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التصميم:

واثق زيدان

من المحرر
غالب ًا ما ت�شهد حياتنا موا�سم جتلب لنا جمموعة متنوعة
من التحديات والفر�ص .فنحن نتعامل مع ال�ضغوطات
ونتخذ القرارات بناء على �أف�ضل قدراتنا� ،إال �أننا ال نعرف
ما الذي يخفيه امل�ستقبل لنا ،و�أدائنا يف املا�ضي ال ي�ستطيع
�أن ي�ضمن جناحنا يف امل�ستقبل� .إذا كنتم مثلي ،قد ت�شعرون
بال�ضياع قلي ًال يف بع�ض الأحيان ،وتت�ساءلون كيف تتابعون
حياتكم وتتخذون القرارات ال�صحيحة لأنف�سكم وعائلتكم
وم�ستقبلكم.
وجدت نف�سي يف و�ضع م�ؤخر ًا حيث كنت �أعلم بانه كان
يتوجب علي التفكري يف تغيري وظيفتي لأ�سباب عملية
ومالية .كانت هناك عدة خيارات واجتاهات �أمامي لكي
�أختار من بينها ،وت�ساءلت كيف ميكنني �أن �أعرف �أي منها
كان الأف�ضل� .أحدها يوفر يل �أمان ًا �أكرث� ،إال �أن الفر�صة
الأخرى قدمت يل اخلربة التي �أحتاجها.
�إنتهى بي املطاف ب�أن قمت ب�إختيار اخليار الأقل راحة،
و�أعتقد ب�أنني قمت باتخاذ القرار ال�صحيح� .أنا �سعيدة
جد ًا يف عملي ،وخربة العمل العملية هذه تعلمني الكثري.
ومع مرور الوقت رمبا يتوجب علي عمل تغيري �آخر وخيار
�آخر� ،إال �أنني الآن قانعة بالقرار الذي اتخذته.
رمبا تكون هناك تغيريات� -شخ�صية ومهنية -حتدث
من حولك �أي�ض ًا والتي تتطلب منك �أن تختار بني خيارات
خمتلفة� .إذا كان الأمر كذلك ،ف�إنني �آمل �أن تكون املقاالت
حول الطرق املختلفة لإتخاذ القرارات يف هذا العدد من
امل�شوقة ملهمة وم�شجعة لكم ،وت�سهل عليكم عملية اتخاذ
�أف�ضل اخليارات – تلك املنا�سبة لكم.
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www.motivatedmagazine.com

كري�ستينا لني
الى امل�شوقة

المشوقة © 2015
جميع الحقوق محفوظة

2

امل�شوقة املجلد  7الإ�صدار 4

الخيار الصحيح
بقلم �إل�سا �شيكروف�سكي ،بت�صرف
كنت يف الثانية ع�شرة من عمري .ويف ف�صل ال�صيف
حتديد ًا من تلك ال�سنة ،فاج�أنا �أبي �أنا و�شقيقتي
الأ�صغر مني حني �أعلمنا ب�أن لديه فكرة جديدة
لعطلتنا ال�صيفية .بد ًال من تخطيط �إجازتنا� ،أعطانا
النقود التي كان قد و�ضعها جانب ًا وتركنا نقرر ما
نفعله بها .كان ب�إمكاننا ادخارها �أو �إنفاقها كما
ن�شاء� ،أو ا�ستخدامها لق�ضاء �إجازة على البحرية ملدة
خم�سة �أيام .وبعد بع�ض املناق�شات قلت �أنا و�شقيقتي
لأبي ب�أننا نريد الذهاب يف �إجازة على البحرية.
�إال �أنه بعد قيامي ب�إتخاذ القرار مبا�شرة ،غمرتني
ال�شكوك .اعتقدت ب�أنني مل �أقم ب�إتخاذ القرار
ال�صحيح .هل كان من الأف�ضل �إنفاق النقود على �أمر
�آخر؟ رمبا جتربنا �سل�سلة من الأعا�صري ال�شديدة
وحاالت الطوارئ العائلية على ت�أجيل العطلة حتى
ال�صيف املقبل ،وهذا ما زاد من خماويف .ام هل هو
قلق ال داعي له؟.

تعلمت ب�أنه ال ميكن اتخاذ �أي قرار بدون �أن ينطوي
على قد ٍر من املجازفة؛ �إال �أنه حني تكون م�ستعد ًا
للمجازفة ف�إن ذلك �أم ٌر جوهري للو�صول الى اخليار
ال�صحيح� .إن مواجه َة �صعوب ٍة يف التو�صل �إلى قرار
وال�شعور بالقلق حياله� ،أو �أن تكون غري متيقن حول
الأمر فيما بعد هو �شيء طبيعي ،والعواطف القوية
علي القيام
لي�ست م�ؤ�شر ًا على �أنه مل يكن ينبغي َّ
بالرحلة �أو �أن مركبي �سوف يغرق.
مع التحلي بال�صرب ،وبعون اهلل� ،سوف �أ�صل �إلى
وجهتي يف الوقت املنا�سب.

عندما عربت عن ما �شعرت لوالدي� ،أكد يل ب�أنني
حرة يف تغيري ر�أيي ،لكن يف نف�س الوقت يجب �أن �أعلم
املخاوف وال�شكوك هي جزء من اتخاذ القرارات.
أنك ال ت�شعرين باليقني التام ذلك ال يعني
" فقط ل ِ
ب�أنك قمت باتخاذ القرار اخلاطيء".
�شجعتني كلماته وقررت الإنتظار لكي ت�سري الأمور
ب�شكل جيد يف الوقت املنا�سب .الأمر امل�ؤكد هو
�أننا ق�ضينا على البحرية �أف�ضل �أوقات حياتنا
ذلك ال�صيف .و�أح�ضرت مع الكثري من الذكريات
واللحظات ال�سعيدة ،علمتني التجربة درو�س ًا مهمة
�ساعدتني منذ ذلك الوقت يف الكثري من الأحيان
حني كنت �أواجه قرارات �أكرب و�أكرث �أهمية وذات
جمازفات �أكرب.
www.motivatedmagazine.com
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 5أسباب
تجعلك تتَّبع ما يمليه
عليك قلبك

بقلم ناتايل نك�سون  ،بت�صرف
والداي هي
�إحدى �أعظم الهدايا التي �أعطاين �إياها
ّ
عندما كنت طالبة يف اجلامعة وكان علي اختيار مادة
التخ�ص�ص الرئي�سية .كنت مرعوبة من اتخاذ القرار
اخلاطيء .قاال يل بب�ساطة ،ادر�سي ما حتبينه.
و�سوف ت�أتيك الفر�ص.

من عادة اتباع حد�سهم ،ذلك ال�صوت الداخلي.
الدرا�سة اجلامعية مكلفة للغاية ،واحلياة ق�صرية
حتى تهمل اتباع حد�سك ب�شكل حتمي� .إذا كان قلبك
يقول لك ب�أن عليك درا�سة الر�سم ولي�س املحا�سبة،
عندها �إفعل ذلك.

جعلتني تلك التوجيهات لإتباع قلبي �أ�شعر بحرية.
لقد �أزيح حمل ثقيل عن كاهلي ،ويف هذه الأيام
ف�إنني �أُمار�س �أنا وزوجي ما ن�سميه "قانون الزخم".
لقد اخرتعنا هذا امل�صطلح .بالن�سبة لنا ،هو فقط
يعني �أن توا�صل ال�سري عرب الأبواب املفتوحة بد ًال من
قرع الأبواب املو�صدة �أمامك .رمبا ال تكون موهوب ًا
جمال معني� ،أو قد ت�شعر ب�أن ذلك جمرد عمل
يف ٍ
غري ممتع .ب�إخت�صار �أنت تعلم ب�أنك تتبع حد�سك
الداخلي حيث يكون هناك املزيد من التدفق والذي
هو �صميم االبداع.

قام وليام دوغان بالكتابة حول �أنواع احلد�س الثالثة
التي حتقق الإجناز الب�شري يف �سياق الأعمال وهو ما
ي�سمى احلد�س الإ�سرتاتيجي.
1)1احلد�س العادي ،والذي هو غريزي للغاية.
2)2حد�س اخلبري ،والذي ي�أتي على �شكل ا�ستجابة
متدربة.
3)3احلد�س الإ�سرتاتيجي والذي ي�شار اليه ب�شكل
عام بـ "وم�ضة الب�صرية".

ك�أ�ستاذة يف اجلامعة ،ف�أنا أُ��صادف الكثري من النا�س
الذين لديهم عاد َة �إهمال احلد�س الداخلي بد ًال
4

من املفرت�ض �أن منار�س الثالثة ،كلما كان ذلك
ممكن ًا! ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن بع�ض رجال
الأعمال الذين نعجب بهم كانوا �أولئك الذين ا�ستمروا
يف �إتباع حد�سهم لفعل الأ�شياء ح�سب الغريزة ،ولي�س
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�إعتماد ًا على �أدلة كانت وا�ضحة مادي ًا .على �سبيل
املثال ،ف�إن قرار �ستيف جوبز درا�سة اخلط ملدة 18
�شهر ًا يف كلية ريد جعله �أكرث اهتمام ًا بالتفا�صيل
اجلمالية والدقة كخبري تقنيات.
الأمر امل�ؤكد هو �أن �إتباع قلبك و�إطاعة احلد�س
الداخلي غالب ًا ما يجعلك ت�شعر بالراحة .كيف تتبع
ذلك امل�سار عندما تكون هناك فواتري يتوجب عليك
دفعها والتوقعات من الآباء والأ�سرة واملجتمع ( ملء
الفراغات) والتي ت�شعرك ب�أنك جمرب على تلبيتها؟
يف احلقيقة� ،إن اتباع قلبك ال يبدو يف بداية الطريق
�أنه الأقل مقاومة.
�إليك � 5أ�سباب جتعلك تتَّبع قلبك:
احلد�س يزداد قوة مع كرثة ا�ستعماله.
احلد�س هو الدافع الداخلي .واحلد�س ب�شكله
الأ�سا�سي هو التعرف على الأمناط� .إنه مبثابة رادار
ب�شري ،وي�صبح قامت ًا �إذا ما وا�صلت �إهماله ودفعه
للداخل .احلد�س ي�صبح �أكرث و�ضوح ًا و�أكرث موثوقية
و�أكرث �إيقاع ًا كلما
تناغمت معه �أكرث .احلد�س يحتل
َ
مكان ًا يف قلب الكثري من قرارات العمل الالمعة
وامل�شاريع امل�شرتكة وا�سرتاتيجيات اخلروج� .أحيان ًا ال
ميكن للعقل واملنطق تزويدنا بالدليل الذي نحتاجه
لكي نخطو نحو الأمام �أو اخللف �أو نحو اجلانبني.
الندم �أمر �سيء  .هل قمت ب�إتخاذ قرار� ،سواء كان
كبري ًا �أم �صغري ًا بدون اتباع قلبك ومن ثم ت�ساءلت
ماذا لو؟ �إنه لي�س بال�شعور اجليد .كلما وجدت نف�سي
يف مفرتق الطرق ،ف�إنني �أحاول �أن �أتخيل نف�سي يف
ال�سيناريو "�أ" حيث �أحاول ومن ثم ال�سيناريو "ب"
حيث مل �أحاول .ال�سيناريو الذي �أجد نف�سي فيه �أكرث
�سعادة هو امل�سار الذي �سوف �أ�سلكه .عادة هو اخليار
الذي �أختاره ،ال�سيناريو "�أ" لأنني �أعتقد ب�أن الندم
هو �أ�سو�أ امل�شاعر يف العامل.
www.motivatedmagazine.com

احل�صول على الإحرتام والإعجاب يف الأوقات
والأماكن غري املتوقعة� .إن �إطاعة حد�سك الداخلي
يجربك على ممار�سة عادات جديدة لتكرمي نف�سك
مقابل �شحذ ممار�سة الت�سويف .على �سبيل املثال،
قد ي�شعر بع�ض الذين يتخلون عن الدرا�سة بالرغبة
يف ال�سفر� ،أو متابعة الأن�شطة الأخرى لإكت�ساب بع�ض
اخلربة ،بد ًال من الذهاب �إلى اجلامعة مبا�شرة .
�سوف تتعر�ض لذلك �إذا مل تتبع قلبك ،لي�س
�صحيح ًا �أن �إتباع امل�سار الأقل مقاومة هو اخليار
الأ�سهل .فعدم اتباع احلد�س الداخلي يجعلك �أكرث
تبلد ًا ،ويجعلك ت�شعر بعدم الر�ضا عن النف�س مع
ال�شعور املُ ِلح ب�أن هناك �شيئ ًا خاطئ ًا .ملاذا تعاين من
ذلك يف نهاية حياتك ،عندما يكون ب�إمكانك مواجهة
الأمر وجه ًا لوجه يف �سن ال�شباب �أو منت�صف العمر؟
مل يفت الأوان للتوقف .تريث ،ثم ق ّيم الو�ضع ،وا�صغي
�إلى ذلك ال�صوت الداخلي.
الو�ضوح حول من �أنت و�أين �أنت .عند ممار�سة
�إطاعة حد�سك الداخلي� ،ستكون �أكرث �سعادة على
الأرجح ،وكذلك النا�س من حولك� .سيكون لديك
�إح�سا�س وا�ضح بالهدف حني تقوم ب�صياغة الإنفتاح
وقت واحد مع املواجهات العادية.
والتوقعات يف ٍ
�ألي�ست هذه هي �أف�ضل طريقة للعمل مع الآخرين �أو
البدء يف م�شروع جديد!
�أنا �سعيدة للغاية لأنني قررت درا�سة الأنرثوبولوجيا
والدرا�سات الأفريقية منذ تلك ال�سنوات البعيدة!
مل يطلب مني �أي �أحد �أن �أعمل بجدية �أكرب على
ب�شكل مبكر �أو ال�سهر لي ًال.
الإطالق �أو �أن ا�ستيقظ ٍ
وما زالت �أفعل ذلك يف عملي اليوم .عند تتبع حد�سك
الداخلي ف�إنك ت�صنع طاقة مغناطي�سية ،والفر�ص
ت�أتي لك حقيقة .ميكنك القول ب�أنها ممار�سة ميكن
�أن تنقذ حياتك.
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عن اآليس كريم
واألحالم
بقلم بونيتا هيلي ،بت�صرف
كانت فرتة �إجازة وكنت �أنا وزوجي نقود ال�سيارة مع
عائلة �أخرى الى منتجع على ال�شاطئ على بعد 16
�ساعة من منزلنا� .إنطلقنا قبل طلوع ال�شم�س� ،إال �أنه
مع الظهرية كنا يف منت�صف الطريق فقط.

ا�سرتاتيجي حتتها .كلما زاد �سيالنها كلما �أحكم
جريي بقب�ضته عليها� .أخري ًا مل تتمكن ق�شرة
ال�شوكوالتة من حتمل ال�ضغط و�سالت تاركة ال�صبي
حزين ًا على خ�سارته.

مل يكن مبقدورنا ت�شغيل مكيف الهواء لأن ال�سيارة
كانت خارجة حديث ًا من ال�صيانة وكان م�ؤ�شر احلرارة
يرتفع .بد�أت الرحلة يف ال�سيارة تنهك �أطفال الأ�سرة
الأخرى الثالثة ،لذا قررنا التوقف والإ�سرتاحة.

حملته �أمه وم�سحت دموعه وقامت مب�سح ما ت�سبب
به من فو�ضى .ومن ثم طلبت �آي�س كرمي �آخر له-
هذه املرة يف علبة ومع ملعقة � .إتفقنا جميع ًا على �أن
ذلك هو القرار احلكيم.

وجدنا مطعم على قارعة الطريق وا�شرتينا قهوة
لنا نحن البالغني و�آي�س كرمي للأطفال .كان جريي
الأ�صغر �سن ًا يف الثالثة من عمره .كان متلهف ًا لإختيار
نوع الآي�س كرمي الذي يحبه وقرر �أخذ الفانيال
املغمو�سة بال�شوكالته على الكوز.

مع موا�صلة الرحلة فكرت فيما حدث للتو ،كان
للحدث �أهمية جديدة .كم مرة كنت فيها م�صممة
على �أمر ما وكنت مت�أكدة ب�أنه الأف�ضل بالن�سبة يل،
بع�ض الأحالم �أو الرغبات؟ تركيزي ب�أكمله كان
على ذلك ال�شيء الوحيد فقط .كنت �أجد نف�سي
متم�سكة به كثري ًا .فيما بعد كنت �أم�سح دموعي
و�أخري ًا �أقبل ما هو �أف�ضل بالن�سبة يل ،وهو الأمر
الذي مل �أفكر به ثانية.

تابعنا بالكثري من الإهتمام ال�سباق بني جريي
واجلو احلار� .أم�سك جريي بالآي�س كرمي بكلتا
يديه ،حماو ًال تناوله قبل �أن يذوب .كانت ال�شوكوالتة
متما�سكة �إال �أن �آي�س كرمي الفانيال بد�أت ت�سيل
على ذراع جريي ومن ثم على �صحن مو�ضوع ب�شكل

هكذا هي احلياة .جند �أنف�سنا با�ستمرار �أمام
�ضرورة اتخاذ القرارات واخليارات� .إنه �أمر حكيم
�أن نفكر يف جميع اخليارات و�أال نركز على �أمر واحد
فقط ،و�أن نفكر يف عواقب خياراتنا قبل �أن نقرر
�أخري ًا .لذا ،ماذا نختار الكوز �أم العلبة؟

�سوف يحدث فو�ضى قالت �أمه ،ال ب�أ�س قال �أبيه  ،انه
النوع الذي �أراده ،دعيه ي�ستمتع به.
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المفتاح
التخاذ القرارات
الحكيمة
بقلم جوناثان ويلز ،بت�صرف
من بني جميع مهارات احلياة القيمة التي ي�ستطيع
الإن�سان تطويرها ،ف�إن القدرة على اتخاذ القرارات
احلكيمة حتتل ال�صدارة .ما من مهارات �أخرى لها
نف�س الت�أثري الكبري على نوعية احلياة .ومع ذلك،
ف�إن املجتمع والتعليم ال يعلملنا هذه املهارات يف
معظم الأحيان.
هل �سبق لك وت�ساءلت ملاذا مهارات احلياة املهمة
تعترب حتديات الهائلة للكثريين؟ هل �سبق لك و�أن
كافحت مع هذه التحديات �شخ�صي ًا؟ احلمد هلل،
ميكننا حت�سني قدرتنا على �صنع القرارات مع تطبيق
ب�ضعة مبادئ �أ�سا�سية.
ماهي ت�أثريات عملية �صنع القرارات؟ �إحدى
الأ�سباب التي جتعل النا�س يكافحون عندما يتعلق
الأمر باتخاذ القرارات هو �أن هناك الكثري من
الأ�شياء التي يجب التفكري بها .لدينا حاجاتنا
ال�شخ�صية والت�أثري املايل وت�أثري �أ�صدقائنا و�أ�سرتنا
وغريها .هذا لوحده ميكن �أن يكون متعب ًا.
ومن ثم هناك ال�ضغوطات من الت�أثريات اخلارجية.
على �سبيل املثال ،يعمل العاملون يف جمال الدعاية
بجد وي�ستخدمون جميع احليل النف�سية للت�أثري على
قراراتنا ل�صاحلهم.
حني ننظر الى جميع اجلوانب املختلفة التخاذ
القرارات ،يكون ب�إمكاننا ر�ؤية ملاذا يكافح الكثريون
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مع مهارة احلياة هذه .يف احلقيقة� ،إن تعقيد العملية
ميكن �أن يقود امل�س�ألة ب�سهولة الى الت�سويف والرتدد.
دعونا نب�سط الأمر
والآن حيث �أننا قمنا بفح�ص بع�ض الأ�سباب التي
جتعل اتخاذ القرارات �أمر ًا معقد ًا للغاية ،دعونا
نب�سط الأمر.
القاعدة احلقيقية لإتخاذ القرارات الأف�ضل.
�أحد املفاتيح املهمة التخاذ القرارات احلكيمة هو
التفكري يف النتائج .كل قرار قمت باتخاذه �أو �سوف
تتخذه له نتائجه .حني نتعلم التفكري يف �أن هناك
عواقب لقراراتنا �سوف جند ب�أن هناك اعتبارات
�أخرى �أي�ض ًا.
�إ�س�أل �أ�سئلة ب�سيطة مثل� :إذا فعلت ذلك ،كيف
�ستكون النتيجة؟ �إذا اخرتت هذا امل�سار ،كيف
�ستكون العواقب؟
كن حكيما عند اتخاذ القرارات ،ال تعمل على
تعقيدها .بغ�ض النظر عن الطريقة التي قمت
باتخاذ القرارات فيها يف املا�ضي ،ميكنك �أن تبد�أ
باتخاذ قرارات حكيمة الآن .فكر ملي ًا بالأ�شياء قبل
�أن تقرر� .إن هذه املمار�سة الب�سيطة �ست�ساعدك
يف جتنب الكثري من الأمل والندم� .سوف يتعجب
الآخرون حني تت�شكل حياتك حول النتائج املفيدة
لقراراتك احلكيمة.
7

تعليم األطفال
مهارة اتخاذ القرارات

الأبوة والأمومة
من القلب

بقلم كارولني وورمنوند
�إن تعليم اتخاذ القرار احلكيم يبد�أ منذ ال�صغر.
كانت �إحدى بناتي معتادة على ا�ستخدام كلمة فكرة
جيدة وفكرة �سيئة عندما كانت تعلم �أطفالها كيفية
�إتخاذ القرارات .عندما كان يتوجه �أحدهم نحو
التلفاز �أو مكان �آخر كانت تقول له "هل هذه فكرة
جيدة �أم فكرة �سيئة؟ وحني كان �أحد الأطفال يبد�أ
يف عمل �شيء مل يكن من املفرت�ض عمله كان يقول "
8

فكرة �سيئة ،فكرة �سيئة" .حتى لو �أنها مل تكن ُتراقب
فقد كانت ت�سمع الكلمات وتتدخل.
مثل ممار�سات الأبوة الفعالة الأخرى ،ف�إن تعليم
اتخاذ القرارات احلكيمة ي�أخذ وقت ًا .هناك خطوات
عندما نتخذها يجب �إعطاء الأطفال الأدوات
ال�ستخدامها عندما يتخذون القرارات مبفردهم.
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 .1قدم اال�سباب
قبل ان يبد�أ االباء حتى بتعليم االطفال حول
اتخاذ القررات بانف�سهم فانهم بحاجة الن
يتحدثوا حولها فيما اذا كانت ت�صرفات مقبولة او
غري مقبولة وملاذا .على �سبيل املثال ،عندما يبد�أ
االطفال بالزحف فانهم ي�شاهدون ا�شياء �صغرية
على االر�ض وغالبا ما ي�ضعوها يف افواههم.
وعندما ي�شاهد �أحد الأبوين ذلك ف�إنه بد ًال من
القول "ال ،ال" ميكن �أن يقول "ال ،ال دعنا نرتك
ذلك على الأر�ض لأنك قد تختنق �إذا ما و�ضعتها
يف فمك" .حتى و�إن كانت الطفلة �صغرية جد ًا
وال ت�ستطيع �أن تفهم ما الذي تق�صدينه �إال �أنها
�ستبد�أ مبالحظة �أن هناك عواقب لت�صرفها.
قد ال يحب الأطفال الأكرب �سن ًا �سماع �أ�سباب
عدم موافقتك على قراراتهم ،لذا رمبا تودين
ا�ستخدام عبارة ق�صرية �أو كلمة واحدة .عادة ما
يودون الإ�صغاء �إليك والتفكري مبا قلتيه.
 .2الع�صف الذهني
عندما تقومني بتعليم الأطفال يف �سن الدرا�سة
�أو الأكرب �سن ًا اتخاذ القرارات ،قومي بعملية
الع�صف الذهني� .أ�ساليهم �أن يفكروا ب�أكرب
عدد ممكن من الأ�سباب من �أجل اتخاذ �أو عدم
اتخاذ خيار معني .يف هذا التمرين اليوجد داع
للمراقبة� .إن اخلروج ب�أفكار جديدة ي�ساعدهم
يف تقلي�ص اخليارات واتخاذ قرار معقول.
 .3ناق�شي.
عندما تختار الطفلة خيار ًا �إما مع �أو �ضد الق�ضية
التي تقرر حيالها حتدثي عن الأمر معها.
قدري الأفكار التي �ضمنتها يف قرارها� .أعطي
املدخالت ملاذا تتفقني �أو ال تتفقني مع خيارها
من خالل ا�ستخدام ر�سالة "�أنا"  .ميكنك �أن
تقويل " �أنا �أتفق مع قرارك لأن� "..أو " ميكنني
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�أن ارى ملاذا تودين اتخاذ هذا اخليار ،من ناحية
�أخرى� ،أنا �أت�ساءل فيما �إذا فكرت � ....إعر�ضي
خيارات رمبا مل تفكر بها .فوق كل �شيء ،كوين
ر�ؤوفة .يريد الأطفال اتخاذ قرارات جيدة.
�إنهم ال ميتلكون اخلربة لإتخاذ �أف�ضل القرارات
دائم ًا� .إذا مل يتخذوا القرار اجليد �أر�شديهم
لإتخاذ قرار �أف�ضل بدون احلكم على قدراتهم.
 .4دعيهم يجربون.
عندما تتخذ الطفلة قرار ،دعيها جترب ذلك
ما مل يكن ذلك م�ؤذي ًا لها �أو للآخرين� .سوف
جترب نتائج خيارها و�سوف ي�ساعدها ذلك يف
عملية اتخاذ القرارات يف امل�ستقبل.
عندما تكون نتيجة اتخاذها القرار ايجابية،
احتفلي معها ودعيها تعرف ب�أنك م�سرورة لأن
قراراها كان جيد�أ� .إذا مل تكن النتائج �إيجابية
كما كانت ت�أمل ،كوين متفهمة� .ساعديها يف
حتليل ما الذي مل ينجح ،وكيف ميكنها �أن تفكر
بطريقة خمتلفة يف امل�ستقبل.
 .5التقدير
بغ�ض النظر عما �سي�ؤول اليه القرار ،ف�إن
أنك تقدرين جهودهم.
الأطفال يودون معرفة � ِ
دعيها تعرف �أنك موجودة مل�ساعدتها وب�أنك
�ستكونني معها عندما تتخذ قرارات يف امل�ستقبل.
�سيقوم الأطفال ،خا�صة الأكرب �سن ًا واملراهقني،
باتخاذ العديد من القرارات ب�أنف�سهم� .أحيانا
تكون نتائجها جيدة ،و�أحيانا ال تكون .هذا هو
جزء من عملية الن�ضوج� .إفعلي �أف�ضل ما بو�سعك
عند م�ساعدة �أطفالك لكي يتعلموا عملية اتخاذ
القرارات الفعالة .ومن ثم كوين متواجدة
لدعمهم وهم ي�شهدون النجاحات والإخفاقات
حني ين�ضجون.
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ة اتخاذ قرارات
كيفي
مل الحكيمة
الع
�سي �سيفيك ،بت�صرف

بقلم كري

احلياة مليئة باخليارات .بع�ضها يتطلب القليل معقدة ومتعددة اجلوانب والأبعاد بحيث ال
من التفكري والت�أمل -مثل خيار ماذا ن�أكل على ميكن ل�شخ�صني �أن ي�شاهدا نف�س العامل.
الع�شاء� -أما البع�ض الآخر ف�إنه يتطلب مداوالت
�صارمة .عندما يتعلق الأمر مبهنتك ،رمبا تكون كما هو احلال مع معظم الأ�شياء يف العامل ،ف�إن بذل
قد اتخذت عدة خيارات خمتلفة يف املا�ضي اجلهود هو �أف�ضل طريقة لتقلي�ص احتمالية حدوث
نتائج خميبة للآمال يف النهاية .ال يوجد هناك
و�سوف تواجه املزيد بدون �شك.
�ضمان بالطبع .حتى �أكرث القرارات املدرو�سة بعمق
هناك جوانب �إيجابية و�سلبية لكل قرار .لها نتائجها العك�سية .غالب ًا ما يكون القرار لي�س �أكرث
عادة ،عندما يتم احل�صول على �شيء ما ،من جمرد تخمني -خطوة م�أمولة يف اجتاه جديد.
ف�إنك تخ�سر �أمر ًا �آخر .من �أجل اتخاذ القرار
احلكيم ،يجب عليك �أن تق ِّيم املخاطر مقابل لذا ،عند مواجهة خيار متعلق بالعمل� ،سواء كان
املكا�سب املحتملة .يجب عليك �أن ت�صنع كبري ًا �أو �صغري ًا ،كيف ميكنك الت�أكد ب�أنك تقرتب
توقعات وافرتا�ضات ،ويف بع�ض الأوقات ،بالو�ضع من امل�ستوى املنا�سب من التفكري؟ كيف
عليك القيام مبجازفات كبرية .نادر ًا ما تكون ميكن لك �أن ت�ضمن ب�أن “تخمينك” هو �أف�ضل ما
اخليارات �أبي�ض و�أ�سود ،كلها جيدة �أو كلها ميكنك عمله؟ فيما يلي �أُوجز بع�ض النقاط التي
�سيئة� ،صحيحة �أو خاطئة ب�شكل وا�ضح� .إنها يجب تذكرها يف عملية اتخاذ القرار:
10
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اخليارات تعك�س القيم
حياتك هي نتيجة خياراتك� .إن كل خيار ي�شكل
واقعك وهو انعكا�س عنك ما الذي تقدره وما الذي
تريده .اتخاذ القرارات التي تتعار�ض مع قيمك
الأ�سا�سية �سوف ي�ؤدي حتم ًا الى التململ وعدم
الر�ضا� .إذا مل تكن �سعيد ًا باخليارات التي قمت
بها يف املا�ضي ،قم بتقييم قيمك وما الذي يحفز
قرارك.

عندما يكون من الأف�ضل لك �أن ترتك و�ضع ًا ما
يجري يف م�ساره الطبيعي بدون حماولة توجيهه
يف �أي اجتاه .ا�سرتح ودع الأحداث جتري ودع
امل�سار يت�شكل ب�شكل طبيعي.
�أرف�ض “�أي من/او” املع�ضالت
هناك دوم ًا املزيد من اخليارات .عندما تقيد
نف�سك يف تفكري حمدود ،ف�إنك تخفق يف ر�ؤية
الفر�ص احلقيقة .ال ت�ضع قيود ا�صطناعية
على نف�سك �أو على الإمكانيات التي يقدمها
العامل .عندما تواجه “ �أي من �أو” املع�ضالت
�إبحث عن املكان الرمادي يف الو�سط .هذا
لي�س فراغ ًا خالي ًا� ،إنه بئر عميق من الإمكانات
الالمتناهية.

العواطف ت�ؤثر على اخليارات
َت ًعرف على الدور الذي تلعبة العواطف يف عملية
اتخاذك للقرارات .ومع �أنه �أمر غري واقعي -وغري
�صحي� -أن تكبت العواطف ،ف�إن من امل�ستح�سن
�أن تفهم كيف ت�ؤثر على ت�صرفاتك� .إبحث عن
الر�سالة خلف العواطف .دع قلبك وعقلك يعمالن
قم ببناء الثقة
مع ًا لكي جتد اف�ضل احللول.
ثق بنف�سك ،وثق بالآخرين وثق باهلل .حتلى
بالإميان ب�أن كل �شيء �سي�سري على ما يرام� ،سواء
ال تتعجل
ً
القلق والت�سرع غالب ًا مايكون لهما ت�أثري �سلبي على �أن كان امل�ستتقبل يبدو كما تخيلته متاما �أم ال.
اتخاذ القرارات .ال تدع الوقت يدفعك من �أجل تذكر ب�أن التغري م�ستمر وب�أنه لديك امل�صادر
اتخاذ قرار مل تق ِّي ْم ُه ب�شكل �صحيح .بالت�أكيد �أنت ملعاجلة ما �سوف ي�أتي� .إن خلياراتك نتائج تقوم
ال متلك قدر ًا ال نهائي ًا من الوقت لت�ستغله .ولكن بت�شكيل واقعك ،لديك دائم ًا الفر�ص ل�صنع
جتنب و�ضع وقت حمدد على نف�سك .فكر جيد ًا اخليارات املختلفة يف امل�ستقبل وعمل واقع جديد
ووازن بني رغبتك يف الو�صول الى حلول �سريعة لنف�سك.
وبني حاجتك للو�صول الى عملية اتخاذ قرارات
تذكر ب�أن اخليارات املدرو�سة ال تكون خاطئة
مدرو�سة.
ً
ً
ً
�أبدا ،مهما حدث .قد يكون �أمرا مغريا �أن ت�ضع
اللوم على نف�سك عندما ال ت�ؤول الأمور كما كنت
�إن عدم اتخاذ خيار هو قرار.
الميكنك بب�ساطة جتاهل قرار يجب اتخاذه ،تتوقع ،ولكن ذلك ال ينجز �أي �شيء .ال تعي�ش على
و َت َو ُّقع �أن مي�ضي� .إن اختيار عدم الإختيار هو الندم .تقبل بب�ساطة الدر�س وام�ضي يف طريقك.
تخلي عن ال�سلطة� .إال �أنه يبقى قرار ًا بطريقته خذ ما تعلمته معك وا�ستخدمه يف املرة القادمة
اخلا�صة�.إنه خيار املراقبة بد ًال من امل�شاركة ،التي تواجه فيها خيار ًا �صعب ًا يف مهنتك �أو يف
والذي ال يكون �سيئ ًا بال�ضرورة .هناك �أوقات مكان �آخر يف حياتك.
www.motivatedmagazine.com
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الخيارات

�أقوال
م�أثورة

ال ي�ستطيع الإن�سان اكت�شاف حميطات جديدة ما مل تكن
لديه ال�شجاعة لرتك ال�شاطئ -اندريه جايد

�إننا ن�صنع قراراتنا ومن ثم ف�إن قراراتنا تدور وت�صنعنا-
فرانك بورام

القرار هو ال�شرارة التي ت�شعل الفعل .الى �أن يتم اتخاذ
قرار ،ما من �شيء يحدث� .إن القرار هو املواجهة
ال�شجاعة للق�ضايا ،ـمع معرفة �أنه يف حال عدم
مواجهتها ،ف�إن امل�شاكل �ستبقى غري حملولة للأبد-
ويلفرد بيرت�سون

�إياك و�أن تتخذ قرار ًا دائم ًا مبني ًا على عا�صفة م�ؤقتة.
مهما كانت الأمور �سيئة اليوم ،قم بتذكري نف�سك� ،سوف
يزول ذلك �أي�ض ًا – تي دي جيك�س

ال ت�س�أل اهلل �أن ير�شد خطواتك ما مل تكن راغب ًا يف
حتريك قدميك -غري معروف
�س�أل مرا�سل مدير �أحد البنوك� :سيدي ،ما هو �سر
جناحك؟
كلمتان
وما هما يا �سيدي؟
القرارات اجليدة
وكيف ت�صنع القرارات اجليدة؟
كلمة واحدة
وما هي يا �سيدي؟
اخلربة
وكيف حت�صل على اخلربة؟
كلمتان
وما هما يا �سيدي؟
القرارت ال�سيئة  -الكاتب غري معروف
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يجب �أن يقرر الرجال ما ال يجب �أن يفعلوه ومن ثم
يكونوا قادرين على العمل بقوة حول ما يجب عليهم
عمله -مين�سيو�س
الأم�س م�ضى ،غد ًا مل يات بعد .لدينا اليوم فقط .دعونا
نبد�أ -االم تريي�سا
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