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المجلــة التــي تحركــك !

ما هو صنفك؟
ما هي قيمك؟

تحديد ما هو األهم في الحياة

األبوة من القلب
ال لألبوة السلبية
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المحتوى

من المحرر
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ما هو صنفك؟

اطلعتُ بال�صدفة على �شاغر لوظيفة مثرية للإهتمام بدوام جزئي.
قررت تقدمي طلب للوظيفة ،وبد�أت يف جمع الوثائق املطلوبة� ،سريتي
الذاتية و�سجلي التعليمي ور�سائل التو�صية وغريها.
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كيف تعمل على
َ
نفسك كل
تحسين
ِ
يوم؟

علي �أن �أقوم
كان قد م�ضى وقت طويل على ا�ستخدامها ،و كان َّ
بتحديث بع�ض املعلومات و �إجراء التعديالت على طريقة تقدمي
نف�سي .وقد جعلني ذلك �أفكر ب�أنه من املهم �أن �أقدم نف�سي ك�سلعة
مغرية ،وقيمة حقيقية لكي يتم اختياري لهذه الوظيفة.
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قصص النجاح

�إن ت�صور نف�سي ك�سلعة قد ال يكون �أف�ضل و�صف� ،إال �أن احلقيقة هي
�أن كل واحد منا هو �صنف مميز عن الآخر.

7

ما هي قيمك؟
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القيم التي يجب زراعتها

متجر كبري -معب�أة
متام ًا مثل �أي �سلعة مو�ضوعة على الرف يف ٍ
وم�سعرة ب�شكل جيد -ي�أتي الزبائن الذين يبحثون عما لديك لتقدمه
لهم .ولكن ياه ،هناك الكثري من اخليارات! هناك ٌ
�صنف بجانبنا،
وعلى اجلهة الأخرى هناك ٌ
�صنف �آخر ،بع�ض الت�صميمات تبدو
رائعة ،و �أُخرى لديها �ألوان زاهية ،والبع�ض الآخر ذا جودة عالية.
�إننا جميعا مميزين ،ومع ذلك ف�إننا جميع ًا ُن َ�شكل نف�س ال�سلعة-
ب�شر ذو قيمة عالية.
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األبوة من القلب

لذا ال�س�ؤال الآن هو :ما الذي �سيجعل الزبون يختارنا؟ �إن طريقة
تقدمينا لأنف�سنا والقيم التي منثلها �سوف حُت ُ
دث فارق ًا �سواء كان
النا�س مهتمون بنا �أم ال.

أقوال مأثورة

كيف تبدو طريقة تغليفك؟ ما هي ال�صفات التي جتعل منك �سلعة
متفوقة؟ هل متتلك طريقة جيدة يف تقدمي نف�سك -والتي تعمل على
ت�سويقك؟
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تحديد ما هو األهم في الحياة

ال لألبوة السلبية
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�سواء كنت تريد �أن تتقدم لوظيفة �أو لعمل تطوعي �أو تريد �أن تتوا�صل
مع النا�س الآخرين على �أ�سا�س يومي ،املقاالت يف هذا العدد من
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ما هو صنفك؟
بقلم كارمن جالو
نتج جمتمع ًا تناف�سي ًا ب�شكل متزايد،
�إن معاملة �أنف�سنا ك�سلع ُي ُ
والذي تكون فيه الطريقة املثلى للتفوق هي عرب تطوير �صورة
�شخ�صية جذابة وحمددة ب�شكل �سهل .لقد د�أبت ال�شركات
وامل�شاهري على عمل ال�شيء نف�سه منذ �سنوات .والآن جاء
دور الأ�شخا�ص العاديني.
من امل�ؤكد �أننا جميع ًا منثل �صنف ًا� .إنه �صنفك .كيف تتحدث
ومت�شي وتبدو ،كل ذلك ينعك�س على ذلك ال�صنف .هل �أنت
�شخ�ص عاطفي و واثق من نف�سك و كف�ؤ� ،أم �أنك تخفق يف
�أ�سر م�ستمعيك؟
اليكم بع�ض ال�صفات التي تتقا�سمها �أ�صناف العظماء
من النا�س :
•لديهم �شغف .يقول دونالد ترمب� « :إن مل يكن لديك
ال�شغف فلن تكون لديك الطاقة ،و �إن مل متتلك الطاقة
فلن يكون لديك �شيء على الإطالق .نريد جميع ًا �أن
نكون حماطني ب�أ�شخا�ص �شغوفني .ولكن ما هو ال�شيء
ٌ
�شغوف حياله؟ فقط بعد �أن حتدد �شغفك
الذي �أنت
احلقيقي ميكنك �أن تطلب من زبائنك �أو زمالئك يف
العمل �أو موظفيك ال�سري معك يف الركاب.
•يعك�سون لغة اجل�سد الواثقة .ما لذي تقوله لغة
ج�سدك حول �صنفك؟ ترتبط و�ضعية اجل�سم اجليدة
بالثقة والكفاءة وال�صدق� .أما الرتاجع والرتاخي
ف�إنهما غالب ًا ما يرتبطان ب�إنعدام الثقة و �إنعدام
الطاقة و الكفاءة .عندما تقوم ب�إي�صال الر�سالة
املتعلقة ب�صنفك قف �أو اجل�س ب�إ�ستقامة ،ر�أ�سك
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للأعلى ،وحافظ على التوا�صل بالعيون  % 80من
الوقت .ار�سم على وجهك �إبت�سامة حارة وحمببة .ال
تخ�شى من ا�ستخدام يديك.
•يهتمون مبظهرهم .النا�س يالحظون التفا�صيل.
قالت يل �إحدى امل�س�ؤوالت عن التوظيف ب�أنها تنظر
الى الأحذية هل تبدو بالية ومهرتئة؟ �إذا كان الأمر
كذلك ف�إن ذلك ي�ؤ�شر لها ب�أن املتقدم للوظيفة ال يبدي
اهتمام ًا بالتفا�صيل .يقوم املحرتفون دائم ًا بالإهتمام
بتفا�صيل مهنتهم .ملاذا ال يبدون نف�س الإهتمام
مبظهرهم؟ ومرة �أخرى يكون املتحدث الر�سمي يف
و�سط جتربة ال�صنف .ما الذي تقوله خزانة مالب�سك
حول �صنفك؟
•يبقون على اطالع مبختلف الأمور� .إن �أ�صحاب
الأ�صناف العظيمة هم دائم ًا ف�ضوليون حول العامل
الذي يعي�شون فيه وميار�سون فيه عملهم� .إنهم يتعلمون
ب�إ�ستمرار ،ويطبقون ما تعلموه يف حمادثاتهم .ما هو
ال�شيء اجلديد واملثري للإهتمام والإبداعي يف جمالهم؟
ما هو ال�شيء الذي قد ال يعرفه زبائنهم؟ �إن عمل ذلك
يظهر للم�ستمع ب�أنهم على اطالع بالإجتاهات احلديثة
وهذا ما يعمل على تعزيز الثقة.
تذكر� ،إذا �أحبك النا�س و ارتاحو لك ،ف�إنهم قد يلج�ؤون
للإ�ستثمار فيك� ،أو يف خدماتك �أو يف م�شروعك .لذا �سواء
كنت تخاطب �شخ�ص ًا واحد ًا �أو جمهور ًا من �ألف �شخ�ص،
فكر كيف تقوم بعر�ض �صنفك .فهو ي�ستحق ناطق ًا ا�ستثنائي ًا،
وذلك ال�شخ�ص هو �أنت.
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تحسين
كيف تعمل على
ِ
َ
نفسك كل يوم
بقلم �سي .ام� .سميث

هناك الكثري من الأ�شياء التي تريد حت�سينها يف حياتك،
ل�سبب ما ف�إنك تخفق دائم ًا يف بلوغ توقعاتك �أو
ولكن ٍ
توقعات الآخرين ،فما هو ال�سبب؟
امل�شكلة هي �أننا منيل لتح�سني �أنف�سنا دفعة واحدة،
واحد مهم يف كل مرة� .إذا
بد ًال من الرتكيز على �أمر ٍ
�أحتنا لأنف�سنا بناء الزخم على مدى الأ�شهر وال�سنوات،
ف�سيكون ب�إمكاننا �أن ن�صبح �أف�ضل يف النهاية .نحن فقط
بحاج ِة خط ٍة يومية نلتزم بها.
واليكم طرق حت�سني �أنف�سكم ،خطوة خطوة-:
تعرف على نقاط القوة وال�ضعف لديك
�أو ًال ،لكي حت�سن نف�سك ب�شكل م�ستمر يتوجب عليك
معرفة نقاط القوة وال�ضعف لديك .قد تكون رائع ًا يف
القيام ببع�ض التمارين الريا�ضية كل يوم� ،إال �أن عاداتك
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الغذائية بحاجة للتغيري .الفكرة هنا هي �أن تنظر الى
نف�سك ب�شكل واقعي .فقط من خالل النظرة الواقعية
ميكنك �صنع عادات جديدة وتغيريات �صغرية يف حياتك
والتي �ستدوم يف النهاية.
قم ب�إعداد قائمة بنقاط القوة وال�ضعف لديك� .ستكون
هذه قائمة رائعة ت�ستخدمها �أثناء قيامك بتح�سني
نف�سك ،و�ستكون �شيئ ًا تنظر اليه بعد �أ�شهر و�سنوات من
التغيريات يف حياتك.
اخرت مو�ضوع ًا تعمل عليه:
والآن ،راجع القائمة واخرت �أمر ًا ب�سيط ًا تريد �أن تكون
�أف�ضل فيه .اقرتح �شيئ ًا ال يتطلب جهد ًا كبري ًا �أو وقت ًا
طوي ًال .هذا لأنك تريد �أن تهيئ نف�سك للنجاح ،على
الأقل يف البداية عندما يتعلق الأمر بتح�سني نف�سك.
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بع�ض البدايات اجليدة ميكن ان تكون كما يلي:
•قم مبمار�سة التمارين الريا�ضية اخلفيفة  3مرات
يف الأ�سبوع وملدة  20دقيقة كل مرة.
•قم ب�إلغاء نوع �أو نوعني من الأطعمة ال�سيئة من
نظامك الغذائي ملدة ثالثني يوم ًا.
•ا�شرب  8اكواب من املاء يومي ًا.
هذه الأمور جيدة لأنها ال تتطلب الكثري من اجلهد وميكن
متابعتها .تذكر �أن تختار �أمر ًا واحد ًا فقط .ميكن العمل
على ذلك لبع�ض الوقت ،لذا يتوجب عليك �أال تق�ضم
�أكرث مما ت�ستطيع م�ضغه.
ا�ستيقظ باكر ًا
أمر ما
ما من طريقة �أف�ضل لبدء عملية التح�سن يف � ٍ
�أكرث من اال�ستيقاظ باكر ًا .فهو يجلب الهدوء وال�سكينة.
ميكنك �أن تكون على طبيعتك وميكنك الرتكيز حق ًا على
التغيري الذي تريد اجراءه ب�شكل يومي.
كن واعي ًا وملم ًا باملو�ضوع الذي يهمك
كلما كنا �أكرث وعي ًا ملا نحاول تغيريه يف حياتنا كلما زاد
الزخم نحو تغيريه .لكي تكون مدرك ًا ملا تريد �أن تكون
�أف�ضل فيه ميكن لك �أن ت�صنع مالحظات �صغرية طوال
اليوم مع ب�ضعة تطبيقات تذكريية �أو ميكنك �إل�صاق
مالحظات على �أماكن ا�سرتاتيجية معينة.
كن م�س�ؤو ًال
�أن تكون م�س�ؤو ًال عن نف�سك وعن الآخرين من حولك
هو تكتيك يغفل عنه الكثريون عندما يحاولون حت�سني
�أنف�سهم .دع �أ�صدقائك وعائلتك و�شبكاتك الإجتماعية
و�أحيان ًا حتى �أ�صدقائك يف العمل يعرفون عن التغيري
الذي تقوم بعمله.
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�سي�ساعدك ذلك يف �أن ت�صبح جدي ًا �أكرث حيال التغيري
اليومي ،وميكن حتى �أن يكون مفيد ًا للآخرين من حولك
حيث ميكن �أن يقرروا الإن�ضمام لك يف الأمر الذي قمت
ب�إختياره.
تتبع وقتك و�أفعالك
أمر ما ف�إنك لن ت�ستطيع
اذا مل يكن مبقدورك تتبع � ٍ
�إدارته .ويتوجب عليك من خالل عملية حت�سني نف�سك
�أن تقوم بتتبع الأيام وال�ساعات والدقائق التي �أم�ضيتها
يف عملية التغيري الذي تقوم ب�إحداثه .ومتنحك البيانات
التي تقوم بالإطالع عليها خالل مراجعتك نظرة
مو�ضوعية لكي تقرر �إذا كنت تفعل ذلك كما ينبغي.
اكتب وراجع
يوم
الطريقة الوحيدة لكي ت�صبح �أف�ضل يف ٍ
�شئ ما ،من ٍ
لأخر ،هي �أن تبقى على امل�سار .وال ميكنك عمل ذلك
بدون نوع من املراجعة اليومية �أو الأ�سبوعية .حدد
وقت ًا كل يوم �أو �أ�سبوع حيث ميكنك الكتابة ومراجعة
جناحاتك يف �صنع التغيري الذي �شرعت يف عمله.
�إم�سح و�أعد
أمر ما ،ال يوجد هناك
والآن ،بعد �أن �أ�صبحت �أف�ضل يف � ٍ
واحد فقط� .أخرج قائمة نقاط
أمر ٍ
داع لأن تتوقف عند � ٍ
ٍ
قوتك و�ضعفك وحدد �شيئ ًا �أخر تريد �أن تكون �أف�ضل فيه.
رمبا هذه املرة �سوف تختار �أمر ًا �أكرث �صعوبة بقليل ،مثل
العزف على الغيتار �أو تعلم لغة جديدة� ،أو عدم املماطلة
�أو الإ�ستجابة ب�شكل �أف�ضل للنقد البناء �أو الرك�ض مل�سافة
 10اميال.
مهما كان الأمر لديك الآن الإطار يف مكانه لكي حت�سن
نف�سك خطوة خطوة.
5

قصص
النجاح

مقتب�س من الإنرتنت ،بت�صرف
الكثري من النا�س يريدون حتقيق النجاح يف احلياة ،يف
املهنة �أو العمل� .أنهم ي�شاهدون النا�س الآخرين الناجحني
وامل�شهورين يحققون النجاح ،ويحلمون يف �أن ي�صبحوا
مثلهم�.إال �أنه ال تكون لديهم �أدنى فكرة عما يتطلبه الأمر
لكي يحققوا ذلك .كل ما يرونه هو النتائج النهائية.
الأمر الذي ال يدركونه هو �أن بع�ض �أجنح النا�س يف العامل
كانوا قد �أخفقوا �أو كافحوا لكي ي�صبحوا ناجحني .رمبا
النا�س الأ�ضعف كانوا �سي�ست�سلمون ،ولكن بد ًال من ذلك ظل
�أولئك النا�س مركزين على �أهدافهم.
قمنا بجمع بع�ض الق�ص�ص حول بع�ض النا�س الناجحني
جد ًا والذين �شهدوا �إخفاقات �ساحقة �أو كان عليهم الكفاح
ب�ضراوة قبل �أن يحققوا ال�شهرة والرثوة� .إن معرفة ما
يتطلبه الأمر بالن�سبة لهم لتحقيق النجاح ميكن �أن ي�ساعدك
يف معرفة كيف �ستبدو لك الطريق الى النجاح ،وميكن �أن
يجعل فر�صك يف النجاح �أف�ضل بكثري.
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فريد ديلوكا
كان ذلك يف �صيف عام  .1965كنت قد تخرجت لتوي من
املدر�سة الثانوية يف �سن ال�سابعة ع�شرة وكنت �أحلم ب�أن
�أ�صبح طبيب ًا .كان يوم ًا منوذجي ًا ،حار ًا ورطب ًا يف منزل عائلتي
يف بريدجبورت ،كونيتكيت ،عندما رن جر�س الهاتف .قام
الدكتور «بيرت باك» وهو �صديق للعائلة بالإت�صال بنا للإعالن
ب�أنه قام بتغيري وظيفته وب�أنه �إنتقل مع عائلته الى «�آرمونك»
يف نيويورك ،والتي تبعد عنا مب�سافة �أربعني مي ًال فقط.
مت �إعداد الرتتيبات ب�سرعة لإعادة مل ال�شمل .حدث ذلك
بعد ظهرية يوم الأحد امل�صريي يف متوز  1965خالل حفل
�شواء يف منزل «باك» اجلديد ،حيث عقدت �أنا و الدكتور
«باك» عالقة عمل والتي غريت م�شهد �صناعة الوجبات
ال�سريعة للأبد.
كلما فكرت بالكلية ت�س�ألت �أكرث حول كيفة العثور على النقود.
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ومع توقفنا �أمام منزل «باك» خطر يل �أنه رمبا ميكنني �أن
�أطلب من الدكتور «باك» امل�شورة .رمبا يقوم ب�إقرا�ضي
النقود؟ فكرت .وهكذا �س�ألته.
«رمبا يتوجب عليك �إفتتاح حمل لبيع �شطائر (ال�صب
مارين)» كانت �إجابته يا له من �شيء غريب يقال لفتى عمره
�سبعة ع�شر عام ًا ،قلت يف نف�سي .ولكن قبل �أن �أمتكن من
الإجابة �أو التعبري عن �إ�ستغرابي� ،سمعت نف�سي �أقول « كيف
ميكن �أن ينجح ذلك؟
حمل
قال الدكتور «باك» ب�أن كل ما عليك عمله هو ا�ستئجار ٍ
�صغري ،وبناء من�ضدة و�شراء بع�ض الطعام وافتتاح املحل
للعمل .بالن�سبة للدكتور «باك» كان الأمر بهذه الب�ساطة.
و�إذا كنت راغب ًا يف القيام بذلك ف�سوف يكون �شريكي.
وحيث كانت عائلتي ت�ستعد للعودة الى املنزل فيما بعد يف
ذلك اليوم� ،أخرج الدكتور «باك» دفرت �شيكاته وحرر �شيك ًا
يل مببلغ �ألف دوالر وهي �إ�ستثماره يف مغامرتنا اجلديدة.
�أثناء عودتنا الى املنزل ،مل �أكن �أعلم �أن جناحي يف افتتاح
حمل �شطائر (ال�صب مارين) �سوف يحقق يل �أكرث من
جمرد الإنفاق على تعليمي يف اجلامعة .النجاح �سوف يعني
رحلة مغامرة و�إثارة بدون توقف والتي �سوف ت�سمى يف
النهاية مطاعم «�صب واي».

�سو�شريو هوندا
�سو�شريو هوندا هو م�ؤ�س�س هوندا� ،شركة ال�سيارات
الكربى وامل�شهورة .كان هوندا ميكانيكي عبقري ،وكان
معجب ًا جد ًا بتوما�س ادي�سون ،و متمرد �ضد كل ما هو
�سائد� .شغفه بالفردية الهجومية جعله عزله عن رجال
الأعمال اليابانيني ،الذين كانوا يثمنون العمل اجلماعي
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�أكرث من �أي �شيء �آخر .و�أدت ر�ؤيته الفريدة الى نبذه
من قبل جمتمع رجال االعمال اليابانيني .وبد�أت ق�صة
هوندا عندما قام ب�إجراء مقابلة للعمل يف �شركة تويوتا.
مت رف�ض هوندا ،واخربوه ب�أنه غري منا�سب للوظيفة،
�إال �أنه مل ي�ست�سلم وقرر �إن�شاء �شركة �ستكون مناف�سة لـ
تويوتا .ومن ثم حتدى هوندا بجر�أة �صناعة ال�سيارات
الأمريكية يف ال�سبعينات وقام بقيادة ثورة يابانية يف
�صناعة ال�سيارات.

�سيد مري ح�سن
ال يعرف الكثري من النا�س هذا الإ�سم هذه الأيام .كان لقبه
«�شم�س العلماء»  .مدر�س ب�سيط ،ينحدر من عائلة من �أطباء
تقليديني� .صدم عائلته عندما تخلى عن مهنته لكي يقوم
بالتدري�س يف كلية �سكوت�ش مي�شني كوليدج يف �سيالكوت.
و�أ�صبح عامل ًا وبروفي�سور ًا يف القران الكرمي واحلديث
وال�صوفية واللغة العربية.
ما زلتم تواجهون �صعوبة يف معرفته؟ رمبا يكون مالوف ًا �أكرث
لدى النا�س �إ�سم �أحد طالبه ،ال�سري حممد �إقبال� .إذا مل
تعرفوه ،رمبا �إ�سم �آخر ،فايز احمد فايز.
ال ميكن لأحد �أن ي�شكك يف الت�أثري الذي �أحدثه �إقبال �أو
فايز يف املجتمع كمفكرين ونا�شطني وفنانني عظماء� .إال
�أن الإن�سان مييل الى ن�سيان الإلهام والت�أثري الذي تركوه
خلفهم.
لقد قيل لنا ب�أنه عندما اقرتح التاج الربيطاين منح اقبال
لقب «�سري» ب�سبب ا�سهاماته يف الأدب طلب اقبال منح مري
ح�سن اللقب بد ًال منه .احلاكم الذي كان ميثل التاج قال
ب�أن مري ح�سن مل ي�ؤلف �أي كتاب� ،إال �أن �إقبال �أجاب قائ ًال:
�أنا الكتاب الذي �ألفه.
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ما هـــي
قيمـك؟
Deciding what’s most
important in life
بقلم روث هيل ،بت�صرف

تحديد ما هو األهم
في الحياة
كيف ميكن لك �أن تعرف قيمك؟
قبل �أن جتيب على هذه ال�س�ؤال ،يتوجب عليك �أن تعرف ما هي القيم ب�شكل عام.
�أن قيمك هي الأ�شياء التي ت�ؤمن ب�أنها مهمة يف الطريقة التي تعي�ش وتعمل فيها.
ويتوجب عليها �أن حتدد �أولوياتك ،ويف الأعماق رمبا يكون املقيا�س الذي ت�ستخدمه
لكي تعرف فيما �إذا كانت حياتك ت�سري يف الإجتاه الذي تريده.
عندما تتطابق الأ�شياء التي تفعلها والطريقة التي تت�صرف بها مع قيمك ،عادة ما
تكون احلياة جيدة ،تكون را�ضي ًا وقانع ًا .ولكن عندما ال تتطابق هذه الأ�شياء مع
قيمك ،عندها ت�سوء الأمور .ميكن لذلك �أن يكون م�صدر ًا حقيقي ًا لل�شقاء.
واع لتحديد قيمك هو �أم ٌر يف غاية الأهمية.
لذلك ف�إن بذل ٍ
جهد ٍ
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القيم
التي يجب
زراعتها:
امل�س�ؤولية
الدقة
روح املغامرة
الإيثار
الطموح
اجلزم
التوازن
اجلر�أة
الهدوء
احلر�ص
�صفاء الذهن
الإلتزام
املجتمع
الر�أفة
روح املناف�سة
الثبات
القناعة
امل�ساهمة
التعاون
ال�صواب
املجاملة
الإبداع
الف�ضول
احل�سم
الإعتمادية
الت�صميم
التقوى
الإجتهاد
الإن�ضباطية
ح�سن التقدير
التنوع
الديناميكية
الإقت�صاد
الفعالية
الكفاءة
الأناقة
التعاطف
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�إذا كنت تثمن العائلة ،ولكن يتوجب عليك العمل ملدة � 70ساعة يف الأ�سبوع ،هل
�ست�شعر بالتوتر وال�صراع الداخلي؟ واذا مل تكن تثمن املناف�سة وكنت تعمل يف بيئة
مبيعات تناف�سية ب�شكل كبري هل �ستكون قانع ًا بعملك؟
يف هذا النوع من املواقف ف�إن فهمك لقيمك ميكن �أن ي�ساعدك حق ًا .عندما تعرف
القيم اخلا�صة بك �سيكون ب�إمكانك ا�ستخدامها لكي تتخذ القرارات املتعلقة بالطريقة
التي �ستعي�ش فيها حياتك .و�سيكون ب�إمكانك الإجابة على �أ�سئلة كهذه:
•ما هي الوظيفة التي يجب �أن �أ�سعى لها؟
•هل يجب �أن �أقبل هذه الرتقية؟
•هل يجب �أن ابد�أ جتارتي اخلا�صة ؟
•هل يجب �أن �أقبل بالت�سوية �أم يجب �أن �أتخذ موقف ًا حازم ًا؟
•هل يجب �أن �أتبع التقاليد �أو �أ�سلك طريق ًا جديدة؟
خذ الوقت الكايف لكي تفهم الأولويات احلقيقية يف حياتك ،و�ستكون قادر ًا على حتديد
�أف�ضل الإجتاهات لك ولأهدافك يف احلياة.
حد ما� .إال �أنه لي�س لها حدود �أو قيود �صارمة .و�أي�ضا
عاد ًة ما تكون القيم ثابتة الى ٍ
مع تقدمك يف احلياة قد تتغري قيمك �أو تتعمق �أو تن�ضج .فعلى �سبيل املثال ،عندما
تبد�أ م�سريتك املهنية ف�إن النجاح – والذي يقا�س باملال واملكانة الإجتماعية -قد يكون
�أولوية ق�صوى لك .ولكن بعد �أن ت�صبح لديك �أ�سرة ف�إن التوازن بني العمل واحلياة قد
ي�صبح ال�شيء الذي ُت َقيم ُه �أكرث.
حيث �أن تعريفك للنجاح يتغري ،كذلك الأمر بالن�سبة لقيمك .لهذا ال�سبب ف�إن بقاءك
على �إت�صال مع قيمك هو ممار�سة تبقى مدى احلياة .ويتوجب عليك �إعادة زيارتها
ب�شكل م�ستمر ،خا�صة �إذا بد�أت ت�شعر ب�أنك غري متوازن ،وال ت�ستطيع معرفة ال�سبب.
حدد قيمك.

حدد قيمك

عندما حتدد قيمك ف�إنك �ستكت�شف ما هو مهم حقيقة بالن�سبة لك .والطريقة
اجليدة لعمل ذلك هي �أن تنظر �إلى الوراء يف حياتك ،الى م�سريتك املهنية وحياتك
بو�ضع جيد وب�أنك واثق من جودة خياراتك.
ال�شخ�صية� ،أن حتدد متى �شعرت ب�أنك ٍ
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القيم
التي يجب
زراعتها:
الإ�ستمتاع
احلما�س
امل�ساواة
التفوق
الإثارة
اخلربة
الإ�ستك�شاف
التعبري
الإن�صاف
الإميان
الإخال�ص
اللياقة البدنية
الطالقة
الرتكيز
احلرية
املرح
الكرم
الطيبة
ال�سمو
ال�صحة اجليدة
ال�صدق
ال�شرف
التوا�ضع
الإ�ستقاللية
الرباعة
الإن�سجام الداخلي
حب الإ�ستطالع
التب�صر
الذكاء
احلالة الفكرية
احلد�س
العدالة
القيادة
احلب
الوالء
الإتقان
اجلدارة
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والآن د ّون �أعلى ع�شرة قيم بالن�سبة لك بدون �أي ترتيب معني� .أنظر �إلى �أول �إثنتني
من قيمك وا�س�أل نف�سك “لو كان ب�إمكاين تلبية واحدة من هذه فقط� ،أي واحدة
�س�أختار؟” قد ي�ساعدك الأمر �إذا تخيلت و�ضع ًا يتوجب عليك �أن تختار ذلك اخليار
فيه .على �سبيل املثال �إذا ما قمت مبقارنة قيم اخلدمة والثبات ،تخيل ب�أنه يتوجب
عليك �أن تقرر بني بيع منزلك والإنتقال الى دولة �أخرى للقيام بعمل تطويري ق ّيم،
�أو الإبقاء على منزلك وعر�ض خدماتك على جمعية خريية قريبة من منزلك.

القيم
التي يجب
زراعتها:

بع�ض قرارات احلياة تتعلق بتحديد ما هي الأ�شياء التي تقدرها �أكرث .عندما يبدو
العديد من اخليارات معقولة ،فمن املريح �أن تعتمد على قيمك ،لت�ستخدمها كمر�شد
قوي يوجهك نحو الإجتاه ال�صحيح.

الإنفتاح
النظام
الأ�صالة
الكمال
الإيجابية
العملية
الإ�ستعدادية
الإحرتافية
الإعتمادية
�سعة احليلة
�ضبط النف�س
ال�سيطرة على النف�س
نكران الذات
الإعتماد على النف�س
املراعاة
الهدوء
اخلدمة
الب�ساطة
ال�سرعة
العفوية
الثبات
القوة
البناء
الدعم
العمل اجلماعي
الإعتدال
الإمتنان
الدقة
الإكرتاث
التوقيت
الت�سامح
الثقة
الفهم
التميز
الوحدة
الر�ؤية
احليوية
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وا�صل العمل بالقائمة ،من خالل مقارنة كل واحدة من القيم بالقيم الأخرى ،الى
ان ي�صبح ترتيب قائمتك �صحيح ًا.
�إذا كان لديك الوقت الكايف للقيام بذلك ،جرب �إ�ستخدام حتليل املقارنة املزدوج
من �أجل م�ساعدتك .ومع هذا الأ�سلوب ف�إنك تقرر �أي اخليارين �أكرث �أهمية .ومن
ثم قم بو�ضع درجات �أو عالمات لكي ترى كم هو �أكرث �أهمية.
من املهم ان حتدد قيمك وتقوم برتتيبها ح�سب الأولويات ،ف�إن ا�ستثمار وقتك يف
هذا الأمر ي�ستحق ذلك بالت�أكيد.
عندما تفكر يف قيمك عند اتخاذك للقرارات ف�إنك �ستكون على يقني ب�أنك
�ستحافظ على نزاهتك وب�أن ما تعرفه هو �صحيح ،وب�أنك �ستتعامل مع القرارات بكل
ثقة وو�ضوح .و�ستعرف �أي�ضا ب�أن ما تفعله هو الأف�ضل بالن�سبة ل�سعادتك ور�ضاك يف
احلا�ضر ويف امل�ستقبل.
قد ال تكون عملية اتخاذ اخليارات املبنية على القيم �أمر ًا �سه ًال� .إال �أن اتخاذ اخليار
الذي تعلم متام ًا �صحته هو �أمر �أقل �صعوبة بكثري على املدى الطويل.

ملخ�ص

ان حتديد وفهم قيمك هو ممار�سة �صعبة وهامة .قيمك هي جزء مركزي من
�شخ�صك -ومما تريد �أن تكونه .حني ت�صبح �أكرث �إدراك ًا لهذه العوامل يف حياتك
�سيكون ب�إمكانك ا�ستخدامها كدليل لكي تتخذ �أف�ضل خيار يف �أي موقف.

الأبوة والأمومة
من القلب

ال لألبوة
السلبيــة
بقلم ديبورا غودفري

مع حياتنا املزدحمة ف�إننا غالب ًا ما ن�سعى للمدى الق�صري
وللإجابات ال�سهلة من �أجل كل �شيء ،مبا يف ذلك الأبوة.
لدينا الوجبات ال�سريعة و�أجهزة احلا�سوب و�أحدث املعدات
التي توفر علينا الوقت �أو النقود �أو ال�ضغوطات .الكثري من
هذه الأفكار هي رائعة وجتعل حياتنا �سهلة بالت�أكيد� .إال �أن
حقل تربية �أطفالنا هو م�س�ألة خمتلفة متام ًا.
غالب ًا ما مييل نهجنا جتاه الإن�ضباطية لأن يكون موجه ًا
نحو �أ�سلوب الأحداث املنفردة .خذ على �سبيل املثال
الطفل الذي ال يكون م�ستعد ًا للذهاب الى املدر�سة.
قد نلج�أ لل�صراخ والتذمر والتهديد ونواجه بداية
غري لطيفة لل�صباح يف كل يوم .هذا ما يجعل الآباء
ي�ستخدمون نوع ًا من القوة وال�سيطرة لإخراج الطفل
نهج طويل
من الباب ب�شكل منتظم .لو �أننا قمنا ب�إتباع ٍ
الأمد بد ًال من ذلك ف�إننا �سوف ندرك ب�أن هناك فر�ص ًا
عديدة من �أجل تعليم الطفل املهارات التي �سوف تفيده
على املدى الطويل� .سوف تعمل هذه املهارات �أي�ض ًا على
تخفيف احلمل علينا لكوننا م�س�ؤولني عن �شيء ميكن �أن
يكون الطفل م�س�ؤو ًال عنه بنف�سه.
�إليكم مثا ًال لأم لديها �إبنة عمرها �سبع �سنوات والتي
كانت تعاين من « �صدمة ال�صباح» هذه وقررت اتباع نهج
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جديد .قامت بتحويل م�س�ؤولية الإ�ستعداد يف ال�صباح
الى ابنتها ،مبا يف ذلك النهو�ض (�أعطتها منبه ًا
وعلمتها كيفية ا�ستخدامه) وارتداء املالب�س و�إعداد
طعام الإفطار لنف�سها .ومع هذه امل�س�ؤوليات اجلديدة،
تولدت لديها م�شاعر الفخر والإجناز� .أ�صبحت متحم�سة
للتعاون بف�ضل ال�شعور بالأهمية والقيمة التي �شعرت
بهما بداخلها .قامت الأم ب�إغداق ال�شكر والإمتنان عليها
ب�سبب م�ساهمتها.
تربية الأطفال ال تتعلق فقط بال�سلوك الذي نريده.
تربية الأطفال ت�شمل �أي�ض ًا تعلميهم القيم واملهارات
وامل�س�ؤوليات� .إنها ت�شمل تعليمهم كيفية التعامل مع
العالقات وكيفية العي�ش حياة �سعيدة ومزدهرة .وكيفية
احلر�ص على تبجيل واحرتام حياة الآخرين.
�إن توجيه �سلوك الأطفال وهم ين�ضجون هو اجلوهر يف
تعليمهم كيف يكونون بالغني م�سئولني و�سعداء(وكيف
يكونون رائعني يف تربية �أطفالهم يف امل�ستقبل) �إنها
وظيفتنا �أن ن�أخذ الوقت والتفكري من �أجل حتقيق
هذه النتيجة ،ويجب القول �أنه على الرغم من �أن
الأمر ي�ستغرق جهد ًا كبري ًا يف البداية� ،إال �أن النتائج
ت�ستحق ذلك.
11

عش تميزك

�أقوال
م�أثورة

elbatoN
setouQ

اذا مل تقم بت�صنيف نف�سك فمن امل�ؤكد ب�أن الآخرين
�سيفعلون ذلك بد ًال عنك  -كاتب غري معروف

�إن �صنفك ال�شخ�صي هو وعد لزبائنك .وعد باجلودة
والثبات والكفاءة والإعتمادية  -جا�سون هارمتان.

ال تتعلق احلياة ب�إيجاد نف�سك .احلياة تتعلق ب�صنع
نف�سك - .جورج برنارد �شو

�صنف قيم من خالل ترويج ال�شيء القيم الذي
قم ببناء ٍ
متتلكه  -ريان ليلي

�إن �صنفك ال�شخ�صي هو ما مييزك عن الآخرين  -كاتب
غري معروف

�إن �صنفك ال�شخ�صي يجعل منك �شخ�ص ًا مهم ًا للغاية.
�إنه ي�سوق قيمك و�صورتك و �إحرتافيتك  -جيه دي
كرايتون

�صنف من �أجل �أنف�سهم.
حتى الأفراد يحتاجون لتطوير ٍ
مهما كان جمال خربتك ميكنك اتخاذ خطوات لكي
جتعل النا�س يفكرون بك عندما يفكرون يف جمالك.
-اك�سلبوينت ويبزاين

�إن �صنفك ال�شخ�صي هو ما يقوله النا�س عنك عندما
التكون موجود ًا تذكر ذلك .والأهم من ذلك ،دعنا
نكت�شف ملاذا  -كري�س دكر

فكر يف نف�سك ك�صنف .يجب �أن يتذكرك النا�س .ما
الذي �سيتذكروك فيه؟ ما اللذي �سيحدد هويتك؟ �إذا
كنت متتلك ذلك �إفعل �شيئ ًا يحدد من �أنت .اخرتع
�شيئ ًا ،قم بتطوير مهارة فريدة من نوعها ،اجعل النا�س
يالحظونك ب�سبب �شيءٍ ما�إن ذلك يخلق مو�ضوع ًا
للحديث  -كري�س �آرنولد

احلقيقة هي وجهة نظر ،لكن ال ميكن تزييف الأ�صالة
 بيرت جروبرهناك ن�سخة واحدة منك فقط على الكرة الأر�ضية
اليوم .لقد خلقت لكي تلهم و�صممت لكي تبهر .ع�ش
متيزك  -افيني اينوك اونوها

�إن �صنف �شرك ٍة ما هو
�شخ�ص ما.
مبثابة �سمع ُة
ٍ
ف�أنت حت�صل على ال�سمعة
من خالل حماولة عمل
ب�شكل
الأ�شياء ال�صعبة
ٍ
جيد  -جيف بيزوز
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