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مقدمة

وطهر بكريم
احلمد هلل ،الذي ّنور بجميل هدايته قلوب أهل السعادةّ ،

واليته أفئدة الصادقني فأسكن فيها وداده ،ودعاها إيل ما سبق هلا من عنايته

فأقبلت ُمنقادة ،احلميد املجيد املوصوف باحلياة والعلم والقدرة واإلرادة،
نحمده عىل ما أوىل من فضل ونعمة ،وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وحده ال رشيك

له ،له امللك ،وله احلمد وهو عيل كل يشء قدير ،شهادة ُأعدها من أكرب نِ ِ
عمه
وعطائهُ ،
وأعدها وسيلة إيل يوم لقائه.
أما بعد
يف طيات هذا الكتاب وددنا أن ننقل لكم هذا العمل يف صورة قريبة

تلمسكم وتلمسنا ،فقد تراها أنت يف عملك أو قد ترينها أنتي يف بيتك،

حتى اليافع قد يلمسها يف طرقات مراهقته وشبابه ،ففي طيات هذا الكتاب

ودننا أن ننقل لكم األفكار من صورهتا اخلام كامدة صوتية لعدة مقاالت
صوتية ُبثَّت عىل الراديو إىل صورة مقاالت مركزة ،وقصص قصرية سهلة
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املعنى وسلسة اللفظ ،وخصصنا هذا الكتاب ملناقشة فكرة عامة كبرية وهي
املهارات ،فستنتقل هنا يف معرفة نفسك ومهاراتك ،ومقاالت أخرى تفتح
لك آفاق جديد ملهارات قد حتتاجها يف حياتك اخلاصة ،ومهارات أخرى
تلمس حياتك املهنية ،ولن خترج من هذه الصفحات بال خطوات عملية

فعالة تساعدك يف حياتك االجتامعية ً
أيضا ،ويف هذا الكتاب ستجد بعض
املفاتيح التي حتررك من بعض األفكار السلبية ،أو العادات التي تضيع

عليك متعة احلياة والسعي ،ربام ً
أيضا ستجد بعض الكلامت التي ستدفعك
لألمام ،ومتنحك بعض األفكار اإلجيابية عن نفسك وعن اآلخرين ،وبعض
اخلطوات العملية التي تنمي هبا مهاراتك الذهنية والعقلية ،وقد طعمنا هذه
املقاالت بقصص واقعية لعظامء هذا العامل ،وبعض املقوالت واملأثورات التي
سرتافقك خالل هذه الصفحات ،فنسأل اهلل النفع والعون ،واإلخالص يف
القول والعمل.
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 4خطوات لالسرتخاء والتخلص من الضغوط

احلياة مليئة بالضغوط النفسية واالجتامعية باإلضافة إىل ضغوط
وتوترات العمل ،حيث أن اإلنسان يصل ملرحلة يكون فيها غري قادر عىل

تحَ َ ُّمل املزيد من الضغوط النفسية واالجتامعية والعملية التي ُتقابله يف احلياة،
ويكاد أقل نوع من أنواع الضغوط يتسبب يف رشخ وأمل عميق لألشخاص
وهو ما يشبه القشة التي قسمت ظهر البعري ،أو البالونة املمتلئة باهلواء وعند
إضافة القليل من اهلواء إليها فإهنا ستنفجر ،هكذا هي النفس البرشية حينام
حتاوطها الضغوط النفسية ستنهار مع أقل ضغط نفيس إضايف ،لذلك البد
وأن نتعلم ثقافة التخلص من الضغوط النفسية و االسرتخاء.
حيث حُ َي ِّذر األطباء وأساتذة علم النفس من خطر االستسالم لضغوط
العمل ،والتي قد تبدأ عند بعض األشخاص بالتعب البدين وتبدأ عند اآلخرين
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بالتعب النفيس ،إال أنه يف احلالتني التعب النفيس والتعب البدين كالمها يؤدي
إىل اآلخر ويكون ا ُملتسبب الرئييس فيهام هو عدم االنتباه إىل رضورة الت ََخ ُّلص
من الضغوط النفسية واحلصول عىل قد ٍر ٍ
واف من الراحة واالسرتخاء وذلك
من خالل:
 -1مترين التنفس :ومن متارين االسرتخاء املعروفة والتي أثبتت حيويتها
وفعاليتها يف التخلص من الضغوط هي متارين االسرتخاء التنفيس وهي متارين
سهلة للغاية وال حتتاج ملجهود بدين ،فكل ما عليك فعله هو االستلقاء أو اجللوس
وضع مريح ،ومن َث َّم تستطيع أن تأخذ
يف
ٍ
نفس عميق فدمتتلئ الرئة باهلواء ومن بعدها
يتم إخراج اهلواء بشكل منتظم ،هذا التمرين
يساعد عىل تنظيم عملية التنفس والتقليل
من الضغوط بشكلٍ رائع ،ومن األشياء
التي تعمل عىل حصد نتائج أكثر من رائعة
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لتمرين االسرتخاء التنفيس هو وضع اليدين بعيدً ا عن اجلسم أثناء ممارسة التمرين
بحيث يتحرر اجلسم من أ َّية قوة خارجية.
 -2مترين العضالت :صحيح أن مترين التنفس السابق ُيقلل من التوتر ويساعد

عىل االسرتخاء الذهني والنفيس ،إال أن املجهود والضغط النفيس والبدين حيتاج

إىل حصول اجلسم عىل االسرتخاء ً
أيضا وذلك من خالل ممارسة متارين اسرتخاء
العضالت ،وهو مترين بسيط للغاية ال ينفصل عن مترين االسرتخاء التنفيس

السابق ،إذ أنه البد وأن تقوم بالتمرين التنفيس أولاً وبعدها جتلس يف مكان هادئ
يف وضع جلوس أو وقوف أو استالقاء عىل الظهر حسبام ُت َف ِّضل ،فالغرض من هذا
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التمرين هو الشعور بالراحة أثناء حتريك عضالت اجلسم.
 -3احرص عىل تدليك العضالت واألجزاء احليوية من اجلسم ،كام أن

األستحامم باملياه الباردة أو الساخنة -حسبام ُت َف ِّضل -يساعد عىل االسرتخاء
والت ََخ ُّلص من الضغط والتوتر.

 -4حينام تشعر بسيطرة الطاقة السلبية عليك -والتي تنجم من األساس من

َج َّراء الضغط النفيس ،-فالبد من تغري املكان وامليش قليلاً إن أمكن.

جورج برنارد شو

"حتى إذا امتلك اإلنسان املال ومتتع بالصحة لن
يتوقف عن التساؤل إن كان سعيدا أم ال"
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 5نصائح للتخلص من تشتت االنتباه

ال يوجد أحد عىل سطح الكرة
األرضية ال ُيعاين من تعرضه لعدم

الرتكيز وتشتت االنتباه يف بعض
الفرتات واملواقف التي َيت ََع َّرض

هلا يف حياته ،حيث ُيقصد بالتشتت
مجيعا عرضة له
الذهني الذي نحن ً

أنه عدم قدرة األشخاص عىل تركيز
انتباههم عىل موضو ٍع واحد ،كأن

يشغل بالك موضوع بعينه حتى أنك
عندما ُت َف ِّكر بموضو ٍع ما جتده ُيسيطر

عىل انتباهك.
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وميكنك أنت حُتدد بنفسك هل ُتعاني من تشتت االنتباه أم أنك لديك
القدرة على الرتكيز من خالل اإلجابة على هذه األسئلة:

 -1هل حيدث معك أن تكون ممُ ً
ٍ
مكان
سكا بمفاتيح املنزل وتقوم بوضعها يف
ما وبعد دقائق ال تتذكر أين وضعتها وتبدأ يف البحث عنها ،وقد جتدها
بسهولة أو بصعوبة..؟
ٍ
كتاب ما أو تكتب موضوع ما جتد نفسك ُت َف ِّكر يف
 -2هل حينام تقوم بقراءة
موضو ٍع آخر..؟
 -3هل ال تستطيع االستمتاع بأوقات الراحة سواء بيوم العطلة أو بفرتة
الراحة التي حتصل عليها بني ساعات العمل....؟
 -4هل ِ
أنت كسيدة ال تتذكرين كم ملعقة سكر وضعتي يف الشاي أو ال
تتذكرين وضع امللح أثناء إعداد الطعام أم ال....؟
ِ
سكرا بدلاً من أن تضعي امللح يف وجبة
معك أن وضعتي
 -5هل حدث
ً
تتطلب مقاديرها وضع ملح وليس سكر....؟
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 -6هل متسك هباتفك املحمول
وتقول ال أتذكر بمن كنت أريد أن
أتصل..؟
 -7هل متسك هباتف وتقول لست
أعرف ماذا كنت أريد أن أفعل....؟
 -8هل عندما تتحدث مع شخص

تقول له ال أذكر ماذا ُكنت أريد أن
أخربك...؟
 -9هل تنسى أين وضعت أشياءك؟
 -10هل ترى يشء ما وال تنتبه له
كيف كان أو عىل األقل أن تتذكر
لونه كيف كان..؟
عزيزي إن شعورك بمثل هذه األمور
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يزعجك ويسبب لك التوتر ،حتى أننا مجيعنا ُيدامهنا الوقت حينام ال نتذكر ِمثل هذه
األشياء التي يرتتب عليها التأخر يف املامرسات واألنشطة التي اعتاد األشخاص

القيام هبا.
ولكنه عىل الرغم من ذلك ،فإنه شعور ال ُيسبب القلق سوى حينام يزيد األمر

عن حده الطبيعي ،فاإلنسان بطبعه ينسى ولكن حينام يزيد النسيان عن احلد
تكمن خطورة األمر ،وتكون اخلطورة حسب نسبة تشتت االنتباه.
الطبيعي فهنا ُ
عددا من النصائح اليت خُ َ
تلصك من مشكلة
ونقدم لك عزيزي وعزيزتي ً
ِّ
تشتت االنتباه وضعف التذكر فيما يلي:

 -1احرص عىل الرتكيز عىل موضو ٍع بعينه.
قدرا من الراحة التي حيتاجها.
 -2احرص عىل إعطاء نفسك ً
 -3يمكنك االعتامد عىل تدوين مالحظاتك يف تسجيل ما يدور يف بالك وما
ال ُتريد أن تنساه.
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 -4خذ ِق ً
سطا من الراحة.
 -5احرص عىل تناول األغذية التي تساعد عىل تقوية الذاكرة وتزود من قوة
االنتباه ويأيت عىل رأسها رشب املياه.

برتراند راسل

"حلظات من اخللوة و التأمل حتقق لي اهلدوء
و التوازن الرتكيز  ،و تدفع يف نفسي قوة هائلة
ملواصلة الطريق"
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5خطوات لتطوير الذات

حني يتولد لديك الشعور بالضيق واالضطراب وتراودك األفكار السلبية التي

تعزز لديك شعور اخلوف وانعدام الثقة بالنفس ،فإنك البد وأن تتعامل مع األمور

بشكل جيد وتدرك أنك بحاجة إىل القيام بأمر هام للغاية سيعمل عىل تغيري حياتك

ريا جذر ًيا ،هل تتشوق إىل أن تعرف ما اليشء الذي ُيمكنك أن تقوم به ويمكنه
تغي ً
أن يغري حياتك إىل األفضل...؟

دعنا نتعرف عليه يف السطور التالية...

أن السحر القوي الذي ُي ْم ِكنه أن يغري حياتك هو تطوير الذات ،فحينام تتمكن

من تطوير ذاتك فأنت بذلك تكون عىل الطريق الصحيح الذي يمنحك فرصة

بسعادة ،بدون القلق والتوتر الناتج عن اخلوف ِ
ٍ
وقلة الثقة
جيدة لتعيش احلياة
بالنفس ،وذلك ألن اخلطوة الرئيسية من تطوير الذات هي تقوية مواطن الضعف

ومضاعفة مواطن القوة.
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اخلطوة األوىل

وتتمثل اخلطوة األوىل يف تطوير الذات يف أن تضع يدك عىل املشكلة الرئيسية
التي تتسبب يف شعورك بفقدان الثقة بالنفس ،وذلك ألن األشخاص الذين ال
يضعون أيدهيم عىل نقطة الضعف األساسية ال يستطيعون أن ينجحوا يف حياهتم.
لذلك تتمثل اخلطوة األوىل من خطوات تطوير الذات يف اكتشاف
نقاط الضعف.
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اخلطوة الثانية

وتتمثل اخلطوة الثانية بأن تقوم بتصحيح األفكار الغري صحيحة التي تعتقدها
والتي تعوق تقدمك نحو األمام.
وذلك ألن العقل الباطن ُيسيطر عىل العقل الواعي و ُي َو ِّجه ترصفاته وأفعاله،

ري قاد ٍر عىل القيام بفعل يشء معني فيقوم العقل
بحيث أنه عندما تقول أنك غ ُ

الباطن بالرتويج هلذه الفكرة
بشكلٍ جيد حتى يتبناها العقل

الواعي ً
أيضا ،مما ُي َو ِّضح قوة

تأثري العقل الباطن.

لذلك البد وأن نعي جيدً ا
أنه حينام نشغل بالنا بأفكار
إجيابية أو أفكار سلبية فإن
ذلك سيصري أسلوب تفكرينا
الذي نعتاد عليه.
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اخلطوة الثالثة

وتتمثل اخلطوة الثالثة من خطوات تطوير الذات يف أال تقف أمام نفسك

وتقول أنك غري قاد ٍر عىل فعل يشء ،ألنك قادرعىل فعل كل يشء طاملا أنك تسعى
يف تطوير ذاتك والتغلب عىل مواطن ضعفك وتوطيد مواطن قوتك لتزيد وتصبح
أكثر ،واألهم أن تستغل مواطن القوة أفضل استغالل ،والبد وأن تنتبه إىل أن
تطوير الذات يشمل مجيع جوانب احلياة اجلسامنية والعقلية.
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اخلطوة الرابعة

وتتمثل اخلطوة الرابعة من خطوات تطوير الذات إىل األفضل يف رضورة بذل
اجلهد املناسب مع اهلدف الذي تسعى لتحقيقه ،فإن كنت تريد أن تتمتع بالصحة
واللياقة البدنية فالبد وأن تتناول الطعام الصحي ومتارس الرياضة بشكلٍ مستمر،

وكذلك حينام ترغب يف التفوق الدرايس فالبد وأن جتتهد حتى تحُ قق هدفك.
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اخلطوة اخلامسة

وتتمثل اخلطوة اخلامسة يف أن

تنتظر النتائج بص ٍ
رب وال تتعجل يف
احلصول عليها.

أرثر كونان دويل

ذوو القدرات العادية ال يتطلعون ً
أبدا إىل األفضل،
ً
فورا على العبقرية.
لكن املوهبة تدل
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 6عادات تالزم الناجحني

يعتمد النجاح عىل العادات الصحيحة التي يقوم هبا األشخاص وتمُ َ ِّكنُهم من

اختاذ القرارات التي ُتساعد عىل حتقيق النجاح يف حياهتم ،بحيث لو أردنا أن نعرف
الرس احلقيقي وراء النجاح فسنجده يف العادات التي نقوم هبا بشكلٍ متكر ٍر فهذه

ٍ
عادات إجيابية فالبطبع ستقود األشخاص إىل النجاح،
كوهنا
العادات يف حال ّ
والعكس صحيح ،ففي

حالة كون العادات التي
يامرسها األشخاص بشكل
يومي غري صحيحة فلن
حيالفهم النجاح بكل تأكيد.
وهو ما يوضح الربط
الواضح

بني

األفعال
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اليومية التي يقوم هبا األشخاص يف يومهم والنجاح ،وفيام ييل نوضح العادات

اإلجيابية التي ُتالزم الناجحني يف حياهتم:
 -1األستيقاظ املبكر

من العادات اإلجيابية التي تالزم الناجحني هي االستيقاظ املبكر ،فالبد أن
تعرف أن األشخاص الناجحني هم الذين حيرصون عىل االستيقاظ املبكر من
النوم وما يساعدهم عىل ذلك هو احلرص عىل النوم ثامنية ساعات ،فاألشخاص
اللذين يأخذون كفايتهم من
النوم يستطيعون أن يعملوا
بكامل نشاطهم ،وذلك بعكس
األشخاص اللذين حيرصون عىل
فجرا
السهر حتى الثالثة واخلامسة ً
متأخرا مما يؤثر عىل
واالستيقاظ
ً

نشاط األشخاص ،فاالستيقاظ
املبكر عادة تالزم الناجحني.
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 -2ممارسة التمارين

ومن العادات اإلجيابية التي تالزم الناجحني ً
أيضا حرصهم عىل ممارسة بعض
التامرين الرياضية ،فاألشخاص الناجحون حيرصون عىل أن يتمتعوا باللياقة
البدنية التي تمُ دهم بالنشاط واحليوية عىل مدار اليوم ،كام يعتمد الناجحني عىل

نظام غذائي صحي.
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 -3النشاط واحليوية

ناجحا
شخصا
يتمتع األشخاص الناجحون بالنشاط واحليوية ،فيصعب أن جتد
ً
ً

ويتسم بالكسل ،بل بالعكس يتمتع األشخاص الناجحون باحليوية والنشاط دون
تكاسل عن أداء كافة أنشطتهم عىل املستوى الشخيص والعميل.
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 -4حيب اخلري لألخرين

كام أن األشخاص الناجحون حيبون اخلري هلم ولغريهم ،فمن الصعب أن جتد

ناجحا ويكره النجاح لآلخرين ،بل يتعامل الناجحون وف ًقا ملبدأ أنجح أنا
شخصا
ً
ً
معا.
واآلخرين ً
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 -5البذل والتضحية

واألشخاص الناجحون يتسمون بالبذل والتضحية؛ َف ُهم ُي َقدِّ ُرون قيمة احرتام

اآلخرين بحيث من الصعب أن جتد األشخاص الناجحني َي َّت ِسمون بالغرور ،وإن

كان بعض األشخاص الناجحني يشعرون بالضيق جتاه نجاحات اآلخرين ،فإن

ذلك استثناء عن القاعدة وال ينطبق عىل اجلميع وخاص ًة أن البذل والتضحية سمة
بارزة لدى الناجحني.
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 -6الطموح

كام أن األشخاص الناجحني ال يتسمون باالكتفاء والنظر حتت أقدامهم

بل لدهيم طموح ويرون فرص النجاح بع ٍ
ني خمتلفة عن اآلخرين ،حيث يكون
طموحهم دافع قوي للوصول إىل اهلدف ،ويكفي أن تسأل نفسك هل يتمتع
األشخاص غري الناجحني بالطموح؟ ،بالطبع ال ،لذا فالطموح عادة إجيابية يتمتع
هبا الناجحون.

نيلسون مانديال

ضيق خياراتنا
إننا نقتل أنفسنا عندما ُن ّ
يف احلياة.
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 7خطوات للتذكر السريع

ُيعاين الكثري من األشخاص من ضعف الذاكرة وعدم القدرة عىل التذكر

بشكل طبيعي ،خاص ًة وأن النسيان أصبح من الظواهر التي انترشت بصورة

وخطرا دا ً
مها لألشخاص
كبرية يف مثل هذه األيام ،بام ُي َم ِّثل مشكلة حقيقية
ً
حيث متتد مشكلة ضعف الذاكرة إىل العديد من املستويات واجلوانب حتى

باتت تمُ َثِل مشكلة عىل املستوى
الشخيص

وعىل

مستوى

العالقات االجتامعية باإلضافة
إىل املستوى املهني والوظيفي،

فيجد األشخاص صعوب ًة حقيقية
مع ظهور مشكلة النسيان وعدم
الت ََذ ُّكر وذلك بام ُيؤثر عىل القيام

بمهام العمل بشكلٍ
طبيعي.
ٍ
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ويربط الكثري من املتخصصني بني نسبة تركيز األشخاص وقدرهتم عىل

الت ََذ ُّكر من عدمه ،إذ أن النسيان وضعف الذاكرة ينتج عن العديد من العوامل
الصحية والوراثية والبيئة باإلضافة إىل تأثري قدرة األشخاص عىل الرتكيز.
وفيما يلي بعض النصائح اليت حيتاجها األشخاص يف خمتلف املراحل
العمرية من أجل تقوية الذاكرة والتقليل من حدة مشكلة النسيان ،وذلك
كما يلي:

 -1اعمل عىل قراءة ما تريد تذكره مرتني عىل األقل ،قد يكون هذا اليشء

متمثلاً يف قرار إداري أو تعليامت وظيفية أو حتى إرشادات طبية البد أن تلتزم

ٍ
بصوت مرتفع ،ثم تقرأها
هبا عىل املستوى الصحي ،هنا جيب عليك أن تقرأها
ٍ
بنسبة كبرية.
مرة أخرى بعينيك ،فإن ذلك يعمل عىل ثباهتا يف الذهن

ٍ
بصوت مرتفع وبعينيك.
 -2ثم تأيت مرحلة حماولة اسرتجاع ما قرأته
 -3فيام ُيذكر ً
أيضا من اإلرشادات التي تساعد عىل التذكر بشكل رسيع،
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الربط بني الكلامت واألسامء باألشياء التي حيبها اإلنسان كمثل أن تعرف طفل
معني بابتسامته أو تربط بني صورته وبني اسمه.
سهل التذكر ً
أيضا الربط بني األرقام واألسامء ويمكن حدوث
 -4مما ُي ِّ

ذلك من خالل ترتيب متسلسل لألرقام يف الذاكرة أو بغري تسلسل ،فيمكنك
برقم حمدد أو كل رقم بمهمة حمددة وخاصة عىل مستوى
أن حتدد كل اسم
ٍ
العمل ،وهنا البد أن تبعد عينيك عن الورقة التي سجلت فيها االسم أو

املهمة بالرقم وحتاول اسرتجاعها ،وستجد حتسنًا يف الذاكرة بنسبة كبرية.
ري ا يف
 -5يمكنك أن تساعد نفسك بكتابة األرقام التي تستخدمها كث ً

مكان واضح تراه بشكل متكرر مما يسهل عليك استخدامها مرة آخري،
قادر ا عىل تذكرها بشكل
باإلضافة إىل أنك مرة تلو األخرى ستجد نفسك
ً

رسيع.

 -6كام ُينصح باالسرتخاء وحماولة التقليل من الشعور بالقلق الذي ُيؤثر

عىل نسبة التذكر بشكلٍ كبري.
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ٍ
ريا بمامرسة
 -7حماولة تنشيط العقل من
وقت آلخر دون إجهاده كث ً

التامرين العقلية والذهنية.

مالكوم إكس

التاريخ ذاكرة الناس ،وبدون ذاكرة تنزل
مرتبة اإلنسان إىل احليوانات الدنيا

41
قصص
قيادية

 10خطوات الستغالل الوقت االستغالل األمثل

هل تعلم أنه توجد العديد من األشياء واألفعال التي نقوم هبا يوم ًيا وتتسبب يف

إضاعة الوقت ،هل تعرف أن بعض األشياء الروتينية التي نقوم هبا تستغرق األيام

واألشهر من حياتنا ،فعىل سبيل املثال ال يوجد شخص ال يقوم بشكل يومي بربط
األحذية عند ارتدائها واحلقائق العلمية تؤكد أننا نستغرق ثامنية أيام يف القيام بفعل

ربط األحذية فقط عىل
مدار متوسط العمر ،كام

أنك قد تتعجب لو علمت

من أنك تقيض شهر كامل
من حياتك فقط يف مرور

الطريق وعبور اإلشارات
وليس امليش يف الطرقات

فالشهر بأكمله فقط يف
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عبور اإلشارات ،وما يثري االنتباه أن اإلنسان يقيض عرشون عا ًما من حياته يف
النوم وأربعة أعوام يف تناول الطعام وما ال يقل عن عامني يف االستذكار وقراءة

الكتب!....

يف احلقيقية األرقام صادمة للغاية ،فهل يعقل أن األشياء األساسية يف حياتنا

تأخذ نصف العمر!! فام بالنا باألشياء الروتينية األخرى التي نقوم هبا بشكل يومي

فكم ُت ِضيع من العمر ....؟

لذلك البد وأن نستشعر حباجتنا إىل تنظيم الوقت الستغالله االستغالل
األمثل من خالل عدة خطوات:

 -1اكتب األمور التي ُيمكنك عدم فعلها واالستغناء عنها.
 -2اكتب األشياء التي تستغرق وق ًتا أطول من الالزم ويمكنها أن تأخذ وق ًتا أقل.
 -3حدد األمور التي يمكنك أن تفوض اآلخرين للقيام هبا خاص ًة يف حال

مديرا أو تقع مسئولياتك يف صفوف املستويات العليا من اهلرم
إن كنت تعمل
ً

الوظيفي ،فالبد أن تدرك أنه توجد أمور يمكنك أن تفوض األشخاص املناسبني
للقيام هبا وأشياء أخرى ال يمكن أن يقوم هبا غريك أنت.
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 -4عند قيامك بالبدء يف العمل احذر أن تشغل نفسك بالقيام بأكثر من عملٍ

يف ٍ
وقت واحد فال ُتشتت جهودك.

 -5عند القيام بعملٍ معني ال تضع األشياء التي ال حتتاجها أمام عينيك فمثلاً

عند قراءة أو استذكار كتاب معني فال تشتت انتباهك بوضع ُكتب أخرى عىل
مكتب العمل.
 -6قم بتنظيف وتنظيم غرفتك لكي تكتسب طاقة إجيابية وال جتعل الطاقة

السلبية ُتشع من أرجاء الغرفة.

 -7كام أن بعض األشخاص بل الكثريين يعانون من تشتت االنتباه عند
وجود يشء من األدوات التي يعملون هبا أو التي اعتادوا أن يروها ليس يف مكاهنا،

ٍ
منزل غري منزلك أو تدخل منزلك وجتد
وهو شعور يشبه كونك تذهب لتنام يف
مصدرا لتشتت االنتباه عن القيام بأمر ما.
كل يشء ليس يف مكانه ،وهو ما يصبح
ً
 -8قم بتقسيم أولوياتك حسب عنرصي األمهية واألولية.
 -9ال حترم نفسك من الراحة الكافية لتنشيط ذهنك لبدء يو ٍم جديد.
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ٍ
حلظة من وقتك؛ "فالوقت هبة من اهلل لتعيش
 -10قم اآلن واستغل كل
حياتك يف رضاه".

ثيوفراستوس

"الوقت هو أمثن شيء ميكن أن ينفقه
االنسان"
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أربعة نصائح تساعدك على التفكري اإلجيابي

دائم
حتد
 -1كن يف ٍ
ٍ

تتمثل النصيحة األوىل يف رضورة أن تكون يف ٍ
دائم مع ذاتك ،فاحلياة بدون
حتد ٍ

منافسة وحتدي ليس هلا مذاق ،فالتحدي يف حد ذاته جيعلك تكتشف القدرة عىل
قادر عىل فعلها ،لذلك فالتحدي مع الذات يمنح احلافز
القيام بأشياء مل تعتقد أنك ٌ

لالستمرار أكثر من التحدي مع
اآلخرين وذلك ألن التحدي مع
الذات هو من ُي َم ِّكن األشخاص

عىل خوض التحدي مع اآلخرين،

وجيعلهم قادرين عىل الوصول لمِ َا
يرغبون ،فنصيحتي لك أال تغفل
قيمة حتدي الذات.
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 -2شجع نفسك وتشجع من اآلخرين

دائم ومتنحها التشجيع
وتتمثل النصيحة الثانية يف رضورة أن تحُ َ ِّفز نفسك بشكلٍ ٍ

الالزم الذي ُي َم ِّكنك من النجاح وحتقيق األهداف ،وعىل الرغم من أن اإلنسان

اعتاد عىل شعوره باحلاجة إىل أن جيد التشجيع من اآلخرين إال أن التشجيع ال يأيت
فقط من اآلخرين ،ولكن هناك تشجيع يف قمة الفعالية وهو تشجيع الذات من
خالل منح نفسك مزايا معنوية ومكافآت مادية للتشجيع عىل حتقيق اهلدف؛ مثل
أن متنح نفسك راحة وصفاء للذهن أو تكافئ نفسك برحلة أو وجبة أو اخلروج
للتنزه عند التمكن من حتقيق اهلدف املراد.
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ك ْن ً
ُ -3
مرنا

وتتمثل النصيحة الثالثة يف أن تتسم باملرونة يف التفكري و األفعال وردود

شخصا راض ًيا عن نفسك وسعيدً ا بقدر
األفعال ،فليست اإلجيابية دائماً أن تكون
ً

وقادرا عىل إجياد احللول للمشكالت واملواقف التي تعرتض
ما أن تكون مر ًنا
ً
طريقك ،فاملرونة تقيض عىل الغضب والتوتر الذي ينجم عن عدم القدرة عىل
التفكري اإلجيايب يف حني أن املرونة هي القدرة عىل التفكري اإلجيايب ذاته.
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ِّ
َ -4ركز على ذاتك

وتتمثل النصيحة الرابعة يف النتائج اإلجيابية املذهلة التي حيصدها األشخاص
عند الرتكيز عىل الذات دون تشتيت اجلهود باالعتامد عىل اآلخرين ،دون تشتيت
االنتباه الكتساب يشء من هنا وآخر من هناك ،وخاص ًة عندما ُت ْو َكل مهمة إليك،

فال داعي لتشتيت جهودك وتضييع وقتك بل البد أن تعتمد عىل نفسك ،ويمكننا

أن ُن َش ِّبه ذلك بكونك ختوض امتحا ًنا ُم َك َّو ًنا من عدة أسئلة والصواب أن حتاول
إجابة أكرب عدد من األسئلة،

ولكنك تركز عىل االستعانة
باآلخرين ملعرفة إجابة سؤال
حمدد ،أسمح يل أن أقول لك
أنك خمطئ ،فهنا جيب الرتكيز
عىل إجابة األسئلة وجيوز
ترك سؤال أو أكثر بدلاً من

إضاعة فرصة اإلجابة عىل
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باقي األسئلة واألمر مثله بالنسبة لرتكيز الذات فإنه أمر إجيايب أن تركز عىل ذاتك
ومتيض بحياتك دون أن تشتت جهودك دون فائدة.

"اإلنسان الذى يفكر بطريقة سليمة سيعلم ما هى
أهدافه وإىل أى شئ ستوصله هذه األهداف وعندما

ابراهيم الفقى

يصل إىل ما يريد سريى من هناك ما هو أبعد"
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ثالثة أشياء تتسبب يف ضعف الذاكرة

من أهم األشياء التي تعرتض طريق األشخاص الراغبني يف حتقيق النجاح هي

مشكلة النسيان وعدم القدرة عىل الرتكيز عىل األهداف التي يرغبون يف الوصول
إليها ،ويعود ذلك بشكل مبارش إىل معاناة بعض األشخاص من ضعف الذاكرة
كام هو مرتبط بشكلٍ كب ٍري باألشخاص الذين لدهيم تشتت يف حتقيق األهداف،-

حيث يعود ذلك إىل عدم قدرهتم عىل الرتكيز بشكلٍ ٍ
جيد من األساس.

إال أن ذلك ال ُيقلل من كون النسيان من النعم التي منحها اهلل لإلنسان؛ لنسيان

ما يسبب له األمل واحلزن ،فلوال النسيان ملات الناس ً
مها ،فحينام ينسى األشخاص

بعض األحداث املاضية فذلك ال ُيسبب مشكلة يف كث ٍ
ري من األحيان ،ولكن

تكون املشكلة حينام ينسى األشخاص أمور حياتية هامة تربط بحياهتم الشخصية
واالجتامعية ومتتد ً
أيضا إىل احلياة املهنية ،فهنا تزداد املشكلة سو ًءا وخاص ًة حينام
حيتاجون لبعض املعلومات والبيانات التي حدثت يف املايض باإلضافة إىل األفعال

واألقوال التي يرغب يف القيام هبا.
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وفيام ييل ُنقدم عد ًدا من األخطاء التي يقع األشخاص فيها وتتسبب يف حدوث

نظرا للنسيان وعدم
املشكالت لألشخاص عىل املستوى املهني واالجتامعي ً

قدرهتم عىل الرتكيز بام ُيقلل من فرص نجاحهم ،والتي تتمثل فيام ييل.:
 -1إرباك العقل

هل تعرف صديقي وصديقتي األعزاء أننا نربك عقولنا دون قصد مما يتسبب

يف ضعف الذاكرة وعدم متكني عقولنا من الرتكيز واالنتباه ملا جيرى حولنا ،ويبدو

ٍ
مهمة يف ٍ
وقت واحد باإلضافة
ذلك جل ًيا عند حماولة قيام األشخاص بأكثر من
إىل التفكري يف أكثر من يشء ،بام
ُيشتت جهود األشخاص وبدلاً

من أن يستخدموا طاقتهم يف القيام
ٍ
واحد بكفاءة فإهنم ُي َق ِّسمون
بأم ٍر

جهودهم عىل أكثر من عملٍ  ،وإنه
ألمر جيد حينام يستطيع األشخاص

تقسيم جهودهم جيدً ا عىل ٍ
عدد من
املهام املحدودة ،ولكن يف حال

52
قصص
قيادية

زيادة املهام ،فإن العقل ح ًقا يتشتت ومن هنا تأيت مشكلة عدم القدرة عىل الرتكيز
وضعف مهارة التذكر.

 -2التقصري يف حق البدن

فيام يأيت النسيان وعدم التذكر
بشكل طبيعي نتيجة تقصري
األشخاص يف حق أنفسهم،
فكثري من األشخاص ال ينتبهون
ٌ

ألمهية إعطاء اجلسد حقه يف
الراحة باإلضافة إىل إدراك أمهية
معا عىل
خطورة البدانة والنحافة ً
ممارسة األشخاص لألنشطة
احلياتية املختلفة والتي تتطلب
ذاكرة قوية وهو ما يرتبط عكس ًيا

بإعطاء البدن حقه من عدمه.
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 -3االعتقاد اخلاطئ

فيام يأيت اعتقاد األشخاص بأن ذاكرهتم ضعيفة ،وأهنم ينسون مهام حاولوا من

ريا ،إذ أهنا تستقر يف العقل الباطن فتقوده إىل
أهم املعتقدات التي ُت َش ِّكل
خطرا كب ً
ً

عدم تذكر بالفعل.

" بإمكان الذاكرة أن تكون جنة ال يستطيع أحد

جون النكسرت
سبالدنغ

إخراجنا منها ،كما أن بإمكانها أيضا أن تكون
ً
جحيما ال نستطيع اهلروب منها"
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خطوات لتغيري العادات السيئة
ثالث
ٍ

كل م َّنا لديه عادات إجيابية اعتاد أن يفعلها يف حياته اليومية وعادات أخرى

سلبية اعتاد عليها ،ف ُتمثل تلك العادات السلوك الذي يقوم به األشخاص يف كافة

تعامالهتم اليومية وخاص ًة وأن الدراسات احلديثة ُتشري إىل أن ما يتجاوز نصف
التعامالت التي يقوم هبا األشخاص يوم ًيا ما هي إال أشياء اعتادوا عىل فعلها دون

تفكري وهذا ما يسمى بالعادات.

ومن الطبيعي أن تكون بعض األشياء التي يفعلها اإلنسان بشكلٍ
تلقائي وبدون
ٍ

تفكري َم ِ
رض ًيا عنها والبعض اآلخر غري ذلك من ِق َبل األشخاص ا ُملحيطني ،كام أن
هناك بعض األفعال التي يقوم هبا األشخاص وال تنال رضاهم عىل الرغم من أهنا

قد تنال الرضا من اآلخرين ،وذلك عىل النقيض من األفعال التي ال ُتقا َبل بالرضا
من اآلخرين ويليها شعور بتأنيب الضمري والغضب من األشخاص الذين قاموا

بفعلها بشكلٍ
تلقائي ودون التحكم يف ترصفاهتم وردود أفعاهلم التي أصبحت
ٍ

عادات يومية يف حياهتم.
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وذلك ما يسمى بالعادات اإلجيابية والعادات السيئة يف حياة أي إنسان ،فيأيت
حكم األشخاص عىل العادات كوهنا إجيابية من سلبية من وجهة نظرهم ونظر
معا ،ولكن عملية تغيري العادات السيئة ال حيدث سوى بوجود رغبة
اآلخرين ً
داخلية حقيقة بكون تلك العادة سيئة والبد من تغيريها.
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إذن كيف تنجح يف تغيري العادات السيئة....؟

 -1اإلرادة القوية تساعد عىل تغيري العادات السلبية والتخيل عنها لت َِحل حملها
ٍ
عادات جيدة ،كام حيتاج تغيري العادات السيئة إىل قوة يف التحكم بالذات وهو

ما يستطيع فعله األشخاص الذين يمتلكون إراد ًة قوي ًة فقوة التحكم بالذات
تنبع من قوة اإلرادة
 -2إحالل عادات جيدة حمل العادات السيئة ،وذلك أمر أشار البعض
إليه حيث بإمكان األشخاص تغيري عاداهتم السيئة وإحالل عادات

ِ
صحيحا وذلك
أمرا
إجيابية بدلاً منها يف
ً
ثالثة أسابيع ،ولكن هذا ليس ً
ٍ
عادة ألخرى فمثلاً
ألنه عندما يرتبط األمر بالعادات فاألمر خيتلف من

ممارسة الرياضة لعالج املشكالت الصحية كزيادة الوزن تتطلب ممارسة

يومية ْ
ألش ُهر حتى يكتسب اإلنسان عادة ممارسة الرياضة بشكلٍ يومي،
وقد تقل هذه الفرتة فيام يتعلق بالعادات الغذائية ،لذلك إحالل العادات

ٍ
بوقت معني ولكن خيتلف الوقت الذي يتطلب
اجليدة حمل السيئة ال يرتبط
لتغيري عادة عن األخرى.
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 -3كام أنه بقدر حاجة األشخاص إىل العادة اإلجيابية التي يريدون
اكتساهبا بقدر ما يستطيعون اكتساب العادات اإلجيابية وذلك عرب تكرار

الفعل اإلجيايب الذي يتحول لعادة ،وهنا البد وأن ُنشري ألمهية الرتكيز

ٍ
ٍ
لعادات مكتسبة ،ويستطيع األشخاص أن
أفعال حمددة حتى تتحول
عىل

حُ َي ِّو ُلوا العادات السيئة إىل اجليدة ،والتي يرغبون يف اكتساهبا إىل أهداف

يسعون لتحقيقها.

يؤدي التغيري يف العادات السيئة

جيين كريغ

إىل التغيري يف احلياة"
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خطوات لتنمية الذكاء
ثالث
ٍ

من م َّنا مل ُيقال له ذات يو ٍم أنت تتمتع بذكاء أو أنك ال تتسم بالذكاء

املطلوب...؟

مجيعنا تعرضنا هلذه األمور
فقد تدخل يف نقاش مع أحدهم

وتشعر بأنه شخص عىل قد ٍر ٍ
عال
من الذكاء ،وعىل النقيض فإنك قد
تشعر بالغباء حينام ال تتمكن من
استيعاب األمور التي تتعرض هلا،

مما جيعلك ُت َف ِّكر يف سؤال حموري
هام وهو هل أنا ذكي أم غبي وما
هو متوسط نسبة ذكائك؟
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ٍ
لسؤال كهذا ،إذ أن
وال يكون دافع الفضول هو السبب الرئييس الوحيد

ٍ
بحاجة ماسة إىل حتديد متوسط ذكائهم يف العديد من األشياء املصريية
األشخاص
التي قد تتوقف عليها حياهتم مثل اختبار الذكاء لاللتحاق بالدراسة أو للحصول
عىل وظيفة عمل مما يتطلب العمل هبا احلصول عىل متوسط نسبة ذكاء معينة.
وهكذا نجد أن َت َع ُّرف األشخاص عىل متوسط نسبة ذكائهم هو أمر رضوري

وحيوي ،وعىل الرغم من أن الكثريين قد يظنون أن قياس متوسط نسبة الذكاء هو
أمر صعب إال أن األمر أبسط مما يكون إذ أنه يتم من خالل إجراء اختبار قياس
معدل الذكاء الذي يتم من خالل توجيه عدد من األسئلة.:
وتوجد عدد من املزايا اليت تعود على األشخاص حينما يتعرفون على
نسبة ذكائهم واليت تتمثل فيما يلي.:

	-1حيصل اإلنسان عىل ثقة بنفسه عندما يعرف نسبة ذكائه وخاص ًة يف
حاالت ارتفاع معدل نسبة الذكاء.
 -2يستطيع أن خيتار األشخاص األعامل والوظائف التي تتناسب مع معدل
نسبة ذكائهم.
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 -3ال يقع األشخاص يف اخلطأ الذي يقع فيه الكثريين حينام يعيشون
ويموتون دون أن يستغلوا الذكاء الذي يتمتعون به ،مثلهم مثل األشخاص
الذين ال يكتشفون مهاراهتم وقدراهتم وال يعرفون كيف يستغلوهنا.
و ُيقدم القائد عد ًدا من النصائح واإلرشادات التي تمُ َ ِّكن األشخاص من تنمية

نسبة ذكائهم وذلك باالعتامد عىل ٍ
عدد من الدراسات واألبحاث التي أكدت عىل
أن الذكاء مثله كمثل باقي املهارات التي يتمتع هبا األشخاص يمكنهم أن يقوموا
بتنميتها ،حيث يستطيع األشخاص تنمية الذكاء من خالل ٍ
عدد من األشياء والتي

يأيت عىل رأسها حرص األشخاص عىل ممارسة التامرين العقلية
ٍ
بعدد من املزايا عىل العقل البرشي ا ُملت ََح ِّكم يف ذكاء اإلنسان.
والتي تعود
وميكن تنمية الذكاء من خالل:

 -1ممارسة متارين العقل الذهنية.
 -2حل األلعاب التي تعتمد عىل الذكاء.
 -3ال تلتزم بالروتني بل اكرسه ،فكرسه من عادات األذكياء.
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وح ِّفز عقلك باألسئلة التي ُتثري العقل حيث
ُ -4ك ْن دائم االطالع واملعرفة َ

الفعالة يف تنمية الذكاء.
ُتعد األسئلة من أهم الوسائل َّ

الربت أينشتاين

ليست الفكرة يف أني فائق الذكاء ،بل كل
ً
وقتا أطول يف حل
ما يف األمر أني أقضي
املشاكل""!
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خطوات للتأثري يف اآلخرين
ثالث
ٍ

بغنى عن احلاجة إىل التأثري يف اآلخرين ،فمن م َّنا ال يتعامل مع
ليس أحد م َّنا ٌ

هذا وذاك ويريد أن يرتك أثر إجيايب بداخله ،فأنت وأنا ومجيعنا نتعامل مع العديد
والعديد من األشخاص يوم ًيا ،قد يبدأ التعامل مع حميط األرسة ويمتد إىل اجلريان
وحميط العمل من زمالء

ورفاق العمل وغريهم
من األشخاص ،والذي
ٍ
ناجح أن
إنسان
يريد كل
ٍ

يرتك أثر إجيايب لدهيم.

ويف هذا اإلطار ال

ُنخفي عليك أن العلم
ريا إذ أن العلم
تطور كث ً
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يساعد عىل َفهم اإلنسان لآلخرين من خالل التأثري فيهم وهبم حيث يمكن
أثرا يف نفوس
لإلنسان االعتامد الكامل عىل التفكري اإلجيايب الذي يرتك ً

اآلخرين.

عددا من اخلطوات اليت تساعد على التأثري اإلجيابي
وميكن أن ُنقدم ً
يف كل من أردنا التأثري فيه ،واليت يمُ كن سردها فيما يلي.:

وقبل البدء يف رسد اخلطوات التي يمكن أن يتبعها األشخاص من أجل
التأثري يف اآلخرين البد من التنويه إىل أن هذه الطرق ليست سلبية وأن حماولة
التأثري يف اآلخرين ليس باألمر اخلطأ كام يعتقد البعض ،إنام هو أمر جيد يستخدمه

ٍ
بذكاء من أجل التأثري اإلجيايب يف اآلخرين.
األشخاص

 -1األجواء الساخنة والشعور بالدفء حَ ُيث األشخاص عىل مساعدة

األشخاص اآلخرين ،فإن كنت تريد أن ُتؤثر يف اآلخرين فيمكنك أن تحُ اوطهم
ٍ
ساخن مثل أن تقوم بعمل شاي أو قهوة ساخنة ،فأي مرشوب ساخن
بج ٍو

سيجعلهم مستعدين لبذل املزيد من أجلك وتقديم املساعدة لك ،وهكذا
ُيمكنك التأثري فيهم.
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وهذه اخلطوة مل تأيت من فراغ فهي ليست كالم يف اهلواء ،بل إن بعض
الدراسات احلديثة التي ُأجريت أشارت إىل إمكانية التأثري يف اآلخرين هبذه

ٍ
شخص ُقدِّ مت له قهوة مثلجة وآخر
اختبارا عىل
الصورة حيث أجرى الباحثون
ً
قدمت له قهوة ساخنة فكان الشخص املمسك بالقوة الساخنة هو من قدم

املساعدة حني ُطلب منه.

 -2فيام أشارت العديد من الدراسات إىل أن التأثري يف اآلخرين حيدث بشكلٍ

قوي عند رؤية األشخاص لليشء املراد القيام به من ِق َبل ا ُملؤَ ِّثر ،حيث أن
للعني تأثري قوي ،فحاسة البرص تؤثر عىل العقل ،ويمكنك االستفادة من
ذلك باستخدام الصور والعروض التقديمية من ِق َبل القادة واملعلمني للتأثري
البرصي يف اآلخرين.

 -3ويمكنك أن تضع أشياء حول األشخاص املراد التأثري فيهم ،كاألشياء
التي تؤثر عليهم؛ مثل وضع األلون التي حيبوهنا أو إبعاد املحفظة أو املال بعيدً ا

عنهم عند احلديث عن االستثامر مثلاً  ،فقد أثبتت بعض الدراسات أن رؤية
األشخاص لألموال عند احلديث عن االستثامر قد يتتسبب يف ميل األشخاص

لالحتفاظ بأمواهلم.
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"لكي تتخاطب مع اآلخرين بطريقة فعالة،جيب عليك أن تدرك
أننا مجيعا”خمتلفون يف الطريقة اليت نفهم بها العامل،وحنن

رومني روالند

نستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إىل اإلتصال باآلخرين"
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احذر هذه الشخصيات!...

تتعد أنامط الشخصيات التي ختتلف من شخص آلخر ومتيزه عن غريه من
املحيطني به ،والتعرف عىل نمط الشخصية يساعد عىل اكتشاف األشخاص
لشخصيتهم والتعرف عليها وكذلك اكتشاف شخصيات اآلخرين والتعرف عىل
صفاهتم ،وذلك ألن التواصل االجتامعي الفعال يتوجب أن تعرف نفسك جيدً ا
وكذلك أن تعرف اآلخرين ،فلن يأيت االتصال بنتائج إجيابية إذا مل يفهم الشخص
نفسه ويفهم من حوله جيدً ا وهذا هو
اهلدف من معرفة نمط الشخصية،
حيث يساعد التعرف عىل أنامط
الشخصية عىل معرفة خبايا النفس
البرشية بام تشمله من مزايا وعيوب
ونقاط ضعف ونقاط قوة.
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ويوجد أربعة أمناط للشخصية يتم تصنيفهم كالتالي.:

 -1الشخصية االنبساطية :الشخص االنبساطي هو الذي ال يكون شخص
انطوائي ومنزوي حول نفسه بحيث دائماً حيرص عىل التحدث يف مجيع

األحداث واملناسبات وقلام يستمع إىل اآلخرين ،وبذلك يكون صدقات كثرية

فهو شخص اجتامعي درجة أوىل لذلك ال توجد لديه مشكلة يف أن يناقش
مشكالته مع اآلخرين ويستمع لنصائحهم.

 -2الشخصية االنطوائية :الشخص االنطوائي هو الشخص الذي يستمع إىل
اآلخرين أكثر من أن يتحدث وذلك ألنه يفضل أن يفكر يف كل أموره مع نفسه
وال يشارك اآلخرين معه ،ولذلك فعدد صداقاته حمدود جدً ا فهو َيت ََع َّرف عىل
اآلخرين بصعوبة وهذه الشخصيات يطلق عليها شخصية حذرة ً
أيضا.

 -3الشخصية احلسية :الشخصية احلسية هي التي تستخدم يف حياهتا الرموز
واإلشارات ،فهي من الشخصيات التي هتتم باألشياء امللموسة من خالل

االعتامد عىل احلواس اخلمس وكذلك تستخدم تعبريات الوجه واإلشارات

من خالل تعامالهتا ،لذلك هي من أكثر الشخصيات التي تتميز بالدقة.

 -4الشخصية احلدسية :أما الشخص احلديس هو الشخص الذي يعتمد عىل
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اخليال ،ومن شدته تعلقه باخليال فإنه يرى األمور بشكل ُمعقد ،حيث ُيعقد

األمور التافهة وذلك ألنه خيطط للمستقبل أكثر مما يفكر فيه ولذلك يضع
االحتامالت املسبقة ويبدأ يف وضع احللول هلا.

كام تتنوع الشخصيات ما بني الشخص املثايل واملساعد واملبدع واملالحظ
والشخص املتحدي والشخص احلاميس والشخص امللتزم وغريها من
الشخصيات ،ولذلك نجد أن كل شخصية من الشخصيات ختتلف عن األخرى يف
طريقة استقبال املعلومات وكذلك يف طريقة الفهم وطريقة التعامل مع اآلخرين.
كام نجد أن كل شخصية من الشخصية ختتلف عن األخرى يف عملية اختاذ
القرار ،فتعتمد الشخصية احلدسية عىل احلدس عند اختاذ القرارات يف حني أن
اخلصية احلسية تعتمد عىل إحساسها عند اختاذ القرار.
وأ ًيا كانت شخصيتك ،فإنه توجد شخصيات البد أن حتذر التعامل معها

ألهنا تعود عليك بالسلب مثل الشخصية احلقودة واألنانية والشخصية الناقمة
والشخصية املتذمرة.
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د:ابراهيم الفقى

الرسالة اليت ترسلها للناس...تعود اليك من
نفس النوع  ...فانظر ماذا تفعل و ماذا تقول
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احكم بنفسك !...

أدرك متا ًما أن النصائح واإلرشادات -التي تعد عامد التنمية البرشية وحجر

األساس الذي يعمل من خالله خرباء التنمية البرشية عىل النهضة باملجتمع
منبعا لتشجيع األفراد للعمل هبا ،كام أهنا مل تعد
ومعاجلة مشكالته -وحدها مل تعد ً
كافية لكي يتذكرها األشخاص الذين يسعون لتطوير الذات ،كام أنه ليست مشكلة

التذكر وحدها هي التي تقف عائ ًقا أمام اإلرشادات والنصائح التي يقدمها رواد
التنمية البرشية ،بل إن اإلنسان بطبعه ُيعد خملوق يتذكر املعلومة ويعمل بالنصيحة
التي تأيت له يف قصة ،بحيث يرى األشخاص ما حدث مع غريهم يف مثل هذا

ثم خيرج األشخاص باملعنى
املوقف الذي يتعرضون له وكيف كان التعامل ومن َّ
احلقيقي املراد إيصاله.

حُ
ويكى أنه يف أحد األيام كان يوجد أحد األشخاص الذي كان جيلس يف أحد
املحال التجارية التي كانت متنع انتظار السيارات أمامها لغري زبائن املحالت،
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بحيث ممنوع اصطفاف سيارة أي شخص غريهم ،وحينام كان جيلس هذا الرجل
يف أحد هذه املحال رأى رجل يقود سيارة فخمة وقادم من بعيد فكان يبدو عليه
الغنى والثراء الشديد ،ودون أن يبايل بالالفتات املكتوب عليه ممنوع االنتظار لغري
أصحاب املحالت قام الرجل الغني بإصفاف سيارته وراح يدخل أحد العامرات
املجاورة ،فأرسع العامل ليخربه بأنه غري مسموح أن يضع سيارته أمام املحال
التجارية ألهنا خمصصة للزبائن ،فتجاهل صاحبنا -الرجل الغني -كالم العامل
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املسئول عن تنظيم ساحة انتظار السيارات اخلاصة بالزبائن وصعد إىل العامرة
املجاورة خمرت ًقا اللوائح املنظمة لساحة االنتظار.

وبذلك ترك صاحبنا الرجل الغني العامل حيدث نفسه بعد أن قال له "أنا قادر
عىل رشائك أنت وكل ما يف املحاالت التجارية" وتركه وصعد سلم العامرة املجاورة

للمحال التجارية ،ويف نفس احلني أتى رجل بسيط كان يقود سيارة ربع نقل حمملاً

فيها قطع ماشية ،فخرج له العامل مسئول تنظيم ساحة انتظار السيارات ً
أيضا
وقال له بنربة ملل وغضب من جراء عدم التزام األشخاص بالتعليامت املنظمة

حلركة انتظار السيارات أمام املحال التجارية وقال له أال ترى يا أخي ما كتب عىل
هذه الالفتة...؟!
فقال الرجل الذي كان يقود السيارة املحملة بقطع املاشية أعذرين يا بني
ولكنني ال أجيد القرأة والكتابة حتى أنني فقدت هاتفي وكنت عىل موعد مع أحد
التجار يف هذه املنطقة فلو تسمح يل بانتظاره هنا قليلاً من الوقت ،فسمح له العامل

وقال له خذ راحتك طاملا أنك لست بحاجة إىل كثري من الوقت!....
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والسؤال هنا كيف ترى تعامل العامل مع كلاً من الرجلني وكيف كان تعامل

كلاً منهام مع العامل..؟ احكم بنفسك فلك اخليار املطلق

لذلك توجد رضورة ماسة لكي يتقن األشخاص مهارة التعامل مع اآلخرين
بذكاء من أجل إنجاح العالقات االجتامعية.

أنيس منصور

أسهل طريقة لكسب خصومك أن تستمع
إليهم.
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احكم بنفسك !...

إن الرتدد يعد من املشكالت املزعجة التي يتعرض هلا األشخاص بسبب عدم

القدرة عىل اختاذ القرار يف الوقت املناسب الذي يتطلبه حل املوقف ،حيث ُتعرب
سمة الرتدد عن حال الكثري من األشخاص الذين قد يكون سبب ترددهم يف
ني أو ٍ
اإلقدام عىل فعلٍ مع ٍ
قول ما هو الغرق يف التفاصيل الكثرية التي جتعلهم

يرون املوقف الذي حيتاج إىل اختاذ قرار بشكلٍ ضخم مما ُي َص ِّعب عليهم اختاذ قرار.
ويكمن جزء كبري من حل مشكلة الرتدد التي يعاين منها الكثريين يف هذه

اآلونة يف َفهم واستيعاب األشخاص لألرضار السلبية النامجة عن الرتدد وعدم
اختاذ القرار ،إذ أن األمر ُيعد فشل يف اختاذ خطوة إىل األمام نحو اهلدف املراد.
ومن أبرز األمور التي تظهر عىل السطح عند مناقشة مشكلة الرتدد عن بعض

األشخاص هي أن الشخصيات التي ُتعاين من اضطرابات وخلل يف السلوك هي

نفسها بل هي األقرب ً
أيضا إىل الوقوع يف خطأ الرتدد وعدم القدرة عىل اختاذ القرار.

75
قصص
قيادية

وجيب أال خنوض يف تشخيص وتوصيف املشكلة أكثر مما نسعى
لتقديم حل جذري للتخلص من الرتدد ومتكني املرتدد ومتكني األشخاص
من اختاذ القرار الصحيح يف الوقت املناسب وذلك من خالل عدد من
اخلطوات اليت يأتي على رأسها:

 -1معرفة األشخاص للفرص واملزايا التي سيخرسوهنا عند تأجيل اختاذ
القرار واالستمرار يف الرتدد ،وذلك ألن اإلنسان خيرس الكثري من الفرص

عندما يرتدد بشكلٍ متكرر يف اختاذ قرار يف ٍ
وقت معني.

 -2فيام تأيت اخلطوة التالية من خطوات التخلص من الرتدد بشكلٍ جذري
من خالل تعبري األشخاص عن عدم حبهم لرؤية أنفسهم أو املقربني إليهم يف
وضع العجز الذي ينتج عن الرتدد وعدم القدرة عىل اختاذ القرار ،فاألشخاص
الذين ال حيبون أن يكونوا يف مثل هذا الوضع هم األشخاص األقرب إىل
القدرة عىل اختاذ القرار.
 -3كام ينبغي عىل األشخاص خلق رغبة حقيقية يف التخلص من املوقف
الذي يتطلب اختاذ قرار ما فال داعي للتأجيل وهذه الرغبة تغلق أبواب الرتدد
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بنسبة كبرية ،وبذلك ال يشعر األشخاص باخلوف وعدم القدرة عىل اختاذ
نابعا من هذه الرغبة اإلجيابية يف التخلص من املوقف.
القرار بل سيكون القرار ً
 -4خذ هدنة مع نفسك واعرف ما اهلدف الذي تريد أن تصل إليه واملرتبط
ريا إذ أنه يعد
باألمر املتطلب اختاذ القرار فيه ،فهذا األمر سيسهل عليك كث ً
بنسبة كبرية القرار املراد اختاذه وهذا ما يفعله األشخاص الناجحون لعدم

الوقوع يف فخاخ الرتدد الذي ينزع اخلوف من صدورهم.

كريستوفر باركر

الرتدد و املماطلة و التأجيل  ،أشبه ببطاقة ائتمان :
لذيذ استعماهلا اىل حني وصول الفاتورة.
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ريا يف جمال عملك
أسرع طريقة لكي تصبح خب ً

قد ُتتاح لك الفرصة وتعمل يف نفس ختصص دراستك وقد ال ُتتاح لك
الفرصة للعمل يف نفسك ختصصك وجتد نفسك تعمل يف جمال خمتلف متا ًما عن
جمال دراستك ،فتكون يف أشد احلاجة إىل اإلملام بمعرفة ما خيص جمال العمل

وسواء ُكنت تعمل يف نفس جمال ختصصك الدرايس أو كنت تعمل يف ٍ
جمال خمتلف

ٍ
ٍ
بسيطة
بطريقة
ريا يف جمال عملك
عن ختصصك الدرايس ف ُيمكنك أن تصبح خب ً
ٍ
وسهلة.

ريا يف جمال عملك
فإليك أسرع طريقة لكي تصبح خب ً

توجيها من ٍ
أحد فيمكنك اقتحام جمال العمل والتعرف عليه من
 -1ال تنتظر
ً
خالل االطالع عىل أساسيات العمل ،فاعترب نفسك ال تعرف شيئًا وابحث

واطلع وكأنه ليس جمال ختصصك ،فإنك ستنجذب إىل أشياء وعنارص بعينها
يف جمال ختصصك تؤهلك إىل املزيد من البحث واملعرفة.
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 -2ابحث عن الرواد يف جمال ختصص العمل بحيث يمكنك االطالع عىل

سريهتم الذاتية وما حققوه من تطور يف جمال العمل ،وهنا يمكنك أن تحُ دد
مقومات نجاحهم يف نفس جمال ختصص العمل ويمكنك أن حتذو حذوهم.
ريا يف جمال ختصص العمل هي أن
 -3كام أن أسهل طريقة لكي تكون خب ً
تبحث عن قصص الفشل يف نفس جمال ختصصك ،فحينام تعرف أخطاء
اآلخرين سوف تتجنبها ويكونوا لك عربة ِ
وعظة ،ففي كل ٍ
جمال يوجد عدد
من األخطاء التي جيب جتنبها ،لذلك عندما تبحث عن األخطاء الشائعة يف
نفس جمال ختصص عملك وعندما تتجنب األخطاء التي وقع هبا األشخاص

الفاشلون يف جمال ختصص عملك ،فإنك بدون شك ُتقلل نسبة الوقوع يف
نفس اخلطأ.
 -4ال تنسى أن َت َط ِلع عىل املجاالت شديدة االرتباط بمجال ختصصك ،فإن
كنت تعمل يف جمال التدريس فالبد أن يكون لديك دراية واطالع بكيفية وضع
املناهج الدراسية وتصحيح االمتحانات وهذه جماالت أساسية للتدريس،
يف حني أن املجاالت املرتبطة بمجال ختصص التدريس تكون معرفة أنامط
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الشخصيات للتعامل بشكلٍ ٍ
جيد مع الطالب وزمالء العمل ،وكذلك االطالع
عىل موضوعات التنمية البرشية فهو علم شديد االرتباط باألشخاص الذين
يسعون يف حتقيق النجاح عىل املستوى االجتامعي واملستوى العميل وهكذا،

ٍ
قريب
فمن األفضل لك أن تطلع عىل كل ما يرتبط بمجال ختصصك سواء من
أو من بعيد فهذا ُي ِ
صقل خربتك بالعمل.

ريا يف جمال ختصص العمل هي أن ُتركز
 -5كام أن أرسع طريقة لكي ُتصبح خب ً
انتباهك عىل جمال التخصص الفعيل ،و َت َذ ْكر أن األمور تكون يف بدايتها صعبة
ولكن مع بذل اجلهد املطلوب واالستمرار يف املطالعة والبحث واالحتكاك
ريا يف جمال ختصص العمل.
بخرباء التخصص فستصبح خب ً
الدوس هكسلى

اخلربة ليست ما حيدث لك ،بل ما تفعله
مبا حيدث لك.
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اكتشاف املوهبة احلقيقية

عندما َيت ََو َّلد لديك شعور حقيقي بأن هناك مشكل ًة ما تؤرقك و ُتنغص عليك

حياتك و ُت َع ِّكر صفو احلياة فإنك تكون عىل أعتاب إدراك احلجم الطبيعي للمشكلة
التي تقف عقبة يف طريق احلياة السعيدة ،فاألمر الطبيعي أن تدرك حجم املشكلة

احلقيقي بدلاً من أن ُتقلل أو َتزيد من حجم املشكلة التي يتوجب عليك التفكري يف

إجياد حلٍ هلا وإال تأزم املوقف ،ومن
األمور التي تساعد عىل حل املشكلة
بشكلٍ هنائي هو قدرة األشخاص
عىل الت ََع ُّرف عىل السبب األسايس

ا ُملتسبب يف حدوث املشكلة وذلك
لكي تستطيع القضاء عىل املشكلة
من جذورها.
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واإلنسان الناضج هو الشخص الواعي الذي يعمل عىل تطوير ذاته بشكلٍ دائم

ٍ
بحياة أفضل
من خالل السعي لتغيري نفسه لكي ينعم

حُ
ويكى أنه كان يوجد أحد األشخاص الذي كان ُيغني بالصدفة أثناء تواجده يف

رائعا،
احلامم فوجد بعض األشخاص من اخلارج يدعمونه ويقولون له أنه لديه صو ًتا ً

فكان يتشجع الشاب ويعود مر ًة تلو األخرى لكي يغني وهو يف احلامم وكان يف كل

ٍ
مرة يغني وهو داخل احلامم يسمع أشخاص من اخلارج حُيفزونه ويؤكدون عىل مجال
صوته ،لذلك كان الشاب يكرر األمر ذاته مر ًة تلو األخرى.

حينئذ قرر الشاب أن ُيشارك يف أحد الربامج الغنائية التي تكتشف املواهب

اجلديدة ولكن الربنامج الذي كان الشاب بصدد املشاركة فيه كان حُ َيتِّم أن يشارك

ٍ
ٍ
ٍ
معا ،لذلك مل يرتاجع الشاب وقرر أن يبحث عن فتاه
غنائية
بفقرة
املتسابق
ومتثيلية ً

كبري حتى استطاع
لتشاركه يف متثيل مشهد أمام جلنة حتكيم الربنامج ،ومل يمض ٌ
وقت ٌ
الشاب أن جيد أحد الفتيات التي وافقت عىل مشاركته التمثيل يف املشهد الذي سيغني

و ُي َم ِّثل فيه بنفس التوقيت ،وبذلك تمَ َ َّكن من املشاركة يف برنامج كشف املواهب.

وأتت اللحظة التي تقدم فيها الشاب والفتاة ليغني الشاب أغنية و ُيقدم هو

والفتاة مشهد متثييل يتناسب مع األغنية وحلظة تلو األخرى أندمج أعضاء اللجنة
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معا واجتاز اختبار
يف أداء الشاب وبعد انتهاء املشهد التمثييل تناقش أعضاء اللجنة ً
جلنة تقييم املواهب ،ولكن قبل أن ينزل الشاب عن خشبة املرسح قالت له أحد
أعضاء اللجنة البد أن تعرف أن سبب نجاحك يف املسابقة هو أدائك التمثييل
الرائع وليس صوتك ألنك ال متلك صوت غنائي.

وكانت نصائح أعضاء اللجنة للشاب أن يتجه إىل التمثيل و ُينمي موهبته

وهكذا بدأ مشواره الفني يف التمثيل الذي مل يكن يدرك يو ًما أنه لديه موهبة يف
التمثيل ،ففي كث ٍ
ري من األحيان يكون إخفاقنا يف بعض األشياء سب ًبا يف اكتشاف
موهبتنا احلقيقية.

جون كنيدى

"ليس جلميعنا نفس درجة املوهبه ،لكن جيب أن
ُتتاح لنا فرص متساويه لتطوير مواهبنا ".
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اإلبداع وحل املشكالت

كل ما ُينتجه العقل البرشي و ُي َص َّنف عىل أنه نِتَاج عقيل مفيد وأصيل غري ناتج

عن تقليد باإلضافة إىل كون هذا النتاج العقيل ُمقدم يف إطار اجتامعي مقبول فإنه
ٍ
مشكلة ما بشكل
ُي َص َّنف حتت ما يسمى باإلبداع الذي ُيستَخدم من أجل حل

منطقي ،ويستطيع املبدعون أن يروا وجهة النظر األخرى أو النقطة الضائعة الغري
ٍ
مشكلة ما وجتد شخص تأيت عىل باله
ظاهرة لآلخرين ،فحينام يغلب الكثري يف حل

فكرة أو زاوية يف املوضوع
يمكن اخلروج من املشكلة
عربها ومل ختطر عىل بال
اآلخرين ،فإنه شخص مبدع
بال شك ألنه يرى ما مل يراه
اآلخرين.
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فيام ُي َع َّرف ً
أيضا اإلبداع بكل ما هو جديد حتى وإن كانت الفكرة قديمة

فإن األشخاص املبدعني بإمكاهنم إضافة اجلديد عليها وحتديثها ،ويساعد ذلك
األشخاص عندما تقابلهم وجهات نظر خمتلفة أو متناقضة ،فإن املبدعني هم من
يستطيعون جتديد اآلراء القديمة والوقوف عىل رأي ُيريض كافة األطراف عند

تناقضها واختالفها.

َّ
وما أحوجنا إىل اإلبداع لكي يستطيع كل منا النجاح يف حياته
االجتماعية والعملية كالناحية املهنية والعلمية "الدراسية أو الوظيفية"،
بعدد من السمات اليت تساعدهم
حيث يتسم األشخاص املبدعون
ٍ
وتؤهلهم للنجاح واليت تتمثل فيما يلي:

 -1األشخاص املبدعون هم الذي يستطيعون رؤية األشياء واألحداث
واحللول املألوفة والتقليدية من زاوية غري مألوفة.
 -2األشخاص املبدعون هم الذين يتميزون بمهارة التنظيم والتخطيط بنا ًءا
عىل عنارص ومدخالت ثابتة.

 -3يستطيع األشخاص املبدعون تقديم أفكار جتديدية يف إطار خمتلف.
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 -4أكثر ما يميز األشخاص املبدعون ويتسمون به هو قدرهتم عىل َفهم ما
حيدث معهم واستنباط نتائجه وما يئول إليه يف املستقبل بام ُي َم ِّكنُهم من إجياد

األفكار التي تمُ َ ِّكنُهم من حل املشكالت احلالية التي تواجههم وبناء مستقبل
واعد.
ريا فإن األشخاص املبدعني ال يقف كلأً منهم ويقول أنا مبدع أنا
 -5وأخ ً
هنا شاهدوين ،بل إن طريقة تعامله مع األحداث واملواقف هي من تتحدث

عن إبداعه ف ُيعجب من حوله بطريقة حلوله للمشكالت التي تعرتض

طريقه.

وعىل الرغم من أن اإلبداع هو فطرة وضعها اهلل يف اإلنسان إال أن تنمية
اإلبداع هي مسئولية جمتمعية ،فكثريين يكونون مبدعني منذ الصغر ولكن
إمهاهلم مهاراهتم وقدراهتم اإلبداعية يطفأ فتيل اإلبداع بداخلهم.
كيف ُت َن ِّمي اإلبداع..؟

بام أن العقل هو مركز اإلبداع فيجب عىل األشخاص تنمية مهارات التفكري
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التي تمُ َ ِّيز عقل اإلنسان وتمُ كنه من اإلبداع واالبتكار ،وال تقع مسئولية تنمية
مهارات اإلبداع والتفكري عىل األشخاص بمفردهم أو عىل مؤسسات العمل

التي ينتمون إليها بمفردهم ،بل هي مسئولية مشرتكة.

الربت اينشتاين

مشكلة باستخدام نفس العقلية
ال ميكننا حل
ٍ
اليت أوجدت تلك املشكلة.
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اإلبداع ..هو رفيق النجاح

هل تعرف أن اإلبداع والتميز هو الطريق احلقيقي للنجاح ،فربام تريد النجاح

ولكنك لن ُت َو َّفق يف النجاح يف العديد من املحاوالت التي ُقمت هبا ،هل تعرف

ملاذا..؟

ببساطة ألن العديد من األشخاص اعتادوا أن يقوموا بنفس الفعل بنفس

الطريقة التقليدية التي فشلوا يف حتقيق اهلدف هبا ،وذلك ألنك مهام حاولت حل

املشكلة التي تواجهك بنفس العقلية فلن يفيد بيشء ،ويشبه األمر هنا شخص

ٍ
ٍ
واحدة ،وعىل الرغم من أنه قام بتجريب هذه
بحركة
يغرق وال يجُ يد سوى القيام

احلركة وفشلت يف إنقاذه من الغرق إال أنه مازال يقوم هبا حتى الغرق ،ولكن ليس

كل األشخاص يشبهون هذا الغارق بل إن األمر الطبيعي أن الغارق يجُ رب العديد
من احلركات حتى يفلت من الغرق.

ولعل أكرب مثال عىل ذلك هو توماس أديسون خمرتج املصباح الكهربائي الذي

فشل يف اخرتاع املصباح عدة مرات ومرات ،وعندما ُسئِل ملاذا ُيذكر أنه فشل يف
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اخرتاع املصباح الكهربائي عىل الرغم من أن املهم أنه تمَ َ َّكن من اخرتاعه ،فأجاب

قائلاً  :أنا مل أفشل يف اخرتاع املصباح ولكني حاولت اخرتاعه  9999مرة ونجحت
يف املرة الـ  ،10000ولكنني مل ُأسمي هذا فشلاً عىل اإلطالق ولكنني كنت يف كل
ٍ
مرة مل أمتكن فيها من صنع املصباح كنت أكتشف طريق ًة خاطئ ًة جديدة البد أين

لن أكررها مر ًة أخرى!...

وما فعله توماس أديسون هذا ما أقصده بالتحديد ،وهو أن اإلبداع هو رفيق

النجاح فإن كنت يف كل مرة تقوم بنفس اخلطأ وحتاول أن تنجح بنفس الطريقة
التي مل تنجح هبا -أي أنك تكرر اخلطأ الذي قمت بارتكابه -فلن تنجح بالتأكيد،

ولكنك تستطيع النجاح من خالل االعتامد عىل اإلبداع وتفجري طاقاتك.

وتقول (هيلني كيلر) وهي كاتبة أمريكية وإحدى الناشطات والتي كانت ال

تستطيع الرؤية وال السمع وعىل الرغم من ذلك نجحت يف حياهتا و ُل ِق َبت باملعجزة
اإلنسانية ،كانت تقول احلياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو أال تكون مطل ًقا ،مما

يعني أن اإلبداع أمر رضوري للحياة فحياة بال إبداع تعني حياة بال نجاح تعني ال
حياة من األساس.
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وميكنك االستعانة بهذه اخلطوات لكي تنجح برفقة اإلبداع:

 -1الرتكيز عىل اهلدف.
 -2ال ُتكرر الطريقة نفسها التي مل تنجح يف حتقيق اهلدف هبا بل َج ِّرب طريقة

أخرى.

 -3البد وأن حتاول حتقيق هدف واضح غري مبهم.
 -4جدد نشاطك بشكل مستمر وال خوف من اجلنون فاالنطالق واجلنون مها
املناخ املالئم لإلبداع.

ادوارد دي بونو

"يف التفكري اإلبداعي ليست مشكلة أن تكون على خطأ
وأنت يف طريقك إىل احلل؛ ألنه قد يكون من الضروري أن متر
يف منطقة خطأ كي تصل إىل موقف ميكنك رؤية املمر
الصحيح من خالله"
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األخطاء احلركية اليت يقع فيها املتحدثون

يقع املتحدثون يف عدة أخطاء جتعلنا نقول أن هذا املتحدث أو ذاك فشل يف
حتقيق اهلدف املراد من احلديث ،وذلك ألن  %70من نجاح احلديث يقع عىل
أكتاف املتحدث ،إذ أن املتحدث ُيعترب القائد واملسئول الرئييس عن نجاح احلديث
وحتقيق اهلدف املراد وذلك من خالل قيادة دفة احلديث ،فإن كان ا ُملتحدث إليه

هو ليس قائد احلديث من األساس وترك دفة احلديث للمتحدث إليهم يوجهونه
يمينًا وشاملاً  ،فإن احلديث بالطبع لن

حيقق اهلدف املراد الذي هيدف املتحدث

ٍ
بنسبة كبرية عند ترك
لتحقيقه وذلك ألنه
للمتحدث إليهم فإهنم سيذهبون
الدفة ُ

بموضوع احلديث إىل موضع خمتلف
متا ًما عن املوضوع األسايس للحديث.
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ولعل هذه املشكلة تظهر بشدة لدى القادة واملدربني واملعلمني وكل من

هم يف َم ِ
وضع اتصال مبارش مع املتحدث إليهم ،باإلضافة إىل هذه الفئات فإن
ٍ
شخص آلخر فإنه
احلديث الذي يشمل األشخاص العاديني عند احلديث من

ً
موضع آخر
أيضا قد تظهر فيه مشكلة توجيه ا ُملتحدث إليه لدفة احلديث إىل
ٍ
غري املوضع الذي يرغب به املتحدث إليه والذي يؤدي بطبيعة احلال إىل عدم

حتقيق اهلدف من االتصال اجلامهريي.
وبعيدً ا عن قدرة ا ُملت ََحدَ ث إليهم عىل توجيه دفة احلديث ،وغريها من

األخطاء األخرى التي يقع فيها املتحدثون عند توجيه احلديث -سواء عىل
ٍ
شخص أو أكثر
مستوى االتصال اجلامهريي الذي يتضمن توجيه احلديث من
إىل ٍ
عدد كب ٍ
ري من اجلامهري ،وقد يكون عىل مستوى اتصال مجاهريي مبارش مثل
املؤمترات والفعاليات الكبرية ،أو قد يكون االتصال من خالل وسيلة إعالمية
مجاهريية ،-إال أن اخلطأ القاتل الذي يقع فيه املتحدثون ويقتل احلديث مهام
نجاحا هو.....
كان
ً
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" احلركات اخلاطئة اليت يقع فيها املتحدثون"

نعم إنه خطأ من األخطاء القاتلة حيث أنه يوجد بعض املتحدثني الذين

تحدث إليهم كأن يظل
ُي ْص ِد ُرون حركات يف غري حملها مما يتسبب يف تشتت ا ُمل َ
يسارا أو يمينًا أو يصدر املتحدث حركات غريبة بعينيه.
املتحدث حيرك عينيه ً

كام يقع بعض املتحدثني يف خطأ إصدار إشارات باليد اليرسى أو اليمنى أو

معا مما يتسبب بشكلٍ كب ٍ
ري يف تشتت ا ُملت ََحدَ ْث إليهم بعيدً ا عن موضوع
اليدين ً
احلديث.

كام أنه من األخطاء القاتلة التي تذهب باحلديث يف اجتاه آخر هي وقوع
املتحدثني يف خطأ هزة الرجل أو ارتعاش القدمني مما يسبب التوتر لألشخاص

ا ُملت ََحدَ ث إليهم وال جيعلهم ينتبهون إىل موضوع احلديث.

وبعيدً ا عن املهارات الشخصية التي يتطلبها احلديث فإن مراعاة ا ُملت ََح ِدث ملا

يلبسه وما يقوله وكيف يقوله ،حُيقق اهلدف ا ُملراد من احلديث حُ
ويقق التواصل
الفعال.
َّ
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انتوني روبينز

"لكي تتخاطب مع اآلخرين بطريقة فعالة ،جيب عليك
ً
مجيعا خمتلفون يف الطريقة اليت نفهم
أن تدرك أننا
بها العامل ونستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إىل
األتصال باآلخرين".
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التفكري اإلبداعي املفتاح الذهيب للنجاح

ناجحا يعني ذلك أن حترص عىل اكتساب مهارات التعامل
أن تكون إنسا ًنا
ً

مع اآلخرين ،كام أن النجاح ال يتحقق بدون شعور األشخاص الراغبني يف حتقيق
النجاح بالثقة بالنفس ،كام أن التفكري اإلبداعي هو أحد مقومات النجاح الرئيسية
التي يعتمد عليها األشخاص الناجحون ،و ُيعد التفكري اإلبداعي هو ذاك التفكري
الذي ُي َم ِّكن األشخاص من توليد األفكار التي تتمتع باملزيد من الطاقة اإلجيابية

وذلك عىل عكس التفكري السلبي الذي يفتقد إىل التلقائية واملرونة التي تتوفر يف
التفكري اإلبداعي.
َّ
وال نخُ طئ حني نقول أن التفكري اإلبداعي الذي َي َت َولد من عقلية
تفكر بطريقة إجيابية وليس بطريقة سلبية ،هو املفتاح الذهيب الذي
َّ
ِّ
يمُ َ كن األشخاص الراغبني يف حتقيق النجاح ،فإن كنا نؤكد أن النجاح
له متطلبات فإننا نؤكد ً
أيضا أن كل متطلبات النجاح ترتبط بقدرة
معا يف
األشخاص على التفكري اإلبداعي ،وهذا ما نراه عندما نسرتسل ً
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متطلبات النجاح.:

 -1النجاح يتطلب أن يكون لألشخاص الراغبون يف حتقيق النجاح أهداف
وطموحات يسعون إليها ،ويأيت هذا حينام َي ْن ُشد األشخاص رسالة يؤدوهنا

عىل أكمل وجه ،فهل من ٍ
أحد يفكر بمثل هذه الطريقة سوى من يفكرون
بطريقة إجيابية وإبداعية..؟

 -2النجاح يتطلب أن يكون األشخاص الراغبون يف حتقيق النجاح قادرين

عىل التخطيط للهدف املراد الذي يرغبون يف حتقيق النجاح به ،إذ أن النجاح
ال يأيت نتيجة األعامل الروتينية والعشوائية ُغري املنظمة بل يتحقق عندما يقتني
األشخاص مهارة التخطيط لتحقيق النجاح ،فهل َيت ََو َّفر هذا املطلب سوى عند

األشخاص أصحاب التفكري اإلبداعي..؟

 -3النجاح يتطلب اكتساب األشخاص الراغبون يف حتقيق النجاح مهارة
استغالل الوقت االستغالل األمثل ،ويستطيع األشخاص أن ُي َق ِّسموا وقتهم

ليس بالتساوي كام يظن الكثريين ،فتحقيق النجاح يتطلب تقسيم وتنظيم
الوقت حسب األولوية بحيث ال يقلق الناجحون بشأن استحواذ أولوياهتم
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أمر طبيعي.
عىل معظم وقتهم فهذا ٌ
 -4النجاح يتطلب قدرة األشخاص عن التعبري عماَّ يدور بباهلم بطريقة
سهلة وبسيطة متكن اآلخرين من استيعاهبم وفهمهم وكذلك يتطلب النجاح

قدرة األشخاص عىل فهم واستيعاب اآلخرين وهذه أحد مقومات التفكري
اإلبداعي الذي ُيعد املفتاح الذهبي للنجاح.

 -5النجاح يتطلب حماولة األشخاص مرة تلو األخرى للوصول للهدف
املراد دون اخلوف من الفشل ،إذ أهنم يؤمنون بأن الفشل هو بداية النجاح،
وذلك ألن التفكري اإلبداعي الذي ينتمون إليه وينتمي إليهم اكسبهم روح

ٍ
املبادرة واملبادأة التي ال ختشى املحاولة مر ًة تلو األخرى وكل ٍ
بطريقة
مرة
أفضل.

 -6النجاح يتطلب السعي املستمر وهو ما ال يستطيع فعله سوى أصحاب
التفكري اإلبداعي.
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رينيه ديكارت

"ال يكفي أن يكون لك عقال جيدا .االهم
هو استخدامه بشكل جيد".
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التواصل االجتماعي َّ
الفعال

اإلنسان بطبيعته كائن إجتامعي ال يستطيع العيش بمفرده ،فاإلنسان الطبيعي هو

ٍ
بمعزل عن اآلخرين بل هو الذي يستطيع التواصل مع أفراد املجتمع
الذي ال يعيش
ٍ
بشكلٍ
جيد ،فمن املهم أن جتيد التعامل مع األشخاص املحيطني بك بد ًءا من أفراد
األرسة ثم األصدقاء وزمالء العمل وصولاً لكافة أفراد املجتمع ،حيث أن أطراف
املجتمع يتأثر كلاً منها باآلخر فأنت تؤثر يف اآلخرين واآلخرين يتأثرون بك.

إن التأثري والتأثر يف اآلخرين ُيثبت نظريات غزو ثقافة اآلخر ونظريات التأثري

ٍ
أرضية
والتأثر يف اآلخر وكذلك نظرية الذكاء اإلجتامعي التي هتدف إىل إجياد

ٍ
مشرتكة خالل التعامل مع اآلخرين بحيث يستطيع األشخاص التأثري بشكل إجيايب
يف اآلخرين دون أن يتأثروا بالسلب.

الفعال عىل املستوى الشخيص والعميل
وجيب أال ُيغ َفل دور التواصل االجتامعي َّ

ٍ
بحاجة إىل التواصل مع اآلخرين يف حميط حياته الشخصية وكذلك
واملهني ،فكلاً م َّنا
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الفعال مع زمالئه يف العمل ومع قيادات العمل ً
أيضا ،حيث ُيساعد
التواصل َّ
التواصل االجتامعي عىل َفهم اآلخرين دون احلاجة إىل الكالم الكثري وكذلك القدرة
عىل توصيل املقصد املراد من الكالم أو الفعل أو الترصف يف سهولة.

حُ
ويكى أنه يف أحد األيام كان يوجد أحد امللوك الذي كان خيضع حتت سلطته

كبري من ا ُملقاطعات والبلدان ،ويف أحد األيام أرسل له أحد األمراء الذين
ٌ
عدد ٌ

خيضعون حتت إمرته رسال ًة يف غاية اخلطورة ،فكانت الرسالة التي أرسلها األمري إىل
امللك تنص عىل أن امللك إن مل يوقف العبيد واخلدم الذين يدخلون أرض األمري فإن

األمري سيعلن العصيان ضد امللك وسيتمرد عليه.

وفور وصول رسالة التهديد إىل امللك اقرتح عليه مستشاريه أن يشن حر ًبا ضد

درسا جيعله يف حجمه احلقيقي عندما حُ َيدِّ ث امللك ،وتبلورت آراء
األمري ويلقنه ً
املحيطني بامللك حول رضورة أن يثأر امللك لكرامته ،فكيف ألحد األمراء الذين

خيضعون حتت إمرته يتمرد عليه حُ َ
ويدِّ ثه هبذه الطريقة التي ُتيسء إليه!!.

وبعد هذه األراء التي تلقاها امللك ،ويف حلظة غضب كان من املفرتض أن يقرر

امللك معاقبة األمري ولكن ما حدث كان عكس ذلك متا ًما ،فلقد أرسل امللك رسال ًة
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إىل األمري قدَّ م فيها اعتذاره عماّ اقرتفه اخلدم يف حق مزرعة األمري ،ليس هذا فحسب
ٍ
كهدية له.
بل أرسل امللك مع الرسالة اخلدم والعبيد الذين تعدوا عىل مزرعة األمري

معتذرا عماَّ صدر منه وقدَّ م له فروض الوالء والطاعة ،ومن
فأتى األمري إىل امللك
ً

حينها وهذا األمري هو الذراع األيمن للملك الذي يدين له بالوالء ،مما يؤكد عىل

الفعال.
أمهية التواصل االجتامعي َّ

فالون

"إن ما مييز الكائن البشري هو ميله إىل
اإلجتماع ،فهو اجتماعي بالوراثة"
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الذكاء والدهاء كيف يكون...؟

ُعرف النساء بالذكاء والدهاء وخاص ًة فيام يتعلق بالغرية الشديدة ،ولكن هذه

الغرية التي متتلكها العديد من السيدات سوا ًء كانت يف حملها أو يف غري حملها تدل
ٍ
هلدف أمامها وهي أهنا تريد احلفاظ عىل حب
عىل معنى آخر وهو وضع السيدة

زوجها ورشيك حياهتا ،ف ُتقدم لنا العديد من السيدات يف هذا اإلطار أفكار ذكية

ريا ما حتدثنا عن الذكاء والتفكري اإلجيايب
وجهنمية للحفاظ عىل زوجها ،فكث ً
وكيف تتولد األفكار الذكية لذلك فلن نجد مثالاً يعرب عن الذكاء يف التفكري مثل

الذكاء والدهاء التي متتاز به املرأة التي تغريعىل زوجها ألي ٍ
سبب كان فتكاد تبتكر

أفكارا جهنمي ًة لن ختطر عىل إبليس.
ً

ٍ
ٍ
كبرية،
بصورة
ريا وتغري عليه
ويف أحد األيام كانت توجد امرأة حتب زوجها كث ً

فكان الزوج يرى يف بداية األمر أن هذه الغرية دليل عىل حبها الشديد فكان يتقبل
األمر ،إال أن غرية املرأة كانت غرية عمياء مما جعل الزوج يضجر من هذه الغرية
التي زادت عن حدها وعكرت صفو حياهتم.
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فام كان من زوجها إال أن حتدث معها لكي تقلل من غريهتا الشديدة التي كادت

أن ُتنهي حياهتم الزوجية ،إال أهنا مل تدرك حجم النتائج السلبية التي قد ترتتب عىل
ريا لكي ُي ِّ
وضح هلا أنه البد
هذه الغرية العمياء ،فعىل الرغم من أن زوجها سعى كث ً

أن توجد ثقة متبادلة بينهم ،ولكنها مل تتغري بل زادت غريهتا يو ًما تلو اآلخرَّ ،
فمل
رجلها من التحدث معها بكافة السبل وفقد األمل يف أن تتغري يو ًما ما.

ومما زاد من مشكلة غرية الزوجة أهنا مل تكن قادرة عىل اإلنجاب ،لذلك كانت
ختاف من أن زوجها قد يتزوج عليها أو حتى قد ينفصل عنها ،لذلك كان زوجها
عذرا لغريهتا هذه ،ويف أحد األيام أصيبت الزوجة ٍ
بتعب شديد وقاربت
يتلمس هلا ً

عىل الوفاة ،فكانت املرأة متأكدة أن زوجها سوف يتزوج عليها بعد وفاهتا فسألته
وهي عىل فراش املوت وقالت له هل
سوف تتزوج بعد ممايت فقال هلا ،لقد تعكر
صفو حبنا ولن أكذب عليك سأتزوج.
فقال له إذن تزوج كام تشاء ولكن
أوصيك وأستحلفك باهلل أال تتزوج إال
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بعد أن جيف قربي فوعدها زوجها بتنفيذ وصيتها ،وبعد وفاهتا كان يزور قربها
فيجده غري جاف وظل األمر هكذا لفرتة طويلة وكان الزوج متعج ًبا ومل يستطيع
الزواج بعدها ،ويف أحد األيام كان الزوج يزور قرب زوجته فإذا به يشاهد أخها ينثر
املياه عىل قرب أخته ،فسأله متعج ًبا عىل األمر فقال له هذه وصية أختي أن أرش املياه

كل يوم عىل قربها!...

ولعلنا هنا ندرك ذكاء ودهاء هذه السيدة ،لعنا نجد حلاً ملشكالتنا التي تعرتض
طريق نجاحنا بمثل هذا الدهاء الذي كان يمأل هذه املرأة.

بليس باسكال

العقول الصغرية تناقش األمور اخلارقة للعادة
 ،العقول العظيمة تناقش األمور العادية.
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أنت ذكي أم غيب..؟

شخصا غب ًيا ،حتى أن األشخاص الذين يتسمون بقد ٍر
ال أحد يريد أن يكون
ً

مع ٍ
ني من الغباء يسعون إىل حتسني مهارات الذكاء وتقليل نسبة الغباء ،إذ أن التمتع
بالذكاء هو شعور حمبب إىل النفس البرشية ويشعرها بالتمييز واالختالف بني
اآلخرين.
وليس هذا فحسب بل إن الذكاء
والغباء هو يشء ال يتعلق بك
فقط ،إذ أن الكثري من األشخاص
ُيصدرون العديد من األحكام عىل

اآلخرين سواء بالذكاء أو الغباء،
ولكي ال ُنخطئ عند احلكم عىل

كون األشخاص الذين نتعامل
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معهم يتسمون بالذكاء أو بالغباء جيب أن ندرك عد ًدا من األشياء التي تزيد من

موضوعية احلكم والتي تتمثل يف التايل:
 -1أنه ال يوجد نسبة ذكاء مطل ًقا.

 -2ال يعني أنك تتمتع بالذكاء عىل مستوى الرياضيات والعلوم املنطقية أنك
تتمتع بالذكاء نفسه جتاه العلوم األخرى ،وذلك ألن الذكاء ُي َق َّسم لعدة أنواع

سنذكرها يف السطور التالية.

 -3جيب أن تدرك أن أنواع الذكاء هي تسعة أنواع وال يمكن أن ترتكز كلها
يف شخصية واحدة حتى وإن كانت هذه الشخصية عبقرية كام نقول.
 -4يمكن أن تالحظ متتعك بالذكاء يف أحد األشياء عىل حساب يشء آخر
وهنا يرجع األمر يف أغلب األحيان إىل تأثر الذكاء بعوامل وراثية ،باإلضافة
إىل عوامل بيئية أخرى كالثقافة باإلضافة إىل عدد من العوامل التي جتعل نسبة
الذكاء ختتلف من شخص آلخر ويمكن ذكرها فيام ييل:
 -1عوامل بيئة

106
قصص
قيادية

 -2عوامل وراثية
 -3املرحلة العمرية (السن)
 -4اجلنسية
 -5النوع ( ذكر – أنثى)
 -6الظروف واملالبسات التي حتيط بالبيئة التي يعيش هبا اإلنسان والتي
تتنوع ما بني االجتامعية واالقتصادية

وما سبق ذكره جيعلنا ندرك أنه من اخلطأ أن نصدر أحكام هبا ًء عىل اآلخرين

حينام نصفهم بالذكاء أو الغباء دون مراعاة االعتبارات التي ذكرناها ،والتي يأيت
عىل رأسها رضورة مراعاة أن الشخص الواحد يتمتع بالذكاء يف بعض األشياء
وبالغباء أو عدم املعرفة يف بعضها األخرى ،وكام وعدت يف السطور السابقة أنني
سأذكر أنواع الذكاء والتي تتمثل يف التايل.:
 -1الذكاء الذي يتمتع به مجيع األشخاص هو ما يسمى بالذكاء الطبيعي.
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 -2الذكاء الذي يتمتع به األشخاص عىل املستوى املوسيقي كاحلس النغمي
باآلالت واملوسيقى وهو ما يسمى بالذكاء املوسيقي.
 -3الذكاء الريايض أو ما يطلق عليه ً
أيضا الذكاء املنطقي بكونه الذكاء الذي
يتضح بقدرة األشخاص املرتبطة باألرقام واحلسابات.
 -4الذكاء اجلسدي :وهو يتعلق بقدرة األشخاص عىل التعبري باجلسد عن
رغباهتم وإحتياجاهتم.
 -5الذكاء اللغوي :وهو يتعلق بقدرة األشخاص عىل إجادة التحدث
والكتابة بشكلٍ جيد ،ليعرفوا متي يتحدثوا وماذا يقولوا.

 -6الذكاء االجتامعي :وهو يتعلق بقدرة األشخاص عىل تكوين عالقات
اجتامعية والتعامل مع اآلخرين.
 -7الذكاء املكاين
 -8الذكاء اللفظي
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بلوتراخ

وعاء جيب تعبئته إمنا ً
نارا جيب
العقل ليس
ً
إشعاهلا
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أهمية الذكاء

يعد الذكاء من الصفات التي جيب أن يتحىل هبا مجيع األشخاص لكي يعيش

بنوعا من الذكاء ،وهناك
اإلنسان حياة أفضل ويعالج أمور حياته ومشكالته ً

العديد من املواقف والقصص التي تدل عىل ذكاء أصحاهبا يف التعامل مع أمور

احلياة بام فيها من مشكالت وأمور حياتية فيصبح التعامل بذكاء هو أسلوب حياة.
حُ
ويكى أنه يف أحد األيام كادت هيئة املحكمة أن حتكم عىل أحد األشخاص

بحكم ٍ
قاس فليس بعيد أن ينفذ حكم اإلعدام به أو
املتهمني بارتكاب جريمة قتل
ٍ
األشغال الشاقة طوال العمر ،ومل يكن القتيل غري ًبا عن هذا الشخص املتهم بقضية

القتل بل كانت الضحية هي زوجته.

باالضافة إىل أن كل االهتامات ُتوحي بأن القاتل هو زوج الضحية ،فكان

يتواجد لدى هيئة املحكمة أدلة ُتدين الزوج بقتل زوجته ولكن دون العثور عىل

جثة الضحية ،فكان حمامي املتهم يتشبس بأي أمر خيفف احلكم من عىل موكله أو
ينفي التهمة.
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فيا ترى ماذا يفعل املحامي إلنقاذ موكله فهو يف موقف ال حُيسد عليه بأي حال
من األحوال؟
قرر املحامي أن جيرب أحد احللول التي خطرت عىل باله لتفادي خطر حكم

املحكمة باإلعدام شن ًقا ملوكله ،فقال هليئة املحكمة املمثلة يف القضاة البد وأن
يكون لدى هيئة املحكمة املوقرة دليل قاطع بأن موكيل قد ارتكب جريمة القتل
بحق زوجته.
وإين أقدم لكم دليل قاطع بأن موكيل مل يقتل زوجته ،واآلن اسمح يل سيدي
أن تدخل الزوجة ،فتعجب القضاه من حديث املحامي وكذلك مجيع من يف قاعة
مجيعا يف انتظار دخول زوجة املتهم والتي من
املحكمة من حضور ونظروا للباب ً
املفرتض أهنا ُقتلت وبنا ًء عىل ذلك ُو ِج َهت هتمت القتل إىل زوجها ،فساد الصمت

يف القاعة وانتظر القضاة وهيئة املحكمة لدقائق حتى يروا الدليل القاطع الذي قال
عنه املحامي والذي من املفرتض أن يؤكد أن الضحية مل متت.
وبعد مرور دقائق واجلميع يف حالة ترقب مل يدخل أحد إىل القاعة وهنا قال

حمامي املوكل أن مجيعكم تنتظرون دخول الضحية إ ًذا ليس لديكم أي دليلٍ
قاطع
ٍ
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بأن الضحية قد ماتت ،مما أثار إعجاب احلضور فبدئوا يتهامسون فيام بينهم قائلني

ربام تكون الضحية مازالت عىل قيد احلياة ح ًقا.

وكانت املفاجأة أن القايض حكم عىل املتهم باإلعدام فتعجب احلضور وقالوا
له من املحتمل أن تكون الزوجة مل متت ومازالت عىل قيد احلياة ،فقال القايض
حينام أومهنا املحامي بأن الضحية مل متت اجلميع نظر إىل الباب ولكن الزوج مل
يعطي لألمر اهتام ًما لتيقنه من مقتل الزوجة.
وهذا يوضح لنا أن الذكاء سمة أساسية للتعامل مع األمور احلياتية عىل
املستوى الشخيص والعميل.

ونستون تشرشل

"الذكي من ال يرتكب كل األخطاء
بنفسه ،بل يرتك الفرصة لغريه"
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السالح اآلمن لتطوير املهارات املهنية!...

هيدف األشخاص الناجحني والراغبني يف النجاح لتطوير ذاهتم ومهاراهتم

عىل املستوى املهني وذلك رغب ًة منهم يف حتقيق النجاح يف العمل أو الوظيفة التي
يامرسوهنا ،وذلك ألن النجاح عىل املستوى املهني ال يقل أمهي ًة عن النجاح عىل

املستوى االجتامعي أو املادي أو األكاديمي والعلمي أو الروحي ،فالنجاح عىل
املستوى املهني والوظيفي يؤثر ويتأثر بكافة نواحي احلياة املختلفة.
و ُي َعد تطوير قدرات ومهارات

األشخاص من الناحية املهنية من أكثر
األمور التي تشغل بال املهنيني وذلك ألن
ريا
جمال العمل يف عرصنا احلايل أصبح متغ ً
بصورة كبرية ويغلب عليه ِ
سمة الرسعة
لذلك يتطلب من املهنيني تطوير مهاراهتم
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الوظيفية والشخصية بام يتواكب مع متطلبات العمل وروح العرص ،وذلك
بقصد :
 -1احلفاظ عىل العمل
ٍ
فرصة أفضل
 -2احلصول عىل
 -3إثبات الذات يف العمل
ٍ
ترقية أو عالوة أو مكافأة
 -4الرغبة يف احلصول عىل
 -5إحداث نقلة نوعية يف حياهتم املهنية والوظيفية.
وهنا ال ننكر النتائج اإلجيابية التي حيدثها تطوير وتنمية قدرات
ومهارات املهنيني عىل مستوى العمل فأي تطور حيدثه الشخص بذاته

رش وغري مبا ٍ
يعود بشكلٍ مبا ٍ
رش عىل العمل بشكل ملحوظ ،ولعل ذلك ما
يدفع الكثريين لتطوير مهاراهتم املهنية ومنها تطويرات مهاراهتم عىل كافة
مستويات ومناحي احلياة.
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وعلى املستوى املهين فيوجد شقني متعلقني بالتطوير يتمثالن فيما
يلي.:
الشق األول:

وهو التطوير الذي هيدف إليه قادة ومديري ورؤساء العمل من أجل رفع
مستوى العاملني واحلصول عىل إنتاجية أعىل وبالتايل حتقيق ما يطمحون للوصول
إليه بأعامهلم ومرشوعاهتم احلالية واملستقبلية.
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الشق الثاني:

هو التطور الذي يرغب فيه األشخاص املهنيني واملوظفني من تلقاء أنفسهم

عىل املستوى الوظيفي وذلك رغب ًة منهم يف إثبات ذاهتم عىل املستوى املهني أو
التفاعل مع التطوير الذي تريد أن حتدثه مؤسسة العمل.
ليظهر لنا عىل السطح أن شقي التطوير والتأهيل عىل املستوى املهني يدور حول
عنرص أسايس وهو العنرص البرشي املتحكم يف سياسات العمل " القادة ورؤساء
العمل" واملسئول عن أداء األعامل واألنشطة املهنية والوظيفية ،مما ينبهنا ألمهية
تطويرات مهارات وقدرات العاملني عىل املستوى املهني من ناحية و حتفيزهم
ً
أيضا عىل تطوير قدراهتم الوظيفية من تلقاء أنفسهم.
وميكن إحداث ذلك من خالل:

 -1تقييم العاملني من قبل أنفسهم ومن قبل مؤسسة العمل.
 -2تنمية رغبة التعلم املستمر يف نفوس املهنيني.
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 -3اكتساب املهارات والقدرات الناقصة والضعيفة لدى املهنيني مع توطيد
املهارات التي يتمتعون هبا.
 -4وضع هدف واضح من قبل مؤسسة العمل تسعى لتحقيقه وترشك
املهنيني يف حتقيقه.
 -5تنظيم الوقت والتخطيط هو السالح اآلمن لتطوير املهارات املهنية.

ونستون تشرشل

"اذا أحس أحد انه مل خيطأ ابدا يف حياته ,فهذا
يعين أنه مل جيرب أي جديد يف حياته"
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مسات سلبية جتعل منك شخص مرتدد

أن ُت َع ِّود نفسك عىل إجياد أكثر من بديل لالختيار بينهم عند اختاذ القرار الذي

ُيمليه عليك موقف ما هو أمر يمنح األشخاص املرونة يف اختاذ القرار ويبث يف

صدورهم الثقة بالنفس ،حيث أصبحت مشكلة عدم القدرة عىل اختاذ القرار
والرتدد يف اختاذ الفعل املناسب أمر متكرر بني العديد من األشخاص ويف كث ٍ
ري من
احلاالت ،هو باألحرى يظهر عند
الشخصيات ِ
املامطلة والتي ختاف

من الوقوع يف اخلطأ.
ولكن الرتدد لن جيعله يتخذ
خطوات ثابتة نحو األمام ،بل
إن الرتدد يخُ رسك الكثري والكثري

من الفرص ،ولكن يف احلقيقة
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ِ
ِ
الواحدة القائمة بحد ذاهتا بل إن الرتدد يعد من
املشكلة
أن الرتدد ليس هو

األمور التي تتضمن عد ًدا من املشكالت التي يعاين منها األشخاص مجل ًة
ِ
بعدة سامت سلبية
واحد ًة بحيث يتسم األشخاص املرتددين يف اختاذ القرار
ٍ
بعدد من
تؤهلهم بجدارة لعدم القدرة عىل اختاذ القرار فيتسم األشخاص
السامت السلبية تؤهلهم بجدارة لعدم القدرة عىل اختاذ القرار ويمكن اإلشارة
ملثل هذه السامت فيام ييل.:
شخصا متحملاً للمسئولية غري قادر عىل اختاذ القرار أو
 -1هل ترى
ً
يتسم بالرتدد القاتل..؟

بالطبع ال فإن عدم املسئولية يتسم هبا األشخاص املرتددون وتنتج عنها
ً
أيضا ،فال تكون إال يف األشخاص املتخاذلني والتي يقع من ضمنها
املرتددون.
 -2وهل رأيت من قبل أشخاص ال يبادرون للقيام بأفعال بسيطة يومية
غري املرتددين الغري قادرين عىل اختاذ قرار ما...؟
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بالطبع ال؛ وذلك ألن الرتدد سلوك ينتج من جراء سلوكيات وأفعال
األشخاص التي تصبح عاد ًة هلم وترسخ عندهم أما سمة الرتدد والعجز
عند األشخاص إما أن ترسخ لشعور األشخاص باملسئولية وبالتايل ممارسة
سلوكيات إجيابية ال يأيت من ضمنها السلوك السلبي املزعج وهو الرتدد.
 -3ومن السامت األخرى التي تظهر من ضمن أعراض عدم القدرة عىل
اختاذ القرار هو إصابة األشخاص بأعراض القلق بشكلٍ
مزعج ،إذا أن
ٍ

األشخاص املرتددين يكونون من أكثر الشخصيات التي ُتعاين من القلق
الغري الطبيعي وهترب من واقعها وهو سلوك تعاين منه الشخصيات التي
تعاين من خللٍ ما يف الشخصية.
 -4كام يتسم األشخاص الذين يقعون يف شباك الرتدد من امليل إىل

ٍ
مرحلة تالية وهو ما يسمى بالتسويف
تسويف األمور وترحيلها إىل
والتأجيل ً
أيضا ،وهو ما ُي َر ِّسخ شعور لدى األشخاص بعدم وجود أدنى

مشكلة من تأجيل اختاذ القرار.

120
قصص
قيادية

ولعلنا شاهدنا بأنفسنا بعد ما استعرضناه للسامت التي تؤهل األشخاص
لسلوك مسلك الرتدد وعدم اختاذ القرار من غلبة السلبية عليهم وهو ما يرفضه

الناجحون فالبد أن نرفض السلبية يف حياتنا لكي ال ُترغمنا عىل الوقوع حتت
سيطرة الرتدد.

ونستون تشرشل

املتشائم يرى الصعوبة يف كل فرصة ،واملتفائل
يرى الفرصة يف كل صعوبة.
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العقل و قوة املالحظة

ليست كل املعلومات تأيت جاهزة ومرتبة لكي يستخدمها اإلنسان ،لذلك
يعتمد األشخاص عىل قوة املالحظة التي غال ًبا ما تشبه من يبحث عن إبرة وسط
كوم قش ،بحيث تعني قوة املالحظة قدرة العقل عىل تسجيل ما حيدث سواء ما

يراه أو ما يسمعه أو ما حيسه ،حيث أن قوة املالحظة ُتقاس بمدى صحوة العقل
ويقظته عند إدراك األشياء واألشخاص املوجودين يف البيئة التي حتيط بالشخص
والتي تتطلب منه أن يكون قوي املالحظة.
ونجد العديد من األشخاص الذين يتمتعون بقوة مالحظة عالية ويظهر
ذلك عليهم من خالل مالحظاهتم ألدق التفاصيل وأبسط األشياء ،فمثل هؤالء
ص كالمك بام كنت ترتديه من ملبس وما كنت
األشخاص جتدهم يتذكرون َن َّ

تأكله ،بحيث ينتبهون ألصغر التفاصيل التي قد ال ينتبه إليها األشخاص.
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وحيتاج األشخاص لقوة املالحظة يف كافة ترصفاهتم وأفعاهلم ،إذ أن املواقف
واألحداث التي يتسم فيها األشخاص بقوة املالحظة ال يكون عرضة السرتجاع
ما حدث فيها بصعوبة ،والتي تتسبب يف إجهاد عضالت املخ باإلضافة إىل أخذ
وقت إضايف أزيد من األشخاص الذين اتسموا بقوة املالحظة.
ويظهر ذلك عند إجراء اختبارات قوة املالحظة التي تعتمد عىل اختبار قوة
عمل اخلاليا العصبية والسمعية واحلسية ،باإلضافة إىل اختبار مدى استخدام
األشخاص ملهارة التفكري ،ويكون األشخاص القادرين عىل التفكري بشكلٍ
أفضل وربط واستنتاج األشياء من
املعلومات واملواقف واألحداث التي
يتعرضون هلا هم أكثر األشخاص
الذين يتمتعون بقوة املالحظة.
وال نستطيع أن ُننكر أن قوة
املالحظة تتأتى من قوة انتباه

األشخاص لمِ ا حيدث حوهلم.
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كام أنه البد أن نعرف أن مجيع األشخاص بحاجة إىل تقوية مهارة قوة املالحظة
ولكن يتفاوت األشخاص يف مدى حاجتهم إىل مهارة قوة املالحظة إذ أنه يوجد
عدد من األشخاص حيتاجون إىل توافر مهارة قوة املالحظة كرشط من رشوط
نجاح هذه الشخصيات ،ويأيت عىل رأس هذه الشخصيات:
 -1القادة
حيث البد أن يتمتع القادة من املدربني واملعلمني بمهارة قوة املالحظة ،وذلك
للتواصل اجليد مع املقودين باإلضافة إىل القدرة عىل استغالل مهاراهتم.
 -2ومن الوظائف ً
أيضا التي تتطلب مهارة قوة املالحظة ،هي كلاً من رجال
الرشطة واألطباء باإلضافة إىل املهندسني واملصممني واخلطاطني وغريهم من
الوظائف التي حتتاج إىل قوة املالحظة.
والبد أن يعرف األشخاص أن قوة املالحظة تأيت من خالل التدريب واملامرسة،
إذ أنه بدون احلرص عىل تقوية عضالت العقل فإن مهارات التفكري تقل بشكل
تدرجيي ،فمثلام حيرص األشخاص عىل ممارسة التامرين الرياضية لكي حيافظوا
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عىل أجسامهم من الوخم هكذا ً
أيضا حيتاج العقل للتدريب من أجل احلفاظ عىل
القدرات الذهنية التي يأيت عىل رأسها قوة املالحظة.

ديفيد هيوم

"اجلمال ليس خاصية يف ذات األشياء بل يف
العقل الذي يتأملها"
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القواعد الذهبية للتعامل مع زمالء العمل

حيتاج اإلنسان إىل أن يعمل يف بيئة عمل صحية تساعده عىل اإلبداع واالبتكار
يف العمل بام يعود بالنفع عىل األشخاص أنفسهم حتى حيققوا ذاهتم ويرتقوا يف
أعامهلم ،وكذلك العمل يف بيئة عمل صحية يعود بالنفع عىل مؤسسة العمل ذاهتا
بحيث تستطيع اإلدارة توجيه املوظفني والعاملني إىل حتقيق األهداف والعمل وف ًقا

إلسرتاتيجية العمل يف سهولة ويرس.
فإن كان اإلنسان عىل املستوى الشخيص عرضة حلدوث املشاحنات واملزايدات
بصورة متكررة يف عالقاته االجتامعية بني األصدقاء والعائلة إن حدث سوء تفاهم،
فام بالك بالوضع الذي قد تأول إليه األمور عند حدوث املشاحنات من جراء سوء
التفاهم بني الزمالء يف إطار مناخ العمل...؟
حيث أن املوظفني والعاملني يعكسون بتعامالهتم وتفاعالهتم مع العمل ومع
اآلخرين بيئة العمل التي يعملون فيها ،بحيث يؤدي كل عامل دوره يف إطار
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األدوار التي حتددها إدارة العمل يف املنظامت واملؤسسات ،وإيام ًنا بأمهية التعامل
الفعال يف بيئة العمل بني الزمالء نقدم عدد من القواعد الذهبية للتعامل مع زمالء
َّ

العمل فيام ييل.:

 -1احرص عىل التعرف عىل زمالء العمل ،فالبد أن تعرف مع من تتعامل
من حيث اسمه ،باإلضافة إىل أن تعرف شخصية زمالء العمل لكي تستطيع
َفهمهم والتعرف عىل املدخل األسايس لشخصية كلاً منهم ،حيث أن االحتكاك

مع زمالء العمل مرة تلو األخرى يسمح لك بالتعرف عىل زمالء العمل بام
يساعد عىل التواصل الفعال بني زمالء العمل.
 -2احرص عىل أال تغضب من اآلخرين عند توجيه النقد إليك أو عند
تقديم املالحظات إليك من قبل زمالء العمل ،حيث أن مناخ العمل الصحي
هو الذي ال جيب أن تتعامل فيه مع االنتقاد عىل أنه إهانه ،فيجب أن تضع يف
احلسبان أن االنتقاد ما هو إال وسيلة للوصول إىل حتقيق اهلدف املراد ،فيجب
أن تتعامل عىل أن ردود أفعالك وردود أفعال اآلخرين تساعد عىل تعديل
السلوك.
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ُ -3يمكنك أن تستعني بزمالء العمل الذين لدهيم خربة سابقة يف نفس جمال
العمل لكي تتعرف عىل أجواء العمل وتكتسب اخلربات من أهل اخلربة يف هذا
املجال ،وخاص ًة وأنه البد أن حترص عىل االستامع أكثر من التحدث يف بداية
العمل لكي تراقب األمور عن كثب وتستطيع حينها أن تقيم األمور.
 -4احرص عىل طرح األسئلة لكي حتصل عىل اإلجابات الوافية التي جتيب
عىل ما يدور بعقلك وإن مل حتصل عىل إجابات كافية فيمكنك أن تعتمد عىل
ذاتك وتبحث وتطلع ،كل هذه األمور ترجع بالنفع عليك وتساعد عىل تطوير
الذات والتقدم يف العمل.

مايكل جوردان

"املوهبة جتعلك تفوز باأللعاب ،ولكن العمل
اجلماعي جيعلنا حنصد البطوالت".
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الناجحون يفكرون بثالثة طرق ختتلف عن اآلخرون

طريقة تفكريك هي الطريقة التي ُتعرب عنك دون أن تتحدث ،فطريقة تفكريك
تكشفك كمن يقف أمام املرآة جمر ًدا من كل يشء ،لذلك فطريقة التفكري ختتلف
عند الناجحني عن الفاشلني ،ح ًقا إن طريقة تفكري األشخاص الناجحني هي التي
جعلتهم يتميزون يف حياهتم عن غريهم من األشخاص ،فالتفكري يلعب دور
حموري يف توجهات الناجحني
وذلك بعكس اإلنسان الفاشل
الذي تدفعه طريقة تفكريه إىل
الفشل.
فالفكر الواعي هو الذي
ينجم عن العقل الواعي الذي
يمتاز به الناجحون وألن
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اإلنسان الناجح يعتمد عىل طريقة تفكري مميزة تمُ َ ِّكنَه من النجاح فكان البد وأن

ُنلقى الضوء عىل طريقة تفكري الناجحني.

 -1دائماً ما ينظر الناجحون إىل احلياة بنظرة أعم وأشمل من النظرة الضيقة
التي ينظر هبا اآلخرون إىل احلياة ،وهذا جيعلهم يرون األمور من أكثر من زاوية
مما يكسب األشخاص الناجحني اخلربات واملهارات التي تتزاحم يف األذهان
عند اعرتاض املشكالت يف طريقهم.
ويمكننا االستفادة من طريقة الناجحني بنظرة شاملة وليست ضيقة لألمور
يف أن التفكري بمثل هذه الطريقة يكسب األشخاص اخلربات والتجارب ،وال

جيعلهم خيشون خوض التجارب اجلديدة وخاص ًة حال تعرضهم ألي أم ٍر
وحدِّ ق جيدً ا لتبتعد عن النظرة الضيقة كالناجحني.
طارئ ،لذا َو ِّسع نظرتك َ

 -2يفكر الناجحون برتكيز وذلك عىل عكس األشخاص الفاشلني الذين
يفشل تفكريهم بسبب تشتت أفكارهم والذي يؤثر بالطبع عىل أفعاهلم ،كام
أن األشخاص الناجحني يستطيعون أن يوجهوا طاقتهم الوجهة الصحيحة،
ف ُيويل الناجحون االهتامم األول يف حياهتم إىل األولويات ،وال يقترص الرتكيز
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عىل الرتكيز عىل أمر واحد فقط بل يمتد إىل الرتكيز عىل النتائج والقدرة عىل
حتليها بشكل جيد.
ويمكن االستفادة من طريقة الناجحني التي تعتمد عىل الرتكيز بحيث نبعد
وخصوصا وأن
األشياء التي ليست عىل رأس أولوياتنا لكي ال يتشتت التفكري
ً

الدراسات التي ُأجريت عىل عدد من الناجحني أثبتت أن الرتكيز عىل مهام

وأمور حمددة جيعل األشخاص قادرين عىل النجاح بشكلٍ أفضل ،لذا فكر برتكيز
كالناجحني.
 -3كام أن الناجحني يملكون طريقة تفكري إبداعية ومميزة أي أن الناجحني
ال يسعون لتقليد اآلخرين بتا ًتا وإن ُأعجبوا بأفكارهم فإهنم حيرتمون هذه
األفكار وأصحاهبا دون رسقة أو تقليد منهم ،ولكن املميز يف فكر الناجحني
اإلبداعي أهنم دائمي السعي نحو تطوير األفكار وإضافة اجلديد إىل ما توصل
إليه اآلخرين.
ويمكن االستفادة من طريقة تفكري الناجحني اإلبداعية بأن اإلبداع يساعدك
عىل الوصول للهدف املراد بسهولة متخط ًيا كل الضغوط ،كام أن األفكار املبدعة
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هي أفكار ال تعود بالنفع عىل الناجحني فقط بل تعود عىل اجلميع فيمكنك
االستفادة منها وتطويرها ،لذا فكر بإبداع كالناجحني.

جورج إليوت

النجاح سالمل ال تستطيع أن ترتقيها و يدك
يف جيبك
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النجاح....يبدأ بالتخصص

يف ظل ما يشهده العامل من ثورة يف جمال املعرفة وتقدم كبري يف جماالت
التكنولوجيا ،والبحث العلمي .أصبح من الرضوري االعتامد عىل التخصص يف
العالمِ املوسوعي ،أو اخلبري
جماالت احلياة كافة ،فلم يعد هناك ما يمكن أن نسميه َ
نجاحا أكثرها بح ًثا عن
الذي يعرف كل املجاالت ،ولذلك جتد أكثر املؤسسات
ً

أهل املجال ،واملتخصصني يف علومهم ،ببساطة ألن التخصص يعطي درجة أكرب
من الرتكيز ودرجة أكرب من اإلبداع والقدرة عىل إجياد احللول للمشكالت ووضع
اخلطط ،التي تساعد عىل نمو املؤسسات واهليئات بل واملجتمعات.
وهذا اإليامن بالتخصص مل يعد ُم ْن َص ًّبا عىل العلوم واملعارف العلمية ،بل أصبح

متعل ًقا وبشكل كبري بالعلوم واملعارف اإلنسانية ،فأصبحت املؤسسات واهليئات
تستعني باملتخصصني يف التنمية البرشية والتطوير واإلبداع لالستفادة من كل
حديث وجديد يف هذه املجاالت .
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مع بداية القرن التاسع عرش يف الواليات املتحدة األمريكية ،اجته كثري من

األمريكيني نحو الغرب األمريكي بح ًثا عن الذهب الذي ظهر بكثرة يف تلك
املنطقة وأصبح حلم الكثريين الوصول إىل كنوز الغرب املدفونة ،ومن بني هؤالء
رجل من كولورادو ،بدأ بالبحث عن الذهب يف قطعة أرض اشرتاها ،وبالفعل
وجد كتله من الذهب ،ولكن لكي يتم استخراجها ال بد من استخدام معدات
تنقيب وحفر كبرية وكثرية .
عاد الرجل إىل بيته ليتمكن من إحضار اآلالت واملعدات الالزمة للحفر ،وبدأ

يف مجع املال من أصدقائه ،وأهله وفعلاً استطاع مجع ما يكفي من املال ليبدأ عملية
التنقيب ،والبحث عن الذهب مرة أخرى .
استمر الرجل يف احلفر لكنه مل حيصل عىل يشء من ذلك فأصابه اليأس ،والتعب
يأسا
فاضطر إىل بيع معدات التنقيب ألحد جتار اخلردة ،وباع األرض وعاد إيل بيته ً
حزينًا عىل ضياع كنزه الذي طاملا حلم به .

أما تاجر اخلردة فكان أوسع أف ًقا وأكثر خربة ،فاستعان بأحد علامء اجليولوجيا
الذي أحرض خرائطه وأدواته ومعدات بحثه وبدأ يف العمل واستنتج أن األرض
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مليئة بالذهب ،وأشار عليهم باحلفر يف منطقة معينه ،ووجدوا الذهب وبكميات
كبرية ،والعجيب أن الذهب ظهر عىل بعد ثالثة أقدام فقط من املكان الذي كان
حيفر فيه صاحب األرض األول.
إهنا اخلربة والتخصص ،لقد اعتمد الرجل األول عىل القوة واملعدات ،ومل

يستعن بمتخصص فأضاع جهده وماله ،وأضاع الكنز ً
أيضا ،أما الرجل الثاين
فقد استعان بأهل اخلربة واملتخصصني يف جمال األرض ،فاستطاع أن حيقق حلمه
ويصل إىل الكنز .
إننا بحاجة إىل اإليامن بالتخصص ،وأن نستعني بأهل اخلربة يف أي جمال ألن
ذلك هو السبيل نحو تقليل الوقت ،واجلهد وحتقيق النجاح.

رونالدو اسبورت

إذا مل حتاول أن تفعل شيء أبعد مما قد أتقنته ,
فأنك ال تتقدم أبدا.
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ِّ
انتبه و َركز!....

عندما نتحدث عن الرتكيز فنجد أننا البد وأن نتحدث عن االنتباه وتشتت
االنتباه ،فإن كنت تنتبه ملا تفعله فإنك تتمتع بمهارة الرتكيز وأما إن كنت ال

تستطيع الرتكيز يف اليشء الذي تفعله فيعنى ذلك أنك ُتعاين من تشتت االنتباه،
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إذ أن الرابط املشرتك يف الرتكيز وعدم الرتكيز هو االنتباه ،وهذا يدفعنا لنتعرف
عىل االنتباه والذي ُيعرف بأنه عملية تركيز الشعور عىل يشء بعينه بحيث يكون
االنتباه هو ا ُملحدد األول للسلوكيات والترصفات.

عندئذ ينتبه األشخاص ألفعال وأقوال وترصفات معينة بشكلٍ إرادي أو
شكل قرسي أو بشكل تلقائي ،فاالنتباه التلقائي هو الذي حيدث يف حالة سامع
أو رؤية األشخاص ليشء ما يميلون إليه فيثري انتباههم بشكل تلقائي.
واالنتباه القرسي وهو االنتباه الناتج عن توجه أحد األفراد لك برضورة االنتباه
والرتكيز عىل فعل معني مثل أن ينبهك مديرك لتنتبه حلديثه أو إىل أال تكرر فعل

معني ،وكذلك عندما حيدث لك يشء مفاجيء فإنك تنتبه بشكل قرسي رغماً عنك.
يف حني أن االنتباه اإلرادي هو مقدار اجلهد الذي تسعى لبذله لكي ُت َر ِّكز

عىل يشء معني وتنتبه له بإرادتك ،وقد يكون االنتباه اإلرادي نابع عن حبك
لليشء الذي ُتريد االنتباه إليه مثل أن تنتبه حلديث شخص حتبه ،وقد يكون
االنتباه اإلرادي ليشء ممل أو جيب أن تنتبه إليه مثل االنتباه بإرادتك لالستامع إىل
املحارضات الدراسية.
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واآلن نحن متفقون أن الرتكيز يعني االنتباه لليشء الذي تفعله أو اهلدف
الذي تريد أن تصل إليه ويعني ذلك أن تشتت االنتباه هو الذي يعيق الوصول
للهدف والرتكيز عليه ،فيا ترى ما الذي يشتت االنتباه..؟
 -1كثرة وجود األشياء أمامك جتعلك مشتت االنتباه ،فحني تريد أن تقرأ
كتاب ال جيب عليك أن تضع غريه أمامك لكي ال يتشتت انتباهك وكذلك
حينام تعمل جيب أال تضع أمامك ما يشغل بالك ويشتت انتباهك.
جالسا عىل مقعد غري مريح وقد يكون املكان الذي جتلس فيه
 -2قد تكون
ً
ألداء أعاملك مكان غري نظيف أو ميلء بالطاقة السلبية ،كل هذه األشياء

تتسبب يف تشتيت االنتباه فاحرص عىل أن تتواجد يف مكان جيد التهوية
ومريح.
معا وهذا ليس إال تشتيت
 -3قد ترى أنه من األفضل أن تقوم بعدة مهام ً

لالنتباهِّ ،
ثم تستطيع
فركز عىل مهمة تلو األخرى لكي ال ُتشتت انتباهك ومن َّ
حتقيق املراد.
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 -4االنشغال بوسائل السوشيال ميديا واستخدام اهلاتف املحمول أثناء العمل
يشتت االنتباه ً
أيضا ،فابتعد عن فعل ذلك.

 -5عدم احلصول عىل الراحة واالسرتخاء يتسبب يف تشتت االنتباه فال تفعل
ذلك لتنعم بالرتكيز وقوة االنتباه.

ً
مفيدا  ،فهو يساعد
"ضغط الوقت ميكن يف الواقع أن يكون
على تركيز الذهن و عدم التفكري يف التسويف  ،و خفض

روبرت هيلر

عدد البدائل اليت ميكن التفكري بها"
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إنك  ...تذكرهم

كثري ًا ما متر علينا مواقف نتعرض فيها للحرج بسبب نسيان اسم إنسان معني

 ،وجتد هذا األمر بني مجيع البرش تقري ًبا  ،فعندما ُنقابل إنسا ًنا ونتعرف عليه تظل

صورته واسمه يف الذاكرة املؤقتة يف عقولنا ،فإذا انتهت مهمتنا معه أو مر املوقف،
بعدها تبدأ الذاكرة يف التخلص من تلك األسامء والصور تدرجي ًيا إال إذا حدث

ما جيعلها تعود للظهور مر ًة
أخرى ،واحلرص عىل تذكر
األسامء ُيعد من نواحي التقدير
واالهتامم التي تدفع نحو األلفة
والتقارب ،ويعترب الكثريون
عملية نسيان األسامء من نواحي
اإلمهال وعدم االهتامم ،ففي
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صباحا عندما َت َقدَّ م شاب
إحدى حمطات البنزين كانت الساعة ُتقارب العارشة
ً
للعمل  ،واجتاز كل االختبارات اخلاصة بالوظيفة املحددة وهي التعامل مع
اجلمهور بشكلٍ مبا ٍ
رش يف عمليات متوين الوقود داخل املحطة ,ومرت األيام وكان

هذا الشاب قد اثبت كفاءته ومهارته يف التعامل مع كافة الزبائن ،الذين يتوافدون
عىل املحطة فلم حيدث أن اشتكى أحد منه ،بل إن كل الزبائن يسألون عنه وحيبون
احلديث إليه ،وما كان ذلك االهتامم من الزبائن هبذا العامل إال ألنه دائماً ينادي

زبائنه بأسامئهم ،مما أثار فضول الكثريين كيف له أن حيفظ كل تلك األسامء التي
متر عليه عىل مدار اليوم ،بل إنه يعرف وظائف الكثريين منهم .
لقد كان هذا الشاب يتمتع بالقدرة العالية عىل الرتكيز وحب للعمل ،مما دفعه
إىل أن يصنع البهجة لكل املحيطني به من الزبائن الذين يمرون عليه كل يوم،
سحرا ولكنه كان يملك ما
ويتبادلون معه احلديث ،مل يكن هذا الشاب يملك
ً
يقدمه للناس وهو االهتامم .

أثار هذا التفاعل الكبري بني هذا العامل والزبائن فضول الكثريين بمن فيهم
املدير الذي سأله متعج ًبا :كيف حتفظ أسامء كل العمالء الذين تتعامل معهم ؟!!
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فرد الشاب يف ثقة :إنه أمر بسيط يا سيدي ،فقط أنا أكتب اسم كل عميل عىل غطاء
خزان الوقود اخلاص بسيارته ،فعندما ُيقبِل أنظر إىل االسم وأناديه به.

ٍ
بسيط وفكرة
لقد استطاع هذا الشاب أن جيذب قلوب هؤالء الزبائن بيشء
متواضعة ،أال وهي جعلهم يشعرون أهنم مهمون لديه ،فهو حريص عىل حفظ
أسامئهم والسؤال عن أحواهلم.
خاصا ،ويعطي
طابعا ً
إننا بحاجة إىل هذا الشعور باالهتامم .فهو يضيف للحياة ً

قيمة للتقارب والود ،ويف جمال العمل إذا اتبع املديرون هذه السياسة ،وهي االهتامم

باألمور البسيطة يف حياة املوظفني ،فسوف ينعكس ذلك بشكلٍ كب ٍ
ري عىل حبهم
للعمل واستعدادهم للعطاء والتفاين ،إننا نضيع عندما نشعر باإلمهال وعدم االهتامم
" قد تنسى الذي ضحكت معه ،ولكن لن تنسى الذي
بكيت معه "

جربان خليل جربان
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أهمية حتسني األوضاع املالية

يف كثري من األحيان تطل عىل حياتنا األزمات املالية ونجد أنفسنا يف حاجة
ماسة إىل رضورة حتسني األوضاع املالية ،ليس هذا فحسب ،فليس األشخاص
الذين يعانون من سوء األوضاع املادية هم فقط الذين يرغبون يف حتسني األوضاع

املادية بل إن األشخاص التي تكون أوضاعهم املالية جيدة هم ً
أيضا من أكثر
الفئات التي تسعى إىل حتسني تلك األوضاع من أفضل إىل أفضل وأفضل ،وبل
ذلك ما يميز األشخاص الطموحني عن غريهم.
فإن اضطرتك الظروف إىل أن تحُ َ ِّسن أوضاعك املالية أو مل تنتظر أن تضغط

عليك الظروف ،فإن حتسني األوضاع املالية ينبع عن اقتناع داخيل بالرغبة يف
حتسينها أو نتيجة للحاجة املاسة إلحداث تغيري عىل املستوى املادي ،ويف كلتا
احلالتني فإننا نبحث عن القرار الذي يصدر من أجل تغري األوضاع املالية ليشعر
األشخاص بالتحسن املادي الذي ينعكس عىل كافة جوانب حياهتم.
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وتوجد العديد من الدروس املستفادة من إحداث التغيري عىل املستوى املايل
والتي يمكن إلقاء الضوء عليها فيام ييل.:
 -1حتسني األوضاع املالية يكمن يف يدك ،فمهام ُأغلقت أبواب وفرص
العمل فليس هناك أفضل من اختاذ قرار حتسينها بدلاً من الرضوخ لسوء تلك

األوضاع.
مرتاحا
ُ -2ك ْن عىل استعداد للتضحية بوقتك وجهدك من أجل أن تصبح
ً
ماد ًيا ،صحيح أن العديد من األغنياء حصلوا عىل ثرواهتم وأمواهلم بالوراثة،

ولكنهم إن مل حيافظوا عليها فلن تبقى هلم ،مما يشعرنا باحلاجة املاسة إىل بذل
املجهود املناسب للتحسني املراد إحداثه.
 -3تواجد يف بيئة األشخاص الناجحني ماد ًيا ومهن ًيا مثل التواجد يف بيئة
املستثمرين ورجال األعامل وال ُتجار وأصحاب املرشوعات ،فكل هؤالء
فرص لتطوير وحتسني األوضاع املالية عىل أرض الواقع ،وكذلك كام هو

معروف بأن "حماوطة اإلجيابية" حتث عىل اإلجيابية وتدفع إىل التفكري بشكل

إجيايب ً
أيضا.
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 -4احرص عىل أن تبني عملية حتسني وتطوير اجلوانب املالية عىل أساس
ٍ
بطريقة
صحيح وذلك من خالل أن ُت َو ِّفر جزء من املال من أجل استثامره
صحيحة ،فعملية تطوير النواحي املالية يف حياة األشخاص تكون أسهل عند

قدرا من املال من أجل استثامره أكثر من فرص
األشخاص الذين ُيو ِّفرون ً

نجاح األشخاص الذين ال يدركون ذلك.
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 -5ضع يف بالك أن املال هو جمرد وسيلة لكي حيصل اإلنسان عىل حياة أفضل
وليس هد ًفا يف حد ذاته ،لذلك يسعى األشخاص الراغبني يف النجاح يف توفري
املال الالزم لتحقيق أهدافهم وطموحاهتم لكي ال يتسبب سوء األوضاع املالية
يف تعجيزهم عن حتقيقها.

مصطفى حممود

السعادة ال ميكن أن تكون يف املال أو القوة
أو السلطة بل هي يف (( ماذا نفعل باملال و
القوة و السلطة)).
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تعرف على مهاراتك يف قصة...؟

ٍ
إنسان م َّنا بالعديد من القدرات واملهارات التي متيزه عن غريه،
أنعم اهلل كل

فجميعنا بال استثناء نتمتع بنعم اهلل سبحانه وتعاىل ،وم َّنا من يعرف قدراته

ومهاراته التي أعطاها اهلل له وم َّنا من ال يعرف املهارات والقدرات التي منحه اهلل
إياها فيعيش ويموت هؤالء األشخاص دون أن يستفيدوا مما أنعم اهلل عليهم به،
وذلك بعكس األشخاص القادرون عىل اكتشاف قدراهتم ومهاراهتم.
ويكفي أن األشخاص الناجحني هم أنفسهم األشخاص الذين استطاعوا

اكتشاف قدراهتم ومهاراهتم مما َم َّكنَهم من استغالل مهاراهتم االستغالل األمثل
وبالتايل استطاعوا النجاح وحتقيق أهدافهم وطموحاهتم ،وهذا حُيفزنا لرضورة
اكتشاف مهاراتنا وقدرتنا لالستفادة هبا واستغالهلا أفضل استغالل لكي يستطيع
املرء حتقيق هدفه وحيصل عىل حياة أفضل ،فهل تعتقد أنك تستطيع أن حتصل عىل
حياة أفضل دون أن تتعرف عىل مهاراتك وقدراتك التي تؤهلك لذلك...؟
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بالطبع سيكون األمر صعب للغاية فهو يشبه إنسان يميض يف صحراء ويكاد
يموت من العطش وحيمل عىل ظهره حقيبة هبا زجاجة مياه يستطيع أن يسد هبا

عطشه ولكنه ال يعرف أنه حيمل املياه معه ،ومشى طري ًقا طويلاً لكي يصل إىل
الصخرة التي يقولون أنه يوجد حتتها املياه ،وبعدما وصل إىل الصخرة ظل يرضب
الصخر بآلة حادة عىل أمل أن خترج له مياه تروي عطشه و ُتنقذه من اهلالك وسط

الصحراء!....
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ال تتعجب فإننا مجيعنا نحمل زجاجة املياه التي حيملها رجل الصحراء ،وإما أن
نميض يف احلياة ونحن مطمئنون أن معنا من املهارات والقدرات ما يؤهلنا إىل حتقيق
أهدافنا وطموحاتنا ونستغل مهاراتنا بالفعل ،أو نميض مثل رجل الصحراء الذي
مل يكتشف املياه التي ترمز لقدراته ومهاراته وظل ينحت الصخر دون جدوى.
ولذا نجد أنه توجد حاجة ماسة لكي يكتشف اإلنسان قدراته ومهاراته لتعينه

عىل حتقيق أحالمه وطموحاته وأهدافه ،إ ًذا كيف يكتشف اإلنسان مهاراته ....؟

 -1تيقن أن اهلل منحك من امليزات والقدرات ما مل يمنحه لغريك فال تقلق
وال تنظر ملزايا اآلخرين ،فأنت ً
أيضا متلك ما يميزك عنهم ولكنك حتتاج إىل أن

تزيل الرتاب عنه.
 -2اجلس مع نفسك جلسة صافية لتعطي نفسك الفرصة املالئمة لتعرف
املهارة التي تتميز هبا عن غريك ،قد تكون الكتابة ،اخلط اجلميل ،الصوت،

الرسم ،قد تكون مميز يف العلوم أو الرياضة أو قد تكون تحُ ب علوم احلاسب،
وهكذا يمكنك أن تتذكر أيام الدراسة وأيام الطفولة لتعرف ما يميزك من
مهاراتك ومواهب.
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 -3البد وأن جتد أنك متلك مهارات حتتاج إىل التنمية واالهتامم لكي تستطيع
استغالهلا وتطوعها يف سبيل حتقيق هدفك.

علي بن أبي
طالب

" ليس اجلمال بأثواب تزيننا  ،،إن اجلمال مجال
العلم واألدب"
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مترين التخلص من األفكار السلبية

يظن األشخاص أن ما يفكرون به ال يؤثر عىل حياهتم وعىل القرارات التي

يتخذوهنا إذ أهنم يغفلون الدور الرئييس الذي تلعبه األشياء التي يفكرون هبا ،
إن ما يستحوذ عىل نسبة كبرية من تفكري األشخاص ُيعترب من حمددات التفكري

الرئيسية عند اإلنسان ،فام حيمله األشخاص من مواقف واجتاهات وصورة سلبية
أو إجيابية عن أنفسهم هو ناتج بشكل رئييس نتيجة ما يفكر به األشخاص عن
أنفسهم ،إذن نصل إىل التسليم بحقيقة أن ترصفات وأفعال األشخاص هي نتاج

ما يشغل باهلم ويسيطر عىل تفكريهم.

لذلك فإن كان األشخاص يفكرون بطريقة إجيابية وحيملون صورة إجيابية عن

أنفسهم وعن اآلخرين فسيكون ذلك نتاج لإلجيابية التي يفكر هبا األشخاص جتاه

معا ،لنصل سو ًيا إىل رضورة أن يكون ما يفكر فيه األشخاص
أنفسهم واآلخرين ً
و يشغل باهلم هو أمر إجيايب ،لذلك ُنقدم متارين تساعد األشخاص عىل إيقاف

التفكري السلبي واستبداله بالتفكري اإلجيايب.
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 -1خذ وضع اجللوس أو النوم حسبام ترغب فام هيم هو أن تشعر بالراحة
لكي نبدأ مترين التخلص من األفكار السلبية وما يتبعها من طاقة سلبية.
 -2عزيزي أنت اآلن تفكر بيشء.......؟
ال تقول ال أعلم بامذا أفكر ،إذ أن اهلل منح اإلنسان القدرة عىل التفكري بالعديد
من األشياء دفعة واحدة وهو ما يسمى بتدافع األفكار ،ولكي تستطيع أن

ُتوقف التفكري السلبي فإن األمر يتطلب منك أن حتدد بالضبط الفكرة التي
تسيطر عىل عقلك.
 -3بعد أن تعرف الفكرة السلبية التي تسيطر عىل بالك كمثل أنك ال ترغب يف
احلياة أو أنك تشعر بأنك سرتسب يف االمتحان أو أ ًيا من مثل هذه األفكار التي

نفسا عمي ًقا بعد أن تكتم نفسك لعدد من الثواين.
تسيطر عليك ،فالبد أن تأخذ ً

 -4هذه اخلطوة السابقة ستجعل عقلك ينفصل عن الفكرة التي كانت
تسيطر عليك بشكل فوري حيث أن نقص األكسجني يتسبب يف عدم إمداد
العقل باألفكار والتأويالت حول الفكرة التي كانت تشغل بالك.
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نفسا عمي ًقا كلام ناوبك الشعور بأي من األفكار السلبية التي تقيدك
 -5خذ ً
وحتد من نشاطك.

 -6يمكنك أن تزيد من قوة التمرين عرب ترديد العبارات اإلجيابية املناهضة

للفكرة السلبية التي كانت تسيطر عليك مسب ًقا مما يساعد عىل أن حتل العبارات
اإلجيابية التي ترددها حمل العبارات السلبية التي كانت تسيطر عليك ومتدك

بطاقة سلبية ُم َق ِّيدة.

قادر
 -7كرر مترين التخلص من األفكار السلبية كلام شعرت بالضيق فهو ٌ
عىل ختليص األشخاص من التوتر واألفكار السلبية.

اميرسون

"إذا جعلت شخصيتك دودة تزحف على
األرض  ..فال تلم من يدوسك بقدمه"
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مترين حتسني عمل املخ

يتكون العقل البرشي من مائة بليون من اخلاليا العصبية املسئولة عن إدارة
عملية التفكري التي حتدد مصري اإلنسان ،حيث يعد مخ اإلنسان هو املتحكم
واآلمر الناهي لكافة أفعال وترصفات األشخاص ،وألن املخ هو املحرك الرئييس
لترصفات وممارسات األشخاص فإن األمر يتطلب تقوية وحتسني طريقة عمل
املخ لكي ال يصاب اإلنسان
بمرض الزهايمر ،وهو مرض
يصيب املخ ورسعان ما يتطور
ليصل إىل حد فقدان اإلنسان
للذاكرة بسبب عدم القدرة عىل
الرتكيز ،ولكننا ال نقوم بتقوية
وحتسني عمل املخ من أجل
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أال يصاب األشخاص بالزهايمر بل من أجل أن يتحكم األشخاص يف طريقة

تفكريهم ً
أيضا.

فكيف تترصف وماذا تقول وماذا تفعل وأين ومتى  ......هذه كلها أشياء
ُيسأل عنها العقل وليس يشء آخر ،كام أنه تفكريك وماذا تريد أن تفعل وملاذا وكل

أفعالك وترصفاتك اجليدة والسلبية كلها من نتاج خمك ،لذلك فال تبخل عىل

ٍ
بحياة أفضل من خالل التحكم
نفسك بتحسني وظيفة عمل املخ من أجل أن تنعم
يف طريقة تفكريك التي ُيسأل عنها املخ بشكل رئييس.
 -1ماذا تريد..؟
أتريد أن تنمي عقلك...؟
أهذا سؤال وهل العقل حيتاج للنمو...؟
نعم إن عقلك حيتاج إىل تنمية مثله مثل باقي أعضاء جسمك ،حيث َيت ََك َّون

عقلك البرشي من مئة بليون خلية عصبية قد تدمر ال قدر اهلل إن مل ينمو وحيصل
العقل البرشي عىل غذائه من الدم املبارش من جسم اإلنسان ،ولكن ليس الدم
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الذي حيصل عليه العقل من الغذاء الذي يتناوله اإلنسان هو كل يشء حيتاج إليه
العقل البرشي ،فالعقل البرشي حيتاج إىل نمو آخر وهو نمو ذهني ،وهي عملية
معا.
تشبه حاجة اإلنسان لالهتامم بنفسه وروحه ً
 -2عقلك البرشي بحاجة إىل ممارسة التامرين الذهنية لتنشيط خاليا العقل،
لذلك نجد كبار السن من أكثر األشخاص الذين حيرصون عىل جتديد نشاطهم
العقيل بمامرسة متارين العقل كحل الكلامت املتقاطعة وغريها من األنشطة

واملامرسات التي ُتنشط الذهن وتنمي خاليا املخ.

 -3اعتمد عىل التفكري اإلجيايب ليصبح عادة يامرسها املخ عند القيام بكافة
املامرسات واألنشطة بام حُ َي ِّسن و ُيطور من عمل املخ وبالتايل حُ َي ِّسن و ُيطور من
ترصفات وأفعال األشخاص و ُيغري حياهتم بأكملها.

 -4أعطي لنفسك ً
قسطا من الراحة فالراحة ال يتطلبها جسدك فقط ،بل
العقل ً
أيضا بحاجة إىل الراحة لذلك أحرص عىل أن ختلد للنوم لتحصل عىل

ٍ
عدد ٍ
كاف من ساعات النوم.
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قادر عىل كل يشء.
 -5ال تنسى الضحك وإزاحة اهلموم من عىل قلبك ،فاهلل ٌ
َ -6ج ِّرب وعش حياتك بطريقة غري روتينيه بام ينعكس عىل طريقة عمل
املخ.

عمر بن اخلطاب

"ليس العاقل الذي يعرف اخلري من الشر ،ولكنه
الذي يعرف خري الش ّرين"
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تنظيم الوقت يف أربع خطوات

من ٍ
وقت آلخر يستيقظ األشخاص عىل حقيقة تائهة عن الكثريين وتتمثل هذه
احلقيقة يف أن إدارة وتنظيم الوقت يعد أهم أرسار النجاح يف حياة أشهر وأعظم
األشخاص علام ًء كانوا أم مشاهري ،فإن كنت ترغب يف حتقيق النجاح فالبد أن تقوم
بتنظيم وترتيب أولوياتك لتأيت عىل رأس جدول ترتيب األولويات والتي تستحوذ

عىل معظم الوقت يف اجلدول
الذي يضعه األشخاص لتنظيم
حياهتم ،ليس هذا فحسب بل
إن وقت اإلنسان بأكمله َي ُصب

يف النهاية يف خدمة اهلدف املراد
حتقيقه والذي وضعه األشخاص
عىل رأس أولوياهتم.
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ومن األمور املحسومة يف مسألة تنظيم وإدارة الوقت هي مسألة اإلنتاجية التي
تنتج عن تنظيم األشخاص ألوقاهتم يف مقابل اإلنتاجية التي تتحقق عند عدم
تنظيم األشخاص ألوقاهتم ،فاحلقائق تؤكد أن زيادة اإلنتاجية تتحقق يف حالة
اعتامد األشخاص عىل آلية تنظيم الوقت ،يف حني تقل اإلنتاجية بشكلٍ
واضح
ٍ

ٍ
عند عدم اعتامد األشخاص عىل ٍ
واضحة إلدارة الوقت ،ولعل ذلك ما جيعل
آلية
رؤساء ومديري العمل حيرصون عىل اعتامد آلية تنظيم الوقت يف إدارة املؤسسات
واألعامل.
ويعد األشخاص الناجحون يف حياهتم هم األشخاص الذين أدركوا حقيقة
قول "أن الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك" ،حيث يوجد الكثري من األشخاص
الذين سمعوا عن هذا القول ولكن من أدرك حق اإلدراك هم األشخاص

الناجحون الذين عملوا وف ًقا له.

إذن إننا ندرك أمهية تنظيم الوقت ألننا نريد النجاح ،إذ أننا أشخاص ناجحون
بالفعل ألننا نرغب يف تنظيم وقتنا ونفكر بطريقة إجيابية ،فكيف يمكن تنظيم
الوقت وإدارته...؟
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 -1خطط عىل املدى القريب واملدى البعيد
إن إدارة الوقت تستهدف نجاح األشخاص يف الوقت احلايل "اليوم"
ونجاحهم يف املستقبل " الغد وبعد الغد" ،وهو ما ُيمكن حتقيقه من خالل
ختطيط األشخاص ملا يرغبون يف إنجازه خالل اليوم الواحد وعىل مدار

األيام املقبلة.
 -2احرص عىل استخدام كل ما ُي َس ِّهل عليك عملية تنظيم وإدارة الوقت
فإن كنت من األشخاص الذين يعتمدون عىل ساعة اليد يف البدء يف األعامل
واالنتهاء منها فيمكنك االستعانة هبا ،باإلضافة إىل إمكانية استخدام تقويم

اهلاتف واملذكرة وغريها من األدوات التي تمُ َ ِّكن األشخاص من إدارة الوقت.

 -3ال يعني تنظيم وقتك أن حترم نفس من استخدام اإلنرتنت أو اهلاتف أو
التلفاز بل البد من أن ُتقلل استخدامك هلذه الوسائل التي ترسق من وقتك

الكثري ،ويف حني استخدام هذه الوسائل التكنولوجية فيمكنك استخدامها فيام
خيدم هدفك.
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 -4فيام جتدر اإلشارة إىل أن تنظيم الوقت ال يعني عدم وجود مساحة للتعامل
مع املواقف واألحداث املفاجئة.

أكرب مورد خاص بك هو وقتك.

براين تريسي
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خطوات حتديد اهلدف

ُي َع َّرف اهلدف وف ًقا للكثري من املناظري التي يرى األشخاص اهلدف من خالهلا

فحينام نتحدث عىل اهلدف بالنسبة لألشخاص عىل املستوى احليايت كمجموعة
الرغبات واالحتياجات التي يدرك األشخاص أمهيتها يف حياهتم ويقررون
حتقيقها بالطريقة التي تضمن الوصول إليها ،فيام ُي َع َّرف اهلدف عىل مستوى

الرشكات ومؤسسات األعامل كمجموعة النتائج النهائية التي تسعى الرشكة أو
مؤسسات األعامل إىل حتقيقها
والتي تخُ َ ِصص هلا اإلمكانيات

واآلليات التي تسمح بتنفيذها
وذلك من خالل إرشاف
إداري عىل تنفيذ وحتقيق
أهدافها املرجوة.
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يف حني ُي َع َّرف اهلدف بشكلٍ عا ٍم بكونه النتيجة النهائية التي ترسم الرغبات

واالحتياجات و ُتشبعها عىل أرض الواقع ،حيث ُيعد اهلدف من األشياء التي ال
تقبل القسمة عىل اثنني فهو أمر حاسم ينتهي برغبة األشخاص يف إشباع رغباهتم
أم ال ،وال يعني كون هذه الرغبات ُترتجم إىل أهداف حمسومة أن األهداف تتسم
بالثبات واجلمود ،ألن األهداف هي من أكثر األشياء مرونة حيث تقبل بني طياهتا
العديد من األهداف الفرعية واألهداف التي تنطوي حتت اهلدف الواحد وذلك
نظرا ألن األهداف نسبية ويكون النجاح فيها من وجهة نظر الفرد إىل اآلخر هو
ً

نسبي ً
أيضا.
ٌ
أمر ٌ

ونظرا ألن اهلدف هو املحرك الرئييس وراء سلوكيات األشخاص ،فهو ينبع من
ً

ٍ
بعدد من السامت التي تظهر يف سلوكيات
دوافع ورغبات األشخاص ،فإنه يتسم
اإلنسان ،والتي تتمثل فيام ييل.:
 -1البد أن يتسم اهلدف بالوضوح.
 -2البد أن يتسم اهلدف باملرونة.
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ٍ
ٍ
حمددة
خطوات
ُ -3يعد حتديد اهلدف اخلطوة النهائية التي تسبق وضع
لتحقيق اهلدف.

	-4حيتاج اهلدف إىل بذل جمهود يتناسب طرد ًيا مع اهلدف نفسه ،فاألهداف
املستقبلية حتتاج الكثري من اجلهد والرتكيز عىل سبيل املثال وذلك مقارن ًة

باألهداف احلياتية.
 -5فيام حيتاج حتديد اهلدف إىل أن حُياط بمجموعة من اإلرشادات

والتوجيهات التي تحُ افظ عىل اهلدف خو ًفا من االنحراف عن اهلدف األسايس.
ولكي يتحقق اهلدف البد أن ُيراعى عدد من االعتبارات عند حتقيقه ،والتي

تتمثل فيام ييل.:

 -1أن يضع األشخاص نقاط القوة التي يمتلكوهنا والتي البد من توظيفها

بشكلٍ ٍ
جيد من أجل حتقيق اهلدف.

 -2جيب أن يضع األشخاص أيدهيم عىل مواطن الضعف من أجل عدم

تركها ُتعرقل حتقيق اهلداف ا ُملراد الوصول إليه.
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 -3البد أن ُيفكر األشخاص يف الفرص التي ُتتَاح أمامهم الستغالهلا ،وذلك
باملقارنة بالتحديات ِ
والصعاب التي تعرتض طريقهم.

ويف النهاية البد من التنويه إىل أن إمكانيات وقدرات األشخاص هي طاقة

كامنة ُتشعلها األهداف املحببة من ِق َبل األشخاص ،لذلك البد أن نحرص عىل
حتديد األهداف لرسم ٍ
حياة أفضل.

روبرت اتش.شولر

األهداف ليست فقط ضرورية لتحفيزنا  ،ولكنها
ً
أيضا شيء أساسي يبقينا أحياء حبق.
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مخسة مفاهيم خاطئة عن النقد اإلجيابي

أحيا ًنا قد يظهر بوضوح االنتقاد اإلجيايب الذي ُيوجهه لك اآلخرون أو توجهه

أنت لآلخرين هبدف البناء ولفت انتباه اآلخرين واالرتقاء بمستواهم إىل مستويات

أعىل وذلك فيام خيص االنتقاد املتعلق بالعمل ،وأحيا ًنا أخرى ال ،فالنقد اإلجيايب ال
يقترص فقط عىل النقد املتعلق بالعمل بل يمتد إىل كافة شئون حياة اإلنسان ،فعندما

كنزا وعمل ًة نادر ًة يف زمن
جتد
شخصا ما يوجه لك انتقاد إجيايب فاعلم أنك وجدت ً
ً
خلت منه النصيحة التي ُتعد أحد عنارص ومشتقات النقد اإلجيايب.

ومن الشائع أن ُيقدم لك اآلخرين النقد ونتمنى بالطبع أن يكون النقد ا ُملقدم

لك نقدً ا إجياب ًيا وبنا ًء ،ولكن ليس النقد البناء فقط هو ما ُي َق ِد َمه اآلخرون بل هناك

أشخاص يقضون الكثري من أوقاهتم يف البحث عن أشخاص جيدين ُيؤمتنون لكي

حيصلوا منهم عىل ٍ
نقد إجيايبٍ ،فح ًقا هم أشخاص حمظوظني أولئك الذين يوجد يف
حياهتم أشخاص قادرون عىل تقديم النقد البناء.
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وعىل الرغم من أن اجلميع يف حاجة ماسة إىل النقد البناء لتوجيه وتقويم الذات

بشكلٍ مستم ٍر إال أنه توجد العديد من املفاهيم اخلاطئة عن النقد الب َّناء والتي تعوق

تقدم الناس يف حياهتم وهي كالتايل.:

	-1يخُ طأ الكثريين عندما يعتقدون أن النقد الب َّناء يعني املديح والثناء ،فقد
تظن أنه البد أن ُي َو ِّجه لك اآلخرون نقدً ا بنا ًء ميلء بالشكر والثناء واملديح أو

تظن أنه مطلوب منك أن تقدم الثناء واملديح لآلخرين عند انتقادهم ،ففي كلتا
احلالتني هذا خطأ ويعوق النقد البناء.

 -2كام يخُ طئ الناس عندما يعتقدون أن النقد البناء يعتمد عىل النيات فال
يتطلب من الشخص الذي يوجه ذلك النقد أن يدخل يف نوايا الناس ،لذلك
فالنقد البناء البد وأن يبتعد عن النقاط الفرعية ويتمحور حول نقاط أساسية

وجوهرية.

	-3يخُ طئ األشخاص يف احلكم عىل النقد اإلجيايب ألن النقد اإلجيايب هيدف

إىل البناء فيكون نقدً ا قاس ًيا إىل ٍ
حد ما مقارن ًة بالنقد الغري صادق الذي ال هيدُ ف
إىل االرتقاء ،فمن السهل أن َت ْذ ُكر أخطاء اآلخرين و ُت َو ِّجه هلم االنتقاد ولكن
النقد اإلجيايب هو املَ ْعنِ ُي بتوجيه النقد الذي ُي َق ِّوم هذه األخطاء.
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 -4كام يخُ طئ األشخاص إن ظنوا أهنم البد وأن يستخدموا األلفاظ القاسية
وأن يعتمدوا عىل التعنيف بحجة أهنم ُيقدمون نقدً ا إجياب ًيا ،فالنقد اإلجيايب خيلو

من التعنيف بل حيوي بني طياته عبارات مشجعة ويقدم املزيد من االحرتام
لآلخرين.
ٍ
بحاجة إىل النقد ال َب َّناء فهو الضامن لتقدم
ريا يخُ طئ من يعتقد أنه ليس
 -5وأخ ً

اإلنسان وتطوير ذاته.

أرسطو

النقد أمر نستطيع تفاديه بسهولة بأال نقول
ً
ً
شيئا ،وأن نكون ال شيء.
شيئا وأال نفعل
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مترين التخلص من األفكار السلبية

ِ
ِ
كون الشخص متفائلاً  ،حيث ُيعد التفاؤل
الصفات
تتلخص كل
اإلجيابية يف ْ

هو النور الذي ُييضء الطريق لألشخاص يف األوقات الصعبة التي إذا استسلم هلا
اإلنسان فسترتتب عليه العديد من األمور الغري جيدة ،باإلضافة إىل عدم متكني

األشخاص من حتقيق أهدافهم وطموحاهتم.
دافعا
حيث ُيعد التفاؤل
ً

نحو

التقدم

خطو ًة

تلو

األخرى لألمام ،فيام ُيعد

التفكري اإلجيايب هو طريقة
التفكري التي يعتمد عليها
األشخاص املتفائلون يف كافة
أمور وشئون حياهتم العملية
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والعلمية والدراسية واملهنية ،حيث ُيعرف أصحاب التفكري اإلجيايب املتفائل

بأن احلياة ألوان منها ما هو فاتح ومنها ما هو قاتم ،لذلك ال تقف حياهتم عىل
املواقف السلبية التي يتعرضون هلا.
فلكي تكون متفائلاً البد أن ُت َف ِّكر كام ُي َف ِّكر األشخاص اإلجيابيون وذلك من

خالل ما ييل.:

ُ -1ي َف ِّكر األشخاص املتفائلون بإجيابية إذ أهنم ُيدركون وجود بعض األشياء

واألحداث السلبية التي قد تعرتض طريقهم ،ولكن َت ْك ُمن النظرة املتفائلة يف
بكون هذه السلبيات ليست إال ُج ْز ًءا مما يتعرضون له يف طريقهم ،مما
تفكريهم ْ

يدفعهم للتغلب عليها.

 -2تنجح الشخصية ا ُملتفائلة يف التغلب واالنتقال من سيطرة األمور
واألحداث السلبية التي تعرتض طريقهم عليهم إىل مرحلة التفكري يف اخلروج

منها ،وخاص ًة وأن عقلية املتفائلني تعمل وف ًقا لعقلية أن األحداث السلبية التي
َيت ََع َّر ُضون هلا ليست هناية العامل.
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 -3األشخاص اإلجيابيون هم من يامرسون رياضة التفاؤل يف عقلهم
ٍ
بصوت ٍ
عال مر ًة
الباطن والتي تتمثل يف ترديد العبارات املتفائلة يف رسهم أو

تلو األخرى يف اللحظات العادية وباألخص يف اللحظات التي حيتاجون فيها

إىل الدعم النفيس واملعنويِ ،
كمثل أن يقول الشخص بتفاؤل س ُتصبح األمور

عىل ما يرام وسيمر األمر ،بل إنني أستطيع جماهبة املوقف ،سأنجح َ
وأ ُم ُر من
مثل هذا االختبار ،وغريها من العبارات اإلجيابية التي تزرع التفاؤل داخل

النفس البرشية.
 -4يتمكن األشخاص املتفائلون من استبدال األفكار السلبية -التي تتنازع
أمر جيدٌ ويأيت بنتائج
لكي تنفذ وتنال بعقلهم -باألفكار اإلجيابية ،وهو ٌ

إجيابية وخاص ًة وأن العلم أثبت أن أفضل طريقة للتخلص من األمر املزعج
هو استبداله بأمر محُ بب وذلك لرضورة عدم ترك العقل ينشغل باألفكار
املزعجة.
ٍ
ٍ
منظمة حتى وإن كان
بعقلية
 -5فيام يميض األشخاص املتفائلون
األشخاص اإلجيابيون هم أكثر األشخاص الذين يندفعون وراء عواطفهم

171
قصص
قيادية

اإلجيابية ،ومن ذلك أن يشعر اإلنسان املتفائل بالفرح فيقوم بفعلٍ مع ٍ
ني دون
ري كث ٍ
تفك ٍ
ري ،ولكن عىل الرغم من ذلك فإن النسبة الكبرية من األشخاص
املتفائلني يعتمدون عىل التخطيط كوسيلة لتحقيق ما يرغبون يف الوصول
إليه.
ريا افعل مثل املتفائلني ،و َد ِّرب عقلك ليفكر بتفاؤل ويدحض السلبية.
وأخ ً

إذا مت العقل نقص الكالم.

على بن ابى
طالب
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دستور العالقات االجتماعية

ليس كل من تقابلهم يتعاملون معك مثلام تتعامل معهم ،إذ أن التعامل مع

اآلخرين ُيعد من أهم املهارات والفنون االجتامعية التي حيتاج اإلنسان أن يجُ يدها

من أجل أن يجُ يد التعامل مع خمتلف ِطباع الناس ،فليس كل األشخاص مؤهلني
للتعامل بشكلٍ
صحيح مع غريهم ،إذ أن عدم القدرة عىل َفهم اآلخرين والتعامل
ٍ
ٍ
ٍ
فعالة يأيت عىل رأس األسباب التي أدت إىل تزايد املشكالت
بطريقة
معهم
وحوادث العنف يف العرص احلايل.

ٍ
شخصية منهم إىل طريقة
حتتاج كل
وختتلف وتتعدد أنامط الشخصيات بحيث
ُ

تعامل خمتلفة ،ولكي ُتدرك وتتفهم طبيعة ونمط كل شخصية عن األخرى ُيمكنك

ٍ
شخصية تلو األخرى بحيث
أن تسرتجع طريقة تعامل الشخصيات ا ُملقربة منك
ُتدقق يف رد فعل كل شخصية من األشخاص املحيطني بك جتاه املواقف املختلفة،
ريا ،فام بالك إن خرجت من دائرة تعامالتك الصغرية
فستجد بالطبع اختال ًفا كب ً
ثم تستطيع أن ُتدرك بنفسك
إىل حميط املدرسة والنادي ثم اجلامعة ثم العمل ،ومن َّ
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ٍ
شخص آلخر
طبيعة التعامل بني اآلخرين ،والتي ختتلف طريقة تعامالهتم من
ٍ
شخصية ألخرى ،فحينها تكون قد خرجت بتفكريك من دائرة التعامالت
ومن
الضيقة التي تتمثل يف األشخاص املقربني إليك إىل دائرة العالقات الواسعة التي

تشمل كافة أطياف املجتمع بمختلف أطيافهم وأنامطهم والتي حتتاج بالفعل إىل
اقتناء مهارة التعامل مع اآلخرين ٌ
كل حسب شخصيته ،وذلك هبدف التواصل

الفعال.
َّ

وبعد أن أدركنا طبيعة اختالف أنامط الشخصيات بِد ًءا من الشخصيات املقربة

ووصولاً إىل دائرة العالقات الكبرية يف املجتمع تقتيض احلاجة إىل وضع دستور
للتعامل مع اآلخرين بفعالية ،وذلك من خالل اتباع اخلطوات التالية:

 -1أعطي لنفسك فرص ًة ال تقل عن ثالثني ثانية من أجل أن متنح نفسك
فرصة اختيار رد الفعل املناسب ،فخري الكالم ما قل َّ
ودل ،حيث ُتعد الردود

القصرية والوافية هي دستور التعامل الصحيح مع اآلخرين ،ولعل هذا هو
املادة الدستورية األوىل من قواعد التعامل مع اآلخرين بشكلٍ صحيح ،ال

تقلق من شأن البطء يف اختاذ الفعل ورد الفعل املناسبني خالل التعامل مع
اآلخرين ،مر ًة تلو األخرى ستشعر بالتحسن يف رسعة ردودك وتناسبها مع
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املواقف.
 -2قد تظن أن التعامل وف ًقا ملبدأ خري الكالم ما قل ودل ُيعد جتن ًبا للعالقات
االجتامعية ولكنه يف احلقيقية أحد أهم مواد دستور التعامل مع اآلخرين
بفعالية وما يؤكد عىل خطأ هذا الظن رضورة أن متتاز باإلجيابية بحيث تكون

مبادرا وال تنتظر أن تكون دائماً يف موضع رد الفعل بل اختذ الفعل نحو
إنسا ًنا
ً

إنجاح العالقات االجتامعية.

 -3احرص عىل أال تفقد تركيزك وال تنسى أن االحرتام والتقدير من ِق َبل

أطراف التعامل هو ا ُملحدد الرئييس لفعالية التعامل مع اآلخرين.

فولتري

"االبتسامة تذيب اجلليد وتنشر االرتياح
وتبلسم اجلراح :انها مفتاح العالقات
االنسانية الصافية".
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سبع مهارات إلجادة فن التحدث

تعد مهارة التحدث وإجادة فن احلوار من املهارات املطلوبة للعديد من
الوظائف كموظف املبيعات واملتحدث الرسمي للرشكات باإلضافة إىل املديرين
والقادة ،حيث أن مهارة التحدث هتتم برفع قدرات احلديث والتواصل لكي ال

ٍ
ٍ
واحد وذلك بكافة الوسائل املنطوقة واملرئية واملسموعة
طرف
يكون احلديث من
وغري املسموعة ،فكل حديث
يف هذه الوسائل حيتاج ملهارات
معينة إلثرائه وحتقيق النتائج
املرجوة منه وذلك ألن املهارات

ا ُملت ََط َل َبة للحديث املبارش ختتلف

عن املهارات املتطلبة للحديث غري
املبارش.
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ولذلك نقدم جمموعة من املهارات اليت حيتاجها املتحدث الرمسي
للشركات واملؤسسات

 - 1املوضوعية والرتكيز
فالبد أن يتمتع املتحدث بالرتكيز الشديد حول النقطة التي يتحدث عنها بكل

موضوعية ،وهذا ما يكون له األثر الواضح يف نفوس املستمعني الذين تنتاهبم
احلرية وعدم الرتكيز حال خروج ا ُملتحدث عن املوضوع ا ُملراد التحدث فيه،
وما ينتج عنه من تشتت وعدم َفهم.

 – 2كام أن املتحدث البد وأن يتسم بالوضوح بد ًءا من (من هو ،ومن ُي َم ِّثل،
وشمول الوضوح يف عرض املعلومات التي ينقلها) ،كام أنه يوجد فرق بني ناقل
يفهم املعلومات التي ينقلها
املعلومات الذي حيفظها دون َفهم واملتحدث الذي َ

ٍ
ٍ
ٍ
واحد بل حتماً
طرف
بدراية كافية ،وذلك ألن احلديث ليس من
ويتحدث هبا

سيطلب ا ُملت ََحدَ ث إليهم الرد عىل استفساراهتم والتي لن يستطيع الرد عليها

بوضوح سوى من ِق َبل املتحدث الواعي بام يقوله وليس الناقل للمعلومات.

 - 3كام البد أن يعتمد احلديث عىل الرصاحة ،فإن مل يكتشف اآلخرين
الكذب والتضليل مر ًة وصدقوه عدة مرات فلن يدوم ذلك إىل األبد ،وذلك
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ألن الرصاحة والوضوح تزيد من مصداقية املتحدث الذي ُي َم ِّثل الرشكة أو

املؤسسة مما يعود بالنفع عىل كل األطراف.

 – 4كام البد أن نفرق بني كون التحدث وسيلة وأداة للتواصل والتفاعل مع
اآلخرين لتحقيق اهلدف املراد والوصول لنتائج إجيابية وهو ما ُيشبه التفاوض

بعض اليشء ،ولكنه خيتلف عنه؛ حيث تعد مهارة التفاوض أحد املهارات التي
الفعال.
يتطلبها احلديث َّ
 – 5كام أن التحدث هو فن ومهارة يمكن اكتساهبا والتدريب عليها ،فال ُحجة
ألحد ألن األمر ليس وراثة حتى وإن كان يتعلق بسامت الشخصية ،ولكن إن
كان الشخص االنطوائي يمكنه الت ََخ ُّلص من االنطوائية والتفاعل مع املجتمع
فإن ذلك يعني أن األمر ليس صع ًبا بتنمية مهارة التحدث لدى األشخاص

ٍ
ضعف يف مهارات التواصل.
الذين يعانون من

 – 6البد وأن حيرص املتحدث عىل االهتامم باملظهر اخلارجي ليتناسب مع
موضوع ومكان احلديث.
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 – 7جيب أن ُيراعي املتحدث نربة الصوت التي ال جيب أال تكون نربة
واحدة وأن تعلو وتنخفض حسب النقطة التي يتحدث فيها وذلك جلذب
انتباه احلضور.

ريا التحدث فن ومهارة ال ترتبط برشوط حمددة بقدر ما ترتبط بمحاولة
وأخ ً
الوصول إىل الغرض املراد من احلديث.

مصطفى لطفي
املنفلوطي

أول العلم الصمت والثاني حسن اإلستماع
والثالث حفظه والرابع العمل به واخلامس
نشره
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فن التحدث يف سطور

مل خيطأ من قال حتدث حتى أعرفك ،فحينام يتكلم اإلنسان فهو ُيعرب عن شخصيته

ويفصح عماَّ يدور بداخله ،فحينام يتحدث األشخاص فإهنم ُيعربون عن قناعاهتم
وآرائهم ،كام أن احلديث ُيعرب عن مهاريت التحدث واالستامع ،فأنت تتحدث
لآلخرين وتتحدث إىل نفسك وكذلك أنت تستمع لآلخرين وتستمع لنفسك.

لذلك فإن ُكنت لست بحاجة إىل احلديث إىل نفسك وإىل اآلخرين واالستامع إىل
نفسك وإىل اآلخرين فأنت لست بحاجة إىل تعلم مهارات التحدث ،إذ أن احلديث

الفعال الذي ُي َم ِّكن األشخاص من حتقيق اهلدف املراد هو احلديث الذي ينشأ من
َّ

الفعال وتوصيل رسالة حمددة،
ِق َبل األشخاص بعضهم البعض بغرض التواصل َّ

ٍ
ٍ
كبرية ُت َعبرِّ عنهام عرب الكالم.
بنسبة
فحينام ُتريد يشء أو تفعل يشء فأنت

ونظرا ألن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش دون أن يتحدث مع اآلخرين فإننا
ً

نوضح فيام ييل عد ًد من األخطاء التي يقع فيها األشخاص عند احلديث ،ليس
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فقط احلديث الذي بيني وبينك عندما نتحدث لبعضنا البعض ،بل إن التحدث هو
وظيفية أساسية يقوم هبا القادة والرؤساء ومديري العمل واملتحدث الرسمي الذي

ُي َم ِّثل مؤسسة العمل ،ولذلك فجميع هذه الفئات بحاجة ماسة إىل إتقان مهارات
احلديث واالبتعاد عن األخطاء التي يقع فيها املتحدثون ومن بينها:

 -1ال يوجد موضوع للحديث ،أو أن موضوع احلديث الذي يدور حوله

معا ،فحينام تتحدث معي أو مع غريي عن
احلديث بعيد عن اهتاممات الطرفني ً
موضوع ال هيمني وال يشغل تفكريي فإنه من باب االحرتام سأقوم باالستامع
إليك ولكني سأكون مجُ رد مستمع حيرص عىل أال جيرح مشاعرك ،وهكذا مجيع
ثمرا فالبد من إجياد
األشخاص لكي ينجذبوا إىل احلديث ويكون احلديث ُم ً

موضوع للحديث أولاً  ،ثم البد أن يكون موضوع احلديث هيم طريف احلديث؛

املتحدِّ ث واملتحدَّ ث إليه.

يقع املتحدثون يف خطأ عدم معرفة اجلمهور ا ُملت ََحدَّ ث إليه ،فعند التحدث
لآلخرين البد أن َيت ََع َّرف ا ُملتحدِّ ث عىل طبيعة اجلمهور الذي يتحدث إليه فقد

تكون له لغته وهو َّيته التي ُتعرب عنه ،وخاص ًة عندما يكون ا ُملت ََحدَّ ث إليه من
غري الطبقة التي ينتمي إليها ا ُملتحدِّ ث كالطبقة االجتامعية واملهنية ،وغريها من
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العوامل التي ُتؤثر يف شخصية املتحدث وا ُملت ََحدَّ ث إليه ،كام أن ا ُملتحدِّ ث حيتاج

للت ََع ُّرف عىل طبيعة اجلمهور ا ُملت ََحدَّ ث إليه خاص ًة عندما يتم توجيه احلديث ألكثر

من فئة.

	-2يخُ طأ املتحدِّ ث عند التحدث بلغة ال يعرفها ا ُملت ََحدَّ ث إليهم ،وال ُيقصد
هنا اللغة من حيث كوهنا عربية أو إنجليزية بل املقصود لغة العرص التي يفهمها

ويتعامل هبا ا ُملتحدث إليهم.

الفعال يتطلب القدرة
 -3عدم الوضوح وعدم القدرة عىل التعبري إذ أن احلديث َّ
عىل التعبري وأن يكون احلديث خال ًيا من الغموض.

غ .ك .تشيسرتتون

أن تكون بسيطا هو أفضل شيء يف العامل ،
ان تكون متواضعا هو أفضل شيء يلي ذلك.
اما عن اهلدوء فلست متأكدا.
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دستور العالقات االجتماعية

كبري عىل اخلطأ ،حيث أن سلوكنا البرشي فيه الصواب وفيه اخلطأ،
ال يوجد أحدٌ ٌ

فاخلطأ سلوك برشي فمهام كان اإلنسان حكيماً أو جاهلاً فالبد وأن يقع مرات ومرات

يف اخلطأ ،ولن يكون احلكيم حكيماً وال اجلاهل جاهلاً ما مل َيت ََع َّرض كلاً منهام ملواقف

يخُ طئ فيها أحدهم مر ًة تلو األخرى ويتع َّلم من أخطائه ليصبح حكيماً  ،ويظل اآلخر

بخطأه دون أن يستفيد منه ف ُيصبح

جاهلاً ويظل جاهلاً طاملا ال حُياول
التع ُّلممنه.
ووف ًقا

لتعريفات

ويكبيديا

(املوسوعة احلرة) فإن كلمة خطأ

حتمل بني طياهتا العديد من املعاين
ففي املعاين التطبيقية ُيقصد باخلطأ

معنى خمتلف متا ًما عن كلمة خطأ
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التي تستخدمها الوسائل التكنولوجية املختلفة ويظهر عىل الشاشة رسالة َن ْص ِّية

تخُ ربك "خطأ يف االتصال وحاول االتصال مر ًة أخرى" ،كام اعتاد األشخاص
عندما ال حُيالفهم الصواب يف بعض اإلجابات التي تقيس قدراهتم املعرفية

ومهاراهتم الشخصية فإهنم يقولون هذه إجابة خاطئة ،وهكذا فإن اخلطأ كام
قلنا كلمة تتضمن العديد من املعاين والتعبريات واملقاصد والتي تتحدد ِوف ًقا

للمجال الذي تتحدث فيه.

"رفع عن ُأ َّمتي َ
اخل َط ُأ والنسيان" ،لذلك
كام أتت كلمة اخلطأ يف احلديث الرشيف ُ

فإن اخلطأ حُيالف سلوك اإلنسان بنسبة معينة وف ًقا لألخطاء التي يقع فيها األشخاص

وحياولون جتنبها مرة أخرى ،وسواء كان هذا اخلطأ عىل املستوى الكتايب كأن تخُ طئ

ٍ
يصب يف صالح
كلمة ما ،أو تخُ طئ يف الكتابة بالصياغة املطلوبة بام ال
يف كتابة حروف
ُ
األشخاص ،وذلك عىل مستوى السلوك البرشي يف العالقات االجتامعية واإلنسانية،

يف حني أن اخلطأ غال ًبا ما يتوقع أن حيالف السلوك البرشي عىل كافة املستويات ،فعىل

سبيل املثال قد يقع األشخاص عىل املستوى الطبي يف العديد من األخطاء الطبية،
وكذلك ُيعد مبدأ اخلطأ والصواب موجو ًدا يف العلوم اهلندسية ً
أيضا كمحاولة

الت ََو ُّصل للحل الصحيح أو النتيجة الصحية ،وذلك بخالف األخطاء املحاسبية.
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التعامل مع األخطاء:

 وسواء كان اخلطأ يف أ ًيا من املجاالت التي ذكرناها فإن اإلنسان الناجح هواإلنسان الذي يستفيد من خطئه وال يسعى لتكراره.

ريا فاإلجيابية تقول أن اللوم الذي
 -ال داعي إىل أن تلوم نفسك أو اآلخرين كث ً

ال يكون إجيايب فال داعي منه.

 -حاول أن تركز فيام تفعله أو تقوله ألن اإلنسان يقع يف العديد من األخطاء

دون أن ينتبه.

 -عند التعامل مع أخطاء اآلخرين أو حينام خيربك أحد بأنك عىل خطأ فال

داعي للجدال فاإلقناع ثم االقتناع هو احلل الوحيد ،فإن مل تقتنع بأنك عىل

خطأ فلن تستطيع أن تستفيد من خطئك ،فاحرص عىل أن تتعلم من أخطائك.

فولتري

"جيب أن ختجل من ارتكاب اخلطأ وليس من
االعرتاف به".
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كن متفائلاً يف مخس خطوات

التفاؤل ليس عاملًا خيال ًيا يعيش فيه الناس بعيدً ا عن الواقع وما حيدث فيه،

بل إن التفاؤل وسيلة للتعايش مع الواقع والت ََغ ُّلب عليه بشكلٍ أو بآخر ،إذ أن
األشخاص املتفائلني يتمتعون بعقلية إجيابية تساعدهم عىل ختطي العقبات التي
تعرتض طريقهم ،حيث أن اإلجيابية والتفاؤل ُمكمالن لبعضهام البعض.

وإن كانت الدراسات تؤكد مدى التأثري السلبي لألشخاص الذين يغلب

أمر معدي فكر ًيا ومعنو ًيا رسعان ما يؤثر يف اآلخرين ويتأثر
عليهم التشاؤم إذ أنه ٌ
اآلخرون به حاملني آثاره السلبية ،كذلك ً
أيضا التفاؤل ينبعث من األشخاص
املتفائلني لنفوس األشخاص املحيطني هبم ،فيكون التفاؤل والتشاؤم عىل ٍ
حد

سواء مؤثرين يف حياة حامليهم ويف سلوكيات األشخاص املحيطني هبم.

ختيل للحظات احلياة دون أملٍ وتفاؤل كيف ستكون وماذا كنت ستفعل ،وهنا

البد أن نتذكر أن احلياة بدون أمل صعبة ومليئة باملتاعب واألحزان ،فإن كانت
ضغوط احلياة يشء يالزمنا فليس لنا سوى التفاؤل واألمل باهلل.
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ونظرا ألمهية التفاؤل يف حياة اجلميع فيمكن لألشخاص أن ينظروا للحياة
ً

بنظرة إجيابية وذلك من خالل مخس خطوات بسيطة يمكن ذكرها فيام ييل.:

 -1هل بإمكانك أن متسك بورقة وقلم وتكتب كل ما يدور ببالك ،إذ أن ما
يدور ببالك هو من أكثر حمددات ما إذا كان تفكريك إجيايب أم سلبي ،فحينام
تشعر بتناثر األفكار بداخلك فإن أفضل طريقة لكي متسك األفكار وتعرف ما
يدور ببالك هو عن طريق إخراجها عىل الورق.
 -2ثم أحرص عىل أن تقوم بغربلة أفكارك ،بحيث تعرف ما هو سلبي وما
أمر يمكن إجرائه بسهولة فالسلبية واإلجيابية أمران متناقضان
هو إجيايب وهو ٌ
وذلك بخالف األشخاص الذين يفكرون بسلبية دون أن ينتبهوا لذلك.

َ -3ر ِّكز عىل األمور اجليدة واشغل تفكريك هبا ،وال مانع من تكرار وقراءة
نظرا لتأثري قراءة األفكار عىل العقل الباطن
األمور اإلجيابية يف عقلك ،وذلك ً

والذي حُ َي ِّرك بشكل كبري العقل الواعي و ُيؤثر عليه.

 -4احرص عىل أن جتلس كل يو ٍم مخسة دقائق مع ذاتك لكي تمُ ارس بعض
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التامرين العقلية التي تعتمد عىل اخليال ورسم صورة متفائلة ،والتي تتمثل يف
كون األشخاص يتخيلون أنفسهم وهم يصلون للهدف املراد وبذلك يأخذون
ٍ
بتعب
دفعة قوية جتعلهم يسعون نحو األمام خطوة تلو األخرى دون الشعور

ٍ
أومشقة وخاص ًة وأن هذه اخلطوة متنح األشخاص الثقة يف النفس الالزمة
كبري يف زيادة التفاؤل لدى األشخاص.
أثر ٌ
لتحقيق اهلدف والتي هلا ٌ
قرارا بأن ُتفكر بشكلٍ إجيايب متفائل.
ريا البد من أن تتخذ ً
 -5وأخ ً

ونستون تشرشل

"يرى املتشائم الصعوبة يف كل فرصة  ،أما
املتفائل فريى الفرصة يف كل صعوبة"
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كيف تبين الثقة بالنفس..؟

إن الثقة بالنفس أشبه بالبناء الذي ُيشيده األشخاص يف نفوسهم ونفوس

اآلخرين منذ الصغر وحتى الكرب ،حيث يولد األشخاص بقد ٍر مع ٍ
ني من الثقة
بالنفس وعليهم تنمية وتطوير الثقة بالنفس عىل مدار مراحل حياهتم املختلفة،
حيث أن الشخص بمفرده ليس هو املسؤول عن بناء وتنمية الثقة ،بل إنه توجد
العديد من العوامل التي ُتشارك يف بناء ثقة املرء بنفسه ،باإلضافة إىل أن الثقة

بالنفس تكون أحد املهارات التي يكتسبها األشخاص منذ الصغر ،وهي العملية
التي تتطلب مشاركة املحيطني بالطفل يف مراحل التنشئة األوىل يف تكوين مهارات
الثقة بالنفس وذلك بام ُيسهم يف ارتفاع وعلو الثقة بالنفس يف مقابل انخفاضها.
حيث أن الثقة بالنفس هي املفتاح الذي يتمسك به األشخاص جيدً ا عند

صعودهم لسلم درجات النجاح ،إذ أن صعود سلم النجاح من ِق َبل األشخاص

الراغبني يف حتقيق النجاح يتطلب امتالك ٍ
عدد من املفاتيح التي تمُ َ ِّكنُهم من النجاح
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ومن هذه املفاتيح الطريقة التي يفكر هبا األشخاص ومتتعهم بالصرب والتحمل يف
مقابل االستسالم واهلزيمة باإلضافة إىل التزام األشخاص من عدمه ،ولكن كل
ذلك جيتمع حينام يقتني املرء مفتاح الثقة بالنفس احلقيقي الذي ال يستطيع املرء أن
يتقدم خطوة نحو األمام بدونه ،فقد خيطو خطوة تلو األخرى إىل اخللف بدون

التس ُّلح بالثقة بالنفس دون القدرة عىل التقدم خطوة نحو األمام.

مبا يفرض علينا احلاجة إىل َ
الت َع ُّرف على كيفية بناء الثقة كأحد
متطلبات النجاح ،وذلك من خالل:

بكونك ضعيف الشخصية أو غري قاد ٍر
 -1ال تدع لنفسك فرصة يف التفكري ْ
عىل القيام هبذا اليشء أو ذاك ،فالتفكري بالضعف ُيعد أحد األحاسيس التي

يتسلل من خالهلا الشعور بعدم الثقة املطلق.

و ُيمكن حل هذه املشكلة من خالل احلديث الب َّناء مع النفس وهو ما يعرف
بالتحدث من وإىل الذات ،فليس العيب أن متنح نفسك الثقة من خالل

تشجيع وحث نفسك عىل النجاح بقدر ما َي ْك ُمن العيب يف االستسالم لألفكار
واألحاديث السلبية.
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 -2ال ختجل أهيا الرفيق يف طلب املساعدة من اآلخرين ،مثل أن يساعدك
ُمعلمك أو رفيقك أو أحد األشخاص املقربني إليك يف التخلص من الشعور

أرشت إليه يف بداية حديثي حينام قلت أن الثقة بالنفس
بعدم الثقة ،ولعل هذا ما
ُ
ُتبنى منذ الصغر فيشارك يف بنائها ليس الفرد فقط بل األرسة واألصدقاء
وخاص ًة مرحلة التنشئة األوىل.

 -3فيام يعد أحد أرسار بناء الثقة بالنفس هو التع ُّلم من اخلطأ وخاص ًة وأن
بنجاح وهو نتاج التع ُّلم
الثقة بالنفس ُتكتسب من خالل اجتياز التجارب
ٍ
من اخلطأ.

غوته

"إذا كان لك ثقة بنفسك فإنك ستلهم اآلخرين
الثقة"

191
قصص
قيادية

كيف تبين تقدير ذاتك...؟

ٍ
ٍ
إجيابية بحيث يبني
بصورة
يعد اإلنسان بحاجة ماسة إىل بناء تقدير الذات
األشخاص تقدير الذات من خالل الصور التي حيملوهنا عن أنفسهم ،فحني
مرتفعا َّأما
حيمل األشخاص صورة مرتفعة عن أنفسهم فيكون تقديرهم لذاهتم
ً

حينام حيمل األشخاص صورة منخفضة عن ذاهتم و ُيقللون من أنفسهم فإهنم

يعانون من مشكلة عدم تقدير الذات ،مما ُيؤثر بالسلب عىل كافة نواحي حياهتم.
دور هام وحيوي يف نجاح
وال نستطيع أن ننكر أن تقدير الذات له ٌ

األشخاص ،إذ أن تقدير الذات ُيعد البوابة الرئيسية التي تفتح باب وتمُ هد لنجاح

األشخاص ،فالبد أن ُيدرك اإلنسان أنه لكي َيت ََم َّكن من حتقيق النجاح املنشود
عىل أي مستوى يف حياته العملية أو الدراسية أواملهنية أو حتى الشخصية ،فإن
تقدير الذات هو أساس النجاح يف أي جمال يرغب األشخاص يف الوصول
للنجاح فيه.
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كام أن مفهوم تقدير الذات يعد من املصطلحات التي القت دراسة وبحث من

ِق َبل علامء النفس حيث أكدت الدراسات أن تقدير األشخاص لذاهتم ينتج عن
ٍ
ملوقف تلو اآلخر ،فهو يرتبط باحلالة النفسية لألشخاص
خربهتم عند تعرضهم
والتجربة النفسية التي يمر هبا األشخاص سواء كانت سلبية أم إجيابية ،فحني

تكون إجيابية ف ُيقدِّ ر اإلنسان

ذاته وحني تكون سلبية يقلل
اإلنسان من شأنه.
وبعد

أن

استعرضنا

مفهوم تقدير الذات ومتى
يرتفع ومتى يقل فإننا نذكر
كيف يزيد األشخاص من
قدرهم و ُي َقدِّ ُرون ذاهتم غرب
اخلطوات البسيطة التالية.:

 -1ضع يف احلسبان أن
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ً
وأيضا من حُ َي ِّقر من ذاته و ُيقلل منها كالمها مل
من ُي َقدِّ ر ذاته ويرفع من شأنه
يولد هكذا ،فلن ُيولد أحد بتقدي ٍر أو تقليلٍ للذات ،بل إن ممارسات األشخاص

وانطباعاهتم واجتاهاهتم نحو ذاهتم هي من حتدد تقدير اإلنسان لذاته من عدمه.
 -2يكتسب األشخاص تقدير الذات من خالل معايشة التجارب فإن ُكنت
تريد أن ترفع من تقديرك لذاتك فال جيب أن ختشى خوض التجارب فهي من

تهُ َِّذب الذات ومتنح اخلربات التي تمُ َ ِّكن من تقدير الذات واحرتامها.

 -3كام أن أكثر املراحل التي تؤثر يف شخصية اإلنسان وتساعده عىل
تقدير ذاته من حتقريها هي مرحلة الطفولة ،ولعل هذا ما ُي َفسرِّ ثقة األطفال

بأنفسهم من عدمه فيكرب األطفال الذين يثقون بأنفسهم و ُي َقدِّ رون ذاهتم وهلم

استقالليتهم حاملني نفس مقدار الثقة بالنفس وتقدير الذات مع قدرهتم عىل
تنميتها وزيادة معدل تقدير الذات ،وذلك بعكس األطفال الذين ينشئون عىل
تربية غري صحيحة ومل يرتبوا سوى عىل تقليل الذات.

194
قصص
قيادية

 -4احرص عىل أن ختلق احلامس والعزيمة لديك فذلك ُيشعرك بتقدير

ذاتك.

غاندي

ال ميكن هلم سلب احرتامنا للذات ،إذا مل
نعطهم إياها.
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كيف تتجنب الوقوع يف اصطناع املشكالت..؟

يف أحد األيام كانت ُتوجد جمموعة من األرانب تعيش يف أحد الغابات
العمالقة ،حيث كانت تتميز هذه الغابات باالتساع الشاسع لذلك كانت تضم
أشكال وألوان من خمتلف احليوانات التي جتد املأمن يف الغابة ،فكان خيتلط

ً
وأيضا احليوانات
احلابل بالنابل يف الغابات ،إذ كانت تعيش احليوانات املفرتسة

ٍ
ٍ
واحد ،فكان الضعيف خيتبئ من القوي حتى ال ينقض
مكان
آكلة العشب يف
عليه ويلتهمه.
وكان يعيش يف الغابة العمالقة أحد األرانب اجلميلة ،فكان األرنب ملو ًنا

باللون األبيض وكان يلعب ويلهو من هنا إىل هناك بح ًثا عن الطعام والرشاب،
وكان صاحبنا األرنب يتسم بالتواضع واالحرتام وذلك ألنه كان يتجنب اصطناع
املشكالت مع باقي احليوانات ،وكان ال يتباهى بقوته ومزاياه وخاص ًة وأن األرنب
من احليوانات التي ُيعرف عنها الرسعة.

196
قصص
قيادية

ويف يو ٍم من األيام كان األرنب يبحث عن طعامه يف حشائش الغابة وإذا به

يرى ثعلب قادم من بعيد ويبدو عليه عالمات الغضب التي ُتسيطر عىل احليوانات
املفرتسة آكلة اللحوم حينام تكون يف حالة بحث عن فريسة أو حينام تلمح الفريسة
فتذهب لتنقض عليها ،وألن صاحبنا األرنب كان شديد التواضع واالحرتام فقرر
أن يبتعد عن طريق الثعلب وال يظهر أمامه يف حلظات غضبه.
وال نخفي عليكم أن األرنب

كان خياف ً
أيضا من الثعلب
املكار وخاص ًة أن حالة الغضب
التي كانت تسيطر عىل الثعلب
كانت تؤكد أنه مل يتمكن من
اختطاف دجاجة من املزرعة
املجاورة للغابة وبذلك يكون
جائعا ولن هيدأ حتى
الثعلب
ً
جيد فريسته التي تسد جوعه.
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ولكن من سوء حظ األرنب أنه ذهب لالختباء من الثعلب يف أحد األوكار
الغري آمنه ،حيث أن الوكر الذي اختبأ فيه به أفعى سامة ،ولكن يبدو أن تواضع
األرنب واحرتامه هو ما قد ينقذ من أيدي احلية ،فلنرى سو ًيا ماذا حدث...؟
ٌ
مكان ليس بمكاين
حينام هب األرنب بالدخول إىل املغارة قال لنفسه هذا
مهجورا فقد يوجد أحد
فالبد أن أستأذن صاحبه حتى ولو كان الوكر يبدو
ً
الكائنات يف الداخل دون أن أراها ،لذلك قبل أن يدخل األرنب انتصب عىل

قدميه وألقى التحية فسمعت احلية صوت األرنب وعىل وجه الرسعة ردت
األفعى السامة التحية ،فلم يكن من الصعب عىل األرنب املتواضع أن يميز
صوت الكائن احلي الذي رد عليه التحية ،فلم يدخل األرنب الوكر ألنه يعلم
مرسعا من الوكر.
أن األفعى يمكنها أن تتناول حلم األرانب ،فتحجج وخرج
ً
وهكذا نرى أن التواضع قد أنقذ صاحبنا األرنب مرتني يف املرة األوىل
حينام مل يصطنع املشكلة مع الثعلب وجتنب حدوثها ،ويف املرة الثانية حينام
ألقى التحية وبرسعة بدهيته نفد من املوت.
ولعلنا نفكر كام يفكر األرنب الذي ال يدخل نفسه يف مشكالت وال
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يصطنعها كام أنه ُيفكر خطو ًة لألمام لكي ال يقع يف املشكالت ،فحينام يفعل
اإلنسان هكذا فيمكنه أن ينعم بحياة أفضل.

روبرت شولر

ً
"ال جتعل ً
عذرا  ..كن
أبدا أي مشكلة تصبح
ً
منضبطا لكي حتل املشكلة" .
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كيف تتخذ أوىل خطوات النجاح...؟

إن النجاح مثله مثل غريه من األشياء واألمور التي يسعى اإلنسان لتحقيقها،

فال ُنخطئ حينام نقول أن النجاح مثله مثل األنشطة واملامرسات التي يقوم هبا
األشخاص والتي يكون هلا بداية لكي يتمكنوا من البدء هبذه املامرسات واألفعال،

وهكذا ً
أيضا النجاح له بداية مثله مثل أي يشء تقوم به وتريد أن تنجزه عىل أكمل
ٍ
واحد م َّنا ملعرفة
ماسة إىل أن هيتم كل
وجه ،فلكل يشء بداية لذلك ُتوجد حاجة َّ
مجيعا نعلم أن البداية القوية
خطوات اختاذ قرار البدء يف حتقيق النجاح ،وخاص ًة أننا ً

تكون من أفضل األشياء التي يفعلها األشخاص فإذا بدأت قو ًيا فيعني ذلك أنك
بنسبة كبرية ستستمر بنفس القوة.

وهذا ما ُي َفسرِّ بعض األقاويل التي تنصح بأن تضع أمامك نسبة أكرب من النسبة

التي تريد أن تصل إليها ،ويكون املربر هنا أنك حينام تضع هد ًفا أو نسب ًة أقل لتصل
إليها فإنك قد تصل لنسبة أقل من النسبة املطلوبة ،يف حني أنك حينام تضع أمامك
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نسبة أو هدف أعىل من النسبة التي ُتريد الوصول إليها فإنك بذلك ستصل إىل النسبة
التي كنت تريدها من البداية ولكنك وضعت نسبة أكرب منها لكي ال تقل عنها.
ومجيعنا اختربنا هذه النقطة يف حياتنا فعندما كنا نريد احلصول عىل ترقية يف
العمل أو نثبت ذاتنا يف العمل فإننا كنا نحرص عىل وضع نسبة أعىل من النسبة
التي نريد أن نكون عليها بحيث ال نقل عن النسبة األصلية التي نريد أن نحققها

والتي ال جيب أن تقل عنها من وجهة نظرك ،وذلك يفرس ً
أيضا مبدأ الطالب
والدارسني الذين يريدون احلصول عىل تقدير جيد جدً ا يف االمتحانات فحينام
خيططون لتحقيق اهلدف فإهنم يضعون أمامهم ما ُيؤهلهم للحصول عىل تقدير
امتياز ُمربرين ذلك بأهنم جيب عليهم أن يضعوا هد ًفا أعىل مما يطمحون إليه

لكي يستطيعوا حتقيق اهلدف املراد ،لذلك ُينصح بأن يرفع األشخاص سقف

طموحاهتم.

وأ ًيا كانت نسبة النجاح التي تريد الوصول إليها فإن األمر يتطلب منك أن

تتخذ خطوة البداية نحو حتقيق اهلدف املراد ،وعىل قدر ما حتمله حلظة البداية التي
تتطلب اختاذ قرار البدء نحو حتقيق النجاح من أمهية كبرية لذا جيب أتباع التايل.:
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 -1ارفع سقف طموحاتك.
 -2ضع خطة لتحقيق النجاح.
 -3ثق بنفسك طاملا باستطاعتك احللم بالنجاح فأنت بإمكانك اختاذ قرار
البدء نحو حتقيق النجاح
 -4ال ختاف من الفشل ،فإن الفشل نفسه يف أنك حتى اآلن مل تبدأ يف خطوات
حتقيق النجاح.

"النجاح ال يأتي لك بل انت تذهب إليه "

كولينز
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بشكل صحيح مع رئيسك السيئ يف العمل
كيف تتعامل
ٍ

إن ظاهرة وجود رؤساء عمل بشخصيات صعبة وحتمل طابع عدواين أو أقل
ما يمكنك وصفه هبا أنه يتعامل بشكل يسء مع مرؤوسيه ظاهرة أصبحت منترشة

ٍ
يف هذه اآلونة بشكلٍ
زائد عن احلد الطبيعي ،وهلذا ،فإن األمر يتطلب دراسة
أسباب هذه الظاهرة والت ََع ُّرف عىل أفضل الطرق للتعامل مع الرؤساء السيئني

يف العمل.

فإن مل تتوصل حلل يف التعامل

بشكلٍ حمرتف مع املديرين والرؤساء
السيئني فإن األمور يف معظم
األحيان تتفاقم إىل وضع يسء،
وتصل يف بعض األحيان إىل ترك
العمل من ِق َبل املوظفني أو اختاذ
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املديرين قرارت بفصل املوظفني.
لذلك البد من الت ََو ُّصل إىل صيغة مناسبة للتعامل مع الرؤساء سيئي

الفعال مع
الطباع يف العمل ،ويمكن مراعاة األمور التالية لتحقيق التواصل َّ
الرؤساء من خالل اخلطوات التالية.:

 -1نعم ندرك أن مديرك يف العمل يسء ويتسم بطباع يصعب التعامل
معها ،لكن البد أن هتدأ وأال تكون شخص عصبي لكي ال تسوء األمور
أكثر مما هي عليه.
فرغ طاقتك بشكلٍ تلقائي ،فليس من الصحيح أن
 -2احرص عىل أن ُت ِّ

ترتك الضغوط النفسية الناجتة عن سوء تعامل مديرك معك ،ألن الضغط
النفيس الذي يسببه هذا التعامل غال ًبا ما يؤدي إىل استحالة االستمرار يف

العمل ،وهنا ُي َف ِّكر املرؤوسني يف اختاذ قرار ترك العمل والبحث عن وظيفة

أخرى.

جراء مشكالت
وكث ً
ريا ما نسمع عن األمراض التي ُتصيب األشخاص من َّ
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العمل وتعامل املرؤوسني بشكلٍ يسء مثل ارتفاع ضغط الدم ووصولاً
حلاالت السكتة القلبية وغريها من األمراض التي ندعو اهلل أن يبعدها عنكم

وعن اجلميع ،لذلك من األفضل أن ُتف ِرغ طاقاتك السلبية والضغط النفيس
الذي تتعرض له أولاً بأول فتصاب باألمراض أو أن تخُ رجه يف وجه رئيسك يف

العمل فتخرس عملك ،وهذا ُيساعدك عىل الت ََح ُّكم بأعصابك ،فنصيحتي لك

ً
رافضا ملا حيدث ال تخُ طئ وتفقد أعصابك.
أنه مهام كنت تشعر بالضيق وكنت
ريا ما يعتقد املرؤوسني يف أنه ال جيب عليهم التحدث مع رؤسائهم
 -3كث ً
يف العمل يف طريقة التعامل معهم إال أن هذا األمر يسء للغاية إذ أنه يزيد

الفعال الذي ُي ْق ِدم عليه املرؤوسني
األمر سو ًءا وكث ً
ريا ما تحُ ل األمور باحلديث َّ
مع رؤسائهم يف العمل وخاص ًة إذا اختار املرؤوسني الوقت املناسب ملناقشة
املشكلة مع رؤسائهم إذ يزداد املرؤوسني يف عني رؤسائهم ،ويتوصلون حلل
أمثل يف التعامل قائم عىل توضيح اللبس يف املوضوع.
 -4ال تستبعد أن ُيوجه لك انتقاد من ِق َبل رئيسك يف العمل أو أن يكون
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كونه
أحد زمالئك قد وشى بك عنده لذلك َت َق َّبل االنتقاد ،وتعامل معه ْ

انتقاد هيدف إىل البناء وليس اهلدم.

ريا إن مل تستطع حل املشكلة حتدث مع قسم إدارة املوارد البرشية
 -5وأخ ً

لبحث األمر.

جورج برينارد شو

"احذر من رجل ضربته ومل يرد لك الضربة فهو
لن يساحمك ولن يدعك تسامح نفسك".
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كيف تتعامل مع الزمالء الذين اعتادوا على الصراخ يف العمل؟

ُتعد بيئة العمل جمتمع ُمصغر من املجتمع الكبري الذي يعيش فيه اإلنسان ،إذ أن

جمتمع العمل يوجد فيه أشكال وألوان من الناس باختالف شخصياهتم وطباعهم

وهذا ما جيده ً
أيضا األشخاص يف املجتمع الكبري الذي يعيشون فيه ،لذا فإن بيئة
العمل جمتمع ُمصغر نابع عن املجتمع الكبري.
وكام جيد اإلنسان يف املجتمع الكبري
شخصيات يستطيع التعامل معها
بسهولة وشخصيات أخرى ال يستطيع
التعامل معها فإن جمتمع العمل ً
أيضا
سيقابلك فيه شخصيات رائعة ُي َف َّضل

التعامل معها وشخصيات أخرى
يصعب التعامل معها.
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ومن الشخصيات التي يصعب التعامل معها يف حميط بيئة العمل هي
الشخصيات التي تعتاد الرصاخ واالنفعال أثناء العمل ،سواء كان ذلك أثناء

مناقشات العمل أو كرد فعلٍ منها عند تكليفها بأحد مهام العمل إذ أن هذه
الشخصيات يكون السلوك الغالب عىل شخصيتها هو االنفعال والرصاخ.
الفعال هي رضورة َفهم
ومن القواعد األساسية التي تساعد عىل التواصل َّ

الشخصية التي تتعامل معها لكي تتوصل لنقطة التقاء ،إذ أنه يصعب تعامل
الشخصية االنفعالية والعصبية مع بعضها البعض يف حال غضبت الشخصيتني

ٍ
وقت واحد ،وليس هذا هو اخلطأ الوحيد الذي ُيرتكب عند التعامل مع
يف
الشخصيات االنفعالية والتي تتسم بالرصاخ أثناء احلديث ،لذلك نقدم لك عد ًدا
من األخطاء التي يمكنك أن تقع فيها دون أن تنتبه عند التعامل مع هذه الشخصية

بحيث حترص عىل جتنب هذه الترصفات واألفعال.
 -1من اخلطأ أن ُتبادل األشخاص شديدي االنفعال والذين ُي َعبرِّ ون عن

غضبهم بالرصاخ مثلهم بالرصاخ ً
أيضا إذ أن الوضع يزداد سو ًءا هبذه الطريقة،
وهنا جيب أن هتدأ قليلاً وترتك زميلك يف العمل هيدأ هو ً
أيضا ولو لدقائق
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معدودة إذ البد أن متنح نفسك فرصة المتصاص غضبك ،ويمكنك أن متتص

غضب زميلك الصارخ ً
أيضا حينام تتحدث هبدوء وتطلب منه توضيح األمر
دون رصاخ.
ٍ
عديد من األحيان يخُ طأ األشخاص يف التحدث مع الشخصيات
 -2كام أنه يف
التي ترصخ يف التعامل معها عىل الفور واستكامل احلديث مما يتسبب يف ازدياد

الوضع سو ًءا ،إذ البد أن ُت َف ِّرق بني الشخصيات التي ُيمكنك أن تنتظر معها

لدقائق دون حديث والشخصيات التي ال جيب أن تستكمل احلديث معهم
أثناء رصاخهم وذلك لكي ال يزداد الوضع سو ًءا ويرجع ذلك إىل تقدير كل

ٍ
ٍ
شخصية عىل حده.
موقف وكل

 -3كام أنه من األخطاء الشهرية يف التعامل والتي نقع فيها يف أغلب األحيان
هي ترك األمور عالقة دون اللجوء إىل التحدث مع الزميل الذي يرصخ بعد أن

ٍ
ٍ
جيدة للتواصل،
لطريقة
هتدأ األمور بدلاً من ترك األمور هكذا دون الت ََو ُّصل
بحيث يكون الشكوى إىل مدير العمل من الزمالء الذين يترصفون هبذا

السلوك أخر احللول.
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أمحد الشقريي

"ستختفي الكثري من املشاكل إذا تعلم الناس
احلديث مع بعضهم البعض أكثر من احلديث عن
بعضهم البعض"
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كيف تتعامل مع الغرية يف العمل؟

" ُتعد الغرية يف العمل أحد أشهر الظواهر التي يصعب التعامل معها وهي
تنترش بني رفاق وزمالء العمل للعديد من األسباب ،حيث تتسبب يف أن يسود
جو من التوتر والضغط بني فريق العمل مما يتسبب يف عدم القدرة عىل العمل

ٍ
بشكلٍ
جيد.

و ُتعد الغرية واحلسد بني الزمالء يف العمل مشكلة أساسية يف تدهور العمل

ِ
وقلة اإلنتاجية وتصل يف كث ٍ
ري من األحيان إىل حد كره العمل يف هذا املكان أو ذاك،
ومن املعروف أن جمتمع العمل مثله مثل املجتمع الكبري الذي يعيش فيه اإلنسان
حيث يوجد فيه العديد من الفئات والشخصيات املختلفة والتي يتحدد تعاملها
بنا ًء عىل النشأة والرتبية والثقافة التي تربت عليها.
و ُتعد الشخصيات الغيورة من ضمن الشخصيات التي تظهر يف بيئة العمل،

وهي ُت ِكن احلسد والغرية تجُ اه زمالئها ،ومهام وصلت حد الغرية لدهيم يمكنك أن
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ُتقلل من حدة الغرية التي ُي ِك ّنوها جتاهك ،باإلضافة إىل رضورة تكيفك مع الغرية
واحلسد الصادر منها.

ويمكنك التقليل من حدة الغرية والتكيف معها من خالل عدة نقاط بسيطة

نذكرها فيام ييل.:

 -1ضع يف اعتبارك أن الغرية واحلسد ال تأيت من فراغ إذ أنك إن مل تكن
شخصية ناجحة وطموح فلن يفكر اآلخرون يف الغرية واحلقد عليك ،فام دمت

ناجحا فإن الغرية واحلسد جزء من رضيبة النجاح.
ً

 -2كام أن الشخصيات الغيورة والتي ُت ِك ْن احلسد لك هي يف األساس
ٍ
شخصيات يف قمة الضعف إذ أهنا ال تستطيع حتمل النجاح ،والبد أن
ٍ
بذكاء معها ،إذ أن نقطة ضعف هذه الشخصيات هي
تكون ذكي وتتعامل

النجاح الذي ُي ِ
ريا ،فاحرص عىل االستمرار يف النجاح.
ضعف منهم كث ً
 -3جيب أن تضع يف االعتبار أن كل جماالت العمل هلا طبيعتها اخلاصة وهلا
مزاياها وعيوهبا وإن كان جمال عملك من املجاالت التي تتسبب يف نشوب

الغرية ،فيجب أن حترص عىل أال متتد مضايقات العمل خارج نطاق العمل،
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ري من األحيان إال أنه مع الوقت ُي ِ
وإن كان هذا األمر يصعب يف كث ٍ
مكنك أن
تصل إىل املرحلة التي تستطيع أن تتعامل مع هذه العقبات داخل جمال العمل

دون أن متتد إىل خارجه فال ُتقحم مشاعرك يف كل يشء.

 -4كام أنه من اخلطوات التي تأيت بنتائج إجيابية هي حماولة امتصاص غضب
هذه الشخصيات وإن كان نجاحك هو السبب الرئييس وراء اشتعال نريان

احلقد والغرية ،فامذا يمنع إن نجحوا هم ً
أيضا معك وال تنسى أن الناجحني
يعملون وف ًقا ملبدأ دعني أنجح أنا واآلخرين.

"ميكننا عمل الكثري باحلق ،لكن باحلب أكثر"

ثوماس فولر
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كيف تتعامل مع انتقاد األخرين

وجه لنا من اآلخرين وكذلك النقد الذي
ال ختلو حياتنا اليومية من النقد ا ُمل َّ

ُنوجهه نحن لآلخرين ،وذلك ألن االنتقاد بشقيه -ما له وما عليه -أمر متكرر يف
حياتنا اليومية ،و ُيعرف النقد يف اللغة العربية بأنه هيدف إىل الكشف عن مواطن
اجلامل ومواطن القبح يف يشء ما بحيث ُي َو ِّضح السلبيات واإلجيابيات التي

نتجت عن ترصفات وأفعال األشخاص ،وهذا ما جيعلنا نتحدث عن كيفية انتقاد
اآلخرين وكيفية َت َق ُّبل النقد والتعامل معه.

و َت َذ ْكر أن النقد الالذع تصاحبه حالة من اإلحباط تصيب اإلنسان بسبب
سيطرة الطاقة السلبية عليه ،لذلك البد وأن تعرف كيف تتعامل مع النقد وكيف
تتقبل النقد اإلجيايب والنقد السلبي لكي ال ُيؤثر عليك بشكلٍ سلبي وهذا ما

نتناوله يف السطور التالية.:
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ٍ
شخص وجهة نظره اخلاصة به
 -1يف البداية البد وأن تضع يف االعتبار أن لكل
والبد أن تراعي اختالف وجهة نظر اآلخرين يف األشياء املشرتكة بينكم أو فيام
يتعلق بك ،لذلك فإن هتيئة نفسك الختالف وجهات النظر أمر هام كخطوة

أوىل للتعامل مع انتقاد اآلخرين لك.

 -2البد وأن تتوقع األمور واألشياء التي من املحتمل أن ينتقدك فيها اآلخرون،
وذلك ألن الت ََو ُّقع أفضل بكث ٍ
ري من الصدمة التي قد تصاب هبا عندما ال تتوقع

أن ُيقابل فعلك باالنتقاد من اآلخرين ،حيث أنه حينام يكون لديك احتامل
جاهزا إلصدار
أن ُيوجه لك اآلخرين االنتقاد يف يشء ما فإن العقل يكون
ً

ذبذبات دفاعية عن نفسه بشكلٍ إجيايب ،وذلك عىل عكس الذبذبات التي

ُيصدرها العقل بشكل ُمتهور عندما ال يتوقع انتقاد اآلخرين عىل هذا الفعل.

 -3تعامل بذكاء مع املوقف ،من الذكاء أال جتيب عىل الشخص الذي ُيوجه
لك االنتقاد عىل الفور بل أعطي لنفسك وق ًتا ،فاإلنسان مهام كان ُيمكنه
سلبي باالنتقاد إذا تعامل معه بشكلٍ
التأثر بشكلٍ
رسيع وطائش ،فمن ا ُملهم
ٍ
ٍ

أن تعرف أنك كلام أعطيت لنفسك وق ًتا كلام كان رد فعلك و َت َقب ُّلك لالنتقاد

خمتلف وأفضل.
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 -4كام ُيمكنك أن ُتلقي بالكرة يف ملعب ُمنتقدك من خالل طلبك منه التوضيح
حول هذا االنتقاد بحيث ُيعطيك انتقا ًدا مبن ًيا عىل قواعد معروفة وليس من
باب االنتقاد هبا ًء.

 -5ال ختجل يف أن ُت َعبرِّ عن رد فعلك جتاه االنتقاد وليس جتاه املنتقد ،وذلك
ٍ
لشخص بل ألفعال وترصفات
موجها
ألن من الطبيعي أن يكون االنتقاد ليس
ً
بعينها ،وكذلك عليك أنت اآلخر أنت ُتوضح مشاعرك بنضج جتاه وجهة نظر
االنتقاد وليس ا ُملنتقد.

كينيث تينان

"الناقد رجل يعرف الطريق ولكنه ال يعرف
القيادة…"
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كيف تتعامل مع رؤسائك يف العمل

أمر يف غاية األمهية ،حيث
إن تعامل األشخاص مع املديرين ورؤساء العمل ٌ

جيد العديد من األشخاص صعوبة يف التعامل مع رؤسائهم يف العمل مما ُيولد
املشكالت وا ُملشاحنات التي

تزيد من ضغوط العمل عىل
املوظفني

و ُتسبب

استياء

رؤساء العمل.
حيث أن عدم القدرة عىل

َفهم املرؤوسني لرؤسائهم يف
العمل تتسبب يف الكثري من
األحيان يف تسلط الرؤساء،
وهذا ما يتسبب يف أن يطوف
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املوظفني املؤسسات والرشكات ،كام يقوم الرؤساء املتسلطني بنقل املوظفني إىل

ٍ
واحد وهذا جزا ًءا
قسم
العديد من األقسام فال ُيسمح للموظفني بأن يستقروا يف ٍ

هلم وعقا ًبا من وجهة نظر املرؤوسني بام يعيق سري العمل ويتسبب يف عدم قدرة

املوظفني عىل أداء مهام العمل بسالسة ويرس.

ولكي يسري العمل يف سهولة ويرس ويستطيع كلاً من املرؤوسني والرؤساء

حتقيق أهداف العمل فالبد أن يسعى كلاً منهام لبذل اجلهد الالزم للتعامل بشكلٍ

صحيح للتخلص من سوء ال َفهم الذي يتسبب يف احتقان أجواء العمل ،و ُيمكن
ٍ

الفعال بني الرؤساء واملرؤوسني من خالل اخلطوات التالية.:
حتقيق التواصل َّ

 -1احرص عىل االلتزام بمواعيد العمل ،فأكثر يشء يضايق رؤساء العمل
من املوظفني هو تأخرهم عن مواعيد العمل الرسمية ،بعكس االنطباع اجليد
الذي يرتكه املرؤوسني لدى رؤساء العمل عند االلتزام باملواعيد وخاص ًة عند
حرص املرؤوسني عىل احلضور إىل املؤسسة قبل موعد العمل بقليلٍ من الوقت

وليكن مخسة دقائق أو أكثر وكذلك االلتزام بحضور اجتامعات العمل وإبداء

االهتامم بحضورها ملَا متثله من أمهية للعمل.
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 -2احرص عىل أن تقوم بأداء مهام العمل املطلوب منك بأفضل جودة

للتع ُّلم وتطوير ذاتك لتصبح
شخصا
ممكنة فلامذا ال تكون
ً
ً
طموحا وتسعى َ
ُكفء يف مكانك وبذلك تكون عمو ًدا رئيس ًيا من أعمدة العمل ،ومن
طموحا ،ولكن جيب أن
شخصا
األمور اجليدة يف هذا اإلطار أن تكون
ً
ً

تعرف كيف تستخدم طموحك االستخدام األمثل وخاص ًة وأن بعض
الرؤساء حيقدون عىل الشخصيات الناجحة والطموحة خشية أن تأخذ
مكاهنم أو أن تلتف حوهلا األنظار ،وعىل النقيض يوجد العديد من الرؤساء
الذين حيبون التعامل مع الشخصيات الطموحة ويعطوهم الفرصة إلثبات
جدارهتم بالعمل.
 -3جتنب أن تقع يف خطأ أن تحُ َ دِّ ث مديرك وهو يف حالة مزاجية سيئة
ٍ
مناسب لطلب ما حتتاجه منه أو عرض املقرتحات ،كام البد
وقت غري
فهذا ٌ

أن تعرف أن ُت َعبرِّ عماَّ بداخلك بطريقة صحيحة ال ُيساء فهمها.

 -4ضع يف بالك أن معظم الرؤساء يف العمل يريدون أن تسود أجواء
منعا للعمل حتت ضغط أو توتر وقلام ما يفكر
املحبة داخل مؤسسة العمل ً
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الرؤساء يف العمل بغري ذلك ،لذلك ال تضع األوهام يف عقلك لكي حتقق
النجاح الذي ترغب به والذي تنتظره املؤسسة منك.

توماس جيفرسون

أنا أؤمن بشدة باحلظ ،وأرى أنين كلما اجتهدت
ً
ً
وفريا منه.
مقدارا
يف عملي نلت
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كيف تتعامل مع رئيسك يف العمل؟

كام تتعدد شخصيات املوظفني وزمالء العمل ،كذلك تتعدد شخصيات
املديرين ورؤساء العمل فهناك املدير الذي يسعى للسيطرة عىل فريق العمل وال
يرتك الفرصة لغريه لكي ُيشارك يف اختاذ القرار وعىل العكس منه هناك املدير

الديومقراطي الذي ُي َم ِّكن فريق العمل من املشاركة يف صنع القرار ،وهناك

املدير الذي حيرص عىل تمَ ْ ِكني املوظفني وإعطاء فرصة هلم إلثبات ذاهتم من
خالل التفويض وذلك عىل عكس املديرين ورؤساء العمل الذين ال يثقون بأحد
وحيرصوا كل احلرص عىل القيام بأعامهلم بأنفسهم.
نوعا من
وعىل عكس هذه الشخصيات املسيطرة لرؤساء العمل ،فإن هناك ً

أنواع شخصيات املديرين والرؤساء والتي تكون شخصيات طيبة وحمبوبة للغاية،
لذلك فمثلام تتعدد شخصيات زمالء ورفاق العمل فإن شخصيات املديرين
والرؤساء كذلك ،إال أن األمر هنا خيتلف من ناحية أن زمالء العمل إن مل تستطع
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التعامل مع بعضهم فقد تقلل أو تتالشى التعامل معهم ولكن إن كان مديرك يف

يصعب التعامل معه فام العمل...؟
العمل ُ

لذلك نقدم لك هذه اخلطوات للتعامل مع مديريك ورؤسائك يف العمل
بأفضل طريقة تعود عليك وعلى العمل بالنفع.:

 -1يمكنك أن تتناقش مع مديرك يف العمل من ناحية أي مهمة يريد أن

حيصل عليها أولاً فذلك سيساعدك عىل معرفة أولويات العمل حُ
ويدد التوقيت
الذي يريده مديرك للحصول عىل املهمة املطلوبة ،كام أن املديرين والرؤساء ال

ينزعجون من ذلك األمر ،إذ أن ذلك األمر يعتربونه تعظيم لسلطاهتم ويسعد
الرؤساء به وجتدهم يقدمون لك التشجيع والتحفيز ،وعىل الرغم من أهنا

طريقة جيدة للتعامل مع املديرين والرؤساء ولكن هذا األمر إن زاد عن احلد

مصدرا إلزعاج املدير ويعتربك شخص غري ممكن االعتامد
الطبيعي فستصبح
ً

عليه ،لذلك جيب عليك أن تتعامل مع رؤسائك ومديريك يف العمل بيشء من
احلكمة فيام خيص ترتيب أولويات العمل.

 -2ال تعتاد الشكوى من فالن أو فالنة يف حميط العمل ،وكذلك ال جيب
عليك أن تشكو مهومك لآلخرين وخاص ًة فيام خيص املشكالت التي
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تواجهها يف طريقة تعامل مديريك معك ،إذ أن الناس ليس يف حاجة ملعرفة
مشكلتك ،باإلضافة إىل أنه يوجد بعض األشخاص الذين يعتادون عىل توصيل

احلديث إىل املدير وقص ما قلته عىل باقي الزمالء مضي ًفا عىل ما قلته الكثري من

األشياء التي مل تذكرها ،لذلك جيب عليك احلذر وال تشكو من معاملة رؤسائك.

 -3إن كنت قد التحقت بالعمل حدي ًثا ،فنصيحة لك ال حتكم عىل رئيسك يف
العمل أو زمالئك من خالل حكاوي وأحاديث قد جتعلك تأخذ موق ًفا بغري

حق.

 -4واجه مديرك عن طريق اختيار وقت مناسب والتحدث معه بلباقة يف

األمور التي ال تتعلق باملعاملة الغري جيدة.

مفتوحا.
العقل كاملظلة ،ال يعمل إال إذا كان
ً

توماس ديور
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كيف تتعامل مع زمالء العمل بنجاح؟

ال ختلو أجواء العمل من سوء ال َفهم بني الزمالء للعديد من األسباب التي

قد يكون سببها غريه شخصية أو مهنية أو املزيج من اخللط بني عالقات العمل
والعالقات الشخصية ،لذلك البد وأن يسعى األشخاص إىل التعامل مع الزمالء

ٍ
يف حميط العمل بشكلٍ
وفعال يساعد عىل التخلص من توترات وضغوط
جيد َّ
العمل ويكرس حدة اخلالفات واملشاحنات التي خيلقها مناخ العمل ،وذلك ألن
ترك املشاحنات وعدم التعامل معها بشكلٍ جيد ينتج عنه العديد من اآلثار السلبية

التي ُتؤثر عىل كلٍ من األشخاص واملؤسسات ومصالح األعامل.

ومهام كان منصبك ومكانتك يف العمل ،فالبد من أن تأخذ يف االعتبار احلاجة

ٍ
فعالة وناجحة ،وذلك ألن
املاسة إىل رضورة التعامل مع زمالء العمل
بطريقة َّ
العالقات الصحية يف العمل هي جزأ ال يتجزأ من نجاح العمل حيث يعود عليه
بتمكني األفراد من العمل بإبداع وبروح ابتكاريه ،مما يعمل عىل حتسني إنتاجية

العمل ورفع مستوى اجلودة للعاملني.
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ولذلك وجب التحدث عن كيفية التعامل مع زمالء العمل بنجاح ،و ُيمكن

ٍ
بسهولة من خالل مراعاة النقاط التالية.:
حتقيق ذلك

 -1أنت حتتاج إىل أن حتصل عىل التقدير واالحرتام يف العمل ،وكذلك
زمالء العمل مهام كانت مكانتهم أو منصبهم فإهنم ً
أيضا يرغبون يف احلصول
عىل التقدير واالحرتام ،لذلك البد من أن تُقدِّ م االحرتام والتقدير لآلخرين

وهم بدورهم يبادلونك نفس الشعور حيث أن املناخ الصحي للعمل هو
املناخ القائم عىل االحرتام املتبادل.

 -2كام أن جمال العمل حيتاج إىل التفاعل مع اآلخرين وإبداء الرأي فيام
خيص نطاق العمل ،لذلك البد أن جتعل لرأيك فائدة ،ففي العديد من

املواقف حيتاج العمل إىل املشاركة وإبداء االقرتاحات واآلراء ،وحني يقوم
القادة بذلك فإنه عادة ما يبدي اجلميع رأيه فيام عدا شخص أو أكثر اعتادوا

يف كل ٍ
مرة أال يبدوا آرائهم ،وهذه هي احلالة التي نحذر منها أال جتعل زمالء
انطباعا أنك ال ُتشارك معهم وال يهُ م رأيك ،ومن
العمل يأخذون عنك
ً

ناحية أخرى ً
أيضا البد أال ُتقلل من قيمة آراء اآلخرين.
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 -3ال ختاف من الشعور الذي قد ينتابك من التعبري عن آرائك والدفاع عنها

حتى وإن القت ً
رفضا طاملا هذا الرأي حيافظ عىل املسار الصحيح ملسار العمل،
برشط أال تصل األمور إىل حد الرصاع ،فعىل الرغم من أنك هتدف إىل بناء

عالقات عمل قوية إال أن ذلك ال جيب أن يأيت عىل حساب مصالح العمل.

فينس لومباردي

"إجنازات املنظمة هي نتائج جهد مشرتك
لكل فرد فيها".

226
قصص
قيادية

كيف تتغلب على االنفعال السليب؟

ريا ما يتعرض اإلنسان لعدد من املواقف املثرية واملفاجئة التي تتسبب يف حالة
كث ً

من االنفعال اخلارجة عن إرادته يف بعض املواقف والتي تصل يف بعض األحيان
إىل حالة انفعالية حادة ،وعند خروج األمر عن الوضع الطبيعي فإن السلوك هنا
عرف بكونه سلوك انفعايل ناتج
ُي َ

عن اضطرابات سلوكية.

فيام يعرف االنفعال بأنه تلك
احلالة الشعورية املربكة التي
حتدث لدى األشخاص متأثرين
بخربة سابقة بام يؤثر عىل تغرياهتم
الفسيولوجية وهو ما يمثل إحدى
حاالت االضطرابات السلوكية،
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حيث تعرف االضطرابات السلوكية بأهنا شكل من أشكال السلوك االنفعايل
الذي يتطلب نوع من املعاملة اخلاصة.
فيام يعد السلوك االنفعايل هو سلوك مركب ونتاج لعدد من العوامل املؤثرة يف
السلوك ،وما يعيب االنفعال املفاجئ كونه حيدث نتيجة ألوجه القصور التي يعاين
منها األشخاص كأن ينتج االضطراب السلوكي نتيجة لقصور يف وظائف اجلسم
أو نتيجة لإلصابات واألحداث التي قد يتعرض هلا بعض األشخاص وخاصة يف
حالة اإلصابة بالتشوهات وبعض األمراض املزمنة مما يؤثر بالسلب عىل السلوك
وحيدث انفعال سلبي.
فيما يتأثر السلوك االنفعالي بعدد من املؤثرات حيث تتسبب عدد من
العوامل اليت حتدد شكل ونسبة السلوك االنفعالي.:

 -1العوامل واملؤثرات االجتامعية.
 -2العوامل واملؤثرات احليوية
 -3العوامل واملؤثرات النفسية.
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فيام تظهر االضطرابات التي تتسبب يف انفعال سلوكي يف عدد من األعراض
التي تظهر عىل األشخاص وتظهر يف سلوكياهتم ،والتي يمكن ذكرها فيام ييل:
يشعر األشخاص باخلوف عند تعرضهم ألحد املثريات التي ترتبط بذكرى
سيئة يف عقوهلم ،ويتنوع الشعور باخلوف هنا إىل أبسط أنواع اخلوف وأشدها

ً
أيضا فيام بني اخلوف املريض ،اخلوف الناتج عن عدم الشعور باألمان ،واخلوف
البسيط ،وصولاً للخوف الناتج عن الشعور بالذنب.

فيام يصاحب السلوك االنفعايل حالة من القلق تتسبب يف إصدار سلوكيات
غري حمببة وهو شعور ال ينفصل عن الشعور باخلوف ،حيث يتطور الشعور
باخلوف الزائد إىل حالة مصاحبة بالتوتر وانقباض عضالت القلب ،وقد حتدث
هذه احلالة نتيجة لرؤية الشخص حلم مزعج أو كابوس فيتسبب يف سلوك
انفعايل سلبي.
ً
أيضا يصاحب السلوك االنفعايل عدد من املشاعر التي تنتج عن اضطراب
يف السلوك مثل الغرية واالكتئاب والتوتر والفزع ،بام يوجب رضورة التحكم يف
السلوك ،ومن األشياء التي تفيد يف حاالت عالج اضطراب السلوك االنفعايل
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هو اإلرشاد والتوجيه النفيس الذي له دور فعال يف تعديل السلوك والذي يأيت
بنتائج إجيابية حال توافر إرادة تغيري وتعديل السلوك عند األشخاص الذين
يعانون من اضطراب السلوك.

جيمس فالوس

ً
دوما رسائل الغضب إىل أعدائك
"أكتب
ولكن ال ترسلها هلم"
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كيف تتغلب على اخلوف من الوقوع يف اخلطأ؟

يستطيع اإلنسان أن يغري من نفسه ويطور شخصيته من خالل القيام بعدد
من األشياء واألفعال الفعالة يف أبسط صورها والتي تعد وسائل فعالة تعمل
عىل متيز األشخاص واتسام شخصيتهم بطابع خاص مميز عن اآلخرين.
أشخاصا حمبوبني ذوي شخصية
فحينام يسعى األشخاص إىل أن يكونوا
ً

جذابة ومؤثرة فإهنم يتجهون نحو اختاذ تطوير الذات وسيلة للوصول لغيتهم.

ومن أهم نواحي التطوير التي يسعى األشخاص الراغبون يف النجاح
الوصول إليها هي تطوير الشخصية من الناحية االجتامعية لكي يتمكنوا من
إقامة عالقات اجتامعية سليمة ،وال يستطيع األشخاص تكوين عالقات
اجتامعية سليمة إال من خالل التواصل الفعال مع أفراد املجتمع يف البيئة
املحيطة هبم.
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ولكي يستطيع األشخاص تطوير جوانب الشخصية املختلفة البد أن
يعرفوا أسرار تطوير الشخصية واليت تتمثل يف التالي.:

إن رس حتول شخصية اإلنسان هو أن اخلوف الذي يشعر به يف بعض املواقف
واألحداث ما هو إال رد فعل طبيعي وخاصة اخلوف الذي يأيت نتيجة اخلشية من
الوقوع يف اخلطأ والذي يعوق وحيول دون تطور وحتول الشخصية مهام حاول
الشخص أن يفعل وطاملا ظل يراوده إحساس اخلوف من أن خيطئ ،ويستطيع
األشخاص أن يتخلصوا من الشعور باخلوف من خالل عملية برجمه بسيطة لعقل
اإلنسان والتي يمكن إحداثها من خالل اخلطوات التالية:
 -1عملية برجمة عقل اإلنسان هي عملية يتم فيها هتيئة العقل الستقبال فكرة
أن اإلنسان بطبعه خطاء فكل بن آدم خطاء ،حيث أن اهلل خلق اإلنسان عىل
غري كامل ،فالكامل هلل وحده ،فيسعى اإلنسان لتقليل أخطائه دون التخوف من
الوقع يف اخلطأ ،بل بالعكس فإن األشخاص الذين يكون لدهيم ختوف شديد
من الوقوع يف اخلطأ هم أكثر الشخصيات التي متلك احتاملية كبرية للوقوع يف
اخلطأ ما مل يستطيعوا إحكام سيطرهتم عىل الشعور باخلوف.
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 -2مواجهة األمر الذي ختاف منه ،وهنا عىل سبيل املثل أذكر أنه كان يوجد
أحد األشخاص الذي كان جييد السباحة ولكنه كره أن ينزل املياه بسبب تعرض
صديقه للغرق يف املياه قبل أن يستطيع أن ينقذه ،ومن حينها وهو خيشى املياه
وطبعا يف البداية
وخياف منها ولكي تتم معاجلة هذا الشخص تم إلقائه يف املياه
ً
ختوف من املياه وشعر بأنه يغرق بل أنه بالفعل كاد يغرق لكونه يقول لنفسه

أين ال أعرف العوم ،ولكن عندما يواجه اإلنسان اخلوف فأنه حيصل عىل طاقة
داخلية متكنه من النجاح فيام رغب بفعله ،وهذا ما حدث مع هذا الشخص إذا
استعاد قدرته عىل السباحة وتغلب عىل خوفه.

فولتري

جيب أن ختجل من ارتكاب اخلطأ وليس من
االعرتاف به.
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كيف تتغلب على الصعاب؟

تكمن أمهية قصص النجاح يف أهنا متلك سحر قوي قادر عىل أن يمدنا بالطاقة

اإلجيابية والتحفيز الذي حيتاجه إي إنسان لتغيري حياته إىل األفضل حمق ًقا النجاح
الذي يرغب فيه ،ومن هذه القصص التي تدفعنا للنجاح قصة صبي طموح
نوضحها يف السطور التالية.
حُيكى أنه كان يوجد
صبي صغري كانت تظهر
عليه

عالمات

اجلدية

واستغالل وقت فراغه منذ
صغره ،حيث كان ال هيتم
باللعب بقدر ما كان هيتم
بتصنيع األشياء يف أوقات
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فراغه ،حتى أن اهتاممه بتصنيع األشياء واكتشاف طريقة تركيبها وإصالحها

كان سب ًبا يف انشغاله عن التعليم املدريس ،فكان دائماً ما ُيو َبخ من ِق َبل مدرسيه
حتى أنه يف هناية العام رسب يف كافة املواد فرتك املدرسة وهو يبلغ من العمر

 14عا ًما ،واجته نحو تصنيع املجوهرات التي كان يبدو وأنه موهوب فيها

للغاية منذ صغره.

وقرر أن يبحث الصبي عن فرصة عمل بعد فشله يف الدراسة ،فوجد بعد
طول عناء فرصة عمل يف أحد حمالت املجوهرات وبذلك سنحت له الفرصة
يف أن يرى تصميم املجوهرات عن قرب وعندما بدأ يف العمل يف حمل تصنيع
املجوهرات وبدأ يشاهد مصممني املجوهرات وهم منشغلون يف عملهم عن
قرب ،بدأ حيلم يف أن يكون مصمم جموهرات ناجح.
فكان الصبي الذي مل يتجاوز الرابعة عرش من عمره حيرض يف الصباح الباكر
لينظف املحل ويقيض طلبات صاحبه والعاملني فيه حتى املساء يف نشاط
وإرصار عىل العمل ،وذلك عىل الرغم من أن صاحب املحل كان هيينه ويرضبه
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دون ذنب اقرتفه ،ومع املعاملة القاسية من ِق َبل صاحب املحل وإبعاده عن رؤية
العامل وهم يصممون املجوهرات ،وجد أنه البد وأن يسافر للخارج ليعرف

لغز تصميم املجوهرات برباعة.
فسافر إىل فرنسا وعاد ليعمل مساعدً ا يف أحد حمالت تصميم املجوهرات
ليطبق ما تعلمه باخلارج ،وبام أن الصبي كان يعيش يف تونس فقرر أن يعيد
إحياء املجوهرات التقليدية التي حتمل الرتاث لتظهر بشكل جديد حيمل الرتاث
املعارص وعىل الرغم من أنه قابل انتقادات شديدة من قبل مصممي املجوهرات
اللذين أجزموا بأنه لن ينجح وأن خياالته واسعة إال أنه تغلب عىل كل هذه
األفكار السلبية.
كان سالحه هو اإلرادة القوية واإلرصار عىل النجاح ،لذلك كان يشارك يف

جامعا بني الرتاث واإلبداع،
غزو السوق بتصميامته التي تحُ ْ يي الرتاث التونيس
ً

ريا بسبب تقلبات السوق واألزمات
ورغم التوقعات بأن نجاحاته لن تطول كث ً
االقتصادية ،لكنه تغلب عىل ذلك وعاد بعقلية جتمع بني مهارة التجارة وإبداع
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مصمم املجوهرات ،مما حقق له ِ
الغنى والشهرة ،كام حقق هدفه يف أن يصبح

مصمم جموهرات ناجح ،ليكن هذا الصبي الطموح مثالاً لنا لإلرصار عىل حتقيق
اهلدف والوصول إىل النجاح رغم كل الصعاب.

نابليون بونابرت

"أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب
اخرتاقها"
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كيف تثري اإلبداع عندك؟

ال يوجد إىل النفس أحب من األشخاص املبدعون الذين يتغلبون عىل األفكار

السلبية واضعني بدلاً منها األفكار اإلجيابية ،فاألشخاص املبدعون هم أكثر من
يعتمد عىل غزارة األفكار كسبيل لتوليد األفكار اإلبداعية ،فاإلبداع يتأتى عند
هؤالء من خالل إطالق العنان جلميع األفكار بام فيها السيئة واجليدة واجلنونية
والغري عقالنية وكافة األفكار التي
ختطر عىل بال األشخاص املبدعون،
ومن ثم يغربل األشخاص املبدعون
هذه األفكار ليتوصلوا إىل الفكرة
اإلجيابية التي متكنهم من تنفيذ
اإلبداع عىل أرض الواقع.
وعىل الرغم من أن اإلبداع هو
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وسيلة الناجحني للنجاح وحتقيق أهدافهم وطموحاهتم ،إال أن اإلبداع ليس مهارة

مستحيلة فقد يكتسب األشخاص القدرة عىل التفكري اإلبداعي عرب املامرسة والتعود

أمرا
عىل التفكري بشكل إجيايب لفرتة طويلة ،مما جيعل اكتساب مهارة التفكري اإلبداعي ً

غريمستحيل.

ونظرا حلاجة األشخاص يف حياهتم االجتامعية واملهنية والدراسية إىل استخدام
ً

التفكري اإلبداعي ،فإنه يمكن لألشخاص أن يعتمدوا عليه من خالل ما ييل:

 -1هناك عدد من األساليب التي تستخدم لتحفيز األشخاص عىل التفكري
اإلبداعي واالبتكار مثل الطرق املختلفة التي تستخدم يف توليد األفكار

اإلبداعية والتي تساهم يف حل املشكالت بطريقة جيدة ،حيث أن توليد

تلك األفكار ُيعد أوىل اخلطوات التي يتخذها األشخاص يف سبيل حلهم
للمشكالت التي تعرتض طريقهم ،ومن األساليب املستخدمة لتحفيز اإلبداع

عن األشخاص:

 -1األسلوب الصديف
 -2األسلوب االرجتايل
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فيام حتكم عملية اإلبداع ً
أيضا عدد من القوانني التي حتفز األشخاص ،وتساعد
نمو وتطور التفكري اإلبداعي لدهيم ،ويظهر ذلك من خالل عدد من القوانني التي
يمكن ذكرها فيام ييل.:
 -1قانون الكثرة

وهو الذي يعني بأن العملية اإلبداعية ال تتوقف عىل حل واحد أو حلني

بل أن اإلبداع حيتاج إىل إطالق للعنان كام قلنا ساب ًقا ومن بعدها يمكن اختيار
أفضل حل ،وذلك ألن اإلبداع يقبل حتت مسامه مجيع األفكار مهام كانت خيالية
أو جنونية ،فاحرص عىل أال تربمج عقلك عىل قبول أفكار معينة ال يمكن ختطيها.
 -2قانون الصواب

وهي الذي يتمثل يف قيام األشخاص باختيار احلل الصحيح من بني كافة
احللول التي توصلها هلا.
 -3قانون مراعاة الوقت

أن اإلبداع هيدف إىل حل وجتنب حدوث املشكلة لذلك فأن مسألة اإلبداع تتعامل
مع الوقت بدرجة أوىل حيث يتطلب اإلبداع أن ُيعالج اإلنسان مشكلة الوقت.
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 -4قانون التخمني

وهو الذي يعتمد عىل وضع األشخاص ألكثر من احتامل بام يرتتب عليه توفري
أكثر من بديل.

رميوند اينمون

 اإلبداع  ..هو النظر إىل املألوف بطريقةغري مألوفة.
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كيف جتتاز أول يوم عمل بنجاح؟

ريا هي كيفية اجتياز أول
من األمور التي جيب أن يتوقف عندها األشخاص كث ً

يوم عمل ،فبعد أن تنتهي مرحلة اجتياز مقابلة العمل بسالم وتتمكن من تقديم

نفسك بطريقة جيدة تظهر فيها قدرتك عىل تويل مهام العمل فإنك اآلن بحاجة إىل

أن تعرف كيف جتتاز أول يوم عمل بنجاح ،فاليوم هو اليوم الذي تعبت من أجله

ريا لكي حتصل عىل فرصة العمل يف هذا املكان ويف هذه الوظيفة ،لذلك البد
كث ً
وأن تتعرف عىل جمموعة من األمور التي تساعدك عىل قضاء أول يوم يف العمل

انطباعا جيدً ا لدى مؤسسة العمل دون أن ختاف ،وكذلك
بشكل جيد وترتك
ً

تستطيع أن تتعرف عىل املؤرشات األولية للعمل الذي ستتواله.

 -1ال داعي للخوف فجميع األشياء التي نقوم هبا ألول مرة تكون ُمبهمة،
ولكن ال يعني ذلك أنه جيب أال نقوم هبا ،بل البد أن هتدأ من روعك وتتخلص
من القلق الناتج عن اخلوف الزائد ،فأنت يف أول يوم يف العمل تدخل عامل
جديد حتتاج إىل التعرف عليه.
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 -2جيب أن ال تقحم نفسك يف أمور العمل من أول يوم ،فال جيب أن تكون
حذرا إىل حد كبري وخاصة
شخصية متدخلة يف األمور بل جيب عليك أن تكون ً

يف األحاديث التي تنشب بينك وبني زمالء العمل ،فقد جتد االهتامم من زمالء
العمل بل وجتدهم يسعون للتعرف عليك كزميل جديد ،وقد جتد داخلك
دافعا قو ًيا للتعرف عىل اآلخرين ولكن يف كلتا احلالتني جيب أن تتمتع بقدر من
ً

احلذر والتحفظ ،وخاصة أن بعض الشخصيات يف نطاق العمل حترص عىل
التعرف عىل الزمالء اجلدد وتسعى للسيطرة عىل عقوهلم وتعطيهم انطباعات

ممزوجة بآراء شخصية عن باقي الزمالء وعن نطاق العمل ،لذلك ال تتعجل

يف تصديق هذه اآلراء حتى تتعامل عىل أرض الواقع.

 -3قد جتد يف جمال العمل بعض األشخاص الذين يتسمون باحلقد أو الغل،
ورسعان ما سيمكنك أن تعرفهم باحلدس وباملواقف التي تراها أمامك ،فابتعد

عن هؤالء.

 -4أول يوم وما يتبعه من أول أيام لك يف العمل هي التي حتدد طبيعة

عالقاتك باآلخرين ،وبنسبة كبرية فإن العالقات التي تبنيها يف بداية العمل
هي التي تدوم بمعنى أنك عندما تكون متساهلاً يف التعامل مع اآلخرين ،فإن
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ذلك سيحمل نمط التعامل مع زمالء العمل فيام بعد ،وحينام تضع احلدود من

البداية فهذا سيدوم باستثناء أن هذه القيود واحلدود تذوب مع التعرف عىل

زمالء العمل وجمال العمل فيام بعد.

 -5ال ختطئ من البداية وتسمح لآلخرين باقتحام حياتك الشخصية ،يكفي
أن تفصح عن ما تريد؛ أن تفصح عنه فقط.
احلب والعمل عماد البشرية .

سيغموند فرويد
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كيف جتتاز مقابلة للعمل بنجاح يف قصة

من أكثر اخلطوات التي حتسم مصري األشخاص هو قدرهتم عىل احلصول عىل
فرصة عمل يف املجال الذي يكونون فيه قادرين عىل اإلبداع وتقديم أفضل ما عندهم،
ويعد إجتياز اإلنسان الختبارات العمل هو البوابة الرئيسية التي يضع من خالهلا
األشخاص قدمهم عىل أوىل درجات سلم النجاح يف املجال الوظيفي الذي حيبونه.
حيث أن أختبارات القبول يف الوظائف تعد مقياس هام ووسيلة حيوية تستطيع
أن حتدد من خالهلا الرشكات ومؤسسات العمل قدرة هؤالء األشخاص عىل تويل
مهام العمل وذلك حسب درجة توافقهم مع رشوط ومتطلبات الوظيفة.
ويتم حتديد مدى مالئمة األشخاص املتقدمني لشغل الوظيفة من خالل قياس
عدد من املهارات التي جيب أن تتوفر لدهيم مثل مهارة العمل حتت ضغط ومهارة
اختاذ القرارات وغريها من القرارات التي يشرتط أن تتوفر لدى األشخاص املنوط

هبم شغل الوظائف ا ُملتقدم هلا.
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ويف أحد اختبارات العمل كانت أحد األسئلة التي وجهت لألشخاص
املتقدمني لشغل الوظيفة املعلن عنها من قبل الرشكة هي :ماذا ستفعل إن كنت
تقود سيارة وهبت الرياح العاصفة بشكل مفاجيء وكان بإمكانك أن تأخذ
شخص واحد من جمموعة األشخاص الذين كانوا يف انتظار وصول أتوبيس
النقل ،إذ كان يقف ثالثة أشخاص وقت هبوب العاصفة الشخص األول سيدة
عجوز غري قادرة عىل امليش ،والشخص الثاين هو صديق قديم وكان قد سبق وأنقذ
حياتك من املوت ،يف حني كان الشخص الثالث الذي ينتظر وصول أتوبيس النقل
هو الشخص الوحيد الذي تعتربه قدوتك يف احلياة ،فكيف تترصف ومن ستأخذه
معك يف السيارة مع العلم بأنه يوجد مكان واحد يف السيارة...؟
ولقد تنوعت إجابات املتقدمني لشغل الوظيفة ولكن كان حرص الرشكة
األول واألخري عىل اختيار الشخص القادر عىل اختاذ القرار الصحيح حينام يعمل
حتت ضغط ،فإن كنت ضمن املتقدمني لشغل الوظيفة فامذا كنت ستفعل؟
تعاىل لنتعرف عىل اإلجابة الوحيدة التي مكنت صاحبها من شغل الوظيفة
املتقدم هلا ،فلقد كانت إجابة حكيمة وبسيطة للغاية تنم عن قدرة صاحبها عىل
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اختاذ القرارات يف أصعب األوقات إذ كانت أن يقوم الصديق الذي قام بمساعديت

مسب ًقا بتوصيل السيدة العجوز إىل املشفى فهو من طبعه املساعدة ولن يرفض
فهو سيساعد السيدة ويف نفس الوقت تكون قد رديت له اجلميل عند محايته من
العاصفة وإعطائه مفاتيح السيارة ،يف حني يقوم الشخص املتقدم للعمل باالنتظار
مع قدوته الذي بكل تأكيد سريغب يف مساعدة السيدة املريضة!

بيكاسو

ً
ستطيع عمله لكي
دائما ما ال َأ
إني أعمل
ُ
أتعّلم كيفية عمله.
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كيف حتدد أهدافك؟

مقابلة العمل هي من أهم االختبارات التي حتدد مستقبلك املهني بام يرتتب
عليه من تأثريات يف خمتلف جوانب احلياة ،وخاصة يف الوظائف التي يكون لديك
تطلع كبري للعمل فيها يرتبط بطموح
التقدم الوظيفي وإثبات ذاتك يف
املجال املحبب لك ،تلك الدوافع
التي تنبع من داخلك يمكنها توجيه
مسار مقابلة العمل يف صفك بشكل
كبري ،إذا أن صاحب العمل يفضل
أن يعتمد عىل شخص طموح
حيب املجال الذي يعمل فيه عىل
األشخاص اللذين يريدوا األلتحاق
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بالوظيفة ملجرد احلصول عىل مصدر دخل دون وجود دوافع ترتبط بحب املجال
الذي يعمل فيه.
كام أن معظم أصحاب العمل يفضلون توظيف األشخاص الذين مل يتشبعوا
من النجاحات وذلك اعتام ًدا عىل املبدأ الذي يقول أن األشخاص الذين يف أول
طريقهم يكون لدهيم دافع أكثر للعمل ويسعون لتحقيق النجاح ،حيث أهنم
مازالوا مل يصلوا ملرحلة التشبع من النجاح ،وهذه النقطة جتعل كافة املقابالت
متيل يف صاحلك ألنك البد وأن تثبت أنك تسعى للحصول عىل العمل لتحقيق
طموحاتك وأهدافك.
نصائح جتعل مقابلة العمل يف صاحلك:

لكي جتعل مقابلة العمل يف صاحلك والكفة متيل يف صفك البد وأن تراعي
هذه األشياء:
 -1ختلص من القلق والتوتر فهو لن يفيدك بيشء ،بالعكس فالقلق والتوتر
يعيقان إظهار مهاراتك التي جيب أن تظهر خالل إجراء مقابلة العمل.
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 -2احرص عىل أن ُت ِلم بمجال العمل الذي تتقدم لشغل وظيفته ،فعىل
الرغم من أن صاحب العمل يدرك أن اهلدف من مقابلة العمل هو
اختيار األشخاص القادرون عىل القيام بمهام العمل ،فهو ً
أيضا يدرك أن

األشخاص الذي يتم اختيارهم للعمل البد وأن تكون لدهيم خلفية عن
العمل وليس أن يكونوا مثل املوظفني العاملني يف نفس جمال العمل من
سنني.
وهذه نقطة البد وأن تستغلها لتميل كافة مقابلة العمل لصفك ،بحيث
البد وأن تبحث يف جمال العمل الذي تتقدم لشغل وظيفته من أجل أن
تتعرف عىل املهارات املتطلبة لكي تظهر لصاحب العمل بأن اخللفية التي

جديرا بشغل الوظيفة دو ًنا عن غريك
اكتسبتها عن العمل تؤهلك أن تكون
ً

من املتقدمني.

 -3كام يمكنك ان جتعل كفة املقابلة متيل لصاحلك من خالل االطالع عىل
األسئلة الشائعة التي يستخدمها أصحاب العمل ومسئويل قسم التوظيف،
والتي خيتربون من خالهلا مدى استعدادك لشغل الوظيفة ومدى قدرتك
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للقيام بمهام العمل.
 -4ال تنسى أن االبتسامة ختطف القلوب ،فأنت تتعامل ألول مرة مع
القائمني بإجراء مقابلة العمل لذلك البد أن تظهر ابتسامة خفيفة.
 -5ال تتأخر عن موعد املقابلة والبد أن تظهر بالشكل الالئق وال تنسى غلق

اهلاتف أو ُتعينِّ الوضع الصامت.

كل هذه األشياء جتعل مقابلة العمل متيل لصاحلك.
الفرق بني الواقع و احللم هو كلمة (عمل)

روجر فريتس
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كيف حتدد أهدافك؟

نجاحا هم األشخاص الذين وضعوا هدف ُنصب
أجدر األشخاص وأكثرهم
ً

ريا
أعينهم وخططوا جيدً ا للوصول إليه ،حيث أن اهلدف ُي َّس ِهل عىل اإلنسان كث ً
ويمكنه من النجاح ،فاحلياة تصعب بدون أهداف يسعى األشخاص لتحقيقها
حتى أن مجيع أدوار احلياة تعد أهدا ًفا دون أن يدرى األشخاص.

فحتى إن وضع األشخاص هد ًفا أو أكثر نصب أعينهم ،فإن القيمة احلقيقة

تكمن يف اهلدف ذاته دون النظر إىل كثرة وتعدد األهداف ،حيث يمتلك
للهدف ُ
األشخاص قدرة ومهارات تظهر بل تتضاعف بشكل ملموس عندما جيد

األشخاص هد ًفا يعيشون من أجله ويسعون لتحقيقه.

وإن كان حتقيق اهلدف حيتاج إىل التخطيط اجليد ،فالبد أولاً أن يتمكن

األشخاص من حتديد اهلدف والوقوف عىل آليات تطبيقه ،فاملرحلة األهم هي

مرحلة إجياد اهلدف الذي يسعى األشخاص للوصول إليه وحتديده بشكل واضح.
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لذلك تعد املرحلة األهم هي مرحلة حتديد اهلدف ،وعىل الرغم من أمهية
حتديد اهلدف إال أن الكثريين يعيشون بصورة عشوائية يف حياهتم دون أن ينتبهوا
لرضورة وضع أهداف يف حياهتم ،حيث يتسبب عدم أدراك األشخاص ألمهية
وضع األهداف يف ضياع الكثري من قدرات وخربات األشخاص ،حيث تشري
الدراسات واألبحاث يف هذا اإلطار اىل أن من يضعون هدف يسعون من أجل
حتقيقه فأهنم يصلون إىل حتقيق اهلدف يف وقت أقل مع حتقيق نتائج أفضل.
وذلك بعكس األشخاص الذين تضيع نصف طاقاهتم يف متاهات عدم السعي

ريا
هلدف واضح ،مما ُيظ ِهر احلاجة املاسة إىل وضع هدف حمدد سواء كان هد ًفا كب ً
ريا نصب أعيننا ،ويمكن حتديد اهلدف عرب:
أو صغ ً

 -1كثريين هم من يقعون يف خطأ مزدوج ،شقه األول يتمثل يف عدم حتديد
األهداف ،وشقه الثاين يتمثل يف حتديد هدف غري واضح ففي تلك احلالتني
يصعب عىل األشخاص حتقيق اهلدف بسهولة.
 -2وتأيت عىل رأس أهم خطوات حتديد اهلدف هي إجابة األشخاص عىل
تساؤل هام أال وهو ما هي األشياء التي حيبها األشخاص وما األشياء التي
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يكرهوهنا ،فإن إجياد إجابة واضحة ورصحية عىل هذا التساؤل ُتظهر رغبات
ودوافع اإلنسان الغري ظاهرة ،فام حيبه األشخاص هو أكثر األشياء التي يمكن
أن حيددها األشخاص كأهداف يسعون لتحقيقها ،كام تظهر أمهية معرفة
األشخاص لألشياء التي ال حيبوهنا يف وضع أهداف متنع وقوعها.
 -3البد أن حترص عىل أن تستغل مهاراتك وقدراتك ،وتضع أهدا ًفا بناء
عليها بشكل مبارش أو بشكل غري مبارش.

إبيكتيتيوس

حدد أهدافك ً
أوال ،ثم افعل كل ما تستطيع
فعله لتحقيقها.
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كيف حتصل على أفكار إبداعية؟

عىل رغم من متتع الكثري من األشخاص بالذكاء وامتالك القدرات اإلبداعية
التي متكنهم من النجاح وحتقيق اهلدف املراد إال أهنم قد تأيت عليهم حلظات يكونوا
غري قادرون عىل التفكري اإلبداعي وتوليد األفكار التي تعينهم عىل حتقيق النجاح،
فاإلنسان يتعرض للكثري من املواقف التي جتعله غري قادر عىل توليد األفكار
التنويرية واإلبداعية التي ترشده للطريق احلقيقي للوصول للنجاح املنشود.
وإليك عزيزي وعزيزيت عدد من اخلطوات التي تساعدكم عىل توليد األفكار
املبدعة لكي يتمكن املرء من اجتياز املرحلة التي يتعرض فيها األشخاص لعدم
القدرة عىل خلق وابتكار األفكار املبدعة ،إذ أن توليد األفكار املبدعة ال يأيت
بمحض الصدفة وال حيتاج إىل قوة جبارة غري معروف مصدرها ،ولكنه يأيت من
خالل الذهن الصايف وعدم إجهاد العقل مع رضورة إطالق العنان للعقل ليبدع
ويبتكر مقد ًما أفضل ما لديه.
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ويعد العقل البرشي من أكثر املبهامت التي ال يعرف اإلنسان حوهلا

ري ا أو قليلاً  ،حيث خلق اهلل العقل البرشي بقدرات
الكثري مهام اكتشف كث ً
ومهارات ال يستطيع اإلنسان حرصها حتى اآلن بل مل يتمكن من الوصول

إليها مجيعها ،ومهام اكتشف اإلنسان فإنه ال يمثل ذرة واحدة يف القدرات
التي حبا اهلل هبا العقل البرشي.
كيف تطلق العنان للعقل وتولد األفكار اإلبداعية:

 -1أطلق العنان لعقلك :إذ أن الدراسات واألبحاث التي توصل إليها
العلامء حتى اآلن تشري إىل أن العقل البرشي يعمل بطاقته كاملة خالل فرتة
النوم وذلك عىل عكس ما يتوقع األشخاص ،ولعل هذا ما يفرس األحالم التي
جيد فيها اإلنسان نفسه يفكر بنفس الطريقة العقلية التي يفكر هبا عندما يكون
ً
مستيقظا ،وهذا يفرس األفكار اإلبداعية التي تأيت لألشخاص عندما يكونوا
نيا ًما ويصحون لتنفيذها.
 -2من املهم أن حيرص اإلنسان عىل تنمية عقله بإكسابه مهارات التفكري يف
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مراحل النمو املبكرة من عمره ،حيث أن الدراسات التي أجريت عىل العقل
البرشي تشري إىل أن العقل البرشي ينمو منذ تكوين اإلنسان يف بطن أمه وحتى
سن الثامنة عرش فقط وبناء عىل ذلك يترصف األشخاص باقي حياهتم.
وتعد الطريقة املثىل لتوليد األفكار اإلبداعية هي توجيه األسئلة الذكية للعقل
والتي البد أن تعتمد عىل إثارة فضول العقل البرشي مما جيعله يبحث وينتج أفكار
إبداعية ،ويمكن أن يستخدم األشخاص عالمات االستفهام الستة والتي تتمثل
يف ما ،ماذا ،من  ،أين ،متى ،هل ،وكيف ،فهذه األسئلة تثري عقل اإلنسان وتفتح
له العنان لإلبداع واالبتكار ،وال ننسى أن األسئلة هي منبع احلديث والفكر لذلك
تساعد عىل توليد األفكار.

جورج برنارد شو

"إذا حاولت التوقف عن التفكري لعدة
دقائق ستجد نفسك حماصرا باألفكار من
مجيع اجلهات"
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كيف حتفز نفسك على تنظيم الوقت؟

تعد إدارة الوقت من الفنون التي يتمتع هبا األشخاص الناجحون إذ أهنا
تعينهم عىل النجاح وتوفر هلم آليات تنظيمية الستغالل الوقت وتوظيفه بشكل
صحيح ،مما يزيد احلاجة إىل تعلم مهارات تنظيم الوقت ليس فقط لصعوبة
الوصول إىل النجاح بل ألن
تنظيم الوقت يعد أقرص الطرق
املؤدية إىل النجاح بشكل رسيع
وبسهولة ،وخاصة يف ظل
تزايد الوسائل التكنولوجية
التي أصبحت تشغل الكثريين
وتستغرق الكثري من أوقاهتم
دون حساب.
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ولعلنا نلمس تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل وقت األشخاص بكثرة
يف هذه األيام ،فإذا نظرنا إىل استخدامنا اليومي لوسائل التواصل االجتامعي
املختلفة من فيس بوك وتويرت وجوجل بالس وانستجرام وغريها من مواقع
التواصل االجتامعي التي أصبحت تالزم املستخدمني يف كل حلظة وثانية من
حياهتم ،فإننا ندرك احلاجة املاسة إىل اقتناء مهارة تنظيم الوقت حلامية األشخاص
من ضياع أوقاهتم دون جدوى عرب وسائل التكنولوجية املختلفة.
ومجيعنا بحاجة إىل تعلم مهارة تنظيم الوقت عىل مستوى احلياة العملية
والعلمية وعىل املستوى احليايت ،فأنت يف دراستك ويف عملك ويف حياتك
العائلية والشخصية بحاجة إىل حتقيق التوازن بني تلك العالقات ،حيث أن
األشخاص هيدفون إىل حتقيق أهداف عىل كل مستوى من مستويات هذه
العالقات بام يفرض عليهم حتقيق التوازن بني هذه العالقات وهنا تظهر عىل
السطح مسألة وجود مهارة تنظيم الوقت لتحقيق التوازن املراد.
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وميكنك أن تتبع اخلطوات التالية لكي تنظم وقتك بسهولة واليت
تتمثل يف التالي:

 -1يمكنك أن تسأل نفسك ملاذا تريد تنظيم وقتك ،مما جيعلك تستطيع
أن تضع اهلدف الذي تسعى لتحقيقه بسهولة وهو اهلدف الذي يأيت يف
املرتبة األوىل ويرتتب عىل أساسه وقتك بأكمله.
جراء تنظيم الوقت تعد
 -2كام أن معرفتك باملزايا التي تعود عليك من ّ
دافعا قو ًيا لالشخاص من أجل وضع جدول زمني أو خطة زمنية لتحقيق
ً
اهلدف وف ًقا هلا ،فإن من يضع هد ًفا أمام عينيه بال جدول زمني قد يتوه يف

الطريق ،أما من حيكمه بوقت فقط يصل إىل منتصف الطريق ،أما من يصل
إىل هناية الطريق وحيقق هدفه هم األشخاص الذي حيفزون أنفسهم بشكل
دائم باملزايا التي تعود عليهم من جراء حتقيق اهلدف ،وهو باملثل ما حيدث
حينام حيفز األشخاص أنفسهم باملزايا التي تعود عليهم عند تنظيمهم
للوقت.
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 -3ومن اخلطوات التي تساعد عىل تنظيم الوقت هو تفكري األشخاص
بشكل إجيايب وخاصة وأن تنظيم الوقت يخُ َ لص اإلنسان من الضغوط
والتوترات التي خيضع هلا عندما ينتهي الوقت دون الوصول للهدف املراد.

قيمة الوقت كقيمة املال.

امحد امني
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كيف حتقق النجاح االجتماعي؟

إن كثري من األشخاص تأخذهم مالهي ومشاغل احلياة وينسون أمهية احلياة

اإلجتامعية ،فهي جانب هام ،بل إهنا أحد أهم اجلوانب التي جيب أن هيتم هبا
اإلنسان وحيرص عىل تنميتها بشكل مستمر ،فالناجح اجتامع ًيا يمنح أصحابه

عد ًدا من املزايا التي تتمثل يف التايل:

ناجحا اجتامع ًيا يعني أنك إنسان حمبوب.
 -1أن تكون
ً
ناجحا اجتامع ًيا فذلك سيعود عليك بتقدير اآلخرين لك حيث
 -2أن تكون
ً

أهنم يكنون لك االحرتام.

ناجحا اجتامع ًيا فذلك سيجعلك حمط أنظار اآلخرين والذين
 -3أن تكون
ً

يسعون الختاذ األشخاص الناجحني قدوة هلم.

ناجحا اجتامع ًيا يعني ذلك أنك تستطيع أن تعرف من هم
 -4أن تكون
ً
األشخاص اللذين يتظاهرون بأهنم ُيكنون لك اخلري وهم باألصل يكنون لك
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احلقد والغرية ،فأهم ما يميز األشخاص الناجحون أهنم يعرفون التعامل مع

كافة األنامط والشخصيات املختلفة مما يمكنهم من أن يكتشفوا دوافع اآلخرين

عند التعامل معهم.

 -5كام حيصل األشخاص الناجحون اجتامع ًيا عىل ميزة التخلص من التوتر

والضغوط التي يواجهها األشخاص الغري ناجحون اجتامع ًيا.

شخص مؤهل للنجاح عىل
ناجحا اجتامع ًيا يعني ذلك أنك
 -6وأن تكون
ٌ
ً
كافة املستويات األخرى ،فأنت مؤهل للنجاح عىل املستوى العلمي والعميل
والدرايس والوظيفي.

ناجحا
ولكي حتصل عىل مزايا النجاح االجتامعي يمكنك أن تصبح إنسا ًنا
ً
اجتامع ًيا من خالل عدد من اخلطوات السهلة والتي يمكن ذكرها فيام ييل:

 -1ال تغضب اهلل من أجل إسعاد اآلخرين
ال ختطأ وجتعل نفسك وسيلة إلشباع رغبات من أجل أن حتصل عىل حب
واحرتام اآلخرين ،فمعنى أنك إنسان ناجح اجتامع ًيا أنك قادر عىل أن تدرك
الفرق بني مساعدتك لآلخرين وبني سيطرة اآلخرين عليك.
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 -2حب نفسك أول
تريد أن حتصل عىل حمبة اآلخرين؟ إ ًذا حب نفسك أولاً  ،فمن ال يتقبل ذاته
ال يستطيع أن يتقبل اآلخرين ،لذلك البد أن تتمتع بقدر من املحبة لذاتك،
قادرا عىل
فعندما تتقبل ذاتك ومتنحها احلب الذي ينقصها فإنك تكون
ً
منح احلب واالحرتام لآلخرين وهذه أوىل خطوات النجاح االجتامعي.

 -3احرتم اآلخرين
تريد أن حتصل عىل احرتام اآلخرين؟ إ ًذا احرتم اآلخرين وقدم هلم االحرتام
والتقدير الذي هم بحاجة إليه ،وأنت ً
أيضا يف نفس احلاجة للحصول

عىل التقدير واالحرتام من اآلخرين ،فالنجاح االجتامعي هو أكرب من
أن تتعامل باملثل مع اآلخرين ،بل يعني أنك تقدم أفضل ما عندك وال
تنتظر أن يعاملك اآلخرون باملثل ،وهذا ما يستطيع األشخاص أصحاب
القلب الكبري فعله؛ هم حيبون اخلري ويفعلونه من أجل اخلري نفسه وهم
نجاحا.
أكثر األشخاص
ً
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ريا كن أنت وال تتوهم بأن تكون كاآلخرين ،فإن النجاح االجتامعي يفتح
وأخ ً

الباب عىل مرصاعيه لكي حتقق نجاحات عىل كافة مستويات احلياة.

عبد احلميد
اهلامشي

"إن اإلنسان ذو الشخصية القوية هو الذي
يواجه األزمات بتكيف إجيابي دون
كبت أو ضياع ".
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كيف ختتار قدوتك؟

القدوة يف حياتنا أمر هام للغاية ،حيث ال تعتمد القدوة عىل اإلعجاب بشخصية
ما فقط ،بل متتد إىل حد أكثر من اإلعجاب ،فاإلعجاب بالشخصية وحده ال يولد
الشعور بالقدوة ولكنه فقط قد جيعل األشخاص ينبهرون بتلك الشخصية.
اهلدف من اختاذ قدوة يف
حياتنا هو الوصول إىل ما وصلوا
إليه والتمتع بصفاهتم وأفعاهلم
وترصفاهتم إن أمكن ،ولكن
القدوة الصحيحة هي التي جيب
أن تعتمد عىل االقتداء بالصفات
التي حيملها الشخص املراد اختاذه
قدوة وليس بالشخصية نفسها.
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وتعني القدوة أنك اخرتت شخصية جتعلها تؤثر فيك وتتأثر هبا بشكل تلقائي،

فنادرا -إن مل يكن مستحيلاً  -أن يتخذ اإلنسان
ألن القدوة واحلب جيتمعان سو ًيا،
ً
قدوة لشخص يكن له الكره وعدم احلب ،وألن القدوة هلا دور هام يف حياتنا فالبد

أن نعرف كيف نختار القدوة.
 -1البد أن نفرق بني اإلعجاب واالنبهار بالشخص ،وبني الشخص الذي
يصلح أن يكون قدوة لنا ،فليس كل األشخاص تتناسب مع نمط حياتنا.
 -2البد أن ختتار قدوة تقتدي هبا يف نفس املجال الذي تطمح اىل حتقيق

نفسك به ،فمثلاً إن كنت حتب الطب ،هل من األفضل أن تتخذ طبي ًبا قدوة لك

أم ختتار معلماً قدوة لك؟ فهذا املقصود من أنت ختتار قدوة ختدم طموحك.

الفعال مع
 -3من الطبيعي أن ختتار قدوة تتمتع بمهارة التواصل االجتامعي َّ
اآلخرين ،حيث حتتاج إىل أن تتواصل معه وتستشريه وتسرتشد بآرائه ،فإن مل

يكن الشخص الذي اخرتته لتتخذه قدوة شخص اجتامعي فكيف حتصل عىل
التوجيه الذي حتتاج إليه؟
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 -4البد أن يكون الشخص الذي تريد أن ختتاره قدوة شخص واثق من
نفسه ،فأنت لست بحاجة إىل شخص ال يعرف قدر نفسه وال يعرف كيف
يستغل مهاراته وقدراته ،بل أنت بحاجة إىل قدوة تعرف من هي جيدً ا.
 -5احرص عىل أال تنخدع يف األشخاص املزيفون الذين يظهرون من
اخلارج كشخصيات تصلح أن تكون لك قدوة وهم يف احلقيقة أبعد ما يكونوا
عن ذلك.
 -6اخرت قدوة لك ال تشعر باخلطأ إن وجدهتا ختطئ يف يشء ما ،فال تعني
القدوة أهنا معصومة من اخلطأ ،فجميعنا نخطأ وكل أبن آدم خطاء.
 -7احرص عىل اختيار قدوة سليمة نفس ًيا وال تعاين من الكربياء واالنطواء
والعجرفة ،فأنت أبعد ما يكون إىل أن حتتاج لشخص هيبط من عزيمتك كلام

حاولت أن تقتدي به.
 -8انتبه أن جتد نفسك تتجه نحو مسار غري حمبب بالنسبة لك فقط من أجل
قدوتك ،فالبد أن تعيش حياتك كام حتب.
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ليوناردو دافنشي

"من ال يتفوق على معلمه يكن تلميذا
تافها"
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كيف تستعد ملواجهة العاصفة؟

حيكى أنه كانت توجد جمموعة من احلقول التي تقع بالقرب من شاطئ البحر
ونظرا ألن احلقول التي كان
والتي كانت تابعة ألحد مالك األرايض الزراعية،
ً

العماَّ ل ليفلح األرايض الزراعية
يمتلكها كانت مساحتها كبرية فكان حيتاج لعدد من ُ

وهيتم هبا ،لذلك قرر صاحبنا -صاحب األرايض الزراعية الكبرية -أن يعلن عن
حاجته لعدد من الفالحني ليعملوا يف أرضه ويديروا شئون الزراعة ،ولكن ما
حدث أن مشكلة كبرية واجهته ،إذ أنه كلام كان يعلن عن حاجته لفالحني وعامل

يقوموا بتويل مهام أراضيه يالقي ً
رفضا منهم ،إذ أن الفالحني كانوا يرفضون
نظرا ألهنا تقع بالقرب من مياه الشاطئ.
العمل يف أرضه ً
لذلك قرر الرجل مالك األرايض التي تقع بالقرب من الشاطئ أن ينزل بنفسه
للتحدث مع الفالحني والعامل لكي حيصل عىل عدد منهم لكي يتوىل مهام زراعة
أراضيه ،ولكن مجيع مقابالته قوبلت بالفشل من قبل املزارعني ،وعندما هم
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صاحبنا مالك األرايض بالعودة إىل منزله وهو يف حالة شديدة من اليأس بسبب
عدم قبول أحد الفالحني للعمل عنده تقابل بالصدفة مع أحد الرجال الذي كان

يبدو عليه الضعف ويملك جسماً نحي ًفا فقال ملاذا ال أجرب حظي وأساله للعمل
يف حقيل؟
وبالفعل سأل صاحبنا مالك األرايض التي تقع بالقرب من الشاطئ الرجل
النحيف وقال له هل لك خربة يف األرايض الزراعية؟
فقال الرجل النحيف نعم فأنا املزارع الذي ينام وقت هبوب العاصفة!
فلم يفهم املزارع ما قاله الرجل النحيف ،ولكنه قال لنفسه حسنًا فلقد وجدت
ريا من يقبل العمل يف حقويل ،وهكذا أخذ صاحبنا املزارع اجلديد ليطلعه عىل
أخ ً

احلقل لكي يبدأ مهام عمله يف احلقل ،فكان الرجل النحيف مزارع ذو مهة عالية
إذ أستطاع إصالح ما أفسدته العاصفة يف احلقل ،وقام ببذر البذور وكان يرعى
األرض منذ رشوق الشمس حتى غروهبا ،وكان صاحبنا مالك األرض التي تقع

271
قصص
قيادية

بالقرب من الشاطئ يشعر بالرضا جتاه عمل املزارع اجلديد.
ويف أحد األيام كان كلاً من صاحبنا واملزارع اجلديد ينامان يف سالم ،وحدث
شاعرا بأنه سيخرس املحصول
رسيعا
أن هبت عاصفة شديدة فأستيقظ صاحبنا
ً
ً
وأرضه مرة أخرى كام حيدث معه كل مرة ،فجرى صاحبنا عىل غرفة املزارع اجلديد

رسيعا فلقد هبت العاصفة وأنت نائم ،قم معي لننقذ
ورصخ فيه قائلاً أستيقظ
ً

املحصول ونواجه العاصفة ،فقال املزارع اجلديد ولكني قلت لك أنني من ينام
وقت هبوب العاصفة!
فكاد صاحبنا يقتله ولكنه أرسع لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه من املحصول،
ولكنه حينام وصل ،وجد حقله بسالم ومل يصيبها أي مكروه من الرياح إذ أن
املزارع اجلديد كان قد وضع شمع حول األرض ومزرعة الرجل فوجد حقله
وهبائمه بسالم!....
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وهنا استطاع صاحبنا أن ينام دون أن خيشى هبوب العاصفة ،واملغزى من
القصة أنك حينام تستعد جيدً ا فأنك تتجنب املخاطر وتنعم بحياتك بدون توتر
وقلق ومل تعد بحاجة للعمل حتت ضغط.

جون كوينسي
آدامز

للشجاعة واملثابرة قوة سحرية ختتفي أمامها
الصعوبات وتضمحل العقبات يف اهلواء.
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كيف تصبح خبري يف جمال ختصصك؟

ريا يف ختصصه
كثري من األشخاص يتساءلون عن كيفية أن يصبح اإلنسان خب ً

وجمال عمله ،ويعد األشخاص
املهتمون باحلصول عىل إجابة
هلذا التساؤل هم األشخاص
األقرب للنجاح ،إذا أهنم
يسألون ملعرفة كيف يكونوا
خرباء يف جمال ختصصهم ،إذن
هم يسعون لتطوير مهاراهتم
وقدراهتم لينجحوا عىل مستوى
العمل ويصبحوا خرباء يف جمال
ختصصهم.
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ريا يف جمال
وهذه عدد من النصائح اليت متكنك من أن تكون خب ً
ختصصك

 -1احرص عىل القراءة واإلطالع ملدة ال تقل عن ساعة يوم ًيا وعند التزامك

بالقراءة ساعة يوم ًيا فإنك ستكون قد قرأت ما ال يقل عن  45كتاب عىل مدار
العام ،فهل لك أن تتخيل اخلربة واملعرفة التي تعود عليك من خالل ختصيص
ساعة للقراءة واإلطالع يف جمال ختصصك!
 -2احرص عىل أن تسال عن أي يشء وكل يشء تريد معرفته يف جمال
ختصصك ،فكل ما تتعرف عليه يف جمال ختصصك يصبح خربة وترتاكم لديك
اخلربات بالتعلم واملالحظة املبارشة وغري املبارشة ،فبقدر اقتحامك للعمل
ومهامه بقدر ما تستطيع أن تكتسب خربة يف جمال ختصصك.
	-3حيب عليك أن تتعرف عىل املعلومات األساسية التي جيب أن تتوافر لدى
أي شخص يعمل يف جمال هذا العمل ،ومن ثم يمكنك التعرف عىل خبايا
وأرسار ختصصك يف العمل ،فهل يعقل أال تعرف األساسيات التي حيتاجها
ريا يف جمال ختصصك؟
أي عمل وتطمح أن تكون خب ً
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فاألولىَ أن تتعرف عىل أساسيات العمل والتي تقودك إىل التعرف عىل خبايا
وأرسار النجاح يف جمال ختصصك.
 -4احرص عىل أن تطلع عىل كل ما هو جديد يف جمالك وخاصة فيام يتعلق
بمجاالت التكنولوجيا والطب واهلندسة والتنمية البرشية واإلعالم وغريها
من املجاالت التي يستجد فيها الكثري والكثري كل يوم.
 -5تقرب من اخلرباء يف جمال ختصصك واعمل حتت أيدهيم ،فأفضل اخلرباء
هم األشخاص الذين تنبهوا للبحث عن األسامء املميزة يف جمال ختصصهم
وحرصوا عىل العمل معهم أو التدريب عىل أيدهيم ،فذلك يكسبهم خربة
اخلرباء يف جمال التخصص.
 -6ال ختاف من الفشل والسقوط إذ أن اخلربة لن تأيت من دون جتريب
وتدقيق ومتحيص ،وتذكر توماس أديسون خمرتع املصباح الكهربائي الذي
متكن من اخرتاع املصباح يف املحاولة األلف وعندما حتدث عن نجاحه يف
اخرتاع املصباح الكهربائي قال لقد أكتشفت  999طريقة لصناعة املصباح
الكهربائي حتى توصلت إىل الطريقة الناجحة لصنعه.
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وهكذا أنت ،ال ختف من السقوط والفشل وأعترب كل مرة تسقط فيها ما هي
إال خطأ وطريقة للوصول إىل اخلربة يف جمال ختصصك.

باولو كويلو

فلتكن شجاعا وختاطر ،فال ميكن استبدال
اخلربة بأي شيء آخر.

277
قصص
قيادية

كيف تصنع النجاح بعد الفشل؟

ليس الفشل يف حياة كلاً منا سوى حمطة ال جيب أن تتوقف عليها حياتنا ،ولكن
البد أن نتوقف عندها لبعض الوقت لكي نتعلم الكثري والكثري من هذا الفشل،
ولكي ال نقع فيه مرة أخرى ،فكام نعلم أن الفشل هو بداية النجاح عند الكثري
من األشخاص الذين يمتلكون اإلرادة
القوية ،فحني تتعرض للفشل أحرص
أن يكون الفشل أخر املحطات السيئة
يف حياتك ويمكنك أن حتدث ذلك من
خالل خلق حمطات إجيابية يف حياتك.
وليس من الغريب أن تبدأ املحطة
اإلجيابية يف حياتك من حمطة الفشل ذاته،
فلوال الفشل ما كان هناك نجاح.

278
قصص
قيادية

وهنا يستطيع اإلنسان أن يتعلم من الفشل وحيول الفشل إىل نجاح من خالل
نقطتني أسياستني:
النقطة األوىل تتمثل يف الفشل الذي يتعرض له األشخاص يف حياهتم ،فليس
هناك أعظم وأفيد من جتربة اإلنسان ذاته ،فحينام يقع األشخاص يف الفشل فأهنم
يكتسبون خربة مضاعفة بعكس األشخاص الذين ليسوا هلم جتارب ليتعلموا منها.
النقطة الثانية تتمثل يف الفشل الذي يتعرض له اآلخرين ويمكن لألشخاص
أن يستفيدوا منه ،وهذا ما يتم من خالل االستفادة من جتارب اآلخرين والوقوف
عىل نقاط ضعفهم التي تسببت يف الفشل لتجنبها عند القيام بنفس الفعل أو فعل
مشابه له.
كيف تستفيد من الفشل؟

ولكي يكون الفشل هو بداية النجاح كام قلنا يف السطور السابقة ،فإنك جيب
أن تتعلم وتتعظ من الفشل الذي حلق بك أو الذي حلق باآلخرين ،ويمكن حتقيق
ذلك من خالل اخلطوات التالية:
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 -1الفشل واضح وضوح الشمس ،فإن مل تره أنت ،فاآلخرين يرونه
بوضوح ،وإن كنت من األشخاص الذين ال يرون أخطاءهم وال يعرتفون هبا،
فإن أول خطوة جيب أن تقوم هبا أن تعرتف باخلطأ وكام نعرف فأن االعرتاف
باحلق فضيلة.
 -2قف عىل نقاط الضعف التي مل تؤهلك لتحقيق النجاح ،فقد ال يفيد بذل
جمهود شاق ومضاعف من أجل حتقيق النجاح ،ال يتطلب األمر سوى تقييم
الفشل والوقوف عىل أسباب وكيفية حدوثه ،فإن كان سبب حدوثه هو عدم
قيامك باملجهود الكايف عندئذ عليك بذل جهد أكرب لعدم الوقوع يف الفشل.
 -3حدد أسباب الفشل بوضوح وبطريقة حمددة.
 -4يف الفشل مهارة التجريب التي ال خييب ظن كل من اعتمد عليها ،فكم
من يقولون بأن الفشل يمكن االعتامد عليه عن طريق معايشة التجربة وجتنب
أسباب الفشل الرئيسية.
 -5عدم اخلوف من الوقوع يف اخلطأ مرة أخرى.
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رونالد .اسبورت

إذا مل حتاول أن تفعل شيء أبعد مما قد أتقنته ..
فأنك ال تتقدم أبدا.
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كيف تعاجل األخطاء يف خطوات بسيطة

عندما يقع اإلنسان يف ارتكاب اخلطأ فإنه من األفضل أن يعرف كيف يتعامل مع

أخطائه من خالل حرصه عىل تصحيح تلك األخطاء بدلاً من أن يعيش دون أن يعرف
كيف يتعامل مع أخطائه وكيف يواجه ما يرتتب عليها ،فمن ينكر أنه عرضة للخطأ فهو
أكثر األشخاص الذين يقعون يف اخلطأ نفسه ،لذلك ،فإن اإلنسان الناجح هو اإلنسان
الذي يسعى إلجياد طريقة للتعامل مع األخطاء ،فام هيم هو االستقرار عىل طريقة جيدة
ملعاجلة األخطاء ،قد ال جتد طريقة ناجحة للتعامل مع اخلطأ من أول مرة ،ولكنك حتماً

ستنجح مع تكرار املحاوالت.
وذلك ألنه مثلام يقع اإلنسان يف اخلطأ مرة واثنني فإن التعامل مع اخلطأ

ً
أيضا حيتاج ملرة واثنني وربام أكثر حسب قدرتك عىل تصحيح أخطائك،
ودعنا نتفق أنه ال يوجد أحد كبري عىل اخلطأ ولكن اإلنسان بطبعه يسعى
إىل االلتزام واالبتعاد عن ارتكاب األخطاء ،لذا دعنا نتفق أن اإلنسان جيد
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السعادة والراحة النفسية عندما يقلل من أخطائه ويتمكن من الصول لطريقة
فعالة يف التعامل معها.
وميكن معاجلة األخطاء يف خطوات بسيطة واليت ميكن ذكرها
فيما يلي:

 -1كن صدي ًقا لنفسك فال يوجد معلم لنفسك أفضل منك ،فأنت من حتنو
وتقسو عليها حسب طاقتك ،ويصل األشخاص الناجحون إىل مرحلة متقدمة
من صداقة النفس إذ أن من يتقبل نفسه بعيوهبا هو أكثر األشخاص الذي
يكون قد وضع قدمه عىل أول طريق ملعاجلة األخطاء ،فإن كنت تظن أن من
يبحث عن طريقة مثىل للتعامل مع األخطاء ال يعرف كيف يتقبل نفسه فأنت
خمطئ بكل تأكيد ،فكونك تقبل نفسك عىل عيوهبا ال يعني الرضا باألخطاء
وعدم تطوير الذات.
 -2عندما تقع يف فخاخ اخلطأ فهذا ال يعني أنك ال تستطيع أن تفعل الصواب أو
أنه ال يوجد لك يشء صحيح يذكر ،حيث أن التقليل من اإلنجازات والنجاحات
خطر داهم حيدث لألشخاص الذين ال يعرفون فن التعامل مع األخطاء.
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 -3تأيت أهم خطوات معاجلة األخطاء يف أدراك أمر هام وهو أن من يضع
كل مهه عندما يقع يف خطأ جتاه نفسه أو جتاه اآلخرين يف االعتذار فإنه عىل خطأ
كبري ،وذلك ألن األمر يتطلب معاجلة األخطاء وليس جتاوزها ويكون األمر
انتهى ملجرد جتاوز األخطاء.

بريل.س.باك

"كل خطأ جسيم مير بلحظة وجيزة ميكن
فيها اسرتجاعه و رمبا عالجه"
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كيف تقيم نفسك؟

تأيت حلظات يف حياة اإلنسان يشعر فيها األشخاص بأهنم بحاجة إىل وقفة مع
الذات لتقييم أنفسهم والوقوف عىل الوضع احلايل حلياهتم سواء عىل املستوى
العلمي أو املهني أو الشخيص ،وحيتاج األشخاص لتقييم أنفسهم من فرتة

آلخري لتحديد مدى حاجتهم لتطوير الذات ،وال ُنخفي عليك أن اإلنسان دائماً

ما حيتاج إىل تطوير ذاته ،فال حيتاج األشخاص تطوير الذات يف مرحلة ما دون
املرحلة األخرى ،إال أن اإلنسان حيتاج إىل تطوير الذات بدرجة أكرب عام حيتاجه يف
مرحلة أخرى.
وذلك بمعنى أن األشخاص حينام حيتاجون عىل سبيل املثال إىل احلصول عىل
وظيفة أو ترقية أو عالوة عىل املستوى املهني ،فإهنم هنا يكونون بحاجة إىل تطوير
الذات لتحقيق هدفهم عىل املستوى املهني بنسبة أكرب مما حيتاجون التطوير يف أي
وقت آخر.
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وهذا ما نتحدث عنه اليوم ،ففي الكثري من اللحظات يتعرض اإلنسان للعديد
من املواقف واألحداث التي تتطلب منه تقييم الذات ،إذ حيتاج األشخاص إىل

تقييم أنفسهم طب ًقا لعدة مستويات:

 -1التقييم على املستوى الشخصي

وفيه حيتاج اإلنسان ألن

يتساءل بشكل دائم هل هو ٍ
راض
عن نفسه وسعيد يف حياته أم ال،
بحيث يتعرف األشخاص من
خالل التقييم الذايت ألنفسهم عىل
املستوى الشخيص عىل مدى الرضا
عن النفس ،وال جيب أن نغفل
أن عالقة اإلنسان بنفسه ومدى
شعوره بالرضا عن نفسه تؤثر يف
كافة جوانب حياة اإلنسان.
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 -2التقييم على املستوى االجتماعي:

هنا حيرص اإلنسان عىل معرفة هل يتعامل مع اآلخرين بشكل طبيعي يؤهله
للنجاح يف حياته ويستطيع أن يقول أنا إنسان ناجح اجتامع ًيا ،فقد تكون بحاجة
إىل تقييم نفسك من الناحية الشخصية وذلك فيام يتعلق بالعالقات االجتامعية

فتتساءل هل تتعامل مع اآلخرين

بطريقة جيدة ،وهل جتد تفا ً
مها
خالل تعاملك ،وهل أنت لبق
عند التعامل مع اآلخرين أم يتم
توجيه انتقادات لك ،كام يتساءل
األشخاص عن مدى نجاح
عالقاهتم مع أفراد األرسة ومع
األصدقاء وزمالء العمل ،ليخرج
األشخاص بإجابة وافية عن مدى
رضائهم عن حياهتم االجتامعية.
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 -3التقييم على املستوى املهين

اإلنسان بحاجة إىل الوقوف عىل وضعه احلايل عىل املستوى املهني ،حيث يقوم
األشخاص بتقييم وضعهم احلايل يف العمل ،وهل هم بحاجة إىل رفع مستواهم
املهني أم بحاجة للبحث عن عمل آخر ،هذا بالنسبة لألشخاص العاملني ،أما
األشخاص الذين جيرون التقييم املهني نتيجة عدم وجود مهنة ثابتة يف حياهتم فهم
يستهدفون من التقييم املهني اختاذ خطوات جادة نحو احلصول عىل مهنة ترفع من
مستواهم من الناحية املهنية.

احلسن البصرى

" إن العبد ال يزال خبري ما كان له واعظ من نفسه،
وكانت احملاسبة همته".
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كيف تنمي مهاراتك يف خطوات بسيطة؟

كلاً منا لديه من املهارات والقدرات ما يؤهله ألن حيقق أهدافه وطموحاته

التي يتمناها يف احلياة ،فكل شخص منا يتمتع بمهارات قد تكون اجتامعية أو مهنية
أو ذاتية أو مهارات شخصية ،وتلك هي املزايا التي يتمتع هبا األشخاص ومتيزهم

عن اآلخرين ،فإن كنت تبحث عن وظيفة أو تسعى للحصول عىل حياة أفضل يف

أي جانب من جوانب احلياة ،فإن األمر يتطلب منك أن تنمي مهاراتك الشخصية

والتي متكنك من تنمية مهاراتك الوظيفية.

فكيف تنمي مهاراتك وما الذي يعود عليك من تنميتها؟
حافزا وشغ ًفا لتنمية مهارتك وقدراتك
ونجيب عىل هذا التساؤل الذي يعطيك ً

أال وهو ما الذي يعود عليك من تنمية مهاراتك؟

ويف احلقيقة أنت بحاجة إىل تنمية مهاراتك لكي تنعم بحياة أفضل ،فمن يعيش

حياته بدون مهارات أو بدون أن يعرف ما الذي يعود عليه من استغالل وتنمية
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مهاراته يشبه الطائر اجلريح الذي يملك جناحني ولكنه ال يعرف الطريان ،وقد
يعود ذلك لكونه مل يفكر يف الطريان ليتعلمه حتى ولو من مسافة قريبة أولاً  ،ولكن

طاملا خيشى أنه الطريان ما فائدة األجنحة ،فليبقى مكانه يف األرض دون أن يطري
فتأيت احليوانات والكائنات التي ترتصد له وتقيض عليه!

واآلن يأيت دور أن نجيب عىل تساؤل كيف تنمي مهاراتك من خالل خطوات

بسيطة وسهلة يستطيع أي شخص أن يقوم هبا طاملا امتلك اإلرادة والشجاعة التي
متكنه من تنمية مهاراته سواء كان تلك املهارات التي يرغب بتنميتها هي مهارات
شخصية أو مهنية أو اجتامعية أو ذاتية.

 -1أليس أول يشء طرحته عليك كان تساؤل يقول كيف تنمي مهاراتك يف
خطوات بسيطة ،أليس هذا تساؤل.؟

نعم إنه تساؤل وهذه أول خطوة جيب أن تنتبه هلا ،فمعنى أنك تريد أن تنمي

شخصا فضول ًيا وال تكن سلب ًيا ،وتستطيع
مهارتك وتطور ذاتك هو أن تكون
ً
أن تفعل ذلك من خالل أن تتساءل بكل ما خيطر عىل بالك وتسعى للحصول

عىل إجابات وافية له ،فطاملا حترص عىل البحث واإلطالع ،فأنت بذلك عىل
الطريق الصحيح لتنمية مهاراتك.
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 -2ال ختطأ وتقع يف فخ احلكم عىل األشياء مسب ًقا ،فإن كنت تريد تنمية
مهاراتك فيعني ذلك أنه ال يوجد يف قاموسك أن هذا اليشء أو ذاك صعب
أو ممل أو غريه من التعبريات السلبية التي تنم عن إصدار أحكام قبل خوض

املوقف.

 -3اعتمد عىل املالحظة واإلطالع وال ختجل من تعلم أي يشء ترغب فيه.
قادرا عىل التكيف وتطويع مهاراته خلدمة حتقيق أهدافه.
كن إنسا ًنا مر ًنا ً
ابدأ من هنا  ،بشرط اال تبقي هنا طويال.

د :ابراهيم الفقى
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كيف تؤثر الشخصية يف تطوير الذات؟

تتطور شخصية اإلنسان بتطور املكان والزمان طاملا أنه حيرص عىل التخلص
من الصفات السيئة وتطوير الصفات احلسنة ،فكل إنسان يمتلك العديد من
الصفات اإلجيابية واألخرى السلبية ،وبمجمل الصفات والسامت التي يتسم هبا
اإلنسان تتكون شخصيته ،حيث تتدخل عدة عوامل طبيعية ووراثية واجتامعية
يف تطوينها وتشكيلها ،ويكون
دور اإلنسان يف إمكانية أن حيد
من تأثري هذه العوامل سواء
كانت طبيعية أو اجتامعية أو
وراثية ،أو أن يزيد من تأثريها،
حيث أن تطوير الشخصية
يعني حتكم األشخاص فيام
يميزهم أو يعيبهم.

292
قصص
قيادية

وتتعدد الشخصيات ما بني الشخصية الضعيفة ،القوية ،املثالية ،أو االنطوائية
وكذلك الشخصية العدوانية ،وختتلف كل شخصية عن األخرى من جهة استقبال
وفهم املعلومات ،مما يؤثر عىل تعامل هذه الشخصيات مع اآلخرين ،وكذلك يؤثر
نوع كل شخصية عن األخرى يف إدراك كل شخص عن اآلخر هلدفه وطموحاته
وكيفية الوصول إليهم.
وباالعتامد عىل فرضية أن كل شخصية من الشخصيات ختتلف عن الشخصية
األخرى من حيث فهم وإدراك املعلومات ،نصل إىل نتيجة هامة للغاية ،أال وهي
أن كل شخصية ختتلف عن األخرى يف كيفية تطوير الذات ،مما يقودنا إىل رضورة
معرفة كيفية تطوير كل شخصية منهم.
خطوات تطوير الشخصية:

 -1يتطلب أمر تطوير الذات لكل شخصية من الشخصيات أن يقوم

األشخاص بمعرفة األمر السيئ يف طباعهم وشخصياهتم ،فهذه خطوة جيدة
لكي يكتشف األفراد املساوئ التي تكمن يف شخصيتهم للتعرف عليها وحتديد
مساوئها ،فليس كل األشخاص ينتبهون للمساوئ التي حيملوهنا بني طيات
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وجه هلم اآلخرون االنتقاد حوهلا ،ينكرون حتل ِّيهم هبذه
شخصياهتم ،وحينام ُي ِّ
السمة السلبيةِ ،
فلماَ ال جتلس مع ذاتك جلسة صافية لرتاقب ردود أفعالك

جتاه املواقف واألفعال ،وخاصة يف اللحظات التي تكون فيها حتت ضغط،
فهذا أنسب األوقات ملعرفة عيوبك ومساوئك.

 -2من خالل اجللسة الصافية مع النفس تكون قد توصلت إىل املساوئ
والعيوب التي حتملها بني طيات شخصيتك ،وحان اآلن الوقت لكي ترصد
هذه املساوئ عىل أرض الواقع ،فتحرص عىل أن تنتبه لكل ترصف عىل حدا،
وهنا جيب عليك أن تتوقف وتؤجل رد الفعل الذي تتخذه بدافع من السمة
السلبية التي حتملها شخصيتك ،فإنك حينام تتعود أن تتوقف عن هذه األفعال
وردود األفعال املرتبطة بالسمة السلبية ،فإنك تقلل من تأثريها السلبي.

 -3قارن بني النتائج التي ترتتب عىل االستمرار يف أفعالك احلادة التي
تنتج عن السامت السلبية التي حتملها بني طيات شخصيتك ،وبني النتائج

التي حتصل عليها نتيجة التوقف عن ممارسة هذه األفعال الناجتة عن

سامتك السلبية.

لك اخليار ،إما أن تنظر للخلف وترتك سلبياتك تؤثر عليك ،أو أن ُتطور
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من ذاتك التي رأيتها عندما توقفت عن ممارسة رد فعلك السلبي الناتج عن
سامتك السلبية.

بل جيتس

"ليس خطأك ان تولد فقريا ,ولكنه خطؤك ان
متوت فقريا "
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لغة اجلسد سالحك للتواصل الفعال

نستخدم يف حياتنا اليومية العديد من األشياء التي هتدف إىل حتقيق التواصل

الفعال بني األشخاص وبعضهم البعض ،إذ أنه ليس فقط الكالم والكتابة مها
وحدمها اللذان يعتمد عليهام األشخاص من أجل حتقيق التواصل الفعال بينهم

وبني اآلخرين ،بل يمكن

لإلنسان االعتامد عىل لغة
اجلسد من أجل حتقيق فعالية
االتصال مع األشخاص

الذين يتفاعل معهم يف البيئة

املحيطة به.

فسواء كنت تعرف لغة

اجلسد أم ال ،فإننا مجيعنا

نستخدمها يف حياتنا اليومية،
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بارعا يف استخدام لغة اجلسد أو فاشلاً يف استخدامها دون أن تنتبه،
فقد تكون ً

فأنت وأنا ومجيعنا حينام نلقي السالم عىل الناس فأننا نرفع اليد مع النطق
بالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وهذا أبسط مثال للغة اجلسد ،كام أننا

عندما ُنبدي موافقتنا أو رفضنا ليشء ما ،فإننا نومئ برأسنا لإلشارة بالقبول
أو الرفض سواء صاحب ذلك نطق كلامت أو اكتفينا بلغة اجلسد املتمثلة يف
حتريك اجلسد.
استخدامات لغة اجلسد

فرحا أو حز ًنا ،فإننا نستخدم العديد من تعبريات
فإننا حينام نضحك أو نبكي ً

الوجه التي تعرب عن احلالة التي نحن هبا ،وهو ما يمثل عىل أرض الواقع لغة
اجلسد ،ولذلك فإننا مجيعنا نستخدم لغة اجلسد سواء كنا نستخدمها بمهارة أو كنا
ال نجيد ذلك ،حيث نستخدمها فيام ييل.
 -1عند التحدث مع اآلخرين
 -2نعتمد عىل لغة اجلسد للتعبري عام يدور داخلنا بشكل تلقائي أو

بطريقة غري تلقائية.

297
قصص
قيادية

 -3املعلم يستخدم لغة اجلسد ،والقائد يستخدم لغة اجلسد ،والشخص
العادي ،وكل واحد يستخدم لغة اجلسد يف حتقيق التواصل مع أفراد

املجتمع املحيطني به بفعالية.

 -4العليل والصحيح يستخدمان لغة اجلسد من أجل توصيل ما يشعران به.
فال يوجد ِغنى عن استخدام لغة اجلسد ،بل هي عبء ثقيل ملن ال يدرك
أهميتها وال جييد مهارة استخدامها وذلك لألسباب التالية.:

 -1يصدر اإلنسان العديد من اإلشارات واحلركات التي حينام ال يدرك
معناها الصحيح ،فإن اآلخرين يفهمونه بشكل غري صحيح ومن هنا يأيت

سوء الفهم.

 -2يصدر األشخاص بعض اإلشارات واحلركات التي يكون هلا معنى
آخر غري الذي يقصده ،وهنا ال يستطيع األشخاص الذي ال جييدون

مهارات التعامل مع اآلخرين حتمل نتائج األمر.

 -3خيرس الكثريون الكثري والكثري من املزايا التي تعود عليهم عند القدرة
عىل إجادة استخدام لغة اجلسد.
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لذلك فإن لغة اجلسد سالحك للتواصل الفعال.

توم بيرتس

"التواصل" هو العالج الذي يناسب مجيع الناس
لكل االمراض.
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لغة اجلسد عند املدربني:

حيتاج املدربني إىل تعلم فن وعلم مهارات لغة اجلسد أ ًيا كانوا وعىل أي مستوى

من املستويات ،حيث أن كلاً من املدرب واملتدرب بحاجة ماسة إىل اقتناء مهارات
لغة اجلسد ،ويعد التدريب هو أحد الوسائل املستخدمة من أجل تطوير وحتسني
الذات عند املتدربني ،وذلك بقصد تطوير وتنمية املهارات لدى األشخاص يف أيٍ
من جماالت احلياة الشخصية واملالية والدراسية واالجتامعية والرياضية والصحية
والسياسية وهكذا...
ويأيت عىل رأس التدريب يف عرصنا احلايل الطفرة الكبرية التي حدثت يف
جمتمعاتنا العربية وعىل مستوى العامل بأكمله ،تلك الطفرة التي حدثت عىل
مستوى التنمية البرشية ،حيث حيتاج كلاً من الطرفني املدرب واملتدرب إىل
اكتساب مهارات لغة اجلسد ،فهي تعد من املهارات التي يمكن اكتساهبا من
خالل التدريب واملامرسة.
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من املستفيد من لغة اجلسد؟

لقد ك ُثر احلديث عن لغة
اجلسد حتى انتابنا شعور بأنه ال
يوجد نجاح وال حياة طبيعية
دون إتقان مهارات لغة اجلسد،
ويف احلقيقة ،أنه حينام تدرك
حجم املزايا التي تعود عليك
عند إتقاهنا ،فإنك ح ًقا ستدرك
مدى أمهيتها ،وهنا يطرح
السؤال األول نفسه من املستفيد
من لغة اجلسد...؟
 -1الطالب يف املدرسة ويف
اجلامعة يف حاجة إىل استخدام
لغة اجلسد ،فهل تعرضت يو ًما
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إىل أن قال لك املعلم أنظر يل ،أو حتدث وأنت تنظر يف عيون األشخاص وليس
يف األرض ،أو أن املعلم قال لك ملاذا تضحك أو تبكي ،أو ما معنى هذه النظرة
أو احلركة ،وأنت نفسك لن تدرك معناها أو أنك مل تتمكن من التعبري عن املعنى
احلقيقي لغة جسدك ،إن كانت إجابتك نعم فأنت كطالب بحاجة إىل اقتناء فن
لغة اجلسد.
 -2أنت كمدرب تنمية برشية ،أو مدرب كرة يف جمال الرياضة ،أو أنت

كمعلم ،أو كقائد ،فإنك بحاجة إىل التعرف عىل مهارات لغة اجلسدِ ،
ومن ثم
ونجاحا
نجاحا لك كمدرب،
اقتنائها من أجل إنجاح مهمة التدريب الذي يعد
ً
ً

للمتدربني الذين وصلت هلم رسالتك.

 -3يعد ً
أيضا رجال الدين والسياسة من أبرز الشخصيات الذين هم بحاجة
إىل إتقان مهارات فن لغة اجلسد ،فرجل الدين حينام يعظ هو بحاجة إىل استخدام
اإلشارات واأليدي وإيامءات اجلسد من رأس وحركة الكتف ،وغريها من

احلركات التي جتذب انتباه املوعوظني وتوصل الرسالة ا ُملراده ،وهكذا ً
أيضا القادة
والرؤساء.
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تقين لغة اجلسد..؟
السؤال الثاني :املزايا اليت تعود على ُم ِ

 -1الفهم
 -2اإلدراك
 -3التواصل
 -4النجاح

أمحد شوقى

ً
جداال ،وآذاه أن يكون
"آفة النصح أن يكون
ً
جهارا".
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مهارات البيع الناجح:

أي رشكة أو مؤسسة ناجحة هتدف إىل وصول املنتجات والسلع واخلدمات
التي تقدمها إىل لعمالء يف أفضل شكل وصورة ممكنة ،وذلك لتحقق اهلدف
الرئييس

وهو

حتقيق

األرباح

من

جراء
ّ

بيع السلع واملنتجات
وتسويق اخلدمات التي
توفرها ،مما يتطلب من
الرشكات الناجحة أن
تعتمد عىل إدارة املبيعات
بشكل جيد وف ًقا خلطة

تسويقية مميزة وفعالة.
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نظرا
من أجل هذا سنوضح مهارات البيع الناجح يف خطوات بسيطة ،وذلك ً

ألمهية املبيعات يف مساعدة املستثمرين واملدير ورجال األعامل من أجل حتقيق
أهداف املرشوع:
 -1البد وأن ُتويل الرشكة أمهية خاصة بقسم املبيعات من خالل دعمه
وتدريبه بشكل دائم عىل مهارات البيع ،والتي يأيت عىل رأسها أن يتمتع

البائع باحلنكة واملهارة لتسويق املنتج.

 -2كام جيب أن تتوقع الرشكة أو املؤسسة حجم املبيعات ،سواء كان ذلك
حلجم املبيعات من قبل العمالء احلاليني ،أو كذلك العمالء اجلدد واملتوقع

انضاممهم لرشاء منتجات الرشكة ،وهو ما يتطلب حتديد حجم الطلب

املتوقع عىل املبيعات.

 -3كام أن مهارات البيع الناجح تعتمد عىل رضورة دراسة املنافسني
احلاليني واملتوقعني يف سوق املنتج الذي تعمل فيه الرشكة ،بحيث يتناول

كل ما يتعلق باملنتج الذي تنافس به واألسعار ورشوط البيع ،مما جيعلك

قادرا عىل تقديم األفضل للعمالء وحتقيق مبيعات أفضل.
ً
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 -4فيام تشمل مهارات البيع الناجح رضورة النزول إىل الفئة املستهدفة
لقياس االحتياجات وتلبيتها من خالل توظيف دوافع الرشاء لدى
العمالء ،وتشبه هذه اخلطوة استطالعات الرأي التي تقيس احتياجات
اجلمهور جتاه سلعة معينة ،مثل أن تعرض سلعة باملجان وتقيس مدى
قبوهلا للفئة التي جيرى عليها االستطالع قبل طرحها للسوق.
 -5البد أن يتمتع البائع بمهارة تقديم مزايا السلعة بشكل جيد ،وهو ما
يسمى بالتسويق للسلعة ،بحيث ُتعرض السلعة أو املنتج للعميل بشكل
يدفعه الختاذ قرار البيع.
 -6كام أن مهارات البيع تتطلب أن يشعر البائع أنك ال تريد أن تبيع
وتتخلص من بضاعتك عىل حسابه أو ضد مصلحته ،فالبد أن تكون
املصلحة مشرتكة ،ويشعر بذلك املستهلك لكي يتخذ قرار الرشاء.
 -7األمر ً
أيضا يتطلب أن تتضمن السلعة أو املنتج عوامل جمموعة من
احلوافز التي تدفع العميل الختاذ قرار الرشاء ،مثل منح العمالء الدائمني
نسبة خصم حمددة ،أو منح العمالء اجلدد أحد املزايا التي تدفعهم الختاذ
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قرار الرشاء وتركهم املنتج الذي كان يستخدمونه من قبل ،ومن ثم يأيت إىل
املنتج اخلاص بك.
كام أن مهارات البيع تشمل فن إقناع العميل الختاذ قرار الرشاء ،ليس هذا
فحسب ،بل البائع الناجح هو من يستفيد من رغبة املستهلك من رشاء كافة ما
يتطلبه مرة واحدة ،مما يتطلب من البائع أن يقرتح عليه منتجات أخرى.

فرجينيا ساتري

"االتصال يف العالقات اإلنسانية يتشابه
بالتنفس لإلنسان ،كالهما يهدف إىل
استمرار احلياة".
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مهارات التسويق الناجح:

قارصا عىل التسويق
كل منا حيتاج التسويق يف حياته ،فلم يعد التسويق اليوم
ً

للسلع واخلدمات ،بل يمتد ً
أيضا إىل التسويق الشخيص الذي يتجاوز التسويق

ريا ،وتوجد يف علم التسويق إحدى القواعد الشهرية
للرشكات واملؤسسات كث ً

ناجحا".
سو ًقا
ً
التي تؤكد "أن من ال يعرف ما هو التسويق ،ال يستطيع أن يكون ُم ِّ

كبري منه فن ،مما يفرس لنا نجاح التجار والبائعني البسطاء
كام أن التسويق ٌ
جزء ٌ

يف التسويق لبضاعتهم دون دراسة علم التسويق ،فيساعدهم يف ذلك املهارات
التسويقية التي يمتلكوهنا دون دراية منهم ،ولذلك نؤكد عىل امتالك الكثري من

األشخاص مهارات تسويقية دون أن ينتبهوا.

ولكي تقوم بتسويق ناجح ،البد وأن تتمتع بعدة مهارات:

املهارة األوىل :تتعلق بسلوكك.
املهارة الثانية :تتعلق بوسائل وأدوات التسويق نفسه.
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املهارات السلوكية للتسويق:

 -1البد وأن تتسم بحب املعرفة نحو التسويق وكل ما يتعلق باملنتج
الذي تريد تسويقه ،وحب املعرفة ينبع من داخل الشخص ،لذلك يعد من
املهارات السلوكية للتسويق.
سوق إىل أن يتسم بالقدرة عىل حتمل املسئولية ،وذلك
 -2كام حيتاج ا ُمل ِّ
ألنه مطلوب منه اختاذ العديد من القرارات الفورية يف بعض املواقف التي

قادرا عىل اختاذ تلك
تعرتضه خالل عملية التسويق ،مما يتطلب أن يكون ً
القرارات من خالل قدرته عىل حتمل املسئولية.

سوق يكون بحاجة إىل العمل وسط فريق ،وذلك ألن
 -3كام أن ا ُمل ِّ
التسويق ال يعتمد عىل فرد واحد بل عىل التسويق كفريق ،وبحيث ال

تتعارض نقاط التسويق من شخص آلخر من أعضاء فريق التسويق.
 -4هذا باإلضافة حلاجته إىل أن يتسم باملرونة التي تساعده عىل التسويق
اجليد.
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أدوات التسويق

فعملية التسويق ال تنجح فقط من خالل االعتامد عىل املهارات الشخصية
للتسويق ،بل تتطلب عدة أدوات تسويقية وهي كالتايل:
سوق فيه ،فإن كنت تسوق للسيارات ،فالبد
 -1دراسة املجال الذي ُت ِّ
وأن تعرف مكونات السيارة واملزايا التي تتمتع هبا ،وإن كنت تعمل
بالتسويق للمالبس ،فالبد أن تعرف اخلامات التي صنعت منها املالبس
وألواهنا وأسعارها ،والفرق بينها وبني املنتجات األخرى وهكذا.
 -2كام أنك بحاجة إىل اختيار الوسيلة املناسبة للتسويق ،بمعنى أن
تتناسب الوسيلة التسويقية مع السلعة املسوق هلا ومع الفئة املستهدفة من
احلملة التسويقية ،فقد يتم التسويق بشكل إلكرتوين أو غري إلكرتوين.
 -3التسويق للمنتج من خالل دعمه بالصور سواء كانت هذه الصور
توضيحية أو تعبريية باإلضافة إىل الصور احلقيقية.

310
قصص
قيادية

 -4كام أن املسوق الناجح وخاصة املسوق اإللكرتوين بحاجة إىل تعلم
عدة برامج لالستفادة منها والتسويق للمنتج سواء كان سلعة أو فكرة
بشكل جيد مثل برامج التصميم املختلفة.

فولتري

"العمل يبعد عن اإلنسان ثالثة شرور :
السأم و الرذيلة و احلاجة"

311
قصص
قيادية

مهارات فن اإلقناع

ينقص العديد من األشخاص تعلم فن اإلقناع وذلك للتمكن من التأثري
يف اآلخرين من خالل التأثري يف سلوكياهتم ونياهتم ودوافعهم ،بحيث يتمكن
الشخص املامرس لفن اإلقناع من التأثري يف كلاً من:
 -1املواقف.
 -2املعتقدات.
 -3الدوافع.
 -4النيات.
وقد يكون التأثري يف هذه األشياء مجلة واحدة وقد يشمل التأثري أحدها ،كام أن
الشخص الذي يقوم بإقناع اآلخرين هبدف التأثري يف معتقداهتم أو دوافعهم أو
أحد اجلوانب املراد التأثري عليها فإن هذه اجلوانب تؤثر وتتأثر ببعضها البعض،
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فاجلوانب التي يؤثر عليها اإلقناع يف شخصية اإلنسان ليست منفصلة عن بعضها
البعض ،مما يظهر أمهية اإلقناع التي يمكن استخدامها بشكل إجيايب ويمكن

استخدامها ً
أيضا بشكل سلبي.

ويامرس اإلقناع إما عن الطريق النطق أو عن طريق الكتابة ،ومن خطورة
َ

اإلقناع هو قدرته عىل إستغالل املشاعر والعواطف هبدف استخدامه حلصد
مكاسب شخصية ،كام أن من
اجلوانب البارزة التي يستخدم

فيها اإلقناع ً
أيضا هو ممارسة
اإلقناع يف الدعايا االنتخابية
واألحداث السياسية باإلضافة
إىل استخدام فن اإلقناع يف
النشاط التجاري.
لذلك البد أن نتعرف عىل
مهارات فن اإلقناع لكي نستخدم
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اإلقناع االستخدام الصحيح ونخرج بأقىص استفادة ممكن من فن اإلقناع والتي
تتمثل يف التايل:
 -1اإلقناع يعني أنك متتلك قناعة حمددة وحتتاج إىل أن تقنع هبا اآلخرين،
ولذلك فإن أول مهارات االقناع هي أن تكون عىل إقتناع كامل بالفكرة أو
املعلومة التي تريد أن تقنع هبا الناس.
 -2لكي تتم عملية األقناع عىل أكمل وجه فأنت بحاجة إىل أن تعرف
عقلية الشخص الذي تريد إقناعه ،فقد يكون مفتاح إقناعه هو التأثري
عىل األحسايس والعواطف وقد يكون مفتاح إقناعه هو استدراك العقل،
بحيث تقوم بإقناع الناس سواء باالعتامد عىل العقل أو العواطف من
خالل تأكيد آراء وأفكار األشخاص املراد أقناعهم.
 -3من مهارات فن اإلقناع أن تبحث عن احتياجات األشخاص لتقنعهم
بالفكرة واملعلومة املرادة ،فمثلاً مندوب املبيعات الذي يعرض عىل

املستهلك سلعة جديدة أو سلعة غري التي يفضل استخدامها البد وأن
يقنع املستهلك بسلعته من خالل التعرف عىل املميزات واملزايا التي جعلته
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يستخدم املنتج أو السلعة أخرى ،فيقوم مندوب املبيعات بإقناع العميل
املستهدف بأن السلعة أو املنتج املراد الرتويج له يتمتع هبذه املزايا وأفضل منها،
مما يدفع العمالء واملستهلكني لتحويل سلوكهم الرشائي عن السلعة السابقة
إىل السلعة اجلديدة.
 -4كام أن مهارات اإلقناع تنشق من مهارة التواصل مع األخرين بشكل جيد
بغرض إقناع الناس والتأثري فيهم.

"ال يقتنع الناس إال مبا يريدون "

جوزيف جوبري
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مهارات لغة اجلسد عند القادة واملسئولني:

تكثر األبحاث والدراسات التي يقوم هبا العلامء واملختصني لدراسة لغة اجلسد

صحيحا خلدمة اإلنسان واملجتمع ،ولكن ،ورغم حداثة
من أجل توظيفها توظي ًفا
ً

انتباهنا ألمهية إتقان مهارات لغة اجلسد ،فإن العلامء واملتخصصون بعلم النفس
والتنمية البرشية مل يتوقفوا عند هذا احلد ،بل إن األبحاث والدراسات تتجه اليوم
إىل االستفادة من لغة اجلسد عن القادة والرؤساء ،حيث لفت انتباهي خرب قد
قرأته عىل أحد املواقع اإللكرتونية ،يفيد بتكليف عدد من الباحثني بدراسة لغة
اجلسد عند عدد من الرؤساء من أجل التواصل الفعال معهم بشكل أفضل مما عليه
اآلن ،وكان أبرز القادة الذين شملتهم قائمة الرؤساء حمل الدراسة هو الرئيس
الرويس فالديمري بوتن.
وال نخفي عنك التقدم الذي وصلت إليه التحليالت التي جيرهيا فرق عمل
الرئاسة ومعاوين رؤساء وقادة الدول من أجل التعرف عىل مقاصد ورسائل
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الرؤساء احلقيقية يف خطاباهتم ،من أجل توصيل الرسالة املرادة -هلم كرؤساء
وقادة -ملواطنيهم ولشعوب وقادة الدول األخرى ،فيستطيع العلم اآلن أن يوضح
من الكالم الذي تتحدث به ،ما إن كنت كاذب أم صادق ،وما إن كان خيفي معنى
ما خلف حديثه.
ليس هذا فحسب فإن رجال األعامل وأصحاب الرشكات بحاجة شديدة إىل
إتقان مهارات لغة اجلسد ،باإلضافة إىل مسئويل التواصل االجتامعي يف الرشكات
من عالقات عامة وخدمة العمالء وباألخص املتحدث الرسمي باسم مؤسسة
العمل ،فإن هؤالء األشخاص بحاجة شديدة إىل اكتساب مهارات لغة اجلسد
من أجل إنجاح املهمة املوكلة هلم ،والتي تصب يف دائرة التعامل مع اآلخرين من
عمالء ورؤساء الرشكة نفسها واملستثمرين التي تربطهم رشاكة وعالقة قائمة أو
مستهدفة مع الرشكة التي يمثلها املتحدث الرسمي.
ومن املعلومات القيمة التي جيب مراعاهتا عند احلديث عن لغة اجلسد ،هو
أن اجلميع يمكنه االعتامد عليها من أجل حتقيق التواصل الفعال ،ويمكننا أن
نستوضح ذلك من خالل ما ييل:
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 -1أنت كمدير وقائد حينام جتتمع مع أحد املستثمرين للتفاوض من أجل
احلصول عىل عرض عمل وحصد تعاقد جديد ،فإنك بحاجة إىل أن تستخدم
لغة اجلسد لإلحياء للطرف اآلخر برسائل إجيابية جتعله يقرر أن يريس العرض
عليك ،مثل أنه حينام تطرح كل أوراقك ،فإنك قد تتظاهر بأنك جتمع حقائبك
من أجل إهناء احلديث لتوصيل رسالة بأنك طرحت كل أوراقك وأن هذا
العرض هو األخري ،فإن كان العرض مناس ًبا هلم فستحصل عىل املوافقة ،كام

أن األمر له رؤية أخرى ،فإنك حينام ال تقبل بعرض من أحد املستثمرين فإنك
تتظاهر بالرحيل عند مجع حقائبك ،لذلك فجميع القادة ومن هم يف موضع
املسئولية واالتصال املبارش مع الطرف األخر -أ ًيا كان هذا الطرف -هم
بحاجة إىل اكتساب مهارات لغة اجلسد.

جون كوينسي
ادامز

" لو أفعالك هي مصدر إهلام ألحالم
آخرين  ،فتعلم أكثر  ،واصنع أكثر لتصبح
أكرب … فأنت القائد" .
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مهارات القيادة

من أهم متطلبات النجاح التي حتكم نجاح األعامل واملؤسسات أن يتمتع

القائد الذي يدير تلك األعامل واملؤسسات بعدة صفات تؤهله لإلدارة والقيادة
بشكل جيد مما يساعده عىل النجاح وحتقيق أهداف املؤسسة ،حُ
ويكى أنه يف أحد

األيام كانت توجد مسابقة للتجديف بني فريق عريب وآخر ياباين ،وكان كل فريق

مكون من ثامنية أفراد.

فحرص كل فريق من الفريقني العريب والياباين أن يستعدا جيدً ا للمسابقة،

ولكن يبدو أن الفريق العريب استعد بطريقة والفريق الياباين استعد بطريقة أخرى،
فخاض الفريقني العريب والياباين مسابقة التجديف ولكن كانت الصدمة للفريق

العريب حينام فاز الفريق الياباين بسهولة ،حيث استطاع الفريق الياباين من الوصول

بالقارب إىل الشاطئ اآلخر يف وقت قيايس.

ريا وقرر أن خيوض سباق التجديف
َ
فحزَ ن الفريق العريب ،وغضب مديره كث ً

أمام الفريق الياباين يف املرة القادمة ليس ليفوز هذه املرة ويعوض خسارة الفريق
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بل من أجل أن يعرف سبب اهلزيمة ويتعرف عىل مواطن القوة والضعف لدى كل

فريق.

وبالفعل أتى موعد املسابقة وشارك الفريق العريب بثامنية أفراد وكذلك الفريق

اليباين شارك بثامنية أفراد ولكن يف هذه املرة استقل املدير الفني للفريق العريب

قارب ثالث لرياقب الفريقني ويشاهد ما حيدث عن قرب ،فامذا يا ترى شاهد املدير

الفني؟

لقد وجد املدير الفني أن الفريق الياباين يتكون من سبعة أشخاص يقومون

بالتجديف وشخص واحد فقط هو من يقود الفريق ويسمى بكابتن الفريق ،فكان

كابتن الفريق يقود الفريق ويوجه باقي الالعبني للتجديف برسعة كام كان كابتن

الفريق حيذرهم من أي أخطار تواجهم أثناء التجديف.

يف حني الحظ املدير الفني للفريق العريب أن فريقه يتكون من سبعة أشخاص

يقومون بإصدار التعليامت لبعضهم البعض وال يوجد سوى شخص واحد فقط

هو من يقوم بالتجديف يف حماولة منه لدفع القارب للوصول إىل الشاطيء اآلخر،
فعلم املدير الفني أن الفوز الذي حققه الفريق الياباين كان فوز مستحق ألهنم فريق

منظم وليس به سوى قائد واحد فقط .
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يف احلقيقة ،إن القائد البد وأن يتسم بالعديد من املهارات التي تؤهله إلدارة

الفريق والوصول به إىل اهلدف املراد ،فمثلاً عىل القائد أن يمتلك رؤية واضحة

ملا يريد حتقيقه باإلضافة إىل أن يكون مر ًنا ويعمل عىل تشجيع األفكار اإلجيابية
وغريها من السامت التي جيب أن تتوافر بكل قائد ناجح ،ولكن قبل كل ذلك
جيب أن يكون هناك قائد واحد للفريق أو ملؤسسة العمل ،لكي يفوز مثلام أستطاع

الفريق الياباين أن حيقق رقم قيايس باعتامده عىل قائد واحد وباقي الفريق كان يعمل
وليس يتحدث كام كان الفريق العريب يفعل.

نابليون بونابرت

"ال حنكم شعبا إال بأن نريه املستقبل ،
القائد هو تاجر األمل"
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هل ختاف من أن يستغنوا عنك يف العمل....؟

ملاذا اخلوف وأنت يمكنك بخطوات بسيطة أن جتعل مديرك يف العمل ال يمكنه
االستغناء عنك ،حيث أنه يصعب التأقلم مع اإلحساس بعدم األمان وأنك مهدد
بالطرد أو الفصل من العمل ،أو الستغناء العمل عنك يف أي وقت ،وخاصة يف
حلظات التغيريات وهيكلة األقسام التي حترص الرشكات ومؤسسات العمل عىل
إحالل وجتديد العمل هبا.
ولكن التخلص من الشعور املقلق واملخيف بأن مديرك يف العمل قد يقرر أن
يستغني عنك يف أي وقت يمكنك أن تتخلص منه بطريقة سهلة وبسيطة ،هل تريد
أن تعرف كيف جتعل مديرك يف العمل ال يستطيع التخيل عنك يف أي وقت....؟
يمكنك أن جتعل العمل غري قادر عىل االستغناء عنك من خالل اخلطوات
التالية:
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 -1اخلطوة األوىل هي أن تكون شخص هام يف مؤسسة العمل ،يعتمد عليك
مدير العمل إىل ٍ
حد كبري ،بحيث تكون ذراعه اليمني الذي ال يمكنه أن يامرس

حياته الطبيعية بدونه.

 -2أنظر لصفات ومميزات مجيع زمالء العمل املحيطني بك من موظفني
وعامل ،وحينها ستجد الصفة أو امليزة التي ال توجد يف هؤالء لكي تتمتع هبا،
وال يستطيع مديرك يف العمل أن يستغني عنها وعنك ،وعليك أن تتنبه أن

يكون العمل بحاجة ماسة هلذه امليزة ،ولذلك يمكنك أن تنفرد هبا.

 -3احرص عىل أن ال تقوم باملهام واألعامل التي يمكن أن يقوم هبا أي
شخص ،وحتى وإن كان البد بأن تقوم هبذه األعامل السهلة ،فإنه البد أن جتد

لك أعاملاً ال يستطيع غريك أن يقوم هبا.

 -4وال يعني ذلك أنك شخص منافق ،وتريد أن تقرتب من مديرك يف العمل
عىل حساب كرامتك أو عىل حساب زمالئك اآلخرين ،إذ أنه البد أن تفهم

أنك هتدف للحفاظ عىل عملك ،وجعل مدير العمل ال يستطيع االستغناء

عنك من خالل الطرق املرشوعة ،فأنت هتدف إىل أن تكون شخص متميز
ومميز عن اآلخرين ،وبذلك ال يمكن ملدير العمل أن يستغنى عنك.
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 -5إن كانت لديك القدرة عىل أداء أكثر مما يطلبه منك مدير العمل ،بحيث
تنتهي من العمل األسايس املطلوب منك بجودة وإتقان ،باإلضافة إىل إنجاز

مهام إضافية ُتظ ِهر فيها قدرتك ومهاراتك ،كأن تقوم بعمل تقرير هام حيتاجه
أفكارا لتطوير العمل،
العمل قبل أن يطلبه منك املدير ،أو تعرض عليه
ً
وهكذا ...بحيث ال ترىض بأن تفعل ما يفعله اآلخرون فقط ،وإال ماذا يميزك

عنهم؟!

 -6احرص عىل معاجلة املشكالت التي تواجهك ،والتي تواجه العمل
بشكل إجيايب ،وال تكن سلب ًيا مهام كان األمر ،فهذا سيساعدك عىل أن تعمل
ضمن روح الفريق ،وال جيعل مديرك يقدم عىل اختاذ قرار االستغناء عنك.

آني فرانك

قد تبدو البطالة جذابة لكن العمل هو
ما يقنعك.

خاتمة الكتاب
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اخلامتة

طمعا أن نأنس بكم يف أعامل أخرى ،نتابع
وقبل أن نغادركم يف هذا العمل ً ،

مجيعا ،وددنا أن نكون قد
فيها مناقشة قضايا أخرى ،ومواضيع هامة نحتاجها ً
مجيعا،
أوصلنا يف هذا العمل صورة قريبة واقعية تلمسكم وتلمسنا ،تناسبنا ً

وتنزلنا من أبراجنا العالية وتنتشلنا من احلفر العميقة إىل أرض الواقع  ،إىل أرض
ال تؤمن إال باملهارات و الطموح والصرب ،ففي طيات هذا الكتاب نقلنا لكم
األفكار يف صورة مقاالت مركزة ،وقصص قصرية سهلة املعنى ،وسلسة اللفظ
 ،ناقشنا فيها فكرة املهارات كفكرة عامة  ،واتنتقلنا يف رحلة استكشاف رسيعة
ثم مقاالت أخرى فتحت لنا آفاق جديد ملهارات
ملعرفة النفس ومهاراهتا ،ومن َّ

قد نحتاجها يف حياتنا اخلاصة ،ومهارات أخرى تلمس حياتنا املهنية ،ثم حصلنا
عىل بعض اخلطوات العملية الفعالة التي تساعدنا يف حياتنا االجتامعية ً
أيضا ،ثم
انتقلنا لبعض املفاتيح التي حتررنا من بعض األفكار السلبية ،أو العادات التي
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تضيع علينا متعة احلياة والسعي ،وجترعنا بعض األفكار اإلجيابية عن أنفسنا وعن
اآلخرين وكيف ننظر بصورة سليمة ألنفسنا ولآلخرين ً
أيضا ،وبعض اخلطوات
العملية التي ننمي هبا مهاراتنا الذهنية والعقلية ،كام نلنا القسط الوفري من قصص
ونجاحات العظامء ،وخالصة أفكارهم يف مجل وكلامت بسيطة ُختمت هبا كل
مقال ،فنسأل اهلل أن نكون قد وفقنا إىل مرادنا  ،وأن يلهم نفوسنا رشدها ،وأن
يرزقنا العلم النافع ،وينفعنا بام علمنا ،وجيعلنا مفاتيح خري لألمة وللعاملني .

نبذة عن الكاتب
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هو باحث وكاتب قطرى اجلنسية حصل
على الدرجات العلمية اآلتية:

• دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت – كلية
شمال األطلنطي (خريجين الدفعة األولى) (ICT
.2004 CNA-Qatar
• حصل على درجة الماجستير في التخطيط االستراتيجي من الجامعة
الفرنسية  ،HECوهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة األعمال في العالم.
• و ُيحضر الدكتوراة في جامعة . Northampton

شغل كلاً من املناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.
• مقدم برنامج الخبير في ( تليفزيون قطر).
• يعمل حال ًيا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.
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أهم أعماله :

• مؤلف ألكثر من  25كتاب في مجال القيادة والتكنولوجيا منها( :تحليل

الشخصيات القيادية – القيادة باإلرشاد – القيادة – التخطيط االستراتيجي –

صمم موقعك على اإلنترنت بدون برمجة).

• ترجمت العديد من كتبه في مجالي القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات.
• مؤسس مشروع وقف أونالين  -أكبر شبكة تدريب مجانية عربية على

اإلنترنت.
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رسالته :

يحمل األستاذ محمد الجفيرى رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل
جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة ،ومؤهل لقيادة العالم العربي
لاللتحاق بمصاف األمم العظمى ،فهو يؤمن تمام اإليمان بقدرات الشباب
القطري والعربي ،لذا فهو يبذل كل طاقته في تدريب وتأهيل وتحفيز ودعم
الشباب القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم

في رسم مستقبل أكثر إشرا ًقا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.

نبذة عن مجموعة
صناع اإلبداع
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مجموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون المظلة التي ترعى مهارات الشباب
وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها
-1

دار صناع اإلبداع للنشر والتوزيع.

-2

شركة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.

-3

شبكة صناع اإلبداع للتدريب على االنترنت.

-4

مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.

الهدف الرئيسى هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربى
وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجاالت.
هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله
مؤسس مجموعة صناع اإلبداع

				

محمد الجفيري

"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
أي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن اهلل وإن أسأت

واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snapchat: Nethelper

مترو القادة

نبذة عن مترو القادة
دائما ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة،
ً
ونبقى نحن في معظم األحيان في دور المتفرجين وربما
كنا في الصفوف الخلفية منها؟! ،هل المشكلة في عدم
وجود قادة أو علماء ،أم ماذا؟!
ولإلجابة على سؤال كهذا نرجع إلى النظريات العلمية
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:
 .1العلم
 .2األخالق
 .3العمل
 إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا؟! ،الشروط الثالثةومستويات متفاوتة
بنسب
العلم واألخالق والعمل موجودة
ٍ
ٍ
بين المجتمعات ،وكذلك بالمجتمع الواحد بين األفراد
وبعضهم البعض ،ولكن ً
أيضا ليست هذه هي األسباب
الوحيدة لتأخرنا عن الركب ،فلربما كان الجانب المالي هو
أول تلك األسباب ،وبمعنى أكثر دقة فإن هذه المعادلة
ينقصها الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

-

من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة ،ل ُتعالج أسباب

تأخر النهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة ،فتحاول
إيجاد حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون
العالم في شتى المجاالت ،فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد
ُتخالط مثل هذه البرامج ،فهو لم يعتمد على الخطابة ،بل َع َمد
إلى خلطه بالعديد من األنشطة العملية والتحدي واأللعاب
في بعض األحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي باإلضافة
إلى الجانب الربحي .فهذا البرنامج جاء متكاملاً ُيراعي كافة
الجوانب.
• إذن ما هو مترو القادة؟
هو برنامج مدته خمس سنوات ،وخاللها سيمر المشارك
بالبرنامج بأربعة خطوط رئيسة ،يتكون كل خط منها
من عدة مراحل ،ويمر بها المشارك ليطور من مهارات ذاته
ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها ،باإلضافة إلى أنه
سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع اآلخرين وسيتعلم
ومتخصصا فيه
كيف يكون خبي ًرا في تخصصه المناسب له
ً
كذلك ،وسيعرف كيفية الوصول للعالمية بقدراته الشخصية
وإمكانياته ،وتفعيل قدراته في كيفية التعامل مع المجتمع
الذي سيتفاعل معه مستقبلاً لتحقيق إنجازاته سوا ًء على
مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى
العالم أجمع ،وهذا هو ما ُنسميه بالوصول للعالمية.

ويتكون من أربع محطات أساسية هي:
 .1خط اإلرشاد :هو من أهم الخطوط الرئيسية ،فهو يبدأ
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير ،كما يبدأ بمعرفة
الذات والتعرف على األنماط الشخصية وكيفية التعامل
ً
مرفقا بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط من
معها،
أنماط الشخصية بالتفصيل.
 .2خط العلماء :هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم
ً
وأيضا على الصعيد االجتماعي
ناجح على المستوى العلمي
والتسويق له عالم ًيا ،فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني
حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.
 .3خط القيادة :هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ
بتعليم المتدرب على كيفية قيادة ذاته وتطوير مهاراته
حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.
 .4خط ريادة األعمال :هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء ،وكيف يكون مشروع خاص
به وسبل تطويره.

البرنامج العملي ملشروع (مترو القادة)
Earn

Learning

(كسب المال من
مشروعك الخاص)

(تعلم بالعمل)

(لعب وتحدي)

يعنى بكسب
المشارك للمال
من خالل مشروعه
الخاص به وذلك
بتحويل أعماله
وانجازاته الى
مشاريع تربحه
وتكسبه المال من
خاللها
كمثال  :اذا كان
للمشارك كتاب
عمله وانجزه
ونشره فانه فيما
بعد ومن اجل
ان يكسب من
هذا الكتاب مالاً
فانه يحوله لقصة
مصورة او فيديو
مرئي او دورة
تدريبية او اي عمل
يكسب من وراءه
مال.

الطريقة التي
تعتمد على
نظرية - % 70

يعنى باكتساب
الناس للمهارات
الالزمة للتعامل مع
االخرين من خالل
اللعب والتحدي
فيما بينهم
وكذلك يكتشف
المشارك ذاته
ومهاراته من خالل
مشاركة االخرين

%10 - % 20
 -1التعلم
بالممارسة
الحياتية يعلم
الناس بنسبة .%70
 -2التعلم من
تجارب الناس مع
بعضهم وتجارب
الغير يعلم الناس
بنسبة .%20
 -3التعلم من
المناهج الدراسية
المكتوبة والكتب
والمحاضرات
والدورات تعلم
الناس بنسبة .%10

Play

ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة
إلى مناهج عملية ُتمارس عمل ًيا للتطوير واإلنتاج من خالل
األشخاص أنفسهم ألجلهم وألجل مجتمعاتهم ،وللمساعدة
في تطوير وتقدم وازدهار األمة ونهضتها كما يجب.
 الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:المشروع هو برنامج عملي ،وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار
والصغار ،والكبار يمكنهم خالل مدة خمس سنوات من اإلنجاز
واإلنتاج واالبداع فيما يتميزون به من قدرات ،وسيرون ثمار
ونتائج أعمالهم في كافة المجاالت المتاحة لهم وسيرون
تفاعل ومشاركة المجتمع معهم ومع إنجازاتهم في جميع
النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.
وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط
األربعة الرئيسية ومراحلها:

