب عــىل االنســان ادارة يشء 

ال ميلكــه و ال يســيطر عليــه، و كل البــرش ميتلكــون 24 ســاعة لكــن 

نحــن نشــاهد نــاس انتاجيتهــم و انجازاتهــم أكــر مــن غريهــم!. 

هل ألن عندهم عدد ساعات أكر من غريهم! 

بالطبــع ال و لكــن الــرس يعــود لتمكنهــم مــن مهــارات ادار ة الــذات 

و زيــادة االنتاجيــة.

وقبــل أن أعــرف االنتاجيــة نــود أن نوضــح الفــرق بــني تعريــف 

الفاعليــة و االنتاجيــة كــام يــيل: 

ــت و  ــل الوق ــع تقلي ــني االداء م ــاج او تحس ــادة االنت ــة : زي الفاعلي

ــة. ــد و التكلف الجه

تعريف االنتاجية : ادارة الذات لتحقيق األهداف.

كيف ممكن نزيد من انتاجيتنا : 

ــك دون  ــي لدي ــوارد الت ــتغل امل ــج و تس ــن تُنت ــك: ل ــدد أهداف 1.ح

ــع ســدى إذا مل  ــا، ان العمــر يضي وجــود أهــداف تســعى يف تحقيقه

ــا مــن  ــق أهــداف و اتعجــب أن نســتغله مــن خــالل الســعي لتحقي

ــك  ــات و ذل ــوم أو امللهي ــرة الن ــم بك ــون وقته ــن يقتل ــاس الذي الن

ــم.  ــداف يف حياته ــود أه ــدم وج ــبب ع بس

ــات و رضوري كل  ــة أولوي ــا خمس ــاة فيه ــك : الحي ــدد اولويات 2. ح

انســان يعطــي كل جانــب حقــه مــن األهميــة : الجانــب العبــادي – 

الجانــب العائــيل – الجانــب الشــخيص – جانــب العالقــات – الجانــب 

املهنــي .
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و لــو كل انســان اهتــم بجوانــب الحيــاة باتــزان و اعطــى كل جانــب 

مــا يســتحقه مــن االهتــامم و الرعايــة و الوقــت ســيجد نفســه ينتــج 

بأعــىل املســتويات و بأريحيــة, لكــن ملــا يطغــى جانــب عــىل جانــب 

ــالً  ــات مث ــب العالق ــا تكــون املشــكلة , شــخص اجتامعــي و جان هن

يــرسق معظــم وقتــه و تركيــزه، صاحبنــا هــذا ضعيــف االنتاجيــة

هنــا تحتــاج انــك تتعلــم مهــارة قــول ) ال ( ... ألنــك لــو مــا امتلكــت 

ــري  ــة غ ــدث أو مهم ــخص أو ح ــه كل ش ــول ال يف وج ــجاعة لتق الش

متالمئــة مــع خططــك و اولوياتــك ســوف تتمكــن مــن ادارة حياتــك و 

ذاتــك بالشــكل املطلــوب .. و إن عجــزت عــن قــول ال  ســتلقى عمــرك 

يضيــع ســدى. 

ــاز  ــرى إلنج ــات األخ ــت و االمكاني ــك الوق ــر ل ــو اتوف ــة : ل 3.الطاق

مهامــك لكــن لألســف أنــت مريــض أو مرهــق فلــن تســتطيع امتــام 

ــة. املهم

فلذلــك توفــر الطاقــة رشط اســايس لإلنتاجيــة،  و الحفــاظ عــىل 

ــوم  ــك مــن خــالل الن ــك اوالً الحفــاظ عــىل صحت ــاج من ــة يحت الطاق

ــدم  ــام و ع ــاء بانتظ ــذاء الســليم و رشب امل ــق و الغ ــكايف و العمي ال

تنــاول القــات و التدخــني و مامرســة الرياضــة، و ال زم تعــرف ان 

ــكل جســد اوقــات نشــاط و فــرات خمــول و الزم ترتــب مهامــك  ل

 )When( مبــا يتوافــق مــع منطــك الشــخيص و يف كتــاب شــيق اســمه

و هــو لألســف غــري مرجــم.

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 4 الفجــر 

و يبــدأ باالنخفــاض الســاعة 11 صباحــاً و يعــاود النشــاط بالصعــود 

ــالً، و  ــة عــرش لي ــى الحادي ــدًء مــن الســاعة الخامســة عــرصاً و حت ب

ــتحقق  ــاط س ــات ذروة النش ــة يف أوق ــك املهم ــارشت اعامل ــام ب كل

نتائــج عاليــة بجهــد اقــل. و دلــت الدراســات ان القلــق و التوتــر مــن 

أكــر االشــياء التــي تســتنفذ طاقــة و نشــاط االنســان.

4.الرتكيــز: التشــتت عــدو االتقــان و الركيــز ال يعنــي فقــط اليقظــة 

ــبة و  ــار املجــاالت املناس ــي اختي ــذا يعن ــة له ــن اضاف ــة و لك الذهني

الركيــز عليهــا و عــدم التشــتت باألعــامل و النشــاطات،  و أن نعطــي 

ــز املســتحق،  ألن نصــف االهتــامم و  ــا الركي املهمــة التــي بــني يدين

الركيــز ال يعطــي النتائــج املطلوبــة . 

ــة  ــتوى انتاجي ــن مس ــىل م ــاء اع ــة االغني ــاً ان انتاجي ــت علمي و ثب

الفقــراء، ألن الفقــري دامئــاً مشــتت الركيــز بتوفــري احتياجــات الحيــاة 

و مشــغول مبــرض و همــوم تســتهلك طاقتــه و جهــده . و ثبــت 

ــاء  ــد االنته ــة بع ــن مهم ــال م ــوايل )أي االنتق ــل بالت ــاً أن العم علمي

منهــا إىل مهمــة جديــدة(  افضــل مــن العمــل بالتــوازي )أي االنشــغال 

بأكــر مــن مهمــة يف الوقــت الواحــد(.

ــة  ــا مرتبط ــاز انه ــكلة االنج ــراً : مش ــن كث ــىل الزم ــد ع 5. ال تعتم

بالوقــت و الوقــت دامئــاً محــدود لهــذا مقيــاس انتاجيتــك ال يقــاس 

مــن خــالل الســاعات التــي عملــت فيهــا و لكــن مــن خــالل النتائــج 

التــي حققتهــا، ال تخطــط مهامــك عــىل الوقــت و لكــن خطــط مهامك 

عــىل النتائــج،  مثــالً 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. 

6.ادارة املقاطعــات: لآلســف أن نصــف اعامرنــا تضيــع باملقاطعــات رد 

عــىل التلفونــات،  االســتجابة إلشــعارات الهاتــف و دردشــات وســائل 

التواصــل االجتامعــي، و مقاطعــات أخــرى تحرمــك مــن انجــاز املهــام 

التــي بــني يديــك.

حــرام عمــرك يضيــع و انت عايــش دون اهــداف، و بالركيز املســتحق 

ــس  ــز و لي ــت لتنج ــك خلق ــتعرف ان ــاة س ــودك بالحي ــرام وج و اح

لتلهــو . 

الحيــاة فرصــة و غايــة وجودنــا فيهــا ليــس مــن اجــل الرفيــه و املتعة. 

اللــه خلقنــا لغايــة جميلــة فــالزم 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
ــداث  ــك ألح ــد مواجهت ــك عن ــس و ترتب ــداً أن تنتك ــهل ج ــن الس م

ــون  ــح ألن يك ــاب يطم ــك ش ــن كون ــة، لك ــف مربك ــة و مواق صعب

أفضــل فــال بــد أن تقــدم منــوذج بهــي و تعــزم عــىل تحمــل مســئولية 

ثباتــك و تصبــح أكــر قــدرة عــىل تخطــي هــذه املواقــف بحنكــة و 

ــة و رباطــة جــأش. حصاف

ــر  ــاس، يحم ــن الن ــع م ــام جم ــاد أم ــد ح ــك أحدهــم نق إذا وجــه ل

ــك  ــع لوجه ــر الجمي ــك، ينظ ــم حروف ــانك، تتالط ــل لس ــك يثق وجه

ــوال. ــرساً خج ــرياك منك ف

ــا يشء  ــدت فيه ــة قاســية، مفاجــأة غــري ســارة فق أو تتعــرض لصدم

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.

ــات  ــن الثب ــك م ــي تســاعد عــىل متكين ــك هــذه الخطــوات الت و إلي

ــاك: ــد االرتب عن

أوالً كن دوماً بجانب الصواب و ال تكن صاحب عيوب بارزة

إن االنســان الــذي يرتكــب خطــأ يعيــش مهــزوزاً و يركبــه قلــق دائــم 

ــه  ــه أن ــرارة نفس ــم بق ــه يعل ــك، ألن ــمه يرتب ــر اس ــرد أن يذك و مج

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 عــىل النــاس و قبــل ذلــك ال تكــذب عــىل نفســك، الكــذاب 

ضعيــف و أمــره مفضــوح طــال الزمــن أو قــرص و مهــام وارى الحقائق 

فــإن عينيــه ستكشــف الحقيقــة يومــاً مــا. و أنــت تحتــاج للحقيقــة 

لتضــع خطــوات ثابتــة لــك يف الحيــاة.

ــوال ضعفــه ملــا هــرب مــن  ــان و ل و الكــذاب انســان ضعيــف و جب

قــول الحقيقــة.

و إذا وقعــت يف خطــأ و ارتبكــت و أردت أن تعالجــه بالكــذب فاعلــم 

أنــك تزيــد الطــني بلــة و تجعــل األمــور أكــر ســوًء و خــراب.

ثالثاً تخلص من الخوف حاالً

إذا ركبــك خــوف مــن حــدوث يشء تخشــاه فــإن أي اشــارة لحــدوث 

هــذا الــيء يصيبــك باالرتبــاك و العجــز، مثــالً هنــاك موظفــة لديهــا 

ــل،  ــن العم ــا م ــتغناء عنه ــة االس ــن احتاملي ــالين م ــري عق ــس غ هاج

هــذه املســكينة مبجــرد أن يناديهــا مديرهــا املبــارش ســوف ترتبــك و 

تخــاف مــع عــدم وجــود أي داعــي.

ــاة، و  ــن الحي ــك م ــن مينع ــوت و لك ــن امل ــك م ــوف ال مينع إن الخ

نصيحتــي لــك أن تهجــم عــىل خوفــك قبــل أن يثبطــك و الــيء الــذي 

تخافــه اعملــه و ســتجد ان الكثــري مــن مخاوفــك ال أصــل و ال داعــي 

لهــا. رابعــاً كــن ممتلئــاَ

اإلنســان الفــارغ مــن املعنــي هــو الــذي تتلطــم به أمــواج الحيــاة مينة 

و يــرسة 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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فرديه خائباً.

هــل ســمعت وصــف النــاس لهــذا النــوع مــن البــرش )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 الخــري هــو إنســان ثقيــل املعنــى 

أو بوصــف آخــر )رزيــن( أي ممتلــئ بالحكمــة و العلــم.

خامساً توازن يف تعاملك مع حاجاتك

مل أرى ذليــالً مرتبــكاً مثــل الالهــث خلــف املتعــة ، و انظــروا وصــف 

ــِل  ــُه كََمثَ ــَواُه فََمثَلُ ــَع َه ــم لحــال هــذا االنســان  }َواتَّبَ القــرآن العظي

ــِب{. الَْكلْ

ــزه و  ــوازن يف اشــباع غرائ ــذي ي ــز الشــامخ هــو ال إن اإلنســان العزي

ال تذلــه شــهوة و ال تهينــه نــزوة، أدب نفســه فجنــى احــرام النــاس. 

ــت أو غــري ملحــة إال  ــال يخضــع لحاجــة ملحــة كان ــة ف ــه صلب إرادت

ــح وجــوده. بحســب منافعهــا و تناســبها مــع قيمــه و مصال

املرتبك شخص أهانته نفسه و ذله هواه.

يف الختــام تأكــد أن القــرار قــرارك، قــرر ان تعيــش بكرامــة و تواجــه 

ــم  ــك مــن خــالل تجــاوز الهزائ ــك ذل ــات و ميكن ــاة بثب ــات الحي تقلب

الذاتيــة و الشــعور بالخــوف جــراء األخطــاء التــي تقرفهــا 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 أحيانــاً يف منحنيــات 

ســيئة و غــري محببــة و نجــد أنفســنا يف مواقــف صعبة غري مســتعدين 

للتعامــل معهــا، نتلعثــم و نفقــد قدرتنــا عــىل 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 

ــن نفســك،  ــاع ع ــىل الدف ــرد و ال ع ــىل ال ــدر ع ــك و ال تق ــري علي الغ

تشــعر بظلــم شــديد تختنــق بالعــرات 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 عــىل قائلهــا... هــذه املهــارة 

ليســت وليــدة اللحظــة هنــاك الكثــري مــن املكونــات لهــا ... دعنــي 

أعرفــك عــىل بعضهــا: 

تأهب دوماً للمواقف الصعبة

ــك معــرض و  ــا دمــت عــىل هــذه األرض فإن ــك م ــك أن ضــع يف ذهن

بشــكل متتابــع عــىل الوقــوع يف براثــن املواقــف املحرجــة و الصعبة و 

اجعــل ذاتــك متأهبــة لحــدوث مــا ال ترجــوه. إن جميــع االنتصــارات 

ــل أن  ــا مســبقاً قب ــم االســتعداد النفــي له ــع ت ــي متــت يف الواق الت

ــك إذا  ــو حال ــف ه ــاً كي ــر دوم ــع.  فك ــارب و الوقائ ــا التج تبلوره

ــل  ــر و تخي ــك ... فك ــن حول ــت يف ظــروف مشــابهة مل ــك الوق وضع

ــع انتصاراتــك.  كيــف تصن

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، دامئــاً و أبــداً الحــق ينتــرص، و الحــق مينــح 

أصحابــه قــوة غــري قابلــة لالنهيــار. 

التوقيت دوماً يفرق 

ــذي  ــوارى و تتجنــب مواجهــة املوقــف الصعــب ال ــار أن تت قــد تخت

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 هادئــاً و أنصــت كثــرياً و ال تتحــدث إال إذا 

أُجــرت عــىل الــرد و انتــِق كلامتــك بعنايــة و تحــدث عــن األفــكار و 

ــار الكلــامت التــي تلطــف الجــو  ال تذكــر شــخص، و احــرص أن تخت

ــات  ــة فالنقاش ــوس ضغين ــد النف ــي تزي ــك الت ــاحنات ال تل ــن املش م

الهادئــة مثمــرة، و غالبــاً الطــرف اآلخــر لديــه وجهــة نظــر أو رســالة 

ــا حــاول أن تســتوعبها.  ــد أن يوصله يري

ركز عىل املشكلة و ليس عىل الشخصيات 

قــد تشــعر ان شــخص مــا يتعمــد إيذائــك و االســتنقاص منــك لكــن 

ــن يســاعد عــىل اســتيعاب املوقــف و  تركيــزك عــىل هــذه الفكــرة ل

ازالــة أوجــه الخــالف، و غالبــاً إذا الحــظ الحارضيــن تركيــز حديثــك 

عــىل شــخص تلقائيــاً ســيقفون بجانبــه و لــن تحصــل عــىل الحلــول 

ــزك عــىل املشــكلة .. املشــكلة  ــن تركي ــا م ــد تجنيه ــي ق ــة الت املمكن

فقــط و تنــاىس مــن قــام بهــا و مــا دوافعــه فغالبــاً هدفهــا تشــويهك.
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اقرتح حلوالً 

ــول  ــالف حل ــة الخ ــىل طاول ــع ع ــعها و ض ــكلة و ال توس ــق املش ضي

مقرحــة حتــى و إن كانــت بســيطة، اســتمرار الخالفــات ليــس 

بصالحــك و مل أرى يف حيــايت أحمقــاً مثــل ذلــك الــذي يتفنــن بصناعــة 

ــد.  ــرة و العِن ــبب املكاب ــداءه بس أع

ال تفكر من الرابح و الخارس 

يف املواقــف املحرجــة ال يوجــد منتــرص و مهــزوم، كــم منتــرص قــال 

ألحمــق بعــد جــدل عميــق )أنــت عــىل صــواب تــام و أنــا عــىل خطأ( 

كثــري مــن املشــاكل تضخمــت و تشــعبت بســبب تصــور البعــض أن 

املنتــرص هــو الــذي يلجــم لســان الطــرف األخــر. 

إن املحادثــات الصعبــة تحتــاج لحكمــة يف ادارتهــا و اإلنســان الناضــج 

ال يدخــل جــدالً مهــام تطلــب األمــر، و أنــت يف خضــم التنــاوش عــىل 

تلجيــم محــاورك تذكــر أن كســب القلــوب أوىل مــن كســب املواقــف. 
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اإللهام .. قوة اإلحساس دون دليل 
َفأَْوَحٰى إِلَْيِهْم َربُُّهْم

خــالل األحــداث اليوميــة الرتيبــة تأتيــك طــوارق نفســية خفيــة تضــع 

بلطــف بعــض الرســائل اللطيفــة يف فــؤادك ... اعمــل و ال تعمــل ... 

فيهــا الكثــري مــن االجابــات لألســئلة املحــرية يف حياتنــا.

خــالل أول دقيقــة قابلــت بهــا هــذا الشــاب البَّســام مل تشــعر براحــة 

ــدك  ــريئ، و بعــد أن أخــذت وال ــه ســوء غــري م ــت بنفســك، في و قل

ــه و بعــدم متكنــه حتــى  ــان ملــا يقول للطبيــب شــعرت بعــدم اطمئن

ــك  ــا ابِن ــي اختاره ــك الت ــق، و تل ــفى عري ــل مبستش و ان كان يعم

لخطبتهــا، جميلــة و متعلمــة و أرستهــا طيبــة لكــن يبــدو شــيئاً غريبــاً 

غــري مفهــوم، و عنــد قيادتــك للســيارة تتفــادى طريــق مــا دون وجود 

رادع لذلــك، و يف الرشكــة تأخــذ قــرار اســراتيجي 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 صــىل اللــه عليــه وســلم و أبقــى 

اللــه اإللهــام وســيلة يوصــل بهــا لطفــه و حبــه لعبــاده }فَاْســتَِمْع لـِـاَم 

يُوَحٰى..{

ــاِء  ــاِدِه األْصِفيَ ــِس ِعبَ ــٍر يِف نَْف ــْن أَْم ــُه ِم ــِه اللَّ ــي ِب ــا يُلِْق ــام َم و اإلله

ــْم. ــاِن قُلُوِبِه ــْم َواطِْمئَْن لَِهْدِيِه

كبــار القــادة يعلمــون جــداً أهميــة هــذا اإللهــام يف اتخــاذ القــرارات 

ــك  ــدهم يف احل ــام يرش ــذا اإلله ــف ه ــاً كي ــون متام ــة، يعلم املصريي

ــه الفــؤاد. ــد تشــويش الفكــر و تي الظــروف و عن
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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 

ــق أن  ــور الح ــس أن ــه أن يتلم ــح ل ــة ال يص ــس الزائع ــذ النف يف لذائ

تســتطع يف قلبه.مــن توســد عــىل ممــرات الدعــة يتكاســل وجدانــه 

ــه. عــن اســتامع واردات الكــون للقلــب الحــي ال يطمــع ب

ــح  ــو يصل ــس ه ــاذورات فلي ــاوئ و الق ــرشب املس ــذي ت ــب ال والقل

لتلقــي مواهــب الفتــاح ســبحانه و ال أن يُلقــي عليــه نســائم لطفــه 

ــه. ــه و هدايت و رحمت

كان الله معي يف كل قرار أتخذه و الزمني السداد!

كان هــذا رد أحــد ممــن يعــده النــاس مــن الســذج ، لطــف اللــه كان 

نــراس الطريــق املظلــم، مكــر النــاس يب و مــن فــرط طهــاريت كنــت 

ــه و  ــف الل ــو ال لط ــاء و ل ــب و الصف ــم الح ــري و أبادله ــم بخ ألقاه

ســره لقتلنــي خبثهــم.

ثانياً:  ال تغفل عن ما يدور حولك

كل حــدث كتبــه اللــه ليــس عابــراً و لكــن يحمــل يف طياتــه حكمــة 

غــري معلومــة، ال تــدع األحــداث متــي دون أن تتفحصهــا و متحــص 

ــر دون  ــدث و م ــة ح ــتوعب حكم ــر، و إذا مل تس ــن ع ــا م ــا فيه م

أن تســتلهم معانيــه ... انتظــر فاأليــام حبــىل باألحــداث التــي تفــرس 

بعضهــا بعضــا. و قــد تــأيت بعــض األحــداث مبتــورة مــن املقاصــد لكن 

الوقــت كفيــل بإكــامل 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 ســاِه عــن الحيــاة 

الِه عــن الوجــود.
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ثالثاً: متكن من مهارة ربط املعلومات املتفرقة

ــتخالص  ــن اس ــادر م ــك ق ــز تجعل ــة  متيي ــك حاس ــدم ل ــام يق اإلله

املعلومــة الصادقــة مــن بــني مئــات املعلومــات املتضاربــة و يجعلــك 

تركــز عليهــا و تصــل بهــا لنتيجــة منطقيــة .. لكــن غالبــاً دون دليــل 

ــات. و إثب

ــودة يف  ــا موج ــة لكنه ــف متصل ــىل مواق ــزك ع ــع تركي ــام يجم اإلله

ــة. ــة الكامل ــورة الحقيق ــة الص ــتنتج يف النهاي ــة لتس ــوادث متفرق ح

غالبــاً املضللــون يســتخدمون أســاليب خبيثــة لتشــتيت ذهنــك منهــا 

أن يعطــوك معلومــات متضاربــة أو يشــدون تركيــزك لالهتــامم بأمــور 

هامشــية و كل ذلــك ليبعــدوك عــن الحــق و الحقيقــة.

رابعاً : ال تستهن بخرباتك

 يذهــب بعــض العلــامء أن الصــوت الــذي يــدوي يف أعامقــك ليحذرك 

أو يشــجعك هــو صــوت نابــع مــن الخــرات التــي اكتســبتها خــالل 

مســرية حياتــك. و الخــرات هــي مثــار التجــارب و كلــام كانــت 

ــذي أكتســب  ــك، و ال ــك كذل ــة و دســمة كانــت خرات التجــارب مثين

خــرات أكــر منــك هــو أكــر منــك و ليــس الــذي ســبقك يف العمــر.

و صاحــب التجــارب الســيئة تشــكلت خراتــه عــىل أكــوام مــن الســوء 

و ال أســتبعد أن يؤثــر ذلــك ســلباً عــىل مصــدر إلهامــه.

خامساً: كُن الئقاً لتلقي الركات

ــتباحت  ــز، اس ــان الغرائ ــهوات و هيج ــح الش ــة بطف ــوب امللوث القل

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 أخــرياً علينــا أن نعــي كذلــك أن كثــري مــن اإللهــام ال 

يعــدو أن يكــون وهــامً و وســاوس نفــس الهيــة أو شــيطان مرصــد.
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صفات قيادية
ــك العــب  ــك من ــن يجعــل ذل ــس ل ــة التن ــاب عــن لعب ــرأت كت إن ق

ماهــر , و كذلــك قراءتــك أللــف كتــاب عــن القيــادة لــن يجعــل منــك 

قائــد محــرف .

هنــا أرسد لكــم عالمــات تــدل عــىل أن الشــخص الــذي ميتلكهــا قائــد 

فــذ بــال شــك .

أوالً اســتعرض معكــم بدايــة مهمــة لتعريــف القيــادة تعريــف علمــي 

حديث:

ــاع نحــو الهــدف ) طــارق  ــك األتب ــدرة عــىل تحري ــادة هــي الق القي

ــويدان( الس

و ليــس كل إنســان قــادر عــىل دفــع غــريه لتحقيــق مــا يريد , ســبحان 

ــة منهــم  ــني باملائ ــة مــن البــرش ال تتجــاوز اثن ــة قليل ــاك فئ ــه هن الل

لديهــم قــدرة فطريــة عــىل قيــادة النــاس و تحريكهــم .

و ناس مهام تعلموا و تدربوا ال ميكن لهم حتى قيادة خرفان .

عالمات القيادة :

1. القدرة عىل التحليل

فهــم األشــخاص و األحــداث و الوصــول لتوقعــات صائبــة مــع توفــر 

معلومــات قليلــة , و التوصــل إىل نتائــج صحيحــة من خــالل مقدمات 

ــوا  ــا , تخيل ــد و أهمه ــات القائ ــم صف ــذه أعظ ــد ه ــيطة.إين ألج بس

معــي قائــد ال يســتطيع التمييــز بــني حقائــق االحــداث و البــرش ... 

ســيقود نفســه و أتباعــه و مســئولياته نحــو التهلكــة

يعــرف البعــض هــذه املهــارة عــىل أنهــا القــدرة عــىل جمــع معلومات 

و تحليلهــا للتوصــل لحــل مشــكلة أو اتخــاذ قــرار أو اســتيعاب حالــة .
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إنهــا القــدرة عــىل فهــم األحــداث عنــد الغمــوض , و تفكيــك عنــارص 

ــب  ــة .... صاح ــوس الحويط ــا النف ــة خفاي ــة , و معرف ــا املركب القضاي

ــرارات يف الحــاالت شــديدة  ــه اتخــاذ اصعــب الق ــارة ميكن هــذه امله

الغمــوض و مبعلومــات شــحيحة بــل معدومــة .

2. الثقة يف النفس :

أجمــع علــامء القيــادة عــىل أهميــة هــذا العنــرص كعالمــة رئيســية و 

صفــة قيــادة مهمــة

ــه و  ــزوز الشــخصية ســيلعب ب ــد مه ــرى قائ ــن املخــزي أن ت ــه مل إن

ــه. ــر اتباع ــه أصغ بقرارت

ــد الواثــق بنفســه تجــده ممتلــئ بالحكمــة و الصــر و الثبــات  القائ

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 تــراه جيــداً رغــم مــا تتلقــى مــن تهديــد.

3. الجدية يف الحياة :

ــة عكــس البشاشــة و لكــن عكــس التفاهــة و  ــا بالجدي ــي هن ال نعن

الهامشــية ... التافــه هــو الــذي يجعــل حياتــه متــي هكــذا ) ُســحي 

لُحــي ( عــىل الركــة

ال يكــرث ان ميــي وقتــه يف املهــام الرشيفــة و األعــامل العظيمــة أو 

األمــور التافهــة والسفاســف .

ــن  ــم الذي ــامء بأنه ــرف العظ ــكار يُع ــم ب ــمعت د. عبدالكري ــرة س م

ــة . ــياء عظيم ــهم بأش ــغلون أنفس يش

ــه يتحمــل مســئولية مــا يجــري ,  ــي أن ــد تعن ــاة القائ ــة يف حي الجدي

حريــص عــىل الوقــت و عــىل املــوارد التــي بحوزتــه و  يســتغل وقتــه
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و قدراته يف افضل و أجّل االعامل.

ليــس بقائــد مــن يقــي وقتــه بالتوافــه : بالغــزل و التصفح و الكســل 

و الدردشــة و مشــاهدة اراب ايــدول و فيلــم هنــدي و مسلســل 

ــس و  ــس و وت ــاعات في ــباين و خمــس س ــاراة دوري اس ــوري و مب ك

تيليجــرام .

أحدهــم قــال يل أن اجمــل لحظــات ايامــه االســبوعية هــي مشــاهدة 

اربعــة افــالم و اكــر يف اخــر األســبوع و الســهر فجــراً !!!

إنظــر لهوايــات االنســان لتعــرف ان كان قائداً أم ال و الهوايات ليســت 

هــي وســيلة مللــئ الفــراغ و لكنهــا وســيلة لتحقيــق ذات اإلنســان و 

بنــاء حياتــه و هــي التــي تعــر عــن شــخصيته و طموحــه ...

ــراءة و  ــأين أقــي اجــازايت يف الق ــق مقــرب ب ــي صدي ــرة المّن ذات م

ــا . ــايت و اجمله ــع هواي ــه امت البحــث و هــي و الل

يقول الدكتور طارق السويدان :

الجديــة… مــن عالمــات القائــد ليــس املقصــود بهــا عــدم الضحــك 

ــع  ــاد م ــة وج ــاة بجدي ــع الحي ــل م ــا التعام ــة وإمن ــدم الدعاب و ع

عالقتــه مــع النــاس حتــى مــع اللــه و مــع نفســه أيضــا فــال 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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4. الطموح :

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 اسرحت .

هــذا ليــس بطمــوح إمنــا هــو جــوع للحيــاة و فنائهــا الفــاين و دليــل 

واضــح عــىل قصــور يف فهــم غايــة الوجــود

يُعــرف الدكتــور طــارق الســويدان الطمــوح : هــو الهــدف الصعــب و 

غــري املســتحيل .

يقــول ابــن الجــوزي: مــن عالمــة كــامل العقــل علــو الهمــة والــرايض 

ــل رســول  ــخ نفســاً طموحــة مث ــدون دينء و النجــد يف كل التاري بال

اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم.

كانــت هــذه أهــم صفــات و عالمــات القيــادة لعــل اللــه أن يكتــب 

ــر األمــان و مــن ثــم إىل  ــادة خــري تســري بهــا نحــو ب لهــذه األمــة قي

ســيادة الكــون.
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قوة الحضور )صفات قيادية(  
ــن  ــراه و انجــذاب داخــيل يجــر م ــن ي ــا م ــة يشــعر به ــد هيب للقائ

ــع  ــه مقن ــر بحديث ــد , مؤث ــا يري ــول و فعــل م ــا يق ــه لســامع م حول

بحــواره يــأرس القلــوب بكالمــه و يلفــت األنظــار بأســلوبه , الحديــث 

ــا أن يتحــدث إال و تجــد الجمــع  ــع م ــه ممت معــه شــيق النصــح من

يســمعه بركيــز. صاحــب الحضــور القــوي و الجــذاب يتمتــع بهــذه 

ــات : الصف

1. مؤمن ) 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 تــراه 

مؤمــن بالــكالم الــذي يقولــه , باملــرشوع الــذي يعمــل بــه , بالقضيــة 

التــي ينارصهــا , بالعمــل الــذي ميارســه , مؤمــن مبــا يقــول و يعمــل 

 )Passion( و يدعــو إليــه . هــذه الكلمــة قمــت برجمتهــا مــن كلمــة

الــذي يفضــل الكثــري ترجمتهــا )بالشــغف(, القائــد املؤمــن مبــا يقــول 

ــع اإلميــان بــيء  ــه و مــن يتصن مــن يســمعه يشــعر بصــدق حديث

ــه فاإلميــان ال ميكــن  ــع مــن حول رسيعــاً مــا يفضــح و ينفــض الجمي

ــك ,  ــظ عــىل مصداقيت ــوة الحضــور : حاف ــارة ق ــة مه ــه. لتنمي تصنع

أخلــص بــكل مــا تقولــه و تعملــه , كــن عــىل صلــة عميقــة مــع مــن 

حولــك , كــن ايجابيــاً , ارفــع مســتوى ثقتــك بنفســك.

ــذي  ــي ال ــف ال ــة لتكتش ــئلة املهم ــة األس ــذه الثالث ــىل ه ــب ع أج

ــه : ــن ب ــت مؤم ان

ــون  ــام يك ــايت حين ــا حي ــون عليه ــد ان تك ــي اري ــورة الت ــي الص ماه

ــام ؟ ــري 60 ع عم
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ماذا اريد ان أحقق خالل الخمسة أعوام القادمة ؟

إذا تبقــى لحياتــك 6 اشــهر مــا هــي أهــم ثالثــة اشــياء ســوف تقــوم 

بعملهــا ؟

2. الثقــة بالنفــس ) ال اســتطيع أن أتخيــل وجــود قائــد ال يثق بنفســه 

, األمــر فعــالً 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 قــرار واحــد جــريء و صحيــح . كثــري 

ــرون  ــام ي ــهم و حين ــة بأنفس ــص يف الثق ــن نق ــاين م ــاس تع ــن الن م

قائــد متســم بالثقــة فأنهــم يلجئــون إليــه و يلتفــون حولــه تلقائيــاً . 

يالحــظ النــاس ثقتــك بذاتــك مــن خــالل نــرة صوتــة , حركــة جســدك 

ــة  ــة بالنفــس حال ــة . الثق ــة كالمــك و اإلشــارات الغــري لفظي , طريق

عقليــة و نفســية يف املقــام األول , اإلخفاقــات التــي تقــع فيهــا , 

االنتقــادات الحــادة التــي تتلقاهــا , الرســائل الســلبية التــي تتداولهــا 

ــك  ــدث ل ــي تح ــة الت ــات االجتامعي ــذايت , الصدم ــك ال ــاء حديث اثن

ــك  ــك لذات ــك و احرام ــرس ثقت ــا يف ك ــة م ــاهم بطريق ــك يس كل ذل

و اميانــك بقدراتــك . ســمعت مــرة الدكتــور عبدالكريــم بــكار يقــول 

) الثقــة بالنفــس هــي مثــرة اإلنجــازات التــي حققتهــا يف حياتــك ( و 

هــذا الــكالم صحيــح جــداً , يف لحظــات االنكســار و وصولــك للحالــة 

ــي  ــازات الت ــاول تذكــر بعــض اإلنج العقليــة الســلبية الســابقة ح

حققتهــا مســبقاً و ســوف تجــد تحــول كبــري بالحالــة الشــعورية التــي 

تعريــك , و إن مل يكــن لــك إنجــازات فأســعى مــن اآلن لصناعتهــا.
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ــص  ــك تخل ــة لذل ــر الثق املخــاوف تشــعل الشــكوك و الشــكوك تدم

ــع  ــن صن ــه م ــوف معظم ــر أن الخ ــه و تذك ــا تخاف ــن كل م ــاالً م ح

ــام . األوه

مفتــاح رس الثقــة بالنفــس هــي االســتمرارية , االســتمرارية يف تطويــر 

مهاراتــك و قدراتــك , االســتمرارية يف محاولــة تثقيــف ذاتــك و 

تحســني فكــرك , االســتمرارية يف البحــث و الســعي عــن األفضــل و 

ــل . ــل و األجم األكم

ــاءة  ــذايت و الكف ــر ال ــن : التقدي ــنا بعنرصي ــن نفس ــا م ــتمد ثقتن نس

الذاتيــة , شــعورك باحــرام ذاتــك و رفضــك للسفاســف و التوافــه و 

الدنايــا و طلبــك للجميــل يف كل يشء و األفضــل مــن كل أمــر يرفــع 

ــك  ــق اهداف ــىل تحقي ــك ع ــك بقدرت ــك . و يقين ــرك لذات ــن تقدي م

ــك  ــة و كفاءت ــي الصعب ــاز املرام ــك و انج ــف طموحات و الســعي خل

ــة. ــك الذاتي ــع شــعورك بكفاءت ــام الشــاقة ترف ــة امله بتأدي

ال بــد أن نفــرق هنــا بــني الواثــق بنفســه و املتكــر و املغــرور , 

املغــرور هــو الشــخص املوهــوم بنفســه و الــذي يــرى ذاتــه عــىل غــري 

حقيقتهــا , املتكــر هــو املتعــايل الــذي يرفــض الحــق إن أىت مــن غــريه 

و يحتقــر اآلخريــن و يتحــاىش معارشتهــم و التجانــس معهــم . الواثــق 

ــه  ــم امتالك ــع رغ ــه و متواض ــه لذات ــي بنظرت ــان واقع ــه إنس بنفس

صفــات عليــا جليلــة .

بناء الثقة بالنفس :

لتبني ثقتك بنفسك اسعى إىل :

ــب  ــا , اكت ــي حققته ــازات الت ــر باإلنج ــالً و فك ــاميض قلي ــت لل التف

ــرأ هــذه  ــا , اق ــر به ــازات تفتخ ــرية أهــم عــرشة إنج ــرة صغ يف مفك

ــار . ــاق و انكس ــات إخف ــررت بلحظ ــام م ــرة كل املفك
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ــق  ــه طري ــد لحيات ــد مه ــك )مــن عــرف نفســه فق ــاط قوت فكــر بنق

ــاح( . ــة النج ــيق يف رحل ش

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 عــىل عقلــك : ال تــدع األفــكار الســلبية تســيطر عليــك ادفــع 

كل شــعور ســلبي يعريــك , ال تســمح لليــأس أن يقتــل إميانــك 

ــا  ــرص عليه ــرش و انت ــل ان تنت ــح الفكــرة الســلبية قب ــك , كاف بقدرات

ــك. ــل أن تهزم قب

حــدد املعرفــة التــي تريــد أن تكتســبها : انظــر إىل أهدافــك و فتــش 

ــوق  ــراز التف ــن إح ــك ع ــذي يعيق ــريف ال ــورك املع ــب قص ــن جوان ع

الــذي تنشــده .

حــدد املهــارات التــي تريــد أن تتقنهــا : ابحــث عــن املهــارات التــي 

اتقانــك لهــا ســيجعلك افضــل .

ركــز عــىل األولويــات : ال تربــك نفســك بالرغبــة يف تحقيــق الكثــري , 

اطلــق قدراتــك و ابــذل جهــودك يف إنجــاز األهــم و األفضــل , فالــذي 

ــر يف  ــدر مؤث ــرر مص ــل املتك ــل و الفش ــان كل يشء يفش ــاول اتق يح

اهتــزاز الثقــة.

مصادر الثقة بالنفس :

1. املعرفــة و القــدرات )لديــه علــم جيــد , يعــي مــا يــدور حولــه , 

يعلــم نقــاط ضعفــه و قوتــه , يفهــم كيــف يــراه اآلخرون , يســتوعب 

ــه  ــق انجــازات ملموســة , قدرات ــادر عــىل تحقي ــداً , ق األحــداث جي

التقنيــة متطــورة(
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2. التجربــة و الخــرات ) الخــرة املراكمــة متكنــك مــن التعامــل مــع 

األحــداث و األشــياء و األشــخاص بحكمــة و نضــج فتصيــب مبــا تقــول 

و تحســن مبــا تعمــل , و الخــرات الجيــدة متنحــك إدراك واســع فــال 

يســتعيص عليــك غامــض و ال تعجــز عــن التعامــل مــع الصعوبــات (

3. االكتفــاء و االســتغناء ) مكتفــي فــال تحتــاج فضــل غــريك , فقــدان 

املــال و الحاجــة للبــرش أكــر مصــادر اإلهانــة و الــذل (

4. الصــدق و حســن الخلــق ) الصــادق ال يخفــي يش و يخــاف ظهــوره 

, و صاحــب الخلــق الحســن ال يخزيــه ســوء و ال يعيبــه ذم(

5. اإلميــان و التــوكل ) صلتــك بربــك و اســتعانتك بــه تُرقيــك إىل اعــىل 

مراتــب الثقــة فلــن ينكــرس مــن اتــكل عــىل 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 

ــود  ــادرة و اإلرصار . وج ــامس , املب ــة , الح ــوح , الطاق ــم بالطم تتس

ــة  ــم صف ــرف أه ــزه . إذا أردت أن تع ــو رس تحفي ــه ه ــداف لدي أه

ــو  ــاز ه ــز , اإلنج ــا التحفي ــد أنه ــوف تج ــد س ــكل تأكي ــد فب يف القائ

ــز العــايل  ــادة ذو التحفي ــة , دامئــاً الق ــة لهــذه الصف الكلمــة املفصلي

يحققــون إنجــازات تفــوق التوقعــات . الكثــري مــن البــرش يتحفــزون 

مــن مصــادر خارجيــة مثــل راتــب ضخــم , مميــزات منصــب رفيــع يف 

رشكــة راقيــة . لكنــك لــن تجــد قائــد فعــال يتحفــز إال برغبــة دفينــه 

يف تحقيــق إنجــاز كبــري يليــق بقدراتــه.

و التحفيز لدى القادة نوعني داخيل و خارجي.

القائد ذو التحفيز الداخيل تجده :

ــم , يعشــق  ــه , يحــب التعل ــوم ب ــذي يق ــل ال ــة العم ــن بأهمي مؤم

تحــدي املهــام الصعبــة , يُظهــر طاقــة خارقــة يف تأديــة املهــام بطريقة 

احســن , يســعى إلتقــان العمــل عــىل الوجــه األمثــل . تجــده يرفــض 

ــل ,  ــار البدي ــاً عــن الخي ــا هــي و يبحــث دوم ــل االمــور عــىل م تقب

ــاك طــرق  ــار طريقــة أداء مــا دام هن دامئــاً يتســاءل ملــاذا يتــم اختي

ــزة و  ــة ممي ــل بطريق ــد و العم ــاف الجدي ــف الكتش ــرى , متله أخ

مبدعــة.

معوقــات التحفيــز: تنقســم معوقــات التحفيــز إىل قســمني ) عــادايت 

و ظــرويف ( غالبــاً ينكــرس تحفيــز اإلنســان مــن وجــود عــادات ســلبية 

ــد  ــاً ق ــة أيض ــروف الخارجي ــه , و الظ ــل حركت ــه و تش ــلب طاقت تس

تكــون مــن أكــر املعوقــات التــي تقتــل التحفيــز لــدى اإلنســان .
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يقــول الكاتــب الشــهري دانيــل جوملــان أنــه يعــرف رجــل مــايل يبــدأ 

ــة  ــت ملتابع ــام اإلنرن ــيه أم ــىل كرس ــع ع ــو قاب ــه و ه ــه و ينهي يوم

ــاعة  ــن 16 س ــر م ــع رشكات  اك ــة أرب ــام بورص ــه أم ــة بورصت حرك

ــز  ــد ذو التحفي ــز. القائ ــة و متابعــة..... الــرس يكمــن يف التحفي مراقب

ــن  ــامل م ــة لألع ــامم اإلجــراءات التفصيلي ــع باهت ــايل تجــده يتاب الع

بدايتهــا حتــى تظهــر النتائــج , و صاحــب التحفيــز املنخفــض تجــده 

ــد  ــاطات. تج ــج النش ــل لنتائ ــراءات و مهم ــة اإلج ــم بحرك ــري مهت غ

القائــد املتحفــز متفائــل حتــى و إن كانــت النتائــج يف غــري صالحــه.

عنارص تقتل التحفيز لدى اآلخرين :

1. النقد السلبي و الغري مستحق.

2. اإلهانة بالعلن .

3. مكافأة املهمل و الغري كفؤ .

4. الفشل و الخوف منه .

5. النجاح الذي يؤدي لحالة من التقاعس.

6. عدم وضوح الرؤية.

7. عدم وجود اهداف قابلة للقياس .

8. عدم وجود أولويات .

9. الحديث السلبي مع الذات.

10. تدين مستوى التقدير الذايت.

11. ثقافة املنظمة السلبية و املعاملة الغري منصفة.

12. النفاق .

13. معايري العمل املتدنية.

14. التغيري املستمر.

15. املسؤولية دون صالحيات و سلطة.
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عنارص تزيد من مستوى التحفيز :

1. امنح التقدير املستحق.

2. احرم اراء و جهود اآلخرين.

3. اجعل العمل ممتع و مثري.

4. انصت باهتامم.

5. ارمي التحديات .

6. ساعد اآلخرين و ال تعمل ما يجب عليهم فعله.

النــاس غالبــاً تعمــل بدافــع داخــيل نابــع مــن أعامقهــم و مــن 

ــد يســتحق فعــالً  ــا يري ــوا م ــاس ليعمل ــع الن ــك دواف يســتطيع تحري

ــذايت أهــم و أفضــل مفعــوالً مــن  ــز ال ــد الفــذ. و التحفي لقــب القائ

ــي. ــز الخارج التحفي
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القيادة السيئة
ــا ســيئة أو كفــاءة منخفضــة و  ــه نواي ــذي لدي ــد الــيء هــو ال القائ

دامئــاً اتباعــه أســوأ منــه.

مــن أشــهر علــامء القيــادة الباحثــة األمريكيــة باربــارا كيلرمــان لهــا 

اصــدارات عديــدة يف القيــادة أهمهــا القيــادة الســيئة و التــي لخصتها 

يف ســبع صفــات :

1. قائد غري مؤهل : و هو الذي يفتقد للمهارة و اإلرادة.

ــه ال  ــة و لكن ــدرات القيادي ــارات و الق ــك امله ــد ميتل ــت : ق 2. متزم

يســتجيب للتغــري و ال يتكيــف مــع األفــكار الجديــدة و ال يتــالءم مــع 

التطــورات الحديثــة .

3. مفــرط : ليســت لديــه قــدرة تحكــم بالــذات و ينصــاع لوســاوس و 

هطرقــات مــن حولــه و يهمــل مســئوليات واجبــه القيــادي.

4. متعجــرف ) قــايس القلــب ( : غــري مكــرث مبعانــاة النــاس و 

ــىل  ــدوس ع ــم و ي ــاع و وجوده ــات االتب ــه لحاج ــم , ال يأب بحقوقه

رغباتهــم و يهشــم طموحاتهــم.

ــع  ــا يقب ــم واردات م ــرسق و يغــش , يتقاس ــذب , ي ــد : يك 5. فاس

تحــت مســئوليته مــع معاونيــه , يعمــل ملصلحــة ذاتــه ضــد املصلحــة 

العامــة .

6. ضيق األفق : ال يتسع لغري أفكاره .

7. ُمجــرم : الــذي ميــارس الدكتاتوريــة و البطــش و القتــل و النهــب و 

الســلب بحــق رعيتــه و ارتــكاب فظائــع نفســية و جســدية بحقهــم .

أخرياً لن تجد قائد يسء إال و محاط بأتباع أسوأ منه.
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التألق الذايت
مــن نعــم اللــه العظيمــة عــىل اإلنســان أن مينحــه عقــل صــايف 

ــويش  ــا دون تش ــي يف حقيقته ــا ه ــىل م ــياء ع ــتطيع إدراك االش يس

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 

ــرصف . ــب يف الت ــلوك و عي الس

و يف حديثــي عــن التألــق الــذايت أود ان اشــدد عــىل فكــرة أن اإلنســان 

ــة ,  ــروح , العاطف ــل , ال ــارص » العق ــة عن ــن أربع ــون م ــن مك كائ

الجســد . و ان االنســان لــن يحقــق درجــة معقولــة مــن التألــق مــا مل 

يحقــق نجــاح متــوازن يف الجوانــب األربعــة.

التألــق ألعقــيل : ارى أن اعظــم مشــكلة واجههــا االنســان عــىل مــدى 

ــاس كل  ــرشور و اس ــل كل ال ــل اص ــل , و الجه ــي الجه ــور ه العص

العيــوب , مل يثنــي اللــه يف قرأنــه عــىل صفــة إنســانية كــام أثنــى عــىل 

العلــم و العلــامء فهــم أرفــع درجــة و أعــىل مكانــة مــن دونهــم. و 

للعلــم ثالثــة أبــواب : القــراءة , االســتامع , الحــوار. 

كلــام عظــم علمــك و ارتقــت معارفــك عظمــت قيمــة ذاتــك و ارتقت 

ــئ  ــم ميل ــة و العل ــارغ مــن املعرف ــك يف الوجــود. و العقــل الف مكانت

بالتفاهــات و الخرفــات و االســاطري.

التألــق الروحــي : يف الــروح رغبــة جامحــة ال تشــبع إال بنســامت حب 

الرحمــن , و شــوق ال يطفــئ لهيبــة إال بدمــوع الخضــوع و الســجود 

ــه مهــام أرويــت جســدك مــن  ــا التجــارب ان و التســبيح , اثبتــت لن

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 حينــام يهمــل روحــه و يركهــا بــال رعايــة 

ــه يكتــب عــىل نفســه الشــقاء و التعاســة و يعيــش يف  ــامم إن و اهت

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 بــال حــب يعيــش 

ــواره  ــد بج ــد أح ــى يج ــا حت ــك منه ــة ال ينف ــدة خانق ــان بوح االنس

ــد  ــه. اح ــع قلب ــق م ــب يخف ــد قل ــه و يج ــاف علي ــه و يخ ــم ب يهت

أهــم مصــادر الســعادة تــأيت مــن خــالل العالقــات الوثيقــة و املتزنــة 

املغمــورة بالحــب و الصــدق و الــود. حــب الخــري للنــاس و التعامــل 

ــع  ــم يصن ــم و الشــعور به ــاة احواله ــة و مراع ــة و لباق بلطــف و رق

عالقــات متينــة مملــوءة بالــود و االخــالص , و العطــاء دون انتظــار 

ــاس يحبونــك. جــزاء احــد االســباب املهمــة التــي تجعــل الن

ــة أشــياء :  ــا أن نهتــم بثالث التألــق الجســدي : يف هــذا الجانــب علين

ــؤذي  ــي ت ــرة الت ــادات امل ــب الع ــي و تجن ــة و االكل الصح الرياض

الجســد.

أخــرياً حتــى تكــون متألقــاً ال بــد عليــك أن تكــون متوازنــاً 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 حرة تعاليمهم

و استلهمنا من ثباتهم دروس الصدق و العزة و اإلخالص

ملن كانوا لشباب هذا الجيل نراس 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


