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المجلة التي تدفعك إلى األمام!

السر األغرب
استراتيجيات النجاح

 11نصيحة لتضعنا على القمة

قانون جبل إفرست
ال تذهب بمفردك
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كريستينا الين
التصميم :واثق زيدان

من المحرر
يختلف مفهوم النجاح من شخص آلخر ،ولكن من منا ال يحب
أن يكون ناجحاً؟ انه حقٌ لنا .رغبتنا في احلصول على الراحة
واألمان وتوقنا إلى اإلجناز و معرفة معنى احلياة ام ٌر فطري وعاملي.
لكن ملاذا يكتفي الكثير منا بالقليل؟ ملا ال نسعى لتحقيق
أحالمنا بنشاط أكبر؟ هناك أسباب مختلفة بالطبع ،و أعتقد
أن هذه املقتطفات التي قرأتها في مقال مؤخرا ً تكشف عن
واحدة من أكثر األسباب شيوعا:
«ان كالً من النجاح والفشل يضمان عواقب مستقبلية.
أعني املكافآت احلتمية أو التأسفات التي ال مفر منها .إذا كان
ذلك صحيحاً ،فلماذا ال يأخذ الناس وقتا ً أكبر للتفكير في
املستقبل؟ واجلواب بسيط :إنهم منهمكني في االمور الراهنة
والتي تبعدهم عن التفكير باملستقبل .مشاكل ومكافآت
اليوم تسيطر على بعض الناس بطريقة متنعهم من اخذ الوقت
الكافي للتفكير في الغد» – جيم دون .القطع اخلمس الرئيسية
في لغز احلياة (.)1991
إذا كان هذا حالكم .ميكن لهذا اإلصدار مساعدتكم على بداية
مستقبل جديد ومسار أكثر جناحاً .السر األغرب (صفحة )3
يوضح أهمية معرفة الى أين نحن ذاهبون .استراتيجيات النجاح
(صفحة  )4تقدم املشورة العملية .وقانون جبل افرست (صفحة
 )10يقدم املشورة بشأن كيفية النجاح كفريق واحد .عندما
وضعنا كل ذلك معاً ،لن يكون هناك ما يوقفنا.
لذلك دعونا نفض الغبار عن تلك األحالم ونستعد ملستقبل
مثير وناجح.
كرستينا لني
إلى املشوقة

الرجاء االتصال بنا علىmotivated@motivatedmagazine.com :
الموقععلىاالنترنتwww.motivatedmagazine.com :
المشوقة © 2011
جميع الحقوق محفوظة
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السر األغرب
مقتطفات مكيفة – بقلم ايرل نايتنجيل
اناس بينما يخفق اخرون؟ كيف نستطيع بتغطية احلفرتني وسقاية البذور واإلعتناء باألرض.
ملاذا ينجح ٌ
تعريف النجاح؟ هل هو املعلم الذي ميتهن التعليم ماذا سيحدث؟ دائماً ،األرض تعيد ما مت زراعته.
ألن هذا ما يريد و يرغب؟ ام هو األم التي لطاملا ارادت
ان تكون زوجة و أم ،و أن تقوم بذلك على اكمل وجه؟ تذكر ،أن األرض ال تبالي .فإنها ستعطي السم بوفرة
او مندوب املبيعات الذي يسعى أن يكون األفضل ،رائعة و بدرجة مساوية للذرة .وتنمو النبتاتان – واحدة
فيتطور بنمو املؤسسة؟ او رجال االعمال الذين انشأو ذرة واخرى سم.
شركة خاصة بهم ألن هذا ما كانوا يحلمون به؟
العقل البشري أكثر خصوبة وغموضا ً من األرض،
النجاح هو اإلدراك املتطور لهدف ذو قيمه .اذن هل ولكنه يعمل بنفس الطريقة .ال يهم ما نزرع ...
هناك سر للنجاح و الفشل؟ اإلجابة  :نعم ،ما نفكر النجاح أو الفشل ،الهدف الواقعي واجلدير باإلهتمام،
به هو ما سنكون عليه.

أو التخبط وسوء الفهم واخلوف والقلق وهلم ج ّرا.

سيعطينا ما نزرع.
كيف يحصل ذلك؟ ملاذا نصبح ما نفكر به؟ حسناً،
دعوني أروي لكم قصة توازي العقل اإلنساني.

العقل البشري هو اخر قارة عظيمة غير مكتشفة

على وجه األرض .إنه يحوي ثروات تتجاوز أكثر أحالمنا
لنفترض أن مزارعا ً لديه أرضا ً جيدة وخصبة .له حرية جموحاً.
اخليار ليزرع ما يشاء .األرض ال تبالي مبا سيزرع ،فاألمر
ٌ
لنقرر اآلن .مالذي نريده؟ فلنزرع اهدافنا في عقولنا،
متروك كليا ً للمزارع التخاذ القرار.
نحن قارنا العقل البشري مع األرض ،ألن العقل مثل

هذا اهم قرارٍ نتخذه في حياتنا على اإلطالق.

األرض ال يهمه ما يزرع فيه .سيعيد ما نزرعه ،دون ان
يبالي مباهيته .ل َنقُل أن لدى املزارع بذرتني واحدة من بذور
الذرة واألخرى عنب الثعلب ،سم قاتل .حفر حفرتني
صغيرتني في األرض وقام بزراعة كالً من البذرتني ،وقام

ايرل ناتنجيل ( 12مارس  25-1921مارس )1989
كان متكلما ً
ّ
محفزا ً وكاتب .ومعروف باسم عميد
تنمية الشخصية ومؤلف كتاب «السر األغرب»
والذي سماه اإلقتصادي تيري سافاج «واحد من
أعظم الكتب التحفزية في كل العصور».
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استراتيجيات النجاح
 11نصيحة لتضعنا على القمة
مت تكييفها بقلم بيتر كيلي

هل واجهت حتدي أو مشروع كبير؟ معظمنا لديه فكرة عامة عن املكان الذي نريد الوصول اليه ،ولكننا سنحتاج
إلى استراتيجية وخطة التخاذ خطوات من أجل الوصول إلى الهدف.
التخطيط هو استثمار .التخطيط بحكمة وبصورة جيدة يأخذ وقتا ً وجهدا ً وصبرا ً وبحثا ً جيد ومشورة –
خصوصا ً ألولئك اللذين يحبون أن يشملوا البعد الروحي و يأخذوا الوقت الكافي في التفكير .اخلطة املصاغة
بشكل جيد سوف تعود بالفائدة علينا مرات عده.
هناك طرق عديدة إليجاد استراتيجية ،لدينا هنا بعض املبادئ التي مت جتريبها وإثباتها وميكننا األخذ بها:

1

حتديد أهداف طويلة األجل .ما الذي نطمح
لتحقيقه بالضبط؟ نوضح كل هدف بكتابته
على الورق بعبارات موجزة وملموسة ،للحصول
على فرصة أكبر للنجاح ،يجب التركيز على
واحد أو اثنني من األهداف الرئيسية .وفي وقت
الحق ميكن أن نأخذ اهدافاً أكثر حسب املوارد
املتاحة.

2

وضع أهداف قصيرة األجل للوصول عبرها

األجل والقصية األجل ،ينبغي لنا أن نلقي
نظرة على أي عقبات أو سلبيات قد تقف
في طريق حتقيق النتائج التي نسعى إليها.
إذا ُن ِبهنا إلى املشاكل احملتملة ،فيمكننا أن
نتخطاها عن طريق إيجاد حلول استباقية
محتملة.

إلى األهداف الطويلة األجل ،نحتاج إلى
حتديد نقاط تقدم العمل على طول الطريق
املؤدية الى هدفنا .ينبغي أن تكون هذه

4

صياغة اإلستراتيجية .حاملا نحدد أهدافنا
طويلة األجل والقصيرة األجل ،نحن بحاجة
إلى خطة تتضمن مهام محددة تساعدنا

األهداف صغيرة حيث تساعدنا في الوصول

على الوصول لكل واحد من أهدافنا قصيرة

إلى الوجهة النهائية في حتقيق أهدافنا

األجل .لذلك يجب علينا حتديد املهام

املستقبليه .ينبغي أن تكون مفصلة ،محددة

التي ستتضمنها خطتنا .وحتديد من الذي
سيكون مسؤوالً عن كل خطوة .ومتى

 ،واقعية وقابلة للقياس .إذا لم يكن الهدف
شيئاً من املمكن تسجيله أو قياسه كمياً

فإنه ليس محددا ً مبا فيه الكفاية.

4

3

حتديد العقبات .حاملا نحدد أهدافنا طويلة

يتعني عليه القيام بها .وايضا ان نعرف
كيفية القيام بها اذا متكنا من ذلك في هذه
املرحله .املُساءَلة أمر حيوي للنجاح.
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أخذ الوقت الكافي إلعادة التقييم .حاملا
ُ
أخذ
نتبع اخلطوات السابقة ،فمن احلكمة

9

مستعدين ألي عوامل جديدة والتكيف

املناسب ،واخترنا األولويات الصحيحة ،ولم

تبعاً لذلك .فإذا طرأ ام ٌر مينع تنفيذ املهمة

ُنغفل أي شئ مهم ،وأن أهدافنا الطويلة

على النحو الذي نرغب به ،فلنبحث عن

والقصيرة األجل واقعية.

البدائل .أو لنقم بتغييره .نتبع اخلطة في
العموم ،ولكن يجب ان ال جنعلها حجر

توثيق اخلطة .ما لم توثق اخلطة بشكل واضح
فإن األمور سوف تنسى وتترك دون إجناز .و قد ال
نتمكن من حل مشاكل اخلطة في املقام األول.

7

عثرة في طريقنا.

10

إبقاء اخلطة بسيطة .امنع اإلضافات أو
املضاعفات التي من شأنها أن تزيد العبء

التوثيق اجليد أمر حيوي للمتابعة واملساءلة

على الوقت واملوارد التي مت تخصيصها

وقياس التقدم امللموس.

لبلوغ هدف معني .عندما نخطط للشئ
فإنه غالباً ما يبدو بسيطاً في البدايه.

التنفيذ .املأزق األكثر شيوعاً في التخطيط

ولكن ونحن منضي قدماً ،ينمو املشروع –

هو الفشل في تنفيذ اخلطة .يستثمر الناس

أما بسبب إضافة أفكار جديدة أو ألن األمور
اصبحت أكثر تعقيداً مما كنا نظن – وعادة

في إيجاد خطة عظيمة بأفضل النوايا في
العالم لتنفيذها .لكن تطرأ أمور معاكسه،

يكون بعضاً من كالهما.

و مع تعقيدات احلياة ،ال يستطيعون التقدم
و االجناز.

8

حتدث األشياء بالضبط كما نتصورها.
بينما نراقب تقدمنا ،علينا أن نكون

وقت للتفكير ،لتأكد من أننا نسير في اإلجتاه
ٍ

6

توقع ما هو غير متوقع .كن مرناً .نادرا ً ما

رصد التقدم املحُ رَز .وضع آليه لرصد التقدم
احملرز على فترات منتظمة ،والتأكد من تنفيذ
املهام املفترض القيام بها ،للوصول ألهدافنا
قصيرة األجل .إذا لم نتوقف بانتظام ملعاينة
«خريطتنا» لنرى أين نحن ،فإن احتمالية
بقاءنا على طريق النجاح ستكون قليله.
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اإلحتفال بنجاحك ،حتديد اإلجنازات
على طول الطريق .ال تنتظر حتى حتقيق
األهداف الطويلة األجل ،فاإلحتفال
باإلنتهاء من األهداف القصيرة األجل
يولد اإلرتياح واإلثارة.

هل لديك قصة جناح؟ هل حاولت وضع هذه
املبادئ موضع التنفيذ و جنحت؟ نحب أن نسمع
منك! أرسل إسهامك إلى
motivated@motivatedmagazine.com
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التغلب
على القيود
الشخصية
قصة نجاح
بقلم ب ج جاالجير

أطلقوا عليه هذه الكنية في
إشارة إلى شعر رأسه األحمر
واجملعد واألشعث .السخرية من
شعره االحمر كانت اصغر مشاكله  .كافح بول اورفليا
مع عسر القراءة و(قصور االنتباه و فرط احلركه) .لقد
رسب في الصف الثاني مرتني ،وتخرج من املدرسة
الثانوية وكان األخير في صفه واجتاز املدرسه الثانوية
مبعدل متوسط .كان من الصعب عليه البقاء جالسا ً
دون حراك ،وبالكاد يستطيع القراءة أو الكتابة .لم
يؤمن اح ٌد بإحتمالية جناحه.

كينكو,

في عام  1970كان يعيش في مدينة جامعية صغيرة،
الحظ بول أنه هناك طوابير طويلة على آالت النسخ.
«أعداد كبيرة جدا ً من الطالب وآالت نسخ غير كافية».
قال لنفسه .وبالتالي اقترض مبلغ  5000دوالر وافتتح
محالً للنسخ مبساحة  3.5x2.5متر تقريباً ،قريب من
حرم اجلامعة .مساحة محله صغيرة فكان عليه
حتريك آلة النسح خارجا ً إلى الرصيف الستخدامها.
وقام بعرض أقالمه من حبر ورصاص بينما يقف خارجا ً
باحثا ً عن زبائن.

وصف الناس بول باجملنون ،اعتاد على ذلك طوال حياته.
لقد قدم بول طلبات عمل ومتكن من احلصول على كان يعلم أن فكرته جيدة ،وأن لديه العزمية والطاقة
وظيفة مرتني إالّ أن أيا ً منهما لم تدم أكثر من يوم واملثابرة لسعي إليها ،بالرغم مما يقوله االخرون.
واحد .كان من الواضح أنه ال يصلح للعمل التقليدي
ذو دوام ال  8ساعات كما هو متعارف عليه .كان يعلم لقد عمل مبشقة ولساعات طويلة ،وحقق خالل عام
أنه مختلف وعليه بطريقة ما أن يجد طريقه في ما يكفي للتوسع .و بعد مرور عشر سنوات ،كان
هناك  80محل كينكو في املدن اجلامعية ،في جميع
العالم.

6
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أنحاء البالد ،عشر سنوات أخرى
( )1990زاد ذلك الرقم بشكل
كبير ليصبح ( )420محالً .وبعد
سبع سنوات تضاعف العدد
مرة أخرى إلى !840

مضى بول اورفليا في إنشاء مؤسسة «أسرة اورفليا»
لدعم القضايا التي كان مهتما ً بها .وشارك في
عام  2005في تأليف كتاب عن قصته ملهما ً بذلك
اآلخرين من ذوي صعوبات التعلم (انسخ هذا! – دروس
من طفل يعاني من عسر القراءة و فرط احلركه الذي
حول فكرة مشرقة إلى واحدة من أفضل الشركات
في أميركا).

هذا الطفل صاحب الشعر اجملعد
تعلم حادة بنى لنفسه
صعوبات
و الذي عانى من
ٌ
ِ
جتار ًة ناجحة وكبيرة جدا ً وذلك بكل بساطة من خالل أخيرا ً في  2004قام بول ببيع كينكو إلى فيديكس
اإلطالع على املشكله والعمل على اصالحها .كان مببلغ  2.4مليار دوالر .ليست سيئا ً لرجل ال يستطيع
مدركا ً حلدود قدراته ،وبالتالي استخدم أناسا ً ممتازين القراءة أو الكتابة بشكل جيد.
للقيام بجميع األعمال التي ال ميكنه القيام بها .كان
صاحب الفكرة – و استخدم اآلخرين لتنفيذ خططه.

النتائج والورود

بقلم ادغار جست

الرجل الذي يريد حديقة جميلة،
صغيرة أو كبيرة
تنمو فيها الزهور هنا وهناك،
يجب أن يحني ظهره ويحفر.
االشياء قليلة جدا ً على االرض
فاألماني حتققها
ومهما كانت قيمة ما نريد
علينا العمل لنحصدها
ال يهم الهدف الذي تسعى إليه
يكمن سره هنا
عليك أن حتفر من أسبوع آلخر
للحصول على النتائج أو الورود

www.motivatedmagazine.com
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قانون
جبل ايفرست
ال تذهب بمفردك

جون سي ماكسويل

فقط

الشخص الذي حاول تسلق جبل

فقط من قاعدة اخمليم إلى القمة ،أحضر الفريق

هائل يعرف ما يلزم للوصول إلى عشرة من متسلقي املرتفعات العالية من ضمنهم
القمة ،ملدة  32عاماً ،ما بني  1920و  ،1952سبع حمالت النيوزيلندي ادموند هيالري .الرجال بحاجة إلى طنني

استكشافية رئيسية حاولت وفشلت في الوصول إلى ونصف من املعدات واملواد الغذائية .وال ميكن نقل هذه
قمة جبل ايفرست .تينزجن نورجاي ،من عرق الشيربا* اإلمدادات بالشاحنات أو جوا ً إلى قاعدة اجلبل .كان ال
ست من بد من تسليمها إلى مدينة كامتاندو محمولة على
ولد في مرتفعال نيبال العالية وشارك في ٍ
تلك احلمالت االستكشافية باإلضافة إلى تسلقه أكتاف الرجال والنساء على بعد  180ميالً صعودا ً و
مرتفعات جبال أخرى .تعلم الكثير واصبح يحظى هبوطا ً عبر قمم الهيمااليا وفوق األنهار التي يتم
باإلحترام .الدرس األهم هو انه ال ينبغي التقليل من اجتيازها بواسطة جسور من احلبال و القطع اخلشبية
صعوبة التسلق ابداً .لقد رأى أناسا ً استهانوا به إلى اخمليم  .فعلى تينزجن أن يقوم باستخدام ما بني
فكان الثمن حياتهم.

مائتني إلى ثالث مائة شخص إليصال اإلمدادات إلى
املناطق القريبة من اجلبل .يجب ان ترسل اإلمدادات

شرع نورجاي في عام  1953في رحلته اخلامسة إلى التي يحتاجها الفريق املتواجد فوق مخيم القاعدة
ايفرست مع مجموعة بريطانية بقيادة العقيد جون إلى أعلى اجلبل من قبل  40حماال ً آخرين ،حيث أن كل
هانت ،لقد حظي تينزجن باإلحترام ليس لكونه عتّاال ً عتال لديه اخلبرة جبلية واسعة .الثلث األفضل من
يستطيع حمل حموالت ثقيلة إلى املرتفعات العالية ذلك الفريق سيواصل العمل عاليا ً إلى اجلبل حامالً
فقط ولكن أيضا ً لكونه متسلق جبال وعضو حملة  750رطالً من املعدات الضرورية مقسمة الى  30رطالً
استكشافية ،ويعتبر ذلك شرف لواحد من عرق من األحمال .فقط تينزجن وثالثة حمالني آخرين لديهم
الشيربا.

القوة واملهارة للصعود إلى اخمليمات العالية قرب
القمة .في كل مرحلة كانت احلاجة الى درجة عالية

شارك تينزجن أيضا ً كقائد رحلة جملموعة بريطانية ،هذا من العمل اجلماعي مطلوبة اكثر .مجموعة واحدة
القائد من عرق الشيربا كان يستخدم وينظم ويقود من الرجال تنهك نفسها إليصال املعدات جملموعة
العتالني .لم تكن باملهمة صغيرة .إليصال شخصني أخرى أعلى اجلبل فقط .اثنني من الفرق ستشقان
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طريقهما إلى أعلى اجلبل إليجاد الطرق وتأمني احلبال .تينزجن عن الفريق األول:
وبعد ذلك تنتهي وظيفتهم فانيني أنفسهم جلعل «كان يعتليه اإلرهاق والتعب الشديد ،وبطبيعة
املرحلة التالية من التسلق ممكنة للفريق اآلخر .قال احلال خيبة األمل الشديدة من عدم وصولهم
تينزجن عن العمل اجلماعي:

القمة .ولكنهم قدموا ما في وسعهم من النصح
واملساعدة لنا .وفكرت  :نعم ،هذا هو احلال على

«انت ال تتسلق جبالً مثل جبل ايفرست من خالل
محاولة الوصول لوحدك أو التنافس مع رفاقك .عليك
القيام بذلك ببطء وحذر ،و بالعمل اجلماعي الذي ال
يعرف األنانية .أردت بالتأكيد أن أصل إلى القمة وحدي
هذا ما حلمت به طوال حياتي .ولكن إذا وقع القدر
على شخص آخر فإنني سأتقبل ذلك كرجل وليس
كطفل باكي .تلك هي الطريقة اجلبلية.

اجلبل .هذه هي الطريقة التي يجعل بها اجلبل الرجال
عظماء .ماذا كنا سنفعل أنا وهيالري بدون اآلخرين؟
وبدون املتسلقني الذين حققوا إجنازات على الطريق و
الشيربا الذين حملوا األحمال؟ دون هؤالء الذين مهدوا
الطريق امامنا ،والذين كانوا هناك فقط ملساعدتنا؟
بفضل عمل وتضحية من كل منهم لدينا اآلن فرص ٌة
للوصول الى القمة» .لقد قدموا ُقصار َ جهدهم .في
يوم  29مايو ،1953 ،أجنز كالً من تينزجن نورجاي وأدموند
هيالري ما لم ينجزه أي إنسان آخر :لقد وقفوا على

في النهاية  ،فريقٌ من املتسلقني الذين يستخدمون
س َّه َل لشخصني القيام مبحاولة
الطرق اجلبلية َ

قمة جبل ايفرست أعلى قمة في العالم!

الوصول إلى القمة.

هل كان بإمكان تينزجن وهيالري حتقيق ذلك مبفردهم؟
واجلواب هو ال .هل كان بإمكانهم القيام بذلك من

الفريق األول مكون من بورديلون وتشارلز إيفانز ،فإذا
حاولو و فشلوا ،يأخذ آنذاك الفريق اآلخر فرصته.
الفريق الذي يتكون من تينزجن وإدموند وهيالري .كتب

دون فريق عظيم؟ مرة أخرى ،اجلواب ال .ملاذا؟ ألنه كلما
َع ُظم التحدي تزداد احلاجة إلى العمل اجلماعي .هذا
هو قانون جبل افرست.

* يستعمل املصطلح «شيربا» ليشير الى السكان احملليني ،الرجال منهم  ،املستخدمني كأدالء لرحالت التسلق في جبال الهماليا و
خصوص ًا جبل ايفرست .ويعتبرون نخبة متسلقي اجلبال وخبراء في التضاريس و املناطق احمللية.
www.motivatedmagazine.com
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ثقة األطفال

األبوة واألمومة

من القلب

كيفت بقلم اليكس بيترسون

الوالدين اللذان يشعران بالقلق في كل مرحلة من مراحل منو اطفالهم -كما هو احلال عند كل اآلباء أو
األمهات -.بحاجة إلدراك اهمية دور «الصورة الذاتية للطفل» على مستقبله .األطفال الذين يشعرون بالرضا
من أنفسهم هم أكثر احتماال ً للنجاح.
يصدر األطفال األحكام األولى عن أنفسهم وقدراتهم من خالل منازلهم ،ميكن للوالدين ايجاد الطرق كل يوم
لتطوير الثقة بالنفس لدى أبنائهم  ،والتي ستساعدهم على التكييف جيدا ً في مرحلة النضوج.

حل المشكلة
غالبا ً ما يكون الوالدين مندهشني الكتشاف مدى قدرة أطفالهم في حل املشاكل اخلاصة بهم ،مع القليل
من التوجيه .جميع األطفال يواجهون مشاكل .انه جزء ضروري من عملية النمو .فمن خالل التعامل مع مثل
هذه التحديات يتعلمون مهارات حل املشاكل ،و هي احد عوامل النجاح .األمر يتطلب بعض الوقت والصبر
ملساعدة األطفال على التعلم و على حل مشاكلهم بأنفسهم .انه استثمارٌ حكيم من شأنه ان يعود بأرباح
كبيرة عليهم عندما يكبر أطفالهم ،و تصبح مشاكلهم أكثر تعقيدا ً خطوره.
مييل الوالدين الى التدخل سريعا ً إلصالح مشاكل ابناءهم او تقدمي اإلجابة ،والذي قد يلبي حاجة ملحة ولكنه
يعيق عملية التعلم .مثل القول املأثور :أعط رجالً سمكة فتطعمه ليوم واحد ،علم الرجل صيد األسماك
فتطعمه مدى احلياة .تعليم حل املشكلة هو أكثر أهمية وأكثر فائدة على املدى الطويل من تقدمي احللول.
جعل األطفال يعملون على حل مشاكلهم يشعرهم بأنك تثق بهم ،مما يعزز الثقة واحترام الذات لديهم.

قضايا انعدام األمن
بغض النظر عن حب الوالدين ألبنائهم والعمل على تلبية احتياجاتهم ،فسوف تظهر مواقف قد تسبب
الشعور بعدم األمان عند األطفال ،وانعدام األمن غالبا ً ما يتجلى في املشاكل السلوكية .سوء السلوك يحتاج
إلى تصحيح ولكن ما لم يكن األب مدركا ً لذلك ،فإن التصحيح قد يعيق االمور أكثر من اصالحها.
هل كان سوء التصرف ناجت عن جتربة طفولية طبيعية – فكرة سيئة بدت جيدة أو ممتعة في ذلك الوقت؟ أم أنه
نتيجة إلنعدام الشعور باألمن – في محاولة لإلندماج أو اإلبهار ،أو كسب أصدقاء جدد بعد االنتقال الى حي او
مدرسة جديدة؟ السلوك السيء هومجرد عالمه ،وبالتالي التصحيح وحده كمن يقوم بتشذيب األعشاب لن
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ينفع فمن املؤكد انها ستعود من جديد .الوالدين بحاجة إلى حتديد املشكلة والعمل على جذورها والسبب
الكامن وراءها .مع مراعاة عمر الطفل ومستوى نضوجه ،حاول مساعدته ليتوصل إلى استنتاجاته اخلاصة من
زاوية حل املشكلة .قد ال يكون االمر سهالً في خضم املشكلة ،ولكن تذكر ،ان الهدف من ذلك هو تصحيح
الوضع  ،وليس معاقبة الطفل .يجب التمييز بني املشكلة والطفل ،و مساعدة الطفل في حتويل املشكلة
إلى حالة تعلم ،فمن املمكن زيادة الثقة بالنفس بدال ً من تقويضها  ،وحتى في األوضاع التي قد تبدو سلبي ًة
و مستحيل ًة.

غرس اإلحترام المتبادل
اإلحترام املتبادل يقوي أواصر احملبة في العالقة بني األب والطفل .كما أنه يولد التعاون والطاعة والتقدير.
اإلحترام داخل األسرة يتجلى من خالل املراعاة والفهم والتفكير والرغبة في اإلستماع و التواصل بني افراد
االسرة ،إذا كنت تريد ألطفالك أن يظهروا لك اإلحترام ،أظهر لهم احترامك باملقابل.
الطرق التي ميكن أن تظهر احترامك ألطفالك تتضمن ما يلي-:
•عامل كل طفل كفرد.
•كن حساسا ً ملشاعرهم ،وضع نفسك في موقفهم.
•ال تستخف بهم أو تسخر منهم عندما يتعثرون.
•ال تعمد إلى إحراجهم.
•إسأل واقترح بدال ً من إعطاء األوامر.
•اإلهتمام بهم عندما يتحدثون ،واإلستماع لهم ،وعدم التسرع في تقدمي وجهة نظرك.
•معاملتهم كما لو كانوا أكثر نضجا ً مما هم عليه في الواقع.
•إعطاء أهمية جدية ألفكارهم ،والتفكير بأساليب تساعد على حتقيق أفكارهم.

التدعيم االيجابي
االطراء ُمحفز ممتاز .فاألطفال يزدهرون باإلطراء .توجيه االطراء لسلوك جيد يقوم به الطفل اكثر اهمية وفائدة
من توبيخه عن السلوك السيء .
وهناك اوقات نحتاج فيها للزجر والتقومي ،ولكن مع تعلم استباق املشاكل باالطراء والتدعيم االيجابي اآلخر،
فانك تبني احترام الذات في اطفالك و جتد نفسك اقل تثبيطا ً وانهاكا ً واقل احباطا ً في التعامل معهم .انها
استراتيجية تنشئة ابويـة ناجحة جدا ً .
ومع زيادة تركيزك على الناحية االيجابية ،فانك ستجد املزيد من االشياء التي يتعني عليك توجيه اإلطراء
لطفلك عليها ،وستجد ان عليك التعامل بحد ٍة اقل مع السلوك السيء .اإلطراء يشجع اكثر التصرفات
اجليدة التي تستحقه.
كن متسقاً ،مخلصا ً ومبدعا ً – لكن كن معقوال ً  .مثال ذلك ،اذا حاول الطفل ان يفعل شيئا جديدا ً و كانت
النتيجة كارثية ،قم مبدح جهده ،ولكن ليس النتيجة .او اذا كان يقصد من احملاولة سيئة احلظ ان تكون مفاجئة
لك ،قم مبدح اهتمامهَّ .
وأكد دائما على االيجابيات واجعل االمر اجليد جديرا ً بالذكر.
www.motivatedmagazine.com
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اقتباسات
ملحوظة

المسار األكثر ثباتاً
سيكون هناك دائما ً َمن يقول :ال ميكن القيام بذلك،
ُ
ثب َت ان التقدم يأتي دائما ً من أولئك
ولكن عبر التاريخ ،أ ِ
الذين قالوا :ميكن القيام بذلك – شعارات للنجاح.

الروح املبدعة تتطلب املثابرة – املؤلف مجهول

النجاح مثل الكنوز املدفونة :فقط أولئك األكثر إميانا ً
ومثابرة يجدونه  -شعارات النجاح.

الناس الذين أجنزوا الكثير فعلوا ذلك ليس ألنهم لم
يقعوا أبدا ً في املشاكل ولكن ألنهم امنوا بأن هناك الهزمية هي مجرد إشارة للدفع إلى األمام –
حالً لكل مشكله – شعارات للنجاح.

هيلني

كيلر.

نتذكر أعظم الرجال والنساء في التاريخ ليس ألنهم «احلظ السعيد  :هو اسم آخر للتشبث بالهدف» –
لم يفشلوا أبداً ،ولكن ألنهم لم يتركوا اإلخفاقات
توقفهم .واستمروا حتى حققوا النجاح –

رالف والدو يامرسون

شعارات

النجاح.

«الصبر واملثابرة تذلالن كل الصعوبات « – مجهول

ال يستطيع أحد ان يحصد اجملد على سرير من الريش جناح الشخص يقاس بالعقبات التي ت َ َغلَّ َب عليها
– مؤلف مجهول.

وليس باملنصب الذي وصل إليه في احلياة –

واشنطن

بوكرت

ضربة فأس واحدة لن تسقط شجرة بلوط  ،ولكن
ضربات عديدة ستسقطها – مثل اسباني.
ٍ

من يتبع الصبر سوف يتبعه النجاح – مؤلف مجهول

شعارات للنجاح هو تقومي دائم مت نشره من قبل أودورا لإلنتاج وميكن طلبها في اللغة اإلجنليزية والعربية والتركية
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