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من المحرر
كتب �أفالطون" ،احلاجة �أُم االخرتاع" و�أ�ضاف �آخرون
منذ ذلك احلني �أن ال�ضرورة �أُم التجديد -هذا يعني �أن
إجتاهات
التحديات اجلديدة ُتو ّلد افكار ًا جديدة وتقدم �
ٍ
جديدة .هذا ما ت�ؤكده الإ�ضطرابات الإقت�صادية التي
عانينا منها خالل العامني املا�ضيني.
الكثري منا قاموا ب�إعادة �إخرتاع �أنف�سهم بتغيري نهجهم
جماالت مل يفكروا
يف العمل و�إيجاد فر�ص عمل جديدة يف
ٍ
بها �أبد ًا .و الكثريون �أي�ض ًا قاموا ب�إعادة تفح�ص �أولوياتهم
والرتكيز �أكرث على الأ�شياء التي �إعتقدوا �أنهم ال ميلكون
املوارد والوقت لها ،مثل :الأ�سرة ،و�أعمال اخلري ،وخدمة
املجتمع ،وموا�صلة التعليم وامل�ساعي الروحية� .أن تكون
مغلول اليد يف املوارد املالية ميكن �أن يكون �صعب ًا ،ولكنها
�أي�ضا تقدم لنا الفر�صة ،فبد ًال من الرتكيز على ما نفتقر
�إليه ،نركز على تقدير ما لدينا و مقارنته مع �أولئك الذين
هم �أقل حظ ًا منا .ف�إذا كنت تبحث عن �سبل لإعادة
�إخرتاع نف�سك �أثناء الإنكما�ش الإقت�صادي� -أو يف �أي
وقت �أخر– ف�إن املقاالت يف هذا الإ�صدار من امل�شوقة هي
ٍ
لك ! وهي تركز على ما هو مهم يف احلياة ،وعلى الأمور
التي �ستجعلك �سعيد ًا� .أنا على يق ٍني �أنه بعد قراءة هذا
الإ�صدار �ستت�شكل لديك ر�ؤيا �أف�ضل و �ستحفزك لتحقيق
الأف�ضل حتى يف �أ�صعب الظروف.
بقلم :كر�ستينا لني
للم�شوقة
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بقلم :مارتن مك تق
�أفكر كثري ًا مبو�ضوع الأ�شياء� .أعتقد �أن بع�ض النا�س لديهم هناك �سلبياتٌ �أخرى لهذا "ال�شيء"� ،سلبياتٌ عقلية .فمن
الكثري جد ًا منها -مثل �أولئك النا�س الذين ال ميكنهم و�ضع املمكن �أن تفقد التقدير لقيمة الأ�شياء �إذا كان لديك عد ٌد
ري جد ًا منها.
�شيء �آخر يف املر�آب �أو خزائنهم ،ولهذا ي�ست�أجرون مكان ًا كب ٌ
لتخزين �أ�شيائهم الإ�ضافية.
هناك �شي ٌء �آخر حول الأ�شياء ،وهو �أنه مثلما �أن بع�ض النا�س
وعندما �إنتقلتُ من املنزل م�ؤخر ًا ،كان علي �أن �أقرر ما ينبغي لديهم الكثري جد ًا منها ،هناك �آخرون يفتقرون حتى للأ�شياء
فعله بالعديد من الأ�شياء التي تراكمت لدي منذ �أنتقايل الأ�سا�سية يف احلياة.
ال�سابق .وعندها �أدركت �أنني قد �أ�صبحت يف الواقع واحد ًا �إذا حدث �أنك �أدركت �أعرا�ض الأ�شياء الكثرية جد ًا يف
حياتك ،كما َف َعلتُ �أنا ،فال تقلق ،هناك عالج ،على الأقل
من "ه�ؤالء النا�س" -جامع الأ�شياء!
على امل�ستوى ال�شخ�صي .ميكننا �أن نلقي نظرة جادة على
�أعتقد �أن الكثري من امل�شاكل يرجع اىل الثقافة املادية �سائدة جميع الأ�شياء التي لدينا ،ونقرر ما ن�ستخدمه ونحتاجه حق ًا
يف هذه الأيام .وكلما �شاهدنا التلفزيون و ا�ستمعنا اىل الراديو ونعطي البقية للجمعيات اخلريية �أو لأحد اجلريان املحتاجني
وقر�أنا املجالت ،ف�إنها متطرنا بوابل من الإعالنات عن جميع �أو ل�صديق.
الأ�شياء احلديثة والكبرية والتي نحن بحاج ٍة ل�شرائها .تلك
الإعالنات ف ّعال ٌة و م�ؤثرة .لن�أخذ الأجهزة الإلكرتونية على �سوف نكون �سعداء بالنتائج .و �سيبدو بيتنا فج�أ ًة �أكرب و�أكرث
�سبيل املثال .حاملا ظهر التلفزيون الرقيق والكمبيوتر املحمول تنظيم ًا ،وحياتنا �أقل ت�شوي�ش ًا.
بروح من الكرم
والهاتف اخللوي� ،أ�صبح اجلميع يرغب ب�إمتالكها .الكثري من و�أثناء تخلينا عن الأ�شياء الإ�ضافية لدينا ٍ
الأجهزة البدنية �إنتهى بها املطاف يف املر�آب واخلزانة مع كل فنحن ملزمني ب�إختبار ِن َع ْم اهلل.
�إن العطاء �أكرث برك ًة من التلقيt .
�شيءٍ �آخر.
www.motivatedmagazine.com
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عشرة أشياء يقول العلم أنها سوف
تجعلك سعيد ًا بقلم  :جني اجنل
ح�صل الباحثون و علماء النف�س يف ال�سنوات القليلة املا�ضية على املعلومات املتعلقة بال�س�ؤال
الذي ت ُِرك �سابق ًا للفال�سفة :ما الذي يجعلنا �سعداء؟ وقد در�س الباحثون النا�س يف جميع
�أنحاء العامل ملعرفة كيفية ت�أثري الأ�شياء مثل املاء واملوقف والثقافة والذاكرة وال�صحة والإيثار
وعاداتنا اليومية على �سعادتنا� .إن جمال علم النف�س الإيجابي النا�شىء ملي ٌء بالنتائج اجلديدة
والتي ت�شري �إىل �أن �أفعالنا ميكن �أن يكون لها ت�أثري كبري على �سعادتنا وراحتنا يف احلياة.
وهنا ع�شرة �إ�سرتاتيجيات �أثبتت فعاليتها علمي ًا لنكون �سعداء:
 -1I Iتذ ّوق حلظات كل يوم .توقف بني احلني والآخر ل�شم رائحة الورد �أو م�شاهدة
الأطفال يلعبون� .أظهرت الدرا�سات �أن امل�شاركني الذين �أخذوا وقت ًا "لتذوق" املنا�سبات
العادية �أو العودة بالتفكري يف اللحظات املمتعة من يومهم�" ،أظهروا زياد ًة ملحوظة يف
ال�سعادة و�إنخفا�ض ًا يف حاالت الإكتئاب" ،كما يقول عامل النف�س �سوجنايو بومري�سكي.
 -2I Iجت ّنب املقارنات .يف حني �أن الإ�ستنكار /الأنانية جزء من الثقافة الغربية ،ف�إنّ
مقارنة �أنف�سنا مع الآخرين ميكن �أن يكون مدمر ًا لل�سعادة و�إحرتام الذات .وبد ًال من
مقارنة �أنف�سنا بالآخرين ،ف�إن الرتكيز على �إجنازاتنا ال�شخ�صية ي�ؤدي �إىل قد ٍر �أكرب من
الإرتياح ،وفقا لـ ليوبومري�سكي.
� -3I Iض ْع املال يف �أخِ ر القائمة .انّ النا�س الذين ي�ضعون املال عالي ًا على ر�أ�س قائمة
�أولوياتهم هم �أكرث عر�ض ًة للإكتئاب والقلق وتدين �إحرتام الذات وفقا للباحثني تيم
كا�سر وريت�شارد رايان .و التي جنحت بحوثهم مع خمتلف الأمم والثقافات" .كلما �سعينا
درجات
�أكرث لإ�شباع حاجاتنا من ال�سلع املادية ،ف�إننا جندها �أقل" .وقد �سجل طالبو املال
ٍ
�أقل يف اختبارات التنمية وحتقيق الذات.
 -4I Iليكن لديك �أهداف ذات معنى" .النا�س الذين ي�سعون جاهدين ل�شيء ذي داللة،
�سواء كان ذلك عرب تعلم حرفة جديدة� ،أو تربية الأطفال على الأخالق احلميدة ،هم
بالت�أكيد �أكرث �سعاد ًة من �أولئك الذين لي�س لديهم �أحالم قوية �أو تطلعات" كما يقول ُك ًال
من �إد دنري و روبرت بيوا�س ديرت" .نحن كب�شر بحاج ٍة فع ًال لإدراك معنى الإزدهار".
�أ�ستاذ ال�سعادة املقيم يف جامعة هارفارد – تال بن �شاهار يوافق على �أن "ال�سعادة تكمن
يف التقاطع ما بني اللذة و املعنى� ،سواء يف العمل �أو يف املنزل ،والهدف هو الإنخراط يف
الأن�شطة التي هي على حد �سواء ذات داللة �شخ�صية وممتعة"!
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�	-5I Iإتخاذ املبادرة يف العمل� .سعادتك يف العمل تعتمد يف جزءٍ منها على كم املبادرات
التي تتخذها .تقول الباحثة اميي ويزي�سني�سكي �أنه عندما نعرب عن الإبداع وم�ساعدة
الآخرين و �إقرتاح التح�سينات والقيام مبهام �إ�ضافية يف العمل ف�إننا جنعل عملنا �أكرث
جدوى ون�شعر بال�سيطرة عليه ب�صورة �أكرب.
 -6I Iتكوين �صداقات و تقدير الأ�سرة .مييل النا�س الأكرث �سعادة اىل �أن يكون لديهم
عالقات جيدة و�أ�صدقاء و عائالت داعمة كما يقول كل من ديرن وبيوا�س –ديرن .لكنها
عالقات فقط ،نحن
لي�ست كافية �إذا كنت حماط ًا بعالقات �ضحلة" .نحن ل�سنا بحاجة
ٍ
بحاجة عالقات حميمة تنطوي على التفاهم والرعاية".
�	-7I Iإبت�سم حتى لو مل تكن راغباً يف ذلك .قد يبدو الأمر ب�سيط ًا ولكنه ف ّعال" .النا�س
ال�سعداء يرون الإحتماالت والفر�ص والنجاح  .يفكرون يف امل�ستقبل بتفا�ؤل ،و ي�ستعر�ضون
املا�ضي ب�إ�ستعادة الأمور املبهجة" .كما يقول كل من دنري وبي�سوا�س – ديرن" .و حتى لو
ولدت دون �أن ت�ستطيع ر�ؤية الن�صف املمتلىء من الك�أ�س ،فباملمار�سة والنظرة الإيجابية
ي�صبح الأمر عادة.
ُ -8I Iق ْل �شكراً وانت تعني ذلك� .إن النا�س الذين يعربون عن �إمتنانهم على �أ�سا�س
�أ�سبوعي لديهم �إحتمال �أكرب لتحقيق التقدم نحو �أهدافهم ال�شخ�صية ،وفق ًا للم�ؤلف
روبرت اميونز .وك�شف البحث الذي �أجراه مارتن �سليغمان -م�ؤ�س�س علم النف�س
ل�شخ�ص �أحدث فرق ًا يف حياتهم
الإيجابي� ،أن النا�س الذين يكتبون "ر�سائل �إمتنان"
ٍ
ي�سجلون درجات عالية من ال�سعادة و �إنخفا�ض يف الإكتئاب – والت�أثري ي�ستمر ملدة
�أ�سابيع.
 -9I Iاخلروج وممار�سة الريا�ضة .تدل درا�سة �أجرتها جامعة ديوك� ،أن التمرينات
الريا�ضية قد تكون فع ّالة مثل �أدوية عالج الإكتئاب وبدون �آثار جانبية ونفقات مالية.
ويبني بحث �آخر �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية ب�إنتظام ،بالإ�ضافة اىل فوائدها ال�صحية
ف�إنها توفر �شعور ًا بالإجناز وفر�صة للتفاعل الإجتماعي ،وتطلق هرمون الإندورفني الذي
يحفز امل�شاعر اجليدة ،كما تعزز �إحرتام الذات.
 -10I Iالعطاء لوجه اهلل -العطاء لوجه اهلل الآن ! تعزيز الإيثار� ،إعطاء جزء من حياتك
لهدف نبيل .يقول الباحث �ستيفن بو�ست�" :إن م�ساعدة احد اجلريان ،والعمل التطوعي،
والتربع ب�سلع �أو خدمات تخلق ما ي�سمى "م�ساعد نبيل" ،وحتقق مزيد ًا من الفوائد
ال�صحية� .إن الإ�ستماع اىل �صديق وم�شاطرة مهاراتك� ،أو الإحتفال بنجاحات الآخرين
�أو الت�سامح ت�ساهم جميعها يف ال�سعادة.
وجدت الباحثة �إليزابيث دن� ،أنّ النا�س الذين ينفقون املال على الآخرين هم �أكرث �سعادة من
�أولئك الذين ينفقون املال على �أنف�سهم.
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تخلص من الجشع عن
طريق سد الحاجة
بقلم :كورتي�س بيرت فان جوردر

ال ب ّد �أن كل �شخ�ص منا �شعر بوط�أة الأزمة الإقت�صادية ق�صريي النظر ،ال يرون الأمور الهامة يف احلياة .تخلوا
التي بد�أت يف عام  2007و بلغت ذروتها يف عام  2009عن احلذر وقاموا بتعبئة وتغليف الديون املعدومة وبيعها
 ،و التي �أدت اىل �إنهيار العديد من امل�ؤ�س�سات العمالقة ،للآخرين على �أنها "خمططات الرثاء ال�سريع" � ،إنهار
بيت من ورق لأنه مل
وتعرث �أ�سواق الأ�سهم ،و تباط�ؤ كبري يف الإنفاق.
عاملهم املايل ب�صورة مفاجئة مثل ٍ
ُي َ
ن�شئ على �أ�سا�س �سليم".
يف خ�ضم الركود الإقت�صادي العاملي ويف �إحدى املنا�سابات
الإجتماعية� ،إلتقيت مب�ست�شار مايل مهم .كنت يف حري ٍة وذكرين ذلك كله بق�صة كنت قد �سمعتها ملئات املرات
كيف �أن املليارات من الدوالرات ُفقدت من قبل �أ�شخا�ص عندما كنت طف ًال ،ولكن هذه هي املرة الأوىل التي
بارعني يف الأمور املالية ،والذين �أ�صبحوا �أغنياء �أو �أربطها بال�سيا�سة الإقت�صادية ال�سليمة .يف هذه الق�صة،
فقراء من خالل املقامرة ب�أموال �أولئك الذين ينتجون هناك ثالثة حيوانات �صغرية تعمل على بناء منزل  .مت
�أ�شياء ملمو�سة .وجدت يف هذا املكان الفر�صة للح�صول بناء املنزل الأول من الق�ش لأن احليوان ال�صغري الذي
على بع�ض التو�ضيحات عن م�ستنقع العامل املايل املظلم قام ببنائه يريد نتائج �سريعة لكي يتمكن من اخلروج
و�س�ألته" .كيف ح�صلت هذه الأزمة املالية؟ وما �سبب هذا ال�سريع واللعب .والثاين هو البخيل الذي قام ببناء بيته
من الع�صي لأنه ال يريد �أن ي�ستثمر يف مواد قوية .والثالث
الإنهيار املفاجىء"؟
قام ببناء بيته من ال�صخور ال�صلبة ،على الرغم من
كنت �أتوقع �شرح ًا م�ستفي�ض ًا يف تعقيدات الأمور املالية� ،أنه ي�ستغرق وقت ًا �أطول يف البناء� ،إال �أن هذا احليوان
مثل نق�ص ال�سيولة وقرو�ض الرهن العقاري الثانوية الأخري �سعي ٌد ب�إ�ستثمار الوقت واملواد الالزمة لأنه يريد
وفقاعات ال�سلع الأ�سا�سية ،لكنني فوجئت عندما �أجاب :الإ�ستمرارية لبيته .وعندما جاء الذئب الكبري ال�سيء،
"�س�أقول لك يف كلمة واحدة – اجل�شع".
ع�صف بالبيتني االولينْ و�أكل �ساكنيهما ولكنه مل ي�ستطع
هدم املنزل الذي مت بناءه من ال�صخور ال�صلبة ،لأنه كان
بعد
ٍ
مزيد من التحقيق� ،أو�ضح قائ ًال "قام النا�س متين ًا و قوي ،حيث �أن الذئب تويف وهو يحاول هدمه.
باملقامرة وخ�سروا خ�سار ًة كبرية .بد ًال من العي�ش ال�شريف
من خالل من ٍو بطيء وثابت ،حاولوا بناء ثرو ٍة �سريعة جد ًا �أنا واثق من �أننا جميع ًا نريد �أن نكون مثل البناء الثالث
ٍ
وب�شكل حمموم .لقد �أحبوا املال �أكرث من الالزم وكانوا يف هذه الق�صة� ،أن نبني للإ�ستمرار .قد تبدو الأمور
6
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متناق�ضة �إال �أن جناحنا يكون فقط من خالل الرتكيز
�أو ًال على �إحتياجات الآخرين.
غالب ًا ما يقارن اخلرباء هذا الركود مع الك�ساد العظيم
يف عام  ،1930حيث تباط�أت التجارة الدولية اىل ثالثة
ق�ص�ص كثرية عن ذلك
�أرباع ن�شاطها ال�سابق .و �إنت�شرت
ٌ
الوقت ال�صعب من ِق َبل �أولئك الذين َ�س ِلموا من تلك
املحنة وكيف قاموا بتطوير احليلة واملثابرة وال�شجاعة
والإبداع من �أجل البقاء.
�أخربين والدي الكثري من الق�ص�ص عن عائلته الكبرية
التي كانت تت�ألف من �سبعة �أطفال وغريهم من النا�س
الذين �سلموا من تلك املحنة .وقال �إنه بالإ�ضافة �إىل
الإقت�صاد ،كان ذلك وقت العطاء النبيل لأولئك الذين
هم �أقل حظ ًا ،فهم مل يرف�ضوا �أبد ًا �أي �شخ�ص جاءهم
طالب ًا الطعام وكان هناك العديد ممن جاء.
هناك ق�صة علقت بر�أ�سي وكانت عن زوجني �شابني
وهما تيد ودوروثي اللذان قاما ب�شراء �صيدلية يف بلد ٍة
�صغرية يف الغرب يف عام  .1931وكان عدد �سكان تلك
البلدة التي �أقاما فيها املحل � 326شخ�ص ًا وجميعهم من
الفقراء .كان العمل �سيئ ًا .وكانا يعتقدان �أنهما هناك من
�أجل تقدمي الرعاية الطبية للأ�شخا�ص الذين يحتاجون
اليها.

وفكرت " �أت�ساءل ما الذي قد يحتاجه ه�ؤالء امل�سافرين؟
من امل�ؤكد �أنهم ي�شعرون باحلر والعط�ش .ملاذا ال ن�ضع
بع�ض الالفتات لتقدمي املاء املثلج لهم جمان ًا؟" وا�صال
العمل بفكرتها ،ولده�شتها ف�إن النا�س مل ي�أتوا فقط
من �أجل املاء املثلج بل قاموا ب�شراء كل ما يحتاجونه
�أثناء توقفهم .قال تيد" :منذ ذلك احلني مل نكن بدون
زبائن .وكان علينا يف ال�صيف التايل �أن نوظف  8فتيات
�سنوات قليلة و�صل عدد الزبائن اىل
مل�ساعدتنا .وبعد
ٍ
 20,000يف ال�صيف احلار".
منا املتجر لي�صبح منطقة جذب �سياحي ذو �شهرة عاملية.
يف ال�سنة املا�ضية كان دخل متجر تيد �أكرث من  10ماليني
دوالر �أمريكي ،وجذب حوايل مليوين زائر اىل هذه البلدة
ال�صغرية النائية.
وقال حاكم الوالية� " ،أدرك تيد �أن املاء املثلج املجاين
ميكن �أن يحول عملك �إىل جناح �إ�ستثنائي يف و�سط
مكان بعيد".
�صحراء �شبة قاحلة ،يف منت�صف ٍ
واجه املتجر العديد من التحديات ،ولكنهما واجها كل
واحد ٍة منها بنف�س روح ال�ضيافة التي حققت لهما النجاح
يف املقام الأول.

أعط و�سوف تتلقى".
وقررا البقاء هناك � 5سنوات قبل رحيلهما عن البلدة .لقد تعلقا مبفهومِ �" :
و�أخري ًا ،و بعد ظهر �أحد الأيام ،كانت دوروثي حتاول نعم ،ف ُهما ال يزاالن يقدمان املاء املثلج جمان ًا ،لأن النا�س
عبث ًا و�ضع �إبنتها يف ال�سرير لكي ت�أخذ غفوة .ويف الأثناء ال يزالون ي�شعرون بالعط�شt .
كانت هناك حركة �سري �صاخبة متر بالقرب من منزلها،
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تعليم األطفال كيفية التوفير
االبوة واالمومة
من القلب

بقلم :جري�س بامر -العمل من املنزل – م�ؤلفة و�أُم
وقت مبكر .حاملا ي�صبح الأطفال على
�أن تبد�أ �أي�ض ًا يف ٍ
بينه من عملية تبادل املال مقابل ال�سلع التي يريدونها
يكونون �أي�ض ًا على �إ�ستعداد لفهم �أ�سا�سيات الإدخار.
الأطفال ال�صغار جد ًا يعي�شون يف مرحلة "الآن" ،فال
تتوقع منهم الإهتمام مبدخرات التعليم اجلامعي -لأنهم
بب�ساطة ال ميكنهم حتديد الأهداف بعيدة املدى.

بدء ًا من جتربتهم الأوىل مع و�سائل الإعالم ،يتعر�ض
الأطفال �إىل �إعالنات قوية والكثري منها ي�ستهدفهم
ب�صورة مبا�شرة .ينفق املعلنني املاليني من الدوالرات
على تطوير �إ�سرتاتيجيات ف ّعالة لغر�س ال�شعور باحلاجة
ب�شكل
ملنتجاتهم ،ورمبا يكون الأطفال عر�ض ًة لهذا
ٍ
خا�ص .والنتيجة هي �أن الأطفال ميكن يف وقت مبكر جد ًا
�أن ي�سقطوا �ضحي ًة مل�صيدة �أُريد � -أُريد – �أُريد ،وانفق
– انفق  -انفق ،التي مت ن�صبها لهم يف هذا اجلو .كيف البدء بح�صالة النقود
�إبد�أ بح�صالة �صغرية ،حيث ميكنهم ر�ؤية القطع النقدية
ميكن للأباء تعليم �أطفالهم قيمة الإدخار؟
التي تودع .قمت بتعليم �أطفايل الثالثة يف �سن مبكرة �أن
�إبد�أ مبكراً
يدخروا لدمية خا�صة �أو لنزهة ق�صرية – وهو �أمر ميكن
�سن مبكرة �إجنازه يف غ�ضون ب�ضعة �أ�سابيع .ونتيج ًة لذلك ،بقيت
مثلما يتعلم الطفل �إختيار الأطعمة ال�صحية يف ٍ
جد ًا ،ف�إن م�ساعدة الطفل على تعلم كيفية الإدخار ينبغي لعبة �إبني ديالن املف�ضلة وهي �شخ�صية اناكني �سكايووكر
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مكان �آمن وانها ال زالت ملكهم!
يف حرب النجوم .لأنها كانت �أول لعبة قام ب�شرائها من الإحتفاظ ب�أموالهم يف ٍ
ماله اخلا�ص.
عندما �أ�صبح ديالن على �إ�ستعداد للبدء ،حر�صتُ على
قيامنا بزيارة البنك املحلي حتى يتمكن من ر�ؤية املبنى
جماراة مدخراتهم
الذي �سيتم الإحتفاظ ب�أمواله فيه.
لتحفيز الإثارة ،ميكن للوالدين جماراة مدخراتهم .لكل
ربع دينار يودعه الطفل يف ح�صالته ،على الأباء �أن يودعوا جعل الفائدة مكاف�أة
مثله .يرى الأطفال بذلك �أن مدخراتهم تبنى ب�سرعة على متام ًا كما كنت ت�ضع ما يعادل �أموالهم عندما كانوا �أ�صغر
هذا النحو .وي�ساعد �أي�ض ًا على تعزيز قيمة الإدخار�.أنت �سن ًا ،ب�إمكانك عمل خطة لإيداع املال يف مدخراتهم� .إن
باجلوهر تكاف�أهم على حماولتهم توفري املال .وميكن �أن الفوائد الآن منخف�ضة جد ًا ،ومن ال�صعب على الأطفال
تل�صق �صور ًة لل�شيء الذي �سيقومون بالإدخار لأجله يف ر�ؤية مدخراتهم تتعزز ،لذلك ،ف�إن هذه املكاف�أة
املرة القادمة مل�ساعدتهم على الإ�ستمرار يف الرتكيز على الإ�ضافية للإدخار ت�ساعد على احلفاظ على �إهتمامهم.
�إجل�س وناق�ش مع �أطفالك ما هو املبلغ الذي ينبغي و�ضعه
ال�سبب من وراء �إدخارهم.
من اين ت�أتي �أموالهم ،بب�ساطة؟ ،بالن�سبة لأطفايل يف مدخراتهم من م�صروفهم .حدد احلد الأدنى الذي
الثالثة ف�إنني �أحتفظ بر�سم بياين مثبت بجانب يتعني تكري�سه دائم ًا حل�سابهم .ب�إ�ستطاعتهم �إيداع املزيد
الثالجة ملا يك�سبونه لقاء الإ�ستمرار ب�إختيار �ألعابهم �أو ولكن يبنغي عدم ت�شجيعهم على و�ضع �أقل من ذلك .وقد
مل�ساعدتهم قلي ًال بالأعمال الروتينية اليومية يف املنزل .حتتاج �أي�ض ًا اىل و�ضع قواعد ال�سحوبات واحلد االدنى
�إن نظام املكاف�أة هذا يتيح لهم التعلم �أثناء الك�سب .كن للمبلغ الذي يجب الإحتفاظ به يف احل�ساب.
الأطفال الأكرب �سن ًا ي�ستوعبون ،فمن ال�سهل بالن�سبة
لكل من ال�صغار والكبار.
خالق ًا و اجعل ذلك متعة ٍ
لهم التخطيط لهدف �آخر يف امل�ستقبل .يف �أوائل
فتح ح�ساب م�صريف
�سنوات املرحلة الثانوية على �أبعد تقدير ،ينبغي �أن
عندما ي�صبح الأطفال يف ال�صف الثالث �أو الرابع ف�إنهم ترتكز �أنظارهم على مدخرات املرحلة اجلامعية ،و هذا
يكونون جاهزين لفتح ح�ساب م�صريف .ميكن �أن يكون �شي ٌء �سوف �أعمل على ت�شجيعه لدى �أطفايل .وت�شري
ذلك مزعج ًا جد ًا للأطفال الذين تعودوا على ر�ؤية الإح�صاءات اىل �أن لدى املدخرين ال�صغار �إحتما ًال �أكرب
�أموالهم ترتاكم يف ح�صالة النقود تختفي فج�أة .والأمر للإلتحاق باجلامعة ،حتى لو كان هذا لي�س ما يقومون
ٌ
مرتوك للوالدين لتعليمهم كيفية عمل البنوك ،و �أنه يتم بالإدخار من �أجله! t
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ما نعطيه
يعود علينا
الكاتب جمهول

جدتي ،وهي �إبنه �شيخ يف العراق ،متتلك ح�صة كبرية
من الأرا�ضي التي �أعطيت لعائلتها لزراعة القمح .خالل
الوقت ال�صعب من العقوبات املفرو�ضة على البالد يف
ت�سعينات القرن الع�شرين و �إنخفا�ض املداخيل ،بد�أ
اجلميع ببيع كل �شيء من �أجل البقاء على قيد احلياة.

املتبقية .كنت �صغري ًا ،وبد�أت للتو يف الأعمال التجارية.
�صممت �أربعة قوالب من البال�ستيك ،كل منها كلف 200
دوالر .و�س�ألتها" ،اي واحد من هذه القوالب تف�ضلني يا
جدتي؟ �إختارت واحد ًا منها .وبدون �شك ،كان القالب
الذي اختارته الأف�ضل والأ�سهل يف العمل و الذي من
وراء ِه حققنا معظم الدخل .وبعد مد ٍة ق�صرية و�صلت
الأرباح اىل حوايل  200دوالر �شهري ًا .ويف ذلك الوقت
ري جد ًا .حيث كان
يف العراق كان مبلغ الـ  200دوالر كب ٌ
راتب الطبيب حوايل  6دوالرات يف ال�شهر ،لذلك ميكنك
�أن تتخيل قيمة الـ  200دوالر �أمريكي .وعندما �أعطيتها
الربح ال�شهري من القالب ،ظنت �أنني �أعطيها م�ساعدة
من جيبي� .أو�ضحت لها انني اي�ض ًا – �أخذت ن�صيبي من
لك ،وبن�سبة
الأرباح ،وقلت" ،جدتي� ،إن هذا من اهلل ِ
 %100من ربح القالب اخلا�ص بك" .وا�صل القالب العمل
ب�شكل جيد وبقي يزود جدتي بالأرباح ملدة �أربع �أو خم�س
�سنوات ،حتى توفاها اهلل.

وعلى الرغم من الأوقات ال�صعبة التي واجهتها جدتي
�إال انها وا�صلت الإهتمام بالآخرين .وكانت دائم ًا حنونة
و�سخية ،و �إذا و�صل ال�ضيوف اىل املنزل ف�إنها تقوم
بطبخ جميع ما عندها من طعام وتقدمه لهم .مل تكن
لتفكر يف امل�ستقبل ،وعما �إذا كان لديها طعام لنف�سها �أم
ال؟ وعندما كان �شخ�ص بحاجة للم�ساعدة ،ف�إنها بكل
ب�ساطة تقدم له كل ما لديها .ومع مرور الزمن ،قامت
ببيع معظم الأرا�ضي التي متلكها ،ويف نهاية املطاف مل
يبقى لديها �إال جزء ب�سيط ي�ساوي  300دوالر �أمريكي.
وبعد بيع �أخر قطعة من الأر�ض ،ا�ستدعتني وطلبت مني
�أن ا�ستثمر  200دوالر يف م�شروع جتاري �صغريُ ،ينتج
ال�شيء مثري للده�شة� ،أنه بعد وقت ق�صري من وفاتها،
بع�ض الدخل مل�ساعدتها.
فقد القلب فائدته وهبط الربح ب�شكل حاد .لقد منحها
وخاطبتها قائال" ،يا جدتي :هذا مبل ٌغ قليل جد ًا من املال اهلل ذلك القالب ليقدم من خالله امل�ساعدة التي كانت
ولن يكون من ال�سهل العثور على �إ�ستثمار مربح بهذا حتتاجها� .أعتقد �أن ذلك ب�سب قلبها ال�سخي ،و لأنها
املبلغ القليل .قالت " رجاء ًا� ،إبحث عن اي عمل ت�ستثمر كانت دائم ًا ت�شارك مبا لديها مع الآخرينt .
فيه" .ويف غ�ضون ذلك �سوف �أعي�ش على  100دوالر
10
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"إدخر ثم إشتري"مقابل
"الشراء اآلن والدفع الحق ًا"
بقلم :مات جاب�س ،بت�صرف

اليوم �أريد �أن �أقرتح مفهوم ًا جديد ًا ي�ضمن حت�سني
ٌ
ب�سيط حق ًا :ال ت�ش ِرت �سلعة
نتيجتنا النهائية� .إنه مفهو ٌم
�أو خدمة حتى يتوفر املال لدفع ثمنها.

توفري املال وبعدئذ ال�شراء� -إدراك املفهوم

يف حني هذا املفهوم ي�صلح ل�شراء ال�سلع الكبرية ،مثل
جهاز التلفزيون �أو �سيارة ،على �سبيل املثال ،دعونا نلقي
نظرة على مثال �آخر يتعلق بالتوفري ثم ال�شراء مقابل
ال�شراء الآن ،والدفع الحقا يف �سياق التعليم اجلامعي.
التوفري ومن ثم ال�شراء :طالب جامعي ي�سعى اىل
وظيفة ذات م�ستوى متدين يف جمال عمل جتاري عام،
ومن ثم فهو �أمام خيارين �إما ح�ضور الف�صول الدرا�سية
يف حني يك�سب ما يكفي لتمويلها� ،أو الإدخار لب�ضع
�سنوات ويبد�أ الدرا�سة بعد �أن يكون ادخر ما يكفي ،وال
يوجد عليه ديون.
ال�شراء الآن والدفع الحقا :مع هذا التفكري ،ف�إن
الطالب املحتمل التحاقه باجلامعة ي�سعى �أوال اىل
م�ساعدة مالية (يف معظم الأحيان تكون على �شكل
قرو�ض) ،وبهذا يكد�س جبل من الديون طوال �سنوات
الدرا�سة اجلامعية ،ويتخرج وعليه ع�شرات الآالف من
الدوالرات ديون قر�ض الطالب .يف حني �أن البع�ض قد
يجادل حول قيمة احل�صول على هذا التعليم اجلامعي يف
�أ�سرع وقت ممكن� ،إال �أن وجهة نظري هي التوفري وبعدئذ
ي�أتي التعليم اجلامعي على ر�أ�س القائمة .و�سيكون لديهم
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اخلربة يف العمل قبل و �أثناء درا�ستهم التي �سوف
ت�ساعدهم على �صقل جمال درا�ستهم وتزودهم باخلربة
ال�ضرورية للإنطالق بحياتهم املهنية اجلديدة .وغالب ًا ما
يكونون على ر�أ�س عملهم لدى �شركة يف جمال خربتهم،
وميكنهم البدء بت�سلق ال�سلم مع �شهاداتهم اجلامعية
اجلديدة  .و�سوف يبد�أون �أي�ض ًا حياتهم املهنية بدون
ديون قر�ض الطالب ،وميكنهم البدء بالإدخار والإ�ستثمار
على الفور.
مبفهوم ال�شراء الآن والدفع الحق ًا ،يتخرج الطالب مع
عدم وجود اخلربة ذات ال�صلة بالوظيفة ،وعدم وجود
وظيفة ،وجبل من الديون .وعليه بعدئذ الذهاب اىل
العامل والتناف�س مقابل احل�صول على الأف�ضل.
�أظن �أن الكثري من النا�س الذين يقر�أون هذا املقال
لديهم ذهنية ال�شراء الآن ،والدفع الحقا .واخلرب ال�سار
هو �أننا ن�ستطيع �أن نغري نهجنا اليوم.
ميكننا التحرر من ثقافة الإغراء والعي�ش من خالل عقلية
�إقت�صادية �شخ�صية جديدة تقوم على احلكمة واملبادىء
املالية ال�سليمة.
هل �سيكون ذلك �صعب ًا؟ بالت�أكيد! ولكن عندما نلقي
نظرة فاح�صة طويلة على مقدار تكاليف ديوننا ،ف�إننا
بكل ت�أكيد �سننتهي ببع�ض الغ�ضب ال�صحي اجليد نحو
ديوننا ،الذي هو حافز كبري .وبعدئذ ،كل ما تبقى هو
تبني فكرة التوفري ،ومن ثم مفهوم ال�شراء ،لنتوقف عن
�شراء الأ�شياء التي ال ميكن حتمل كلفتها ،وعو�ض ًا عن
ذلك البدء بتوفري املال حتى نتمكن من حتمل النفقات
ب�شكل مريحt .
ٍ
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العطاء
ميكنك �أن تعطي دون حب ،ولكن ال ميكنك �أن حتب
دون عطاء – �آمي ويل�سون ،كارمايكل
يجب �أن نعطي كما نتلقى ،مبرح وب�سرعة ودون
تردد لأنه لي�س هناك نعمة يف الفائدة التي تلت�صق
بالأ�صابع – �سينيكا

اقتبا�ســـات
بارزة
ما �أنفقه ،كان لدي
ما احتفظت به ،فقدته
ما �أعطيه ،لدي
امل�ؤلف غري معروف

طريقة العطاء ت�ساوي �أكرث من الهدية -بيريكورنيل،
لومنتور
تعطي ومن ثم ال ت�شعر �أن �أحداً قد �أعطى هو �أف�ضل
�سبل العطاء -ماك�س بريبوم
ال�سعادة ال تت�أتى من ما نح�صل عليه ،ولكن من ما
نعطي – بن كار�سون
النجاح لي�س احل�صول على �أق�صى ما ن�ستطيع ،ولكن
�إعطاء �أف�ضل ما ميكن -غري معروف
تكمن قيمة املرء يف ما يقدمه ولي�س يف ما هو قادر
على تلقيه -الربت اين�شتاين
الذي ميتلك لديه القليل والذي يوزع لديه الكثري-
الو-تزو
ال ميكن �أن يكون لديك يوم مثايل دون �أن تفعل �شيئاً
ل�شخ�ص غري قادر على �سدادك �أبداً .جون وودن
ميكن �أن يكون لديك كل �شيء تريده يف احلياة �إذا
�ساعدت �أُنا�ساً �آخرين للح�صول على ما يريدون -ز ِْق
زقالر
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