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  صفحة  عنوان المقال صفحة عنوان المقال

ة منها ة القراءة  ١  الزالزل وثقافة الوقا   ٢٧  أهم

ة   ٢٨  فن صناعة القرار  ٢  الموجات الزلزال

ة عة  ٣  الزالزل القم   ٢٩  فن القراءة ال

  ٣٠  فن الحوار  ٤  رصد الزالزل

الزالزل بؤ   الت ات لتحس   ٣١  فن االنصات ٥ استخدام الخوارزم
كر من الزالزل  اإلنذار الم   داع ٦  استخدام وسائل التواصل االجتما   ٣٢  فن اإل

ة اء النوو ق النجاح  ٧  الجيوف   ٣٣  ط

ة ئ اء الب سامة  ٨  الجيوف   ٣٤  سحر االب

ة ح اء ال   ٣٥  خدمة المجتمع  ٩  الجيوف

ا سامح  ١٠  نصائح وتوجيهات لطالب الدراسات العل   ٣٦  جمال ال

ة ة الرسائل العلم ة كتا ف ط النفس  ١١  ك ة مهارة ض   ٣٧  تنم

ة نصائح  اراتأهم ع ة المواهب ١٢ لالستعداد لالخت   ٣٨  تنم

 فن اإللقاء ومواجهة الجمهور ات  ١٣  ارشادات  ب األول   ٣٩  ترت
م مخرجات التعلم  تق ف تتجنب القلق  ١٤  استخدام المصفوفات    ٤٠  ك

ة ة االقتصاد  التنم    ١٥  دور الجامعات    ٤١  الص
 االعتماد  ة  ان ا ة ال  وضمان الجودةالتج اد   ٤٢  السعادة  ١٦  األ

 فنلندا م   نظام التعل اب تم مة  ١٧  أس   ٤٣  الِح

حث العل ة ال   ٤٤  الحظ الحسن ١٨ أهم

ار داع واالبت ز ثقافة اإل النفس  ١٩  تع ز الثقة  ة تع ف   ٤٥  ك

الت   ٤٦  التعامل مع الفشل  ٢٠  مهارة حل المش

  ٢١ مهارات القائد الناجح  التفك   ٤٧  اإلفراط 

رة  الذا ان وتحس س   ٤٨  االستغالل األمثل ألوقات الفراغ ٢٢ محارة ال

ة ار السلب   ٤٩  أعداء النجاح  ٢٣  محارة االف

اة ف تتجاوز أزمات الح ام ٢٤ ك   ٥٠  االح

ة  ٢٥  قوة العقل الت الشخص   ٥١  االستعداد للمقا

 الروت  قوة   ٢٦  فوائد ك اء االصطنا   ٥٢  الذ
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ة   ع ة مثل ” Natural hazards“المخاطر الطب ع فعل الطب دة تحدث  ارة عن أحداث ُمفاجئة و شد ع

  ا  ال  الزالزل، سونا  ال ة،  االنزالقات األرض ضع ثواٍن  ،،   اوح ُمدة وقوعها ب ضع  وت  أو  "الزالزل"

 
ً
ضعة ة" أو   و االنزالقات األرض سونا   دقائق أو ساعات "ال

ُ
 ت ." ا ام أو أسابيع "ثوران ال  هذە أ عت

رن و كذلك الظواهر مُ  ا و المت ا من الضحا خلف عددا كب
ُ
ا ما ت طة، وغال ئة المح سان و الب  اإل دمرة ع

 
َ
ة فادحة. ت عة المنطقة ” Earthquakes“الزالزل ر ظُه خسائر ماد  طب ة، بناًء ع جائ

ُ
صورة ُمنتظمة أو ف

ن  متوقعة و أما  "أوقات غ ة، أو قد تحدث  ارة عن  الجيولوج  الزالزل ع  متوقعة".  اغ ازات  ه

اب حدوثها: حركة   الصخور، ومن أس ــــع للطاقة المجتمعة  ب التحرر ال س ة تحدث  ة األرض الق

ِش ا وع ال
ُ
، الُصد ا لة لألرض، ثوران ال ِ  أللواح القارة الُمش

ُ
ة طة، ض شاطات  ة،  ة األرض  الق عف 

اطن األرض.  ة، السحب الزائد للسوائل من  ات الصناع ح ن ال ة، بناء السدود وتك ات النوو مثل: التفج

ت و  ش  و الم ا ار الم ة للزالزل: انه ةمن اآلثار التدم ة، العمران شققات أرض تالف ا، حدوث انزالقات و

  ل حوا سج  أنه يتم   التقديرات إ ش
ُ
اە و إندالع الحرائق.  ب الطرق، انقطاع الم ة، تخ  الزراع األرا

حار و  ٥٠٠ اە ال حدث تحت م  منها  ث ، و ال  محسوسه لدى ال ا، معظمها تكون غ الف زلزال سن

طات. تقع  ة. المح ة األرض  المناطق المعروفة بِنطاقات الزالزل عند حواف صفائح الق أقوى الزالزل 

  ة حوا ل الدول الع ش
ُ

ة  %١٠ ة للعالم وتتوفر فيها مختلف الظروف الجيولوج من المساحة السطح

لدان ال  جميع ال ة أو متوسطة القدر  انت صغ دة. تحدث الزالزل سواء  ب الف ا ة و ال ب ة، أما ال ع

 ُ   حدود الصفائح القارة.  مناطق محددة ع  و منها فتحدث  ا از الم اه ب الزالزل  س مكن أن ت

 الحد من مخاطر  عت    الوقت الحا ب الزالزل خطر الحرائق.  س
ُ
ارها،كذلك   انه الجسور مما يؤدي إ

وارث  وارث، وهو برنامج ُمصطلحا ” Disaster Risk Reduction (DRR)“ال حاث ال  مجال أ ا  س  رئ

ة  ل العوامل المس ل وتقل  لتحل ة وارث من خالل الجهود المنهج ل مخاطر ال م و تقل د وتقي لتحد

 التأهب  ات للخسائر، وتحس  والممتل ل من تعرض ال وارث. إن الحد من التعرض للمخاطر، والتقل لل

كر لألحداث السلب د من االجراءات واإلنذار الم وارث. هناك العد  الحد من مخاطر ال لها أمثلة ع ة، 

ة ممكنة، إعداد خرائط  ة زمن  ف ة أ  لتغط ان زلزا ، إعداد ب ات رصد زلزا شمل إقامة ش ة  الوقائ

 إ ة، ــــع الزالزل التارخ  توز ة، طة النطاقات الزلزال شاعداد خ   ة حديثة  ب هندس د ستخدام أسال

ــــع  ت من خالل خرائط توز ش  أمانا عند إقامة الم ار المواقع األ ت المقاومة للزالزل، اخت ش  و الم ا الم

ب و الُص 
ُ
 الزالزل و خرائط أنواع ال

ُ
ِش د الزالزل، وع ال ت المعرضة للتأثر  ش ة و الم ل األب طة، إعادة تأه

د ع  قد تنجم إعداد "كودات بناء" لمقاومة الزالزل و التأ ار المحتملة ال  استخدامها، الحد من األ

ل أجهزة  ن االنزالقات المحتملة و منع البناء عليها. إن تفع د أما عن الظواهر المرافقة للزالزل مثل تحد

ه  ب ة ت مثا ث تكون  ح ارثة القدر هللا ذلك،  وارث والمخاطر مهم جدا عند حدوث  ال اإلنذار الخاّصة 

ان ل ّب للس
ّ
جن

َ
 أو األشجار؛ عند حدوث زلزال؛ مع  لحذر من هزاٍت متالحقة، ت ا القرب من الم الوقوف 

 
ِّ
 الُمتصد ا فضل االحتماء تحت قطع أثاث ورة االبتعاد عن الم ُ ل، فإنه   أّما إذا كنت داخل الم عة.

 زوال الخطر، إن  ه ح قاء ف جب ال ر ملجأ، ف
ّ
 حال توف ، و

ً
وارث الطاولة مث الحد من المخاطر وال

ة للحد منها. ختاما، لتفادي   الرام لزم معها وضع التداب ث   الحد ات الع ا من تحد ة أصبح تحد ع الطب

وراث وذلك عن   ال دارة  ب ر الخطط المتصلة ار إعداد وتط  االعت ع جب األخذ  ة  ع الخواطر الطب

شاء وراث، إ ز إلدارة ال ل مرا شك ق:  ة وتوع ط ف م برامج تثق ذ وتقد عة، تنف ات رصد ومتا ة  ش

اتهم.  ة و االستفادة من خ ة و العالم م  للمجتمع، التعاون مع المنظمات اإلقل
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"  ة م  أو الس ة قات Seismic wavesالموجات الزلزال  ط تقل ع  ت  الطاقة  موجات من   "

ة أو  ارات األرض ة أو حركة الصهارة أو االنه ان  ناتجة عن الزالزل أو االنفجارات ال األرض، و

"   الزالزل  علم ة.  االصطناع ات  Seismologyالتفج  الموجات " دراسة    يهتم  الذي هو العلم

تقل الموجات   ت اطن األرض. ة ل ع قة عن الصفات الطب ل الدق  التفاص ة وذلك لمعرفة الزلزال

اس الزالزل ق جهاز ق لها عن ط سج تم  ة و ". هناك عدة أنواع مختلفة Seismograph" الزلزال

 النوع طرق مختلفة.  تتحرك  لها ة،  ان همامن الموجات الزلزال س ة  :ان الرئ الموجات السطح

"Surface waves" ة اطن قات Body waves" والموجات ال  الط ة  تقل الموجات السطح ". ت

ة   إحداث حرات سطح ب  س
ُ
ة، و الموجات السطح ت  ة، ولهذا ُسم ة األرض ا من الق العل

: موجات لو   نوع ة إ ة. تنقسم الموجات السطح ة األرض " وموجات Love wavesف "للق

"  شارا وتتحرك Rayleigh wavesرا ة ان ع الموجات السطح أنها أ  موجات لوف   تتم ."

  ل إهل ش    فتن  أما موجات را  جنب. ا إ ة جن حركة أفق  سطح األرض  ئاتها ع ج

عة أقل من موجات ل شار الموجه و  مواز لحركه ان  مستوى را  وذلك  ب الرئ وف. الس

ل خاص.  ش   ل عام، وموجات را ش ة   الموجات السطح ه الزالزل  س  الذي   التدم

اختالف خواص  عات تختلف  اطن األرض    شار   االن قدرتها ع ة  اطن  الموجات ال تتم

"  ة  أو األول ة  الطول  الموجات :  نوع  إ  وتنقسم ه  ف  تمر  الذي  Primaryالوسط waves "

"  ة  أو الثان  المستعرضة  Secondaryوالموجات waves وأول  ع  أ   ة  الطول  الموجات ."

ة و السائلة  المواد الصل تقل ع مكن أن ت اس الزالزل،   جهاز ق وتحمل من  الموجات ظهورا ع

  عتها أقل الطاقة قدرا أقل من الموجات المولدة من نفس الزلزال. أما الموجات المستعرضة تكون 

 تحمل من الطاقة   السوائل، و   ة فقط وال تن  المواد الصل   ة وتن من الموجات الطول

ة وتكون سعتها "  من الموجات الطول ةAmplitudeقدرا أ  من سعة الموجات الطول إن  ." أ

نتاج أن اللب   اس  دفعت علماء الزالزل إ  ال ة الموجات المستعرضة   "النواة خاص الخار

اطن  حدث فيها الزلزال داخل     النقطة ال س قة سائلة.  ارة عن ط ة ع رة األرض ة" لل الخارج

منطقة البؤرة أو مركز الزلزال " ل مركز الزلزال Focusاألرض   تقا  سطح األرض وال " أما النقطة ع

 للزلزال " المركز السط   س  عند هذە النقطة " وتكون Epicenter الجوف ف
ً
شدة الزلزال عادة

قاع األرض المختلفة، وتقوم  افة     سطح األرض. تحدث الزالزل  ة نقطة أخرى ع أقصاها من أ

قارب مليون هزة  سِجل ما 
ُ
 تحدث، إذ  ل الزالزل ال سج ة المشهورة ب د من المراصد العالم العد

الدراسات وال  الختام، إن االهتمام  ا.   من األمور الهامة خاصة عند سن عت ُ ة  الت الزلزال سج

 الممكن  ة  الزلزال  االحتماالت حساب   ام  للق  وذلك  الضخمة ا  والم  والسدود  الجسور إقامة

 من قنطار عالج".  ة خ  حدوثها، ال قدر هللا ذلك، "مثقال وقا
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س للقمر صفائح   عكس األرض، ل ن ع ة ووشاح ولب، ول مثل األرض تماما، يتكون القمر من ق

   عا  األرض. ب ة ع ة، لذلك ال يتعرض للزالزل مثلما تتحرك الصفائح التكتون و  ١٩٦٩تكتون

 مواقع  ١٩٧٢ ث تم نقل م، وضع رواد فضاء أبولو أجهزة رصد الزالزل   القمر، ح هبوطهم 

   عام   قافها  إ  تم  األرض ح  إ ا  السل انات  العلوم  ١٩٧٧الب  استاذ ل،  ن ف ال  قال  م.

 فحصها هو   أبولو، وال  ع  تعود إ ة ال ّ ة القم انات الزلزال  نوتردام، حول الب ة  الجيولوج

ستمر زالز  ان القمر يرن مثل الجرس".    األرض وزمالؤە: "  تحدث  ة أطول من تلك ال ل القمر ف

ازات   من األرض، فإن االه
ً
رودة  جفافا و لة. نظرا ألن القمر أ  خالل دقائق قل

ً
 تتوقف عادة ال

ازات،   انضغاطا تعمل مثل اإلسفنج المتصاص االه ة األرض األ  أن ُب  ح ة أطول.  ستمر لف

 الطاقة  صدق"    "وهكذا، يتم  ل ال  ش  كفاءة من خالل القمر، وهو جاف  ل أ ش ة  الزلزال

ة:   – ل. هناك أرعة أنواع مختلفة من الزالزل القم ف ن  شيوعا، ١ال  األ قة و ) الزالزل العم

 األرض، ٢ ه لها   من تلك المشا  وترددات أع طاقة أ    تتم ) الزالزل ٣) الزالزل الضحلة وال

ازك، ا  الن ء الشمس ٤لناجمة من تأث اردة عندما ت ة ال ) الزالزل الحرارة الناجمة عن تمدد الق

  انت ع  تم رصدها  قة ال ل القمري المتجمد. الزالزل العم  من الل عد أسبوع احا ألول مرة  ص

 من    ٨٠٠عمق حوا ل   ١٢٠٠إ ا، نظ ٢٧لم تحت سطح القمر وتحدث  را ألن هذا هو يوم تق

املة حول األرض.  شاء دائرة  ستغرقه القمر إل ة  الوقت الذي  ستمر الزالزل القم  ذلك،   ع
ً
عالوة

   فهم المتخصص  تحس انات المدمجة  ة الب ل ملحوظ. ساعدت تقن ش لة  ة ط الضحلة لف

 تحدث فيها الزالزل. وتمك ة ال عد ذلك من رط  علم الزالزل لمنطقة الوشاح القم احثون  ن ال

  مت  مدار الشهر، ووجدوا أن الق م اجهاد المد والجزر ع ا ة ب اإلجهاد الناتج خالل الزالزل القم

اوامورا، عالم    ة ناتجة عن اجهاد المد والجزر، وفقا لتا متفق عليها. وهذا يؤكد أن الزالزل القم

ار ك دو غلوب دي   معهد ف ب  وا ان. ال ا  لل  الوط اعتقد العلماء  س التابع للمرصد الفل

جعل   دفئا، مما س انت أ قة   تحدث فيها الزالزل العم ة للقمر ال قات الداخل  السابق أن الط

ة هشة   أن منطقة الوشاح القم  دراسة حديثة، تب نادا إ ن اس . ول
ً
 ومرونة

ً
 ليونة الصدوع أ

 الوقت لتحمل ضغوط المد و  قا.  عتقد سا ان   أنها قد تكون أبرد مما  ع الجزر المرصودة، مما 

رب من موقع هبوط 
ُ
الق  حٍد ما  ة إ  منطقة صغ اس الزالزل  ، ُوضعت جميع أجهزة ق الحا

انت هناك مناطق معينة  ، أو ما إذا  القرب من القطب شاط زلزال القمر   عن  ث عرف ال ُ أبولو. ال 

ت عدد من  ث ام ب ة، الق ل ــــع ناسا المستق ة أقل شيوعا. من مشار القمر تكون فيها الزالزل القم

ة. ختاما،  د عن الزالزل القم  مختلفة من القمر لمعرفة الم  أجزاء أ  ع من أجهزة الرصد الزلزا

 ا ل مختلف لما هو موجود  ش ن  ة، ل ة الزلزال شط من الناح  القمر   ألرض. عت
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ة، ” Earthquakes“ر الزالزل هظت  عة المنطقة الجيولوج  طب ة، بناًء ع جائ
ُ
صورة ُمنتظمة أو ف

ارة عن   متوقعة". الزالزل ع ن غ  متوقعة و أما  "أوقات غ ة اأو قد تحدث   الق ازات  ه

ب  س ة تحدث  اب حدوثها: حركة األرض  الصخور، ومن أس ــــع للطاقة المجتمعة  التحرر ال

ِش   ال وع
ُ
 الُصد ، ا  ال  ثوران  لألرض، لة ِ  الُمش  القارة  األلواح

ُ
 ض ة، طة،  األرض ة  الق   عف

ة، السحب الزائد  ات الصناع ح ن ال ة، بناء السدود وتك ات النوو ة مثل: التفج شاطات 

ا ة، الموجود  الجزء الحساسهو  "Seismometer" الزالزل راصد  طن األرض. للسوائل من  للغا

اس الزالزل  لة، الذي يتكون من  "Seismograph"داخل جهاز ق ة ثق معلقة بواسطة  كتلة معدن

  كي  زن ، أو  حرات األرض قوم راصد الزالزل برصد  . سل ا ة، مثل الزالزل وثوران ال ع الطب

ة شطة ال ة الناتجة عن األ ل آمن النفجارات. مثل ا، الصناع ش اس الزالزل  ت جهاز ق ب يتم ت

ملها  أ  الوحدة  ث ته ح  سطح األرض  ثناء اع لة المعلقةس ة الثق تلة المعدن  تظل ال ، وال

 األرض.  ان عندما ته ة  تعتمد   نفس الم اس الزلزال صفه أجهزة الق ما   ، دأ القصور الذا  م ع

 أ  والذي ينص ع نة واأل قانون نيوتن األول، نة تظل سا جسام المتحركة تظل ن األجسام السا

ة.   خارج  قوة  عليها  تؤثر  لم  ما  ثابتة عة  و م  مستق  خط  ع  الزالزل  متحركة مرسمة

"Seismogram"    انات ال ةو ها نحصل عليالب الت زلزال سج ل   ش ، و خطوط تكون ع

ة ذ  متذ .  مثالمحور األف    والمحور العمودي ، الثوا قاس   و  الزمن ة مثل  األرض  اإلزاحة ل

  مي المل قاس   و انات .  الب  يتم استخدام    يتم رصدها ف الزالزلال د وتوص  ودراسة تحد ،

ب ا ة لألرض.  ال   راصد أول  ةعاصنتم  الداخل   زلزا  خالل القرن الثا الد،   الص  انمن الم

ارة عن إناء  ي كببرونز  ع لغ قطرە حوا نال، ي   ةثمانب محاط ،م ، أسفلهم حملون كراتتنان

  ة ضفادع.  زلزال ع وق عند ثمان  فاەأحد فتح ، رةسقط و  التنان جعل الضفدع ع ال  مما  ،

 الزلزال.  أين ظهر الصوت ُ    اتجاە  مع التطور والتقدم ــــع،  ال  التق  العالم األم شارلز "قام

  اعم،  ١٩٣٥ عام  ،"رخ اس عدديذو  جهاز  اخ  ( مق اس رخ  Richter magnitude"مق

scale(" ةل ازات األرض الزالزل رصد االه ة وذلك  من أجل وصف القوة الخاصة  م حساب وفقا لق

دأ من   ب  ١ت ت ازات ٩وت اس شدة االه   .من أجل ق انات  وقتنا الحا ل معظم الب سج ، يتم 

ا  ة رقم ث  الزلزال ل مستمر  الرصد تقوم أنظمة ح ش ة  ة الحرات األرض مراق    أن الزلزا ، ح

عود لسجالت  هناك ن  قرب من عض األما  ما   من اتتوفر ا عام.  ١٠٠تارخها إ ث انات من ل لب

اس الزالزل  د من أجهزة ق   حول العالمالعد لها مكن وال ق  تحم نت عن ط  ومعالجتها اإلن

   أجهزة استخدام عة ع  خاصةبرامج الحاسوب   و .  أجهزة ة ة  الرصد مع تحسن تقن الزلزال

 ومن   و أ انات أ مقدور العلماء جمع ب كون  يع، س  التص حت أصغر وأرخص  ث أص ح

لها  ام بتحل  السنوات القادمة ،ثم الق ات   هذە التقن  أن يتم تحس احثون  أمل ال  يتم  و ح

ف أثار  ب لتخف  أسال ة ومحاولة التعرف ع ع م هذە الظاهرة الطب ة وتقي ان ها مراق  . قدر االم
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ع من فروع علم الزالزل الزالزل هو ف بؤ  ة،  ،الت ل د مواضع و مواقع و أحجام الزالزل المستق يهتم بتحد

حدث  منطقة ما  د معالم الزلزال القوي التا الذي س خاصة تحد الزالزل من أ  ،و بؤ  عت الت و

س المتخصصون  دراسة علم الزالزل إ  عد  علوم األرض. ودائما ما  حل 
ُ
ل المهمة ال لم ت المشا

ة استخدام  ع وارث الطب بؤ بها. ع عكس ال ل الزالزل وفهمها والت اء االصطنا للمساعدة  تحل الذ

حدوث الزالزل بؤ  ة الت ات؛ فإنه من الصعب للغا اضانات وحرائق الغا من  ،األخرى مثل األعاص و الف

ا ي كب زلزال ال ان لها تأث تدم ب و م، وزلزال هايي عام  ٢٠١١ان الزالزل ال وقعت  الما الق

ب الص عام  ٢٠١٠ م. من أجل فهم أفضل للمواقع ال من الُمرجح أن تحدث  ٢٠٠٨م، والزلزال الذي 

ات ال ستحدث ع المنطقة، يتحول  فيها الزالزل، والظروف ال من الُمحتمل أن تؤدي إ ذلك، والتأث

د من العلماء إ استخدام قوة الذ ة الم النظر إ مدى الصع انات الضخمة. و ل الب اء االصطنا وتحل

لمة  ددون  استخدام  د من العلماء ي بؤ بها، فإن العد ــــع  الت  عن الفشل الذر
ً

الزالزل، فض بؤ   الت

ل الزالزل. "التوقعات"  المصطلح  اء االصطنا  تحل بؤ" ح عند مناقشة استخدام الذ "الت

بؤ األ دقة  ،فضلاأل اء االصطنا هو الت الذ ط  اء المرت ل الذ ومع ذلك فإن الهدف النها لتحل

ة  ،للزالزل طة احتمال الغ عن مخاطر الزالزل  من خالل خ ة ال يتم بها اإل ة األساس قة الحال و الط

ة ذات مناطق مظللة ظهر خرائط االحتمال منطقة جغراف
ُ
ع الزالزل. ت ة وفقا  وق ة الزالزل المحس  ،الحتمال

نادا  ة اس شاء الخرائط االحتمال تم إ   و
ُ
جب أن ت ة معقدة  د إ معادالت راض ار العد ؤخذ  ع االعت

 ّ عة ال تتحرك بها الصخور ع جان عد المنطقة عن الصدع، وال ُ ات المختلفة مثل:  الصدع،  من المتغ

ــــخ السابق للزالزل جعلها ذات  والتار  تلك المنطقة. ومع ذلك، فإن هذە الخرائط مجرد احتماالت، مما 

الزالزل  ،استخدام محدود  االستعداد لمواجهة كوارث الزالزل بؤ   للطابع غ الدقيق لنماذج الت
ً
ة واستجا

ة وأنظ ات عص ة بواسطة ش انات الزلزال ل الب دة ع تحل ة، تعتمد النماذج الجد اء الحال مة ذ

ات هائلة من  م ل  ستطيع تحل ات التعلم اآل  أنها  ة وخوارزم ات العص ة الش من م . ت اصطنا

ا  دو ه  ام  ستغرقه العلماء للق الوقت الذي  ة مقارنة  عة كب انات  رصا  ،الب
ُ
ع ف انات  د من الب م

ة أ لة للتطبيق. ومع تحسن تقن شاف نماذج قا حت أصغر أفضل ال ث أص ح ة  شعار الزلزال جهزة االس

لها  ام بتحل انات أ و أ ومن ثم الق مقدور العلماء جمع ب كون  يع، س أمل  ،وأرخص  التص و

بؤ  مكنها الت شاء أنظمة  التا تؤدي إ إ ات  السنوات القادمة، و احثون  أن يتم تحس هذە التقن ال

الزالزل، و  عة دقة أ  د مركز الزلزال، وكذلك إ أين و مدى  ة يتم استخدامها لتحد ئ التقاط إشارات ب

شار الزلزال.  عام  قا  ٢٠١٦ان ، تطب ا، ب فورن ال احثون من جامعة  ، MyShakeاسمه  م، أصدر 

حدث  أي من از الذي  بع مدى االه ة لت سارع  الهواتف الذك اس ال ستخدم مق طقة. عندما والذي 

عة الهزة، يتم  س ال شف مقاي لها اتك انات ثم تحل قوم بتجميع الب فإذا  ،رسال المعلومات إ خادم 

ازا  شف عدد كب من الهواتف  التطبيق اه رسال  ا شاف مركز الحدث و مكن للنظام ا  منطقة ما، 

ا  بيهات تلقائ طة.  الت ا ألخذ الح منحهم الوقت ال طة، مما  إ األشخاص الموجودين  المنطقة المح

كر للزالزل الخاص بها  ان أنظمة إنذار م ا ك وال   ،ولدى دول مثل المكس
ُ
كر قد ال ت وفر أنظمة اإلنذار الم

لة قد  ن تلك الثوا القل ضع ثواٍن من التحذير  حالة حدوث زلزال، ول ة للناس هذە سوى  اف تكون 

انات من األجهزة  للوصول إ جزء أ أمانا  ساعد الب مكن أن  ة،  .  النها ث و الحفاظ ع أرواح ال

ة ظهور  ف ساعد العلماء ع فهم ك كر  شاء أنظمة إنذار م اء االصطنا  إ ل الذ ة إ جانب تحل الذك

ة مختلفة.   الزالزل  مناطق جغراف
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كر ا م الفوري لخطر الهز  من الزالزلإلنذار الم ــــع والتقي شاف ال خطار ة هو اال ذلكو  . الناس 

دا  كون تحد ث اإلنذار   أن  ع الزلزال،  مع ل أن تصل الموجات المدمرة الناتجة عنه عد وق ق

  ا  الم اطن األرض إ ت   ش ة  المناطق والم حسب التقارر، نجح نظام . المختلفة السكن

    ثواٍن اإلنذار  ل ع ث إنذار ق ا ب فورن  المدمرة.  ال ة   من وصول الموجات الزلزال هذا عت

 نوعا ما،الوقت ا ارات من دخول الجسور واألنفاقمنع ال ،  االبتعاد عن اآلالت أو المواد  ،لس

ئات العمل،ا  ب ة الخطرة  ائ م قافطا إ ل هذە اتخاذ مثل . القطارات وطائرات النقل حركة ء و

ذن هللا ع ساعد اإلجراءات  ل ب ار  تقل ةاأل ة والماد ع ال سبق  . الزلزال عند وق رما ال 

كر حدوث الزلزال إال ا  إلنذار الم  األقل فسحة للتفك منح األشخاص ع ن ذلك قد  لة، ل ثوان قل

ارة "  ع  تتلخص  ة ال  تطبيق إجراءات السالمة الشه دء   اتخذ ساترا ، احذر  ال ، وانتظر ح

  انتهاء الزلزال".  ل المثال،  س ا تدرس نيوزلندا ع كر ايق نظام تطبحال ، زلالزالمن إلنذار الم

سط   هناك حل أ كون ن قد  لفة وأقلول   ت ق استخدام  وذلك عن ط وسائل التواصل لهم،

 . مصاد االجتما كون االستعانة  ةر قد    معلومات  مواقع ع   ،المختلفة نتاإلن موقع خاصة

  لة ت  حالة حدوث فعالة ، وس قة ومحدثة  عة ودق  معلومات  رن للحصول ع للمت

احثون  . ، ال قدر هللا ذلكزلزال   ستخدم ال  المتوس المعلومات المتوفرة  مركز الزالزل األورو

   اإلن  مو ع ه الناس إ ب دات الل من خال . ا وقوته اقع الزالزلنت لت  تغ لمة ال   تحتوي ع

 والمعلومات ، يتم لغة مختلفة ٥٩من "زلزال"  د الموقع الجغرا الزلزالتحد ومن ثم ، الخاصة 

د الناس ،  صلة. الذات محدثة المعلومات خر ال يتم تزو اء الصنا خاصة الذ ات الحديثة،  التقن

  مكن
ُ
  الهواتفت  رصد  من ة  الذك ة  الزلزال ةالموجات اطن ا ال  تدم  أقل  الموجات  هذە  تكون ، ،

ل الموجات األقوى واأل  ا وتحدث ق ة ، والمسماة تدم ة السطح   . الموجات الزلزال
ُ
عد القدرة ت

 هذين النوع  ب  التمي كر من ع  أساس نظام اإلنذار الم   .الموجات  احثون ع أمل ال

  ب لإلنذار،  ستج اٍن  م م غذي تصام
ُ
ُمدخالت ت كر  ستخدم نظام اإلنذار الم ُ د أن  ع المدى ال

. هذە  ا  داخل وخارج الم از والعطب الناجم قلل االه ما  ة  شائ ة اال ك ان  خصائصها الم تغ

 ال الفعل  ة للزالزل موجودة  طة االستجا ش  ال ا انها. الم س س الزلزال ول شعر     ال ان،  ا

عض     مع ة ع  الطب وارث  ال  من د  العد    االجتما  التواصل  وسائل  استخدام الفعل   يتم

مكن  ة، ال   النها   قة.  حدود ض ن   ول ة حول أحداث معينة حول العالم، المنظمات الدول

ا خالل   عالجا شاف ار وسائل التواصل االجتما  اعت ات الجوالة ب ب انقطاع الش س األزمات، 

كر من الزالزل  ات اإلنذار الم ج ات  أن تتضمن اس  ي التا وارث، و  أوقات ال الفينة واألخرى 

ة المعروفة،  د جا من األدوات التقل  م شاط الزلزا ة ال ات رصد ومراق تواصل ووسائل ال ،مثل ش

   . االجتما  
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ل أساسا   ش مكن أن    دة ال ادئ الجد ار والم ائيون عن األف حث الجيوف  مدار الوقت، ي ع

ح ات ال  عمل ساعد  دة  ار طرق وأجهزة جد ات الموجودة  البت وات والخ ب عن ال ث و التنق

 استخدام الخصائص   تعتمد ع ا  االستكشاف الجيوف ة  اطن األرض. الطرق النوو داخل 

ات   تقن مكن استخدام   ة. ع  للمواد المختلفة المكونة للخامات والفلزات الطب ة ة الداخل النوو

اس  شف أو الق ة لل ق ة التطب اء النوو ة. الف ائ م ة أو ك ائ ة، ف ع  لخصائص أي مادة طب ال

ة مثل: كثافة  ة النوو ائ ات الجيوف التقن ة  ا قاس م
ُ
 شيوعا، ت  األ ة،  ائ الخصائص الف

ات  قاس عادة بهذە التقن
ُ
 ت ة ال ائ م ة. الخواص ال ة والخامات المعدن ة الصخور وال ومسام

 ال ات العنا ة  ترك  النوو اء  اندمجت الف  عندما صناعات محددة.    ذات الصلة ة ائ م

    ات المطورة ب والتقن  األسال ستخدم  وهو علم  ة،  النوو اء ت الجيوف  أنج  األرض، وعلوم

ة  اء النوو  دراسة وممارسة الف ة  اء النوو  علوم األرض. الجيوف قها  ة وتطب اء النوو الف

  قها  ول والماء وتطب شمل الب ة"،  ا "تفاعل اإلشعاع النووي مع المواد الجيولوج علم الجيولوج

   ع
ً
ك. عالوة ام ة والس والمعادن والفحم، وكذلك المواد المصنعة مثل: الزجاج والمعادن النق

ة الخام مثل:   استخدام المواد الجيولوج  تنطوي ع عض أنواع المنتجات ال ضا  شمل أ ذلك، 

ة السائلة الناتجة  ائ م ات ال اق الفحم والنفا ون المتحرر من اح د ال س  أ الرماد المتطاير وثا

ات اإلشعاع النووي المتفاعل  اس تأث ق ضا  ة أ اء النوو من مصانع معالجة المعادن. تهتم الجيوف

د من الموا شاف الم  المراحل المختلفة، وا ة  ة واستخراجها مع المواد الجيولوج ع رد الطب

شاط   لل ل ك  ب ي شاف ه  ا  مع ة  النوو اء  الجيوف دأت والدة    وكفاءة. ة  فعال  أ ل ش

 عام   تات اليورانيوم،   ك   ة  ١٨٩٦اإلشعا اء النوو ة للجيوف  األدوات الجوه ان من ب م. 

  انت   تلة.  ال اف  مط  ثم  ومن ت  ال ف  الط  ع  االعتماد  إ  نظرت  ال    النفط صناعة

ار.   اآل  الستكشاف النفط   تنقيح منهجيتها ادة  ل  ممكنة لة  وس ارها اعت   ة  النوو اء الجيوف

ثماراتها  ة وازدادت اس ق ة التطب اء النوو ع من الف ا هذا الف ، عززت هذە الصناعة تدرج التا و

ة ال ائ س األجهزة الجيوف يح مقاي ه. ت ب خاماتف ة معرفة ترك ة دون اتصال  نوو اطن وات ال ال

نات   ثالثة تك ة عادة تركز ع ة النوو ائ اسات الجيوف  الق  األجهزة المستخدمة   بها. ا م

كون مصدر اإلشعاع إما   قد  نات،  التك ل هذە     اشف اإلشعاع.  والمصدر و  العينة ة: أساس

ة أو النيوترونات  ن ب خام أو أشعة جاما. األشعة الس ة دراسة ترك اء النوو يح الطرق الجيوف ت

ستطيع  لمات أخرى،  مه.  ه، أو تحط  أعماق األرض دون المساس  ان توضعه   م صخري 

قة   االقتصاد، واستخراج الخامات من األعماق السح االستعانة بهذە الطرق لحّل معضالت هامة 

ما أن هذە ال ة.  ة طرق اقتصاد ائ م ل ال  إجراء التحال ، الحاجة إ ل كب ش ، و طرق تخت

 طرق   وتطبيق استخدام    اللجوء ع  وُ م
َّ
حت ُ    ما د، التحد    وهذا  الفلزات.  مكونات د لتحد

ة اء النوو  المجتمع وقطاع الصناعة.  الجيوف النفع ع  تعود   ال
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 من   حدوث قدر كب   ة  العقود األخ   ة  والح ة  الصناع  للمناطق ــــع ب التطور ال س

ة. خالل العقود  ع ة، وكذلك الموارد الطب ئ سان، والنظم الب اة اإل  ح  الذي أثر ع التدهور البي

د  ة، تزا لة الماض  التخلص من القل ة إ  زادة الجهود الرام  إ ئة وقد أدى هذا الو الب االهتمام 

    لعب دور هاما   اء  الجيوف  علم ئة.  الب  ع  المستق  التأث  من  والحد قة  السا ل المشا

 لدراسة  ة ائ  الجيوف  الطرق  تطبيق  أنها  ع ة ئ  الب اء ف الجيوف  تع مكن    ذلك. المساعدة

ئة الظواه  إدارة الب ة ع  لها آثار سلب ة من السطح وال ة الق ائ م ة وال ائ ة والف ر الحي

 مسوحات   عمل مكن    أنه ة، ئ  الب اء  الجيوف  إلستخدام  األخرى ة س  الرئ ا  المزا  من ة. المحل

 تح ستخدم كذلك 
ُ
ة  ئ اء الب ا. الجيوف س لفة منخفضة  ت عا و ة  ن لمناطق كث د أما د

 حدود  ة   ال د الملوثات  ة وحركتها المحتملة، تحد اە الجوف   ١٠وجود الم ا تحت  ٥٠إ م

 موقع  د  تحد  األخرى، ة  االقتصاد  والموارد  والمعادن ة  الجوف اە  الم  استكشاف  األرض، سطح

ات الموجودة تحت  د مواقع التخلص من النفا الت المدفونة، تحد ا ب وال سطح األرض، األناب

 تخصصات  ة ب ئ اء الب  مجال الجيوف حاث  ة وعمل خرائط لها. تجمع األ فحص المواقع األث

ات  ة العمل ة ومراق دة لوصف الخواص تحت السطح ر مناهج جد  تط ة وذلك للمساعدة  كث

كون علماء الج ا ما  ة أو المستحثة. غال ع ات الطب االضطرا طة  ة جزءا المعقدة المرت ئ اء الب يوف

 أخذ  شاركون  اء  ا وعلم األح من فرق متعددة تضم تخصصات مختلفة مثل الهندسة والجيولوج

ة، وكذلك إجراء المسوحات  اإلحصاءات المطل ام  ة، رسم الخرائط و الق اە أو ال عينات من الم

الد   ام  الق ة ئ  الب اء شمل عمل الجيوف ما  ة.  ائ ة الجيوف  النظ ة والنمذجة راسات المخت

   و المغناط هرومغناط  ال  المسح  طرق   استخدام   انات  الب  جمع  يتم . دا  الم والعمل

"   لألرض ق  المخ  الرادار  جهاز  استخدام  منها ، ا ه  Groundوال Penetrating  Radar 

(GPR)ة ال تعالج مس ئ اء الب  أن الجيوف نها ". من المهم اإلشارة إ ات التلوث المختلفة،  ول ت

   قدرتنا ع ر طرق لتحس  تط ساعد ع  وجود الخلل مما  اتات ع د تقدم األدلة واالث التأ

ه  انت عل ة مما   أهم ة أ ئ ا الب حت القضا ة. أص ئ ة والملوثات الب ة الموارد المائ إدارة ومراق

جب ل ألننا ندرك أن الموارد المتاحة  ة  من ق  نوع  لتحس طرق أقل إهدارا والس ستخدم 
ُ
أن 

ة دورا  ئ الت الب  المش قة ع ة المط ائ ات الجيوف  أن تلعب التقن ، ي التا اة للجميع. و الح

ة لذلك.  م الحلول المناس ح وتقد  ط ة  د األهم ا  م
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 ذلك  ما  ة لألرض،  ة الداخل كي عة ال  معرفة طب ا  ة دورا أساس ائ لطالما تلعب الطرق الجيوف

دراسة     الذي يهتم  هو العلم ة ح  ال اء  الجيوف طات. حار والمح ار ال  وأ استكشاف أعماق

  حار عة ال  طب  عن  أفضل  لفهم  وذلك ة ائ  الجيوف  الطرق  استخدام ق  ط  عن طات والمح

ة، رسم تضارس  ح ما فيها الرواسب ال ة  ط ة المح قة الق د سمك ط ة القاع، تحد جيولوج

ة  ق  الجرف القاري، إال أن المنطقة المت ول يتم إنتاجه من رواسب ع  الرغم من أن الب القاع. ع

 مدى العقود الهائلة ل  جدا. ع  حٍد كب  مستغلة إ  مستكشفة وغ ط تمثل قاعدة موارد غ لمح

ا،  قة تدرج اە العم  الم ات النفط من القارات إ اط حث عن احت د ال ة، تم تمد لة الماض القل

 األجهز  . أحدثت التطورات  ا  عرضة لالستكشاف الجيوف جعل من الرفوف القارة أ ة مما 

 السابق،  حار.  ة الستكشاف قاع ال س هرومغناط استخدام طرق ال دا  ا ة اهتماما م ائ الجيوف

  ة  ات الزلزال ب نجاح التقن س ة، وذلك  ح ئة ال  الب استخدامها    كن هناك اهتمام كب لم 

ة الع ائ ه ة ال أن الموصل ة واالعتقاد السائد  ة تحت السطح د الُب حر حالت تحد اە ال ة لم ال

ة   الجاذب  بتطبيق  األول  المقام   ة ح  ال اء  الجيوف  علم  يهتم ادئ.  الم  هذە  تطبيق دون

طات.  ة األرض الموجودة أسفل المح ة لدراسة ُب ة والتدفق الحراري والطرق الزلزال س والمغناط

ة ا  م ة غ ِم اسات  وفر ق
ُ
ة ت ائ   الطرق الجيوف  للخواص الف ة للرواسب والصخور، ع ائ

 األرض  احثون من مختلف التخصصات معا بهدف فهم التفاعالت ب عمل ال ا ما  حٍد سواء. غال

 العمل  ة، ح  ال الرحالت   ام  الق عها  ي  ما
ً
 عادة ة،  الفرع  التخصصات  هذە  ع طات. والمح

 ت س  ي ، ح  المخت ضة  ل عينات مستف ، جمع وتحل دا  النتائج ووضع نماذج لها. الم فس

المثل،  ة. و ائنات الح ــــع ال  توز ضا ع طات وتؤثر أ اء المح م  ك ة ع ات الجيولوج ؤثر العمل
ُ
ت

ة.  ط ة المح ن الق  تك غ
ُ
مكن أن ت طات والرواسب، و اء المح م  ك ة ع ات الحي ؤثر العمل

ُ
ت

حر، يتم استخدام مجموعة واسع  ذلك الستكشاف قاع ال ما  ة،  حث ات ال ة من األدوات والتقن

استخدام  ة  الرحالت العلم ام  ة. يتم الق ة والنمذجة الرقم الت المخت  والتحل دا العمل الم

ة  ات ذات عد، أو المرك ُ لها عن  شغ  يتم  ات ال انات والعينات، أو المرك حاث لجمع الب سفن األ

استخدام  ة الحركة تحت الماء، أو  س فقط من الناح ة مهمة ل ائ انات الجيوف عد الب
ُ
الغواصات. ت

حث عن المعادن والطاقة   تتضمن ال ة ال قات العمل ة لعدد من التطب س ال ضا  ن أ ة، ول العلم

لة   وس ا عد االستكشاف الجيوف ُ ة. ختاما،  ع الموارد الطب خر  ل أو  ش طة  والصناعة المرت

تة ة  آمنة وُمث ب الجيولوج ا حر وال عة قاع ال ة وفهم طب ع انات الموارد الطب د إم وفعالة لتحد

 المختلفة. 
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ح ح من الطب جدا أن يُ  ات أثناء مشوارە ال د من المعوقات والتحد ا العد واجه طالب الدراسات العل

عض األمور  الت إ عدم اإللمام ب ة تلك المش ة، وقد ترجع أغلب ة المطل الحصول ع الدرجة العلم

ار.  مقا هذا حاولت جاهدا أن أقوم  ع االعت ؤخذ 
ُ
جب أن ت ة الهامة وال  د أبنائنا و بناتنا األساس و ب

أهم النصائح و التوجيهات لمساعدتهم   ا  ات الدراسات العل ة بنجاح، مع ا طالب و طال مال رسائلهم العلم

فة ع الرسالة "سواًء الماجست أو الدكتوراە".  ف أو الم ار الدور الرئ و المهم للم ع االعت األخذ 

 
ُ
فةُمن د ف أو الم : المساعدة ع  ور الم ة للدرجة ال إع الرسالة  التا ة مناس نجاز رسالة علم

 
ُ

م المش تب من أجلها، تقد
ُ
ة ت م التغذ الت، تقد ه ع حل المش ة عند الحاجة، المساعدة و التوج ورة العلم

عد مراجعة ما يتم  ة، الحث ع االعتماد ع النفس إنجازە من االراجعة  ة الحصول ع جراءات و كتا ف  ك

ات  ها  الدور ة و  ة إعداد المقاالت العلم ف خص ك ما  ه ف حة، التوج الطرق الصح معلومة  التخصص 

احث  ال ف  ة  مجال التخصص، التع حث وعات ال قة إعداد خطط الم المتخصصة، المساعدة ع ط

احثات  مجال التخصص الدقيق و أهم المراجع ة  و ال ة ذات العالقة. ولطالب أو طال و الدورات العلم

د و  جب أن تتواجد فيهم مثل: الحماس و االهتمام، الدقة  حضور المواع ا صفات  الدراسات العل

ذ  فة، سماع التوجيهات و تنف ف أو الم لة ما ُ جميع االجتماعات مع الم ل مقا طلب منه مع التحض ق

ف و االستعداد لذل الت، القراءة الم عض المش ار و الحلول ل عض األف ة و تحض  جاب ك، التفاؤل و اال

شمل  ا و  ات الدراسات العل لزم وجود مهارات لدى طالب وطال اإلضافة لتلك الصفات  دة المتمعنة.  الج

جب أن ارة مهارات  ة ف ع ة، أما المهارات األساس س ة و المهارات المك يتمتع بها طالب  المهارات األساس

قه العل ح  ا و مواصلة ط حث العل و الدراسات العل ا الذي يرغب الصعود  سلم ال الدراسات العل

ة"، قوة  ة: الميول الفطري لطلب العلم و التعلم "الرغ ة. من أهم هذە المهارات األساس ينال الدرجة العلم

ا ة "االل ر"، المالحظة "المعرفة"، األمانة العمل م"، الص و التحمل "االستمرارة"، الثقة  النفس "التط

ة ف المهارات ال يتعلمها طالب الدراسات  س ن "التحدي". أما المهارات المك ح و المنافسة مع اآلخ الطم

ا و يتدرب عليها من أجل  سبها أثناءا العل ك د أن  ، وال  حث العل ا و مواصلة ال رحلته  مال دراساته العل

اته "االطالع"، القراءة  حث العل و أخالق ا و قواعد ال أنظمة الدراسات العل شمل اإللمام  ة، و العلم

ر"،  حث تقان اللغة اإل االمتواصلة "التط ب"، استخدام وسائل ال ة و مهارات الحاسب اآل "التدر نجل

ة  دان ة  –المتعددة: م حث". من المُ إ –مكت ة "ال ون ا: ل مكن أن تواجه طالب الدراسات العل عوقات و ال 

حوث، عدم الثقة  النفس  ة ال ب كتا أسال حث، الضعف العل و عدم االلمام  ع ال ار موض ع  اخت ال

اللغة اإل  ل الصحيح من المصادر الموثوقة، عدم اإللمام  الش حث  ، و القدرة ع ال ة و الحاسب اآل نجل

ع الرسالة هناك أسئلة عدم التف ة لموض س ال ع وقت و أقل جهد. و أ غ التام، الحرص ع إنجاز الرسالة 

ف  ض ع؟ هل س ة رسالة عن الموض مكن كتا : هل  ع الرسالة و  د موض ل تحد ة عليها ق جب االجا مهمة 

ك القدر  ذله من جهد؟ هل لد ستحق ما س ئا للمعرفة  مجال االختصاص؟ هل  ل ش حث و تعلم  ة  ال

ل ما هو مطلوب منك النجاز الرسالة؟ ختاما  ام  مقدورك الق ه؟ هل  ة  ،ما يتعلق  جب ع طالب و طال

كون لك  ل دوري، أن  ش فة ع الرسالة  ف أو الم لة الم : مقا ار التا ع االعت ا األخذ  الدراسات العل

ك ع ك، ال ات أداء خاص  اس لمؤ ة، مق ة الرسائل العلم تا حة ل قة الصح دة، معرفة الط  القراءة الج

ا لذلك، وضع جدول زم  ع  إنجاز الرسالة و أخذ الوقت ال ة مراجعها، عدم ال توثيق المعلومات و كتا

ف "جودة الرسالة" ارك :" ال يزال المرء عالما  محدد، المهم هو ال م. قال ابن الم س ال طلب العلم، ما  و ل

ه قد علم فقد جهل". 
َّ
 فإذا ظّن أن
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انص  ائح وتوجيهات لطالب الدراسات العل



   

   ة "ماجست ه أن األطروحة العلم   dissertation"  أو "دكتوراە thesisمما ال شك ف
ً
الغة  

ً
ة مثل أهم

ُ
" ت

ة  ف د ك جالة 
ُ
 ع  الصحيح، سأقوم ع ل العل الش  كتابتها  جب الحرص ع ا و لطالب الدراسات العل

ة من أجزاء  ار. تتكون أي أطروحة علم  االعت ع ؤخذ 
ُ
جب أن ت   ة وأهم النقاط ال ة الرسائل العلم كتا

 الملخص " : ة و  المقدمة "Abstractأساس ،"Introduction" الطرق المستخدمة  ،"Methods ،"

سخة ". الُملخص هو عConclusion"، الخاتمة "Discussion"، المناقشة "Resultsالنتائج " ارة عن 

وع  ة الم أهم دأ 
ُ
فضل أن ت ة ال تتضمن أي معادالت أو مراجع، وُ ة وُموجزة من األطروحة العلم ُمخت

 حدود  ح و تكون    ٢٥٠المق قة المستخدمة،   ٣٥٠إ حدد فيها الط
ُ
ة وت س د فيها النتائج الرئ

ُ
لمة، 

ار: ما هو السؤال الُمراد ط  االعت ع  السؤال المطروح؟ مع األخذ  ة ع  اإلجا  النتائج؟ ما  رُحه؟ ما 

 : اق التا الِس تب الملخص  ُ ة الطرق المستخدمة،   ‐١جب أن  ة مقدمة،    ‐٣عرض النتائج،  ‐٢كتا كتا

حث،  ‐٤ ة عن ال ة خلف ع األطروحة، كتا م موض : تقد  جزء المقدمة ع   ك عرض المناقشة. يتم ال

 من النتائج. الهدف من الد م موجز مخت ة عليها، تقد  اإلجا  تهدف إ  األسئلة ال راسة وأهميتها، ما 

ل فقرة مع  فكرة واحدة ل ام  ان و االل ة وواضحة قدر االم  جمل قص ار الحفاظ ع  االعت ع مع األخذ 

حة  المق ة س  الرئ نتاجات  االس د    الحرص ع  مع  المراجع،  استخدام ة ان رق  إم
ُ
 الط  النتائج. من

  ما  ات "  إجراء مراجعة لألدب  تحتاج إ مات للقارئ وال ارة عن مجموعة من التعل  ع المستخدمة 

شمل عرض  ف تم ذلك وال  ما تم فعله وك ار القارئ   اخ ركز ع
ُ
 ت ساطة  ذلك المصادر و المعادالت"، ب

ة بو  تا جب ال دا   هذا الجزء تحد ب استخدام هذە أي نتائج.   عن س ث ح ال ام  ح و عدم الق ض

املة  تم كذلك االستفادة ال  و  أو الما  الزمن الحا ك إما  ة األسلوب الخاص  مكن كتا ما  قة.  الط

ان  ذا  قها، و  تم تطب ة ال ل الحساب  جميع التفاص ار تضم  االعت ع ة، مع األخذ  ان من الرسوم الب

د إجراء  هناك برنامج  الُملحق. أما جزء النتائج فمن الج ه 
ُ
ا تضِمين كون ذلك مناس  مكتوب، فقد  حاسو

فضل  س العكس، وُ ناسب مع النتائج و ل جب أن ت   ات مع توضيح األهداف وال مراجعة لجميع األدب

ام  فضل الق ُ حاجة لمعرفة جميع النتائج.  ب النتائج لدعم األهداف، فالقارئ  قه ترت  ما تم تحق  ع ك ال

 النتائج حقائق  ع
ُ
قا، لطالما ت  تم كتابتها ُمس األهداف ال  جميع النتائج ذات الصلة  و انجازە مع تضم

فضل  ُ ات. أما جزء المناقشة  ح ُمطلق و فصلها عن التفس انات بوض م الب ست آراء، من المهم تقد ول

 نطاق واس ة ع دا ة ال  كتا س الحرص ع د من مناقشة النتائج ول األهداف، تأ ط   تضيق وترت ع ح

 القارئ  ة واخ ضافة نقاط لمناقشة النتائج الفرد م أهدافك مرة أخرى ثم قم ب دأ من خالل تقد تكرارها، ا

ظهر 
ُ
ات من وجهة نظرك، حاول جاهدا أن ت الفرض  جوانب عملك. حاول رط النتائج  مكنك تحس ف  ك

ط ال ف ت ة متبوعا ك ل ار عمل مستق أف  المناقشة عموما  ت  ت طرحها. مت 
ُ
 ق ات ال التفس نتائج 

   جزء المناقشة ع مله. احرص  أ وع  قدم ُموجزا للم ُ نتاج والذي  ه االس طلق عل ُ    قص ان نها ب

كون ا لما أمكن ذلك. أما جزء الخاتمة فاحرص أن  م استخدام األرقام والجداول 
ُ
نتاجك واضح تماما، ق س

ة أي  اح أو توص ه، واق ة العمل الذي قمت   أهم  ع ك جب ال  نتائجك.  ة  عنا ط والنظر  التخط

ة  ة الرسائل العلم ب كتا أسال حة   الختام، إن المعرفة الصح ع. و  مطلوب حول هذا الموض عمل إضا

ة دراسات طال ل طالب  ومهم ل ق قراءة   ُمتطلب أسا قها عن ط مكن معرفتها وتطب   ا وال عل

التخصص.  خاصة تلك المتعلقة  قة و ة السا  الرسائل العلم
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ة ة الرسائل العلم ة كتا ف  ك



   

    

 ا  المراحل  مختلف   ات  والطال  الطالب ستعد   ،  درا  فصل ل    انتهاء اب  اق ة مع لدراس

  ة. ارات النهائ س ممتعا اطالقا لللالخت  هذا األمر ل ُ عت  سأ ما   ف  منهم. ةد ث  أهم ع

ناسب مع   ي
ً
ا للدراسة، ضع جدو اف : امنح نفسك وقتا 

ً
ار. أو  االعت ع ؤخذ 

ُ
جب أن ت نصائح 

ك، وعدد الصفحات   لد ارات ال تب عدد االخت ة. ا ء للحظة األخ ك أي  قة دراستك وال ت ط

عد ذ ك.  ة لد ق ام المت جب أن تقرأها، وعدد األ   م عادات الال نظ لذلك.  ا دراسة وفقلك، قم ب

ك م مساحة الدراسة الخاصة  د من تنظ ا: تأ امل ،ثان ل  ش   ك مكنك ال ث  د من أن . ح تأ

 
ُ
مكن أن ت   ل ال  التفاص ه إ ــــح. ان ة وأن مقعدك م فا ما فيها ال قة  اهك الغرفة م ف ان

 
ُ
زالتها. ثالثا: خ د الدوقم ب ستع   ات راحة منتظمة ح ە. ال يُ ذ ف الدراسة ساعات ماغ ترك نصح 

لة، ألن ذلك مُ  ل أمرٌ ط  المدى الط المعرفة ع ب أن االحتفاظ  س ل.  رهق وكذلك  ه مستح ش

قة   استخدم ط عا:  را  يناسب أسلوب دراستك. ر روت  الدراسة هو تط ة   أهم  األ الجزء

مكن أن تكون المساعدات ال   ي، جاع ال ل خاص عند مراجعة مواد االس ش   دة  مف ة

 مالحظات  ل  بتح  قم ع،  الموض  عن الفعل    تعرفه  ما ل تب   ا ع،  الموض ة دا     الدراسة.

ل  ش  االستعداد  ي  جاع ال ساعد االس مكن أن  قة،  ــهذە الط . و  رسم تخط المراجعة 

 الطرق ف  عند إجراء االمتحان. خامسا: واحدة من أ  كب
ً
ة  التدرُ  عال  لالمتحانات  ب للتحض

 األسئلة  سيق  ت  ع  االطالع    ذلك ساعدك  س قة.  السا ارات  االخت  من م  قد  إصدار ع

د لك معرفة ما ت كون من الج اغتها، وس اس الوقت الذي   ا ضتوقعه وأوص ق ممارسة جديرة 

مسا ن  اتك لآلخ ح إجا . سادسا: ا ار الفع ح لهم تحتاجه لالخت عدة عائلتك أو أصدقائك، ا

ب تفهمك لإل  قس ط    سؤال مع ة ع  تك الخاصةجا  ص ل طعاما غ جب أن ال تأ عا:  . سا

الفيتامينات  ة   الغن ق تناول األطعمة  صحة جسمك وعقلك عن ط  حافظ ع  الدراسة. أثناء

رة. ثامنا:   والذا ك  ال  من شأنها تحس دة لك وال  من الماء، أثناء الدراسة  المف ث ب ال ُينصح 

ل القلق والتوتر. تاسعا:   وتقل ك  ال  تحف ساعدك ع  أثناء االمتحانات. فذلك  لالمتحانات وح

 
ُ
ص وقت محدد ق  قائمة مهامك وامنح نفسك م بتخص دأ جلسة دراستك، ألق نظرة ع ل أن ت ق

ل مهمة. إذا لم   وقتا محددا النهاء 
َ
 الوقت المحدد، ف ئا ما  ان هذا أفضل ِ تنجز ش ما إذا  ر ف

اٍف   قسط  ا: احصل ع ء آخر. عا    العمل ع دء   ذلك، أو ال من النوم،  وقت لالستمرار 

اء   الخ  أن ش  إ   ثما
ُ
سبق االمتحان، ت   لة ال  الل ة تماما. قد ساعات من النوم   مثال عت

ل  الم  شعر  ك  الطاقة وال ن تذكر أنك ستحتاج إ ل، ل ار لساعات متأخرة من الل  االستذ إ

ار.  ا  أثناء أداء االخت س،  وأخ  لما ا
ُ
 إجراء االمتحانات، ستجد الط   ة أ ك ت خ  تناس رق ال

  . أ قة للتحض تعلم أفضل ط س العِ اإلمام قال ، وس  رحمه هللا:" ل ظ، إنما فِ ما ُح  لُم الشاف

  لُم العِ 
َ
 ما ن
َ
 ". عف
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ارات ة نصائح لالستعداد لالخت  أهم ع



   

 
ُ

ِغض ث أمام الجمهور أمر مُ التحد عض، و درجة مزعجة لل ا و ب تحدثك قلق اجتماع النظر عن س

مها أمام الجمهور، فإن الهدف الرئ للمُ  س إ نقلها يتم تقد تحدث هو ضمان أن الرسالة ال 

قة واضحة ومفهومة و مُ  ة ط س ال ن  ، ول ل طب ش أ هذا  عض قد  ة لل س ال سطة. 

مكن لمعظم الناس، فإنه مشاعر عدم األمان و الثقة تط عليهم وقت االلق اء، ومع ذلك، فإنه 

اع وتطبيق  ق ات ة الرائعة عن ط م م العروض التقد ة تقد ف التغلب ع التحدي المتمثل  ك

 
ُ
: حاول أن ت ً ة نصائح و ارشادات هامة. أو  ع

ُ
م ما ت  حافظ ع تقد

ُ
ط د عرض س ل  ش ه 

ل  فوواضح،   ،
ً

م سه ان التقد  لما 
ً
ان الجمهور أ مالءمة مها.  ما  إلدراك الرسالة ال تحاول تقد

شعر الحضور  معلومات أ من الالزم، ف مثل هذە األوقات قد  ا: تجنب إغراق جمهورك  ثان

ث من المعلومات، ومن المهم أن تكون هناك  سجام مع المتحدث لو تم عرض ال الملل وعدم اال

ث حو حلقة وصل ب الجمهور  ة الحد دا  نهايته. ثالثا: حاول مشاركة الجمهور المتحدث من 

ح  ق ط تم ذلك عن ط أنهم جزء من العرض، و شعرون  استخدام طرق تجعلهم  وجذبهم وذلك 

متلك الناس اهتماما   
ً
احاتهم، عادة األسئلة، السؤال عن وجهات نظرهم، أو االستماع إ آرائهم و اق

ا  ئا تفاعل ا، لذا حاول أن تفعل ش عا: استخدم الصور أو الرسوم المتحركة  ١٠إ  ٧ل قص دقائق. را

 
ُ
ن ال ت ان، ول ة قدر اإلم ان لمة. خامسا: ك أو الرسوم الب غ عن ألف 

ُ
ن الغ  ذلك، فُرّب صورة ت

م أي معلومة ِ  ل أن تتمكن من تقد ما تقول، ق ل فّعال، صادقا ف  شغوفا ش
ً
جب أن تكون أو

فقِ  ،موضوعك ُمقدم إذا لم تكن كذلك، س ك  فقدون الثقة ف جعلهم  د جمهورك االهتمام، مما س

ل معقول،  ش ج من وراء المنصة  للمعلومات ال تحاول نقلها لهم. سادسا: حاول أن تتحرك و تخ

ة إ ال عض الحي ك، كن عفوذلك لجلب  وال تخف من النظر إ  ا عرض التقد الخاص 

ب ما، فاستخد الحضور، ستطيع أن تفعل ذلك لس ماءاتك إذا كنت ال  ك وتعاب وجهك و د م 

ماءاتك. س تل لما زادت إ لما زاد عدد الجمهور،  ة،   جعل وجهة نظرك جذا
ُ
عا: حاول أن ت ا

د ع عض القصص ا الضجر  د  ق  ل أفضل عن ط ش ق تواصلك مع الجمهور  ، وذلك عن ط

ساعد ع ترسيخ المعلومة الهادفة أو ال ة ال من شأنها أن تجذب الحضور و تجارب الشخص

ة محادثة، حاول أال  استخدام ن ات  م أفضل الخطا دا، يتم تقد الُمراد نقلها. ثامنا: كن محاورا ج

حا لجمهورك، استخدم أمثلة واقع
ُ
لالهتمام. تاسعا:  ا ة للحفاظ ع عرضك التقد مث ت

 
ُ
ر نفسك عن ؤ ست جاب أو السلب، حاول تط اإل ، سواًء  ة صوتك  العرض التقد ثر جودة ون

عض مقاطع  ، مشاهدة  شارة خب ئجار مدرب، اس ق أخذ دورة  التحدث أمام الجمهور، اس ط

ثف، ح معظم المتحدث  ل ُم ش ا: تدرب  ف تصبح متحدثا أفضل. عا ديو حول ك الف

، تدرّب المتمرس يت ل عرض تقد ل  تك أو األصدقاء ح  درون ق أمام المرآة أو أمام أفراد أ

ث أمامهم، فمن  حاتهم. ختاما، ح تصل رسالتك للجمهور عند الحد تحصل ع أرائهم ومق

، و  عرضك التقد  
ً
ستمتع أنت أو وري أن  ضال ه أ ستمتعون  م سوف 

ُ
 . ا الحقا ه
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 فن اإللقاء ومواجهة الجمهور  ارشادات 



   

 أدائه ف ما هو مُ تِص ” Learning Outcomes“م ُمخرجات التعل   توقع من الطالب معرفته وفهمه والقدرة ع

ط ُمخرجات التعلم  محدد، ودائما ما ترت  أو مقرر درا ة برنامج تعل  مستوى التعل   نها
ُ
 م و ت  مؤ عت

ها  درا اسها و مكن ق وط ُمخرجات التعلم أن  قها. من أهم   تم تحق اس للمهارات و المعارف و القدرات ال ق

 تمثل الجزء النظري ”Knowledge“و إدارتها وأن تكون ذات مفهوم. مخرجات التعلم إما أن تكون: معرفة  ، و

 وتتطلب الت ع مع ة، أو مهارة لفهم موض ارة عن جدارات مُ ”Skill“علم وتزداد مع الخ  ع ة من َس ، و

 
ُ
رها، أو ق مكن تط ة و مكن ”Ability“درة  التدرب و الخ ة تختلف من شخص آلخر و ة فط  موه ، و 

نامج  ة ثم ال ل  ثم ال الدرجة األو صاغ ُمخرجات التعلم مع أهداف الجامعة 
ُ
كون تنميتها. ت . ف فالمقرر الدرا

 للبناء".  سلسل الطب  "ال المقرر الدرا  من الجامعة و انتهاًء 
ً
ة دا ه ُمخرجات التعلم   عل ب

ُ
األساس الذي ت

ة أو  اسها، أو تكون واسعة النطاق، أو تكون كث مكن ق ة ُمخرجات تعلم أنه ال  من األخطاء الشائعة عند كتا

لة عددا. مخرجات التع : فِ قل ة و س  ثالثة أجزاء رئ ام الم تحتوي ع اس، ق ل للق العمل، عل قا لمتعلم 

ار أداء  ة  ،ووجود مع غة الفعل المضارع، كتا ار: استخدام ص  االعت ع جب اآلخذ  ة ُمخرجات تعلم  وعند كتا

مختلف اس هذە المخرجات  ة ق ان ن، إم م،  جمل واضحة ومفهومة، استخدام لغة مفهومة لآلخ طرق التق

م ُمخرجات التعلم   أما تق  كتابتها. الغة  ، وعدم الم  األ  ستة ُمخرجات تعلم ع د عدد أرعة إ تحد

"Learning Outcomes Assessment   تعلم الطالب و  فهم وتحس ة مستمرة تهدف إ  عمل " ف

ّ جزء الي م و التعل  تجزأ من عملي ات ا ،مالتعل نامج وتنقسم مست ، أو ال م حسب مستوى المقرر الدرا لتق

  أهداف المقرر، وع طة   تكون مرت  مستوى المقرر الدرا ة "الجامعة". ع م ، أو المؤسسة التعل الدرا

طة  ة "الجامعة" تكون مرت م  مستوى المؤسسة التعل مخرجات التعلم، و ع طة  نامج تكون مرت مستوى ال

 يُ  غرض األهداف العامة. ة  م امج التعل  المعلومات عن ال  جمع ومراجعة م مخرجات التعلم ع ركز تق

ستط ر، ماذا تعلم الطالب، ماذا   و التط  أ التحس مة ال  الق عمل، وما عد التعلم. يهدف يع أن  فت له  ض

د ماذا تعلم الطالب "معارف   تحد م مخرجات التعلم إ ف –مهارات  –تق تعلم ذلك "الطرق  قدرات" وك

ة   أو الشاملة، كتا ة د ارات التقل  مثل االخت ة ا  م م:  التق   ستخدمان قتان   وهناك ط المستخدمة"،

ة،   الشخص الت  المقا انات،  االس  مثل ة ا  م  و غ ة، م  العروض التقد ــــع،  المشار  المقاالت، التقارر،

ف. المصفوفات "  مجموعة Rubricsمعدالت التوظ  المستخدمة لتقي"   واضحة من المعاي ع مع م ن

 من أشمن العمل أو األداء، 
ً
س ش م، ول  إجراء تقي م معاي  عمل  ،ال التقي د معاي ُ ل،  سج  أداة 

 من الُمعلم والطالب. 
ً
 أداء ل  كذلك مؤ ف، و  ضع ار، من ممتاز إ ل مع  عن درجات جودة ل ع

ُ
وت

جب    " المصفوفة ة ص  تلخ  تكون:  بِ Summativeأن  الطالب،  معرفة  حول  معلومات قدم
ُ
 ت ة " نائ

"Formative" ة م  Evaluative" تقدم معلومات حول نقاط القوة والضعف لدى الطالب، تقي
ُ
 " ت

ُ
رق وفر ط

 ال 
ُ
مات ت ة "شاء تعل م ل أفضل، تعل ش ل طالب  اجات   Educativeناسب احت

ُ
فهم حول " ت زود الطالب 

 
ً
 أنها أداة فعالة ل من فوائد استخدام المصفوفة  ة تعلمهم. وت ف ما أنها أداة  ك م،  من من التدرس والتقي

 . ة توقعات المعلم ة للطالب لتلب ، أداة توجه ة أداء الطالب، تجعل التوقعات واضحة للمعلم  ومراق تحس

ة: معاير "المصفوفة تتكون  س وحات "Scales"، نطاقات "Criteriaمن ثالث أجزاء رئ  ،"Descriptors"، 

 جدوٍل  عها  وضع جم
ُ
  ت

ُ
ة "واحد، وهناك نوعان من المصفوفات: ش ة "Holisticمول ل ". Analytic" و تحل

 يتمكنوا  اك الطالب ح ات، إ ح، استخدام أرعة مست ساطة، الوض ال سم  جب: أن ت ة مصفوفة  عند كتا

ام بت ها، الق م مخرجات من إدرا  تق  الختام، إن استخدام المصفوفات  ل دوري.  ش رها  لها و تط عد

  جدا  التعلم مهم
ُ
  أنها ت

ً
 أداة   عت

ً
  فعالة

ً
 توضيح ما هو مطلوب من الطالب،  ل ساعد ع م،  م والتقي من التعل

ة أداء الطالب.   ومراق  تحس ساعد ع  و
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م مخرجات التعلم  تق  استخدام المصفوفات 



   

    

 انتاج اإن     عامل رئ ةالرأس المال المعر ار،  قتصادات المعا خاصة اقتصاد االبت لو ش
ُ

 

ة    الستقراء عامل مهمالعولمة االقتصاد م العا دفعالعولمة تعزز المنافسة، مما ، نظام التعل  س

قاء ضمن أع الجامعات للنضال من أجل   ة. عالمالف انتصال ال م الجام كون التعل جب أن 

د مُ  ل ج ش قوذلك  ،رؤىتحقيق النجازات و اإل  إلحراز نظم  ة  عن ط ة التحت م الب إعادة تنظ

م ر  وتصم م  وتط ا معالتعل اجات  تماش ل دوري. المجتمع و احت ش  أنواع  تحديثها  الجامعات 

دة من المؤسسات ومصانع  ار أللف  ف ل لها ال داع العقول  ،ال مث مكن تطبيق شغف إ ث  ح

مة الت  العظ  حل المش ز لع ةتع ة ةواالقتصاد التنم   . واالجتماع مؤسسات  الجامعات 

 المعرفة  و ن  بتك مة  مل ة م اد  أ ،   من  والمجاالت  مجموعة  وتتضمن التخصصات ،

ها من البُ  ات وغ ات والمكت  المخت  أع حث ع م وال التعل سمح    ة ال ة المناس  التحت

 مستوى ممكن .  ل كب ش   ث للجامعة  الحد  المفهوم  تغ  لقد  جامعة دتبا،  من  تحولها  من اًء

 جامعة  ة إ ك ا مع الحفاظ الس دة اقتصاد  مصنع لبناء المعرفة المف انتقالها إ مبتكرة، انتهاًء 

  .  وعل مركز ثقا  دورها  ة  القوي حيويال محركال  الجامعات ع  والتنم ار العال لالبت

ة م هناك حاجة مُ ، ومع ذلك فاالقتصاد اق العولمةو لحة إلعادة تنظ  س   م الجام ر التعل ، تط

  ار  ف ز االبت ادة  . المفتاح لتع ة ور م اد ــــع األ ر ثقافة المشار ة تط تتحمل الجامعات مسؤول

ة  واقتصاد ة  واجتماع ة  ثقاف ئة  ب ب  ت  الجامعات أن جب ع    تكون المعرفة.  أن د من  ال  .

 من المجتمعال  الجامعات جزء  يتجزأ التا  و  س،
ُ
 ز عز ت    من خالل من دورها ة المشاركة التنم

 
ّ
ل خالق ش جب أن تعمل الجامعات  ة.  ا  استعداد لتحمل المخاطر لتصبح  الم وأن تكون ع

 للتحول  دة من نوعها   . االقتصاديقوى أ ئات ف  ب   لطالبلجب توف ات ح كونوا  والطال

ن عاب مجموعة واسعة من المهارات"مفك  اس  عاتق الجامعات  . والقدرات " قادرن ع قع ع

ة   الجودةمسؤول م عا م تعل  ، تقد  مدى التأث  ع  بناًء ل أسا ش ف الجامعات  يتم تص

نجازاتها  ةو م اد  االعتمادات األ عدد س   ول ، .   م  التعل  برامج ةجب مراجعة  والخطط الدراس

ل دوري للتحقق من مدى مالءمتها وفعاليتها  ات مع  ش  هناك تكون جب أن . سوق العملمتطل

ة ومستدامة اف ات  ان مكن أن تنجح ،م   ال  د  ل أو التقلب الشد ة التم  أساس عدم كفا ع

ة مع مرور الوقت.  ان   الم ــل دور الجامعات مهم جدا  قــاتاالتح ة ملموسـ شــافات إلــى تطب

 
ُ
 ت اجـات  ل ة أو سواًء الجهات ذات العالقة "احت س خاصة"حكوم مع  ،هم فـي إفـادة المجتمـعامـا 

ة  ان ـل ام ـةالتح ـات إلـى فـرص تجار حـاث  . واعدة تقن ـل دور األ ضا حاجه ماسة لتفع هناك أ

د منهـا المجتمـع.  سـتف ـم ملموسـة  ـة فـي الجامعـات بنقلهـا إلـى ق  دور الجامعاتمــن ختاما،  العلم

ة    ة االقتصاد ق التنم ثمار عن ط شــري وافـي  االس ــة ال رأس المــال ال اتــه وتنم ســتفادة مــن خ

ــه حتــاج إل ــ مــا  ــم اقتصاد  ". ما أفقر الذين ال ثروة لهم إال المال "ة، مــن مهــارات وق  
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ة ة االقتصاد  التنم  دور الجامعات 



   

 أصبح 
ُ
الجودة ع خاصةٍ االهتمام  م العا و  ا و مهما  التعل ا أساس مع الحرص ع ضمان  ن

ان من  ا عت ال
ُ
ات  اإلطار العام إلدارة الجودة الشاملة. ت ذ اإلس دارة األداء والتنف الجودة و

م العا  العالم،  ظم التعل
ُ
 و أضخم ن

ُ
ة ذات٤٧٠٠م أ من "تض م مستوى متم  " مؤسسة تعل

ة مجتمع، و أ من "٥٤١جامعة و " "٦٨٦بواقع " ل ة أو تدرب متخصصة. ٣٥٠٠"   ة تقن ل  "

انيون ع الدخول  ع العولمة و المجتمع المب ع أساس المعرفة، فمنذ  ا ولطالما حرص ال

ار  ة مع األف ة و األورو ك ة األم ة الغ ار ال خلط األف انيون  ا سعينات قام ال ة ال دا

د  ا ف ا جة "نظام  انت الن ة، و م العا هناك.   الوطن من نوعه" ساعد ع إصالح التعل

ت  ش ة، وال أ سها: الجامعات الوطن ان، تنقسم الجامعات إ ثالث فئات ع أساس تأس ا ال

ة  ل الهيئات العامة المحل سها من ق ة، الجامعات العامة، ال يتم تأس ان ا ل الحكومة ال  من ق
ً

أص

ة الع ل المؤسسات أو المؤسسات الجامع سها من ق امة، والجامعات الخاصة، وال يتم تأس

 : ة األرعة  الجامعات، و م األساس ة ع ترسيخ المفاه ان ا ة ال ة. اعتمدت الحكوم م التعل

حث العل أ مُ  م و ال ، جعل أنظمة التعل حث العل م و ال ز النو للتعل رونة لضمان التع

ة  ذها، تنُ استقالل ة صناعة القرارات و تنف ل عمل سه ة اإلدارة ل ع الجامعات، تحس الُب

ال.  م متعدد األش س تق ق تأس حث العل عن ط م و ال ر المستمر للتعل الجامعات و التط

: المهمة و األهداف،  م و  للتق
ً
ة ع احدى ع مجا ان ا ركزت هيئة اعتماد الجامعات ال

م  ة، الهيئة تنظ حث شطة ال ة، األ اسات القبول و ممارساته، المناهج الدراس حث، س م و ال التعل

ة،  اة الطالب، اإلدارة الجامع ة ومصادر المعلومات، ح الت و المعدات، المكت سه ة، ال التدرس

ة الدول ز القدرة التنافس ة ع تع ان ا م. لطالما حرصت الحكومة ال ة و التق م الرقا ة للتعل

د من األساتذة الدولي  العد ب  ح ، و كذلك ال ة للطالب الدولي ئة جاذ م ب ا وتقد ا العا ال

 ّ ة  مجا خ   الذين يتمتعون 
ُ
ة.  ة المتم حوث العلم م و  ال ف التعل ال ش التقارر إ أن ت

شة ن أخرى المع ان أع من تلك الموجودة  أما ا مكن للطالب  ال ئة  ، ومن المهم تهيئة ب

م والثقافة  ة، سعت وزارة التعل قا لهذە الغا ك ع الدراسة، وتحق ا لل األجانب فيها االستقرار مال

ة وقدمت  ان ا ة للحكومة ال ئة لقبول طالب المنح الدراس ة لخلق ب اضة والعلوم والتقن وال

ة للطالب الدولي بتم اإلضافة مساعدات مال ة واإلعفاءات.  ض الرسوم الدراس ل ذا مثل تخف

ل  ة للطالب الدولي بتم م مساعدات مال ة بتقد ان ا إ ذلك، قامت منظمة خدمات الطالب ال

ة المدى  الخارج "برنامج  شجيع التعلم" ونفذت برنامجا لدعم برامج الدراسة قص ذا "منح ل

ا ادل الطالب".  ال ل رئ إ ثالثة أنواع: دعم ت ش ل الحا للجامعات  ان، ينقسم التم

ة للطالب.  ة، والمساعدة المال حث شطة ال ة لأل ة، والصناديق التنافس ل النفقات األساس تم

ة تعت معاي شاملة، و  ان ا ة ال ُمن  ختاما، إن المعاي ال تم اعتمادها  التج مهمة االعتماد ت

اد ص أو اعتماد فقط. وترتكز معظم األ عطاء ترخ ر و التحس المستمر وال تكت ب  ع التط

، و  الدرجة األو ة  حث ز  ار الجامعات مؤسسات و مرا ا ع اعت ا المعاي  نظام االعتماد ال

: "ال يو  عجب ل  ا جم ا ة فقط. وهناك مثال  ك ع المهمة التدرس جد شخص ال يتم ال

، الجميع يرتكب أخطاء".   مثا

 
م سلسلة مقاالت د. سطام  دال ة ع ة والثقاف  العلم  ( المد  م) ٢٠١٩األو ١٦

 وضمان الجودة اد  االعتماد األ ة  ان ا ة ال التج



   

    

  عت  العالم،  ُ ة  م  فنلندا أحد أفضل األنظمة التعل م  ة فقد نظام التعل حولت اإلصالحات األخ

 نظامهناك  م إ تج طالب نظام التعل  سعادة ي   .أ ما  د  ف ة سأقوم  أدت  عوامل أهم ثمان

   إ  فنلند تم م   التعل  نظام :
ً
 أو  ا.

ُ
 التت  لنظام ة اجات المعلم أساس معد احت  لذلك تقوم عل ،

ام المجتمع   تقدير واح ة، إضافة إ ة ومعن حتاجه المعلم من موارد ماد ل ما    الحكومة بتوف

ل ذلك  من   .الفنلندي ق  العام  ٦٠٠كذلك، ال تتجاوز عدد ساعات التدرس أ ساعة للمعلم 

 جميع   بتوف ع  "صندوق الطفل" الذي  ة بتوف ة الفنلند  تقوم الحكوم ا:  ثان .
ً
ام   الدرا

 مستوى   أع ة ع  روضات مجان  توف  عامهم األول، إضافة إ ة  س مستلزمات األطفال الرئ

 من ا
ً
ة  المدرسة. ثالثا: دا ل الدخول إ  العام السابع ق ارات موحدةلعام األول ح  ،ال توجد اخت

م  م. اليتم تقي ل وزارة التعل ل عام من ق ش بع تقدمهم  تم ت  أساس فردي و ار  طالب ع االخت

ة.   المرحلة الجامع ل االنضمام إ ة وذلك ق د هو لطالب المرحلة الثان اري الوح ل عام، شاإلج

 وجود   الطالب ألداء أفضل ما لديهم.  ساعد ذلك إ عا:  ضغط أقل ع  المنافسةرا ، التعاون ع

ةيُ  دا  والتعاون منذ ال  العمل الجما  ع  فنلندا    التعل   . ركز النظام أع ال توجد قوائم 

شط الطالب أداءً  ل  ش  الطالب  شجيع التعاون ب تم  ئة من .و ام والدعم  هذا خلق ب االح

 ، ادل  سعادة.  الطالب وجعلالمت ة، أ  أول ات  نات، ركز نظام خامسا: األساس منذ الثمان

 جعل  فنلندا ع م  ات التعل   األساس  مثل: تهم، ة، سواء أول ة الصح ات الطعام والرعا وج

ة، واإلرشاد الفردي ة أو العقل دن حال   الطالب ولحص ساعد ذلك ع . ، اللعب والم  دعم ذه ع

 دراساتهم وتحقيق أفضل الدرجات الممكنة.  خاء  االس سادسا: وجسدي أفضل، مما سمح لهم 

دأ متأخرا،  دأ األطفال الدراسةا ة  النظام الفنلندي، ي ، اليوم عض ال د من  مـتأخرا  مع الم

  صبح األطفال أ اح،   الص  للتعلم النوم والوقت لالستعداد 
ً
  .تق

ُ
لة ت ات الراحة الط وفر ف

ات الدراسة  ع األقلوف عاب المعرفة دون  ه الس حتاجون إل  ، لألطفال الوقت الذي  ع هذا 

الفعل فهما  سبون  ك  من مجرد تكرارها أن األطفال 
ً
د لون، وعدد  .للمعلومات  عا: معلمون قل سا

 أطالب أقل،  ة تع ب   الطالبن الفصول ال حصلون ع   جرعةال     نفس الوقت. واحدة 

 النظام الفنلندي، يتم  اجاتهم  ترك ذ واحت  التالم التعلم حول المتعلم الفردي. يتعرف المعلمون ع

  ة  الشخص دا  وتطورهم. ج  تعلمهم    أفضل وجه  ع  من دعمهم  يتمكنوا  تطبيق  ح ثامنا:

 ت  تم اللعب،    التعلم ة ج ات  المدراس اس  تقوم .  المنهج الدرا  من ح كجزء  اللعب والم ضم

   إن  ختاما،  المدراس.  داخل  األطفال سعادة  تختص  ة  للرفاه  فرق ف  بتوظ ة ة الفنلند العمل

ة  م أنها التعل   ة، ِط تحركة ومُ مُ دائما ما تتم اة والمجتمعاتتغ ورى أن  ،قا لتطور الح ومن ال

   الحت ا آلمالها وتطالعتها ساير التغي م محققا لطموحات األمة، وملب كون التعل اة ل الح الواقع 

ا، وازدهارا   رق اة أ ا . " ح  فنلندا: نحن ال نملك ذه ن لدينا تعل طا،وال نف قولون   م". ول
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 ودورهما حث العل م وال مدى تقدم مستوى التعل قاس حضارة األمم 
ُ
ة تحقيق   لطالما ت  التنم

ة  التخصصات  االقتصاد  ش ا من أران المعرفة  عد ركنا أساس ُ   حث العل ة. إن ال واالجتماع

عة المختلفة،   تجعل الدول تتطور   وأحد المجاالت الهامة ال الت ال ل المش   وتتغلب ع

ة طرق علم د هو، إتواجهها   الجد ر.  ذ أصبح محرك النظام العال  والتط حث العل حث  ال ال

ة،  ر وتعميق المعرفة العلم نتاج وتط  ب ع  التعلم والذي  س  هو أداة لبناء المعرفة ولت العل

ثمار"هو س "اس حو  ترفا  ول ا. إن إجراء ال م اد  تقدم أ ة  ج ات ورات اإلس  من أهم ال ث 

  حث العل افة. أساس ال ن للمجتمع  ، ول مي اد س فقط للطالب واأل ة ل  مطل العلوم، ف

قة   المعرفة السا ل الصحيح، ذلك يتضمن العمل ع الش ساب المعرفة واستخدامها   ا من 

 لطالما خصصت الدول المتقد دة.  لبناء معرفة جد حث العل  ال اتها لإلنفاق ع ان مة من م

 من  ة األو ة المرت ك ات المتحدة األم ، تحتل الوال ل المثال ال الح  س ــــع مصادرە، فع وتن

  صل إ لغ سنوي  م ر   والتط حث العل  ال  إنفاقا ع  الدول األ ار دوالر، أي ما  ٤٨٧ب مل

 الناتج  %٢٫٨١عادل   من إجما ث تنفق حوا ة ح ة الثان  المرت    الص ، وتأ  ٣٦١المح

عادل   أي ما  ا، ار دوالر سن   %٢٫٠١مل ان ال ا  ثم ال ،  الناتج المح  من إجما تنفق حوا

عادل  %٣٫٤٧  أي ما   الناتج المح ار دوالر  ١٦٠٫٦من إجما  ذلك، مخصصات مل  إ
ً
. إضافة

 الدول ال   حث العل ا. ال ل ثالث سنوات تق عد آخر، إذ أنها تتضاعف  متقدمة تزداد عاما 

ة مستقلة ومشجعة لذلك، إضافة  ان ص م  عدم تخص  إ حث العل  ال عود قصور الجامعات 

 افتقار   ذلك،  إ  اضف  ومعقدة. لة  ط  إجراءات ستغرق   ة حث    منحة  ع  الحصول  أن إ

 وجود فرق متخصصة عدم  ذات  الجامعات  دة  الجهات المستف  إ حاث ونتائجها ق األ س ب

  حث العل  دعم ال اب دور القطاع الخاص وعدم مساهمته   غ دورە أدى إ العالقة، والذي 

ات   والمخت ا الم ة  حث ت ال ش  الم ا ع ا كب  يتطلب إنفاقا مال حث العل ل فعال. إن ال ش

وادر ا ل ال  تأه اتها، عرف وتجه  الجميع  ة. ة والعن  الحوافز الماد  توف رها، ة وتط أن ل

  العلماء، معاقل و العلم، محاضن   الجامعات  إعادة  وصان حتاج إ جري   أن ما ار، غ األف

ة   العلم ئة  الب  وتهيئة حث العل  ال  تصحيح مفهوم   خاصة  المجاالت و  ش   ه النظر إل

   فلنع ة لذلك. ل الخص الش  معالجتها   ولنحاول ع عض المهام  أداء    أن هناك تقص ف 

 من   أهمها.  من ، حث العل  ال ط واستمرارة ش  لت  الالزم  الدعم  ع  الحصول  عدم الصحيح،

ان  م ة   الدول المتقدمة، األهم ه  ما هو معمول   
ً
 أسوة حث العل ة لل ات سخ ان ص م تخص

 أ حث العل صبح ال   ة. ح ة وطن أنه حاجة  ول   حث العل ال ة االهتمام  من أهم ختاما، ت

   مستدامة ة  وتنم  معر  اقتصاد  لبناء ة ومفتاحُملحة ر المؤهلة التنم المجتمع،  وتقدم لتط

اة". "  أسلوب ح حث العل  ال
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ارة للفرد   ة واالبت داع ة القدرات اال  تنم  ع  التأث طة دوٌر هام  ئة الُمح كون للب دائما ما 

 من   إما أن تكون عامل هدم أو بناء، والمجتمعات تحتاج إ ة، ف د ە التقل قة تفك  ط وتغي

ة  داع ئات إ شاء ب  إ ساعد ع ة  د  تقل ل مختلف واتخاذ قرارات غ ش    التفك لديهم القدرة ع

 مع   و ف قها دون دعم ما قها أو تطب صعب تحق   ار من األمور ال داع واالبت  إن اال ة. جاذ

ات و المع جاد الحلول للتحد  تحقيق اإلنجازات و ساعد ع ق عمل   وجود ف وقات. ورة

قة  ط الت  دة أو حلول لمش ار جد جاد أف  استخدام وتطبيق المهارات إل داع هو القدرة ع اإل

 أرض  لها إل ة وتح داع ار اال  استخدام األف ار فهو القدرة ع ار وحلول"، أما االبت ُمبتكرة "أف

ار الناجح  االبت ذ وتطبيق". يتطلب االنتقال من الفكرة إ ا من الدعم والتعاون،  الواقع "تنف قدرا كب

   ذلك ح مكنهم إعادة المحاولة واالستمرار  شجيع،  ة وال جاب اال   كون الناس محاط فعندما 

 تهدف  ار نوعا من أنواع الثقافة الشاملة وال داع واالبت  ثقافة اإل عت
ُ
ة بناء فكرة. ت دا   الوصول إ

ز و تط  تع قها  المقام األول إ ذا ما تم تطب  و ارات داخل أي منظومة، داعات واالبت ر اإل

 أجل   من  الجميع.  ع جا  ا  ذات مردود ة  تنافس ئة  ب  بناء  إ  تؤدي  فإنها  الصحيح ل الش

  سو جب دعم م ارات مستدامة،   ابت لها إ ار وتح د األف ة وتول داع االستفادة من القدرة اإل

 ي زهم ح  وتع  زادة المنظومة ة،  من ناح  يتطلب،  وهذا ة، داع اناتهم اإل ر إم  تط   تمكنوا

ئة  شجيع ب ة أخرى، إدارة و ة، ومن ناح ر المعرفة التخصص ة لهم من خالل تط داع القدرة اإل

ب  أسال    المعرفة  ِقلة ن  ل  الجميع، ها متل   درة
ُ
 ق ل    معينة،  لفئة ازا س امت  ل داع  اإل ار. االبت

ات اال  ادة وأساس  ب جا ل إ ش ار   االبت ة  ما تتأثر الرغ ة.  داع ا ما تمنع القدرة اإل ار غال بت

 استعدادا لتحمل  النفس وأ  ثقة  داع مع من هم أ  و اإل ظهر التم ث  ار، ح  االبت القدرة ع

 لديهم القدر  دع ار دون وجود ُم مكن طلب االبت ا. ال   تحف  مسارات المخاطر واأل  ك ة ع

ساعد   أرض الواقع، و ارات ع  ابت لها إ ار وتح ر األف ة والعمل من أجل تط د  التقل التفك

س ثقافة تتأصل مع مرور الوقت. تتطلب   تأس ار ع داع واالبت ئة تدعم اإل  استحداث ب  ع ك ال

 المنظ  مستوى   أع اما ع ار المستدامة ال ر ثقافة االبت  مشاركة وتط ومة وذلك للحث ع

داعا  ات إ  ال  أ كة جوجل من ب عد 
ُ
ل المثال، ت  س ل مستمر، فع ش ارة  ار االبت األف

  ل موظف ينفق حوا قة أن  حق شتهر  ارە  %٢٠و  أف ار والعمل ع  االبت من وقت عمله ع

 يُ   ألنه ة  للغا
ً
 فعا  اإلجراء  هذا عت  وُ  الخاصة، دا  اإل  الجانب ة  أهم  ع  الفت ل ش ركز 

ئة  ر نحو ب  و التط ارة التغي  االنطالقة ل   دا  اإل شجيع التفك  مرحلة  عت
ُ
اري. ت واالبت

 منتظمة أو  ق عقد لقاءات عصف ذه  عن ط
ً
مكن تحقيق ذلك مث ارة أفضل، و ة وابت داع إ

ار حث عن حلول ابت قات تختص عن ال  المفتاح إلطالق القوة مسا  ختاما، ل محددة. ة لمشا

قة  ط   ر المهارات الالزمة للتفك ة و بناء وتط  و السلب افحة الروت م دأ  ارة ت ة و االبت داع اإل

 ."
ً
فكر أص ُ س هناك من  قة واحدة، فل ط فكر  ُ ة، "إذا الجميع  جاب  مختلفة و
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اتنا  نواجه     ح ل ال د من المشا جاد  نعمل جاهدينالعد  إ لها. الممكنة أفضل الحلول  ع

  التا لمو   مكن،   الت ال  زادت المش   حلها  ا ،   ذلك أفضل، ان حت لما  اةوأص  أسهل.  الح

   لة   معهود  ل موقفالمش  أنها عبء عندم. معه التعاملصعب  غ لة ع  المش ، ا تنظر إ

قة تفومع ذلكفإنك تتجنبها.  ت ط قة للنمو ، إذا غ ات كط ك لعرض التحد ، فستكون أقل ك

جاد حل.  شأن إ جاد أفضل الحلول. توترا  ب ومهارات إل الت أسال عتقد معظم  يتضمن حل المش

كا  عل   ا أن تكون ذك لناس أنه يتع ة ل دتللغا الت ج حا حل المش س صح ن هذا ل . عندما ا ، ل

لة ما تفه  حلول رائعة. م الخطوات المختلفة لحل مش تمكن من التوصل إ مكن لخرائط  ، س

 العقل لة وحلوله صورة، و ة للمش  ا امرئ ساعد  ادة اللممكنة، أن   ز ط الدماغك ش ادة وز وت

 القدرة ع دا  اإل ار للحلول.   التفك د من األف د الم   حدوثعند  وتول ك لة، ال تحاول ال مش

  عليها  ساعدك ع جاد ألن ذلك لن  . ، قدر المستطاعا حاول أن تظل هادئعوضا عن ذلك،  . حلإ

لتك حا ط مش س حث ول ت  الحلول ضحو أسهل و أعن ثم ا اء ، ان تكون األش  من األح  كث

ة.   إنتاج  األ طة  س  لت ا من المهم أن تظل متفتح ال دا  اإل ز التفك مكن أن يؤدي ع ، والذي 

 حلول محتملة.  ك  إ  أسل دة.  ونظرتكحاول تغي قة جد ط اء   األش ارات مثل استخدمإ  : ع

ل لوأ"ماذا لو"  ل خالق و  ،"و "تخ ش    التفك شجيع تقوم بهذە المصطلحات تفتح عقولنا ع

ة مثل الحلول.  ح"ال أعتقد : تجنب استخدام لغة سلب س صح امل مع حاول أن تتع ". ا " أو "هذا ل

دة دون  قة محا ط الت  ماستصدار المش د رك. مسبق ح  تحد لةالز ع  مش ، والحفاظ ع

ة.   للغا  األمور معقدة  جعل  وعدم شاف  الهدوء  ال ة احثون منهج  النفس وال حل طور علماء

ةمست دأ هذە التقن لة. ت اسم دام ألي مش شار إليها عادة    د "التدورة حل المش"، وال  تحد  ،

لة   المش
ً
ء أو ل  عد  كون.  مكن أن   موقف واحد  ،  ل متعددة  مكن أن تركز هناك مشا ، و

 الخطأ   ع  حاول  األ ،  األعراض عن لة ب. اسفصل  المش د  تحد  عد ن  بتك  قم ة، ج ات  إس

 ممكنةالالحلول " ارات" و  خ ار متعددة للحصول ع أف ة الخروج    من خالل . مناس جمع أ

ة. قدر ممكن من المعلومات جاب جة إ  تحقيق ن د من فرصك   حل ، فإنك ت ، مجرد التوصل إ

 تتمكن من ت اس ح  للق
ً
رە قا كون الحل الذي قمت بتط جب أن  م ما إذا راقب تقدمه.  قي

 وجه صل إ كن األمر كذلكان  لة. ته أم ال. إذا لم  د ة  ج ات ذ اس  تنف ضع األنا  ، فقد تحتاج إ

ا   جان ن. ح مفردك، واطلب مساعدة اآلخ لة  ن ، فإن العم لو تمكنت من حل المش ل مع اآلخ

ار  جلب أف دة و  ا مكن أن  ل نفسك.  وجهاتجد  ذلك نظر لم تكن لتطورها من ق ، اإلضافة إ

ك ما  أن لد ز االعتقاد  طة لتع س قة  نجازاتك. إنها ط ص الوقت لالحتفال ب  تخص تحتاج إ

م  أي موقف صعب.  ام الذاتلزم لالنتصار ع منحك دفعة الح ك الثقة  ،ا أنه  كون لد ث  ح

 
ً
د   ا ل م ش ل  لة المطروحةغ  من تجنبها.  معالجة المشا ، ال ض النظر عن حجم المش

د الت  ة حل المش ر عمل   ا منحك تط ضا ع ساعدك ذلك أ نارة. س  اس  اتخاذ قرارات أ

  ات وقتك ح د أول  ما يهم حقتحد ل ما هنالك  . ا  تتمكن من العودة إ قري،   ع س األمر أ "ل

  ة أ ل لف ت آ ‐أطول" أجاهد مع المشا شتاينأل  . ي
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ُ
 ت  عت ادة فن تحف  فرد ال لهاموا الق ن ع كاآلخ ئد الناجح القا . للعمل من أجل تحقيق هدف مش

تأثر  ؤثر يُ  ن و ه، اآلخ ام الذات  لد هاح ادرة و روح  ولد  الم امالقدرة ع تعلم االل . استمرار  و

 أن الثقة  ئد الناجحدرك القاُ 
ٌ
قه عامللذلك سب، ت ام ف  تتأصل  اح الثقة مع مرور فيهم ح

ادة إن العادات ا. الوقت  مفتاح الق ادة تتضمن: ، الناجحةلناجحة  ة واضحة الق تقاسم  ،وضع رؤ

ة مع اآل  نالرؤ  المعلومات والمع ،خ بتوف ق الالزمة رفة واألسال ست ف ،ها لتحق ة ل خلق رؤ

ل المعلومات من مجموعة واسعة من المصادر. ل  ،مجرد مسألة وجود فكرة  جمع وتحل  القدرة ع

ه  كون الناجح  القائد أن مما ال شك ف ط أن  دعش  ا و م  دائما عمل و  ا متم  وتغي  تحس ع

 األفضل  إ  النتائج  مسار  وا،  وضع    مهاراته  تظهر  من  هو ذ  وتنف عةعداد  و  ومتا الخطط

ات  ج ات ادراتاالس  أن هناك أشخا . والم   صا  ح ة أ اد قدرات ق عة الحال  طب يتمتعون 

حوا قادة  ص ف  مكن للناس أن يتعلموا ك ن،   مهارات معينة. ناجحون من اآلخ  من خالل تحس

 
ُ

 أن تكو  ل إ ادة تم  أن الق  الدراسات إ ة ش س ة ب كون من لذلك ،المائة فقط  ٣٠ن وراث ، س

 الِح   مة ار  االعت ع    واألخذ ةالنظر اد  الق  المهارات  وصقل ة  وتنم   مثل:  تحس التفك

  ات  االس ط ،  التخط ذ،  والتنف اتاإلقناع والتأث  األول  إدارة ض المهام،  تف ،   ث  ال ها  . وغ

 للقالتواصل الج  أسا ق العمل إذا لم يتمكن ،الناجح ائد د هو عن هو  ما  ومعرفة من فهم ف

جب فعله وسالمطلوب منهم عرفوا ما   ، فلن 
ٌ
  ت   االنصات . من ذلككقائد عا د هو من ب  أهمالج

 ، المهارات ك  ال ع د من و واالستماع  وهذا  تجاوز وجهة نظرك الخاصة والتحقق من فهمك للتأ

مسقوم القادة دائما ما  دقتها.  حثالناجحون  تعلم فن الموازنة و طر والفرص، عن المخا ا ح األفق 

   الفوائد  ب ةالمستمرة ل  المستق  والنتائج  واالحتماالت .   عملك كقائد  من  جزء   من   ناجح

ق عملكمساعدة   التطور  ف ل مستمر ع  ش   فضلاألصبح ح تم عمله. و ما  القائد الناجح  ف

ق العمل،  شجيع وتقدير ف ار   االعت ع أخذ   الناجحالقائد هم.  يتحقق النجاح إال بال فجب أن 

ناء الثقة لديهم مستعد لتحمل المخاطر  ق العمل و جد مع ف عندما تفهم األفراد الذين  . والعمل 

كث ك فهم أعمق  كون لد ق، س لون الف انإل  ش ل فرد فيهمم  ت ،ات   ح ل شخص   ع

فعلونهمساحته.  حب ما  د من أن الجميع   ، تأ كث ق واحد أسهل  اء كف جعل تحقيق األش ، هذا 

   تعي ع ان المناسبهذا   الم ق العمل الصدق تذكر دائما أن  . الشخص المناسب  يؤدي مع ف

ة أفضل.   إنتاج دا  يتابع الناجحالقائد  إ لل  ج   ال و  ملل و أدون  ك  ، فقد ال ضع الهدف النها

ان ار  ع شجعلطالما ،  الحس داع واالبت د أهداف واضحة ف القادة الناجحون أن تحعر  . اإل د

ة التقدم  ة، ومراق الغ األهم ل دوري أمر  عملون عش ل  و لمشالتح  فرص ا ق.  تألق إ  للف

ة المطاف، تذكر  جب فعلأن القائد الناجح ال ُ  نها ما  ن   اآلخ ف يتم ذلكهخ ل ك  شعارە:  ،، 

 ا" ة  ةال لتحدي،الرغ التحدي" القدرة تحدي،لل جاه  الفوز   . ع
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اة   الح ة المشاغل  خاصة مع ك ان من وقت آلخر، و س لة ال  من األشخاص مش ث يواجه ال

 أن هذا األمر   ح  ،
ً
طائه قل مكننا اتخاذ إجراءات إل  أنه ال  ع ن هذا ال  وتقدم السن، ول

طا  كون مح  تذكر األحداث قد   وعدم رة عف الذا
ُ
 إال أن ض ا تماما، ع كون حدثا طب مكن أن 

 الحاالت ومُ  خاصة  رة، و  فقدان الذا عض. قد تلعب الوراثة دورا  ة لدى ال درجة كب حرجا 

ات ا  األشخاص ذوي الذك ا ما ُينظر إ مر، وغال ة مثل مرض الزها ة الخط  أنهم العص دة ع لج

ل مستمر وجود  ش شف  ك  أن العلم   لقد تب ة.  واالعتماد فاءة  وال اء  والذ ة الخ يتمتعون 

 
ُ
 ق ل يوم لتحس ام بها  مكننا الق   طة ال س اء ال  األش دة ب ط جد ما روا رة لدينا، وف درة الذا

رة. اعت  الذا ان وتحس س رة  أهم النصائح الفعالة لمحارة ال دا، فإن أساس الذا صحتك ج  

، ال ُ  دة هو العقل والجسم الص  أفضل حاالته إذا لم الج عمل دماغك  مكنك أن تتوقع أن 

ة   الفيتامينات األساس  أن د من  وتأ د  ج ل ش    الطعام  تناول ة. فا  ال ه  ف ما جسمك    تعت

ذا لزم األمر، تناول مُ   نظامك. و  من الماء، فعندما ال مالت الفيتامموجودة  ث ب ال ينات. ا

ا الدم الحمراء  جعل خال ا، الماء  فا ومتع صبح جسمك وعقلك ضع ة من الماء،  اف ة  م ب 

د الدماغ  ع اٍف من النوم، فأثناء النوم   قسط  د من الطاقة. احصل ع منحك الم شاطا و   أ

ات شحن نفسه، وقد أظهرت الدراسات أن الدماغ   ذك دة إ ات الجد  الذك  النوم لتغي حتاج إ

خاء  ات االس  تقن  استخدم ه،  عل طرة  التوتر و الس  الحد من  ع  جاهدا  حاول  المدى. لة ط

شطة  حث عن األ دة، ا ة جد ك. تعلم مهارة أو هوا ات التوتر لد ل مست  لتقل الجسدي و العق

ستخدمها  دة ال   مهارات جد  تب ل منتظم، نظرا ال ش ة. استخدم التصُور  اتك اليوم  ح  
ً
عادة

الُص    ط والتذك رة تتضمن فيها ال  من الذا ور، فمن المهم جدا بناء هذە المهارة. ألن جزء كب

ساعد   ، فالتواصل مع األشخاص والتفاعل  شاطك االجتما   ا حافظ ع  كث  المحفاظة ع ع

جب عل عقٍل   من التمارن ِشط. كذلك  ك  ما   و الحصول ع افي ك الحد من استخدام ال

 تعل  ة. عندما تحتاج إ اض  ال  ترك ساعد ع  نفسك، فمن خالل التكرار، فإنك  ء، كررە ع م 

 
ً
 إعطاء نفسك فرصة التا اە و ورة فهذا عمٌل شاق  االن  ال اء غ  للتذكر. ال تقم بتذكر األش أ

 
ُ
اء، ق ل األش افح من أجل تذكر 

ُ
ة المدى، ال ت رة قص ستهلك ذا ة األمور المراد انجازها و كتا م 

ك أن تتذكر   س عل قة ل   قائمة مهام، فبهذە الط
ُ
رت ذا فِشلت ذا ء، و ك، فأنت تعرف أين ل 

حث عن طة  ت س ات و األدوات ال عض التقن ة، إن استخدام   النها  تحتاجها.  المعلومات ال

ساعد   ا ذات الفائدة  حاثكث رة، ومع ذلك، فقد أظهرت األ  الذا  تحس دت ع أن النظام  وأ

 ٌ اة أهمهما ولهما تأث  ونمط الح  المدى الط  الغذا رة ع ر أداء الذا  و تط  تحس  ع  ل. كب
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شأ  ار ت  حٍد سواء. فاألف ة، ع دن ة وال ة للصحة النفس  األهم
ُ
الغ ار أمٌر   األف طرة ع إن الس

   له تأث جا  اإل ه، أن التفك  وتذهب. مما ال شك ف طـ تأ  المح ، مثل األمواج  عة ثم تخت

   شعورنا  العالقات ع  تحس النفس،    الثقة ز  تع ة،  تفاؤل  أ  بنظرة اة  الح ة  رؤ الراحة،

تت الدراسات قدرة  ما أث ة.  ات افة األمور الح   ل صحيح  ش ف   الت ة، القدرة ع االجتماع

د من  العد ة  ة من اإلصا  الحما  عن مساهمتها 
ً
 التخلص من التوتر، فض ة ع جاب ار اإل األف

الذنب  اط والخوف والشعور  ة، مثل الغضب واإلجهاد واإلح ار السلب األمراض. إن التعامل مع األف

ة  ف  ك ستد ة. وهذا  اتنا اليوم  ذلك، هو جزٌء ال يتجزأ من ح ة األمل وما إ واألسف والحزن وخي

ال ٍل من األش أي ش ؤثر علينا أو تؤذينا 
ُ
 ال ت ل صحيح، ح ش قول المؤلف روس التعامل معها،   .

   إن حوا  مؤلف كتاب "فخ السعادة"، ع من المحتوى ٨٠هارس،  ن ارنا تحتوي ع ٪ من أف

اة   الح عة  من طب   ة ار السلب  فاألف ة، ار سلب ك أف كون لد  أن   لذلك من الطب ، السل

 اتخاذ قرار   قوي ع ة لها تأث ار السلب  األف سالم إ ة. إن االس سان اإلضافة اال حة،   صح ت غ

 التخلص  ل أو ح  التقل ساعدك  اتك س  ح ات جذرة  الفشل. إن إجراء تغي  الشعور الدائم  إ

، لذا فإن المفتاح هو أن  ث علمك ال
ُ
مكن أن ت ُ ة  ار السلب  األف ة. ح ار والمشاعر السلب من األف

ة منها. تذكر  جاب ة أو القلق  تتعلم منها وأن تلتقط السمات اإل ار السلب  األف  ع ك  ال أنه ال يتع

 بها،   عن التفك
ً
 عدد أقل منها، فتوقف حا د حقا الحصول ع ار. إذا كنت ت  مجرد أف منها، ف

حت   أمر ما، أص نا  لما قل تفك حاث أنه  ظهر األ
ُ
مة الفائدة" لتجاهلها. ت استخدم مقولة "عد

ة المر  ا، الممرات العص  سل التفك سمح ألنفسنا  ع أضعف. عندما  طة بهذا الفكر أو الموض ت

ة  جاب  إ رى
ُ
أخ   ة  سلب  نظرة  مواجهة ة ف ك   ة  درا  ع  كن  طرق. عدة   اناتنا  إم  من  نُحد فإننا

 عندما   ح  لدينا. ة والسعادة جاب ات اإل  مست  ع  كب ٌ االمتنان له تأث  إن الشعور  ل. المقا

جعلك نواجه أ شف ما الذي   لها حقا. ا  أمور نم مكننا العثور ع اتنا، فإننا   ح ة  وقاتا صعي

قول  مواجهته  م 
ُ
ا، ق فكر سل

ُ
ه. عندما ت  تمر  ل موقف سل   ة األفضل  دا، ثم حاول رؤ سع

 وقد تصبح عادة مع مرور الوقت. تجنب، قدر اإل  جا قاء إ ال ، ذكر نفسك  جا ان، تكرار ء إ م

ف    ساعدك ع  هذا  ا، أي عمل يتطلب جهدا عضل ة وحاول اشغال نفسك  ار السلب األف

حسن من شعورك.  ُ دا، فذلك   سع ا أو غ  لو كنت غاض سم ح ة. اب ار السلب اهك عن األف ان

ة، حاول أن  ة و الحي جاب مثل لك مصدرا لشحن الهمة واال ينقل لك ما حاول التواصل مع من 

   مزاجك نحو األحسن.  غ احا ومساًء فهذا  اسات ملهمة ص س العكس. حاول قراءة اقت ه ول لد

وري أن ال  ة ضارة بنا إن لم يتم االعتناء بها. لذلك، من ال ار السلب مكن أن تكون األف ة،  النها
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ارة عن اتاألزم   ظروف مؤلمة أحداث هامة و  ع ة ةجذر اتأو تغي اة ال  صع  و ح تطلب يال

  . د فعل فورير معها وجود  ث  أن ال عانون أثناء األزم ح أطول  وقتا  ونستغرقو  اتغرقون و

 من ن، فإن ها للتعا سامة ل ونها يواجه اآلخ ار واب ابوس أو ، شجاعة و  إما  ل أزمة  لذلك 

قرر ما الذي  ،منجم ذهب د أنت الذي   للمرء أن ينظر دائما . ت اقا  ي  إ  الجانب األ  خالل إ

ة، ات الصعي دا أن تذكر  هذە الف اة  ج ل مرة وهبوطا  العجلة الدوارة، تأخذك صعودا   الح  ، 

ل ن تختار أإما  الرحلةأالع  اعت . و االستمتاع  ادرة ومعرفة أين حدث خذ ز أاد ع  ،خطأ المام الم

لحدد  ة للتغلب عليها.  ةالمش ات المناس ج ات ط االس ن وري اتخاذ ق واس عة من ال رارات 

ل المخاطرة ،خالل المواقف الحرجة ة استخدام التحوط لتقل ف ن التخاذ  ،تعلم ك تظر اآلخ ال ت

ة عنك اتقرار  ا  ال  ا كن هادئ،ن ه، جعل الوضع أسوأ ت ح تذكر أن الشخص الهادئ  مما هو عل

ل أفضلم ش  طلب  . كنه التعامل مع األمور  دد  شارةال ت خاصة من  ، أوقات األزمات االس و

ة.  ذويمن  أولئك الذين تثق فيهم ا ما ، غالتعرضك ألزمةال تتخذ قرارات مهمة أثناء حاول أ الخ

ف م ضع الح ل إ حينها ألننا ا كون إحساسنا  ض واألسود نم األب اء  ة األش  قد  رؤ التا نتخذ  ، و

حةقرارات   صح ار تمن المهم أن  . غ  اعت  حالة مؤ أن األ كضع  ل  ،قتةزمة  لذا حاول تأج

 اتخاذ أي قر  ت  أن ت د  اتمن المعتاد خالل األزم. تماما ارات إ التوتر الشد شعر   أن  ة  وصع

، بأن تحاول تجنب  التفك س ة قد  ات إضاف د من التوتر  لك تحمل أي مسؤول . واالجهاد  الم

 وضوحا  عندما تكون قادرا  قة أ ط  األمور     التفك  توازنا  ع ، حينها هو الوقت المناسب وأ

عض الوقت ،مع نفسك كن صبورا التخاذ القرارات.   ستغرق األمر   ذلك قد   تتعود ع إن  . ح

 الدعم من   تل  تأث قدر بثمن أمرٌ هو المق ان ،ال  عض األح كون التحدث مع   مكن أن   ،

د صديق ة ا مف اط، . للغا اإلح شعر  عض الوقت إذا كنت  شعر  معحاول قضاء  األشخاص الذين 

 ت الراحة. معهم   قد ترغب  خاء ال عض تمارن االس ة  يح ج الهدوء وت  الشعور  ساعدك ع

 مشاعرك.  م  د من التح  تذكر   لك الم  الما ف تعاملت مع األزمات  تذكر أنه خالل األزمة  ،ك

 تذكر ا ة  انقد نجد صع دة، لوقت الذي  ه األوقات ج ل ت ف  المستق  وقت ما  ل أنه  تخ

دة مرة أخرى.  أن لدينا ما  ستكون األمور ج المواقف مثل هذە لزم للتعامل مع  علينا أن نذكر أنفسنا 

ة ن يهتمون بنا. الصع اتنا وأن اآلخ ة لح جاب ة إطالق  ، وأن هناك جوانب إ ف  اتكتوتر تعلم ك

قة بناءة ط ستمتع بها مثل ال ،وعواطفك  اء  أش لة قم   لمسافات ط أو تناول اضة أو الم

 ذلك.   التغي معالقهوة مع صديق أو الطبخ أو مشاهدة األفالم وما إ أ ألزمة تجلب ا ، األزمة 

ر الفرصة    للتط داعوا الشخ ة من. إل ل رؤ  أزمة  المستح  مع موقف ما الفرص  جب  ،خا

ة  تفكر أن   و عقل  النجاح. المنت ل أزم تدرك قدرتك المتأصلة ع سألال  ة  عما إذا كنت   

مكنك  تجاوز  ستطيع ف  ن ك مكن فقط عن ، فكر ذلك؟ ال تقلقتجاوز ذلك؟ ول  ه،فعل كماذا 

ذلك ام  اناتك. من خالل الق ظهار إم ار القادمة و ة األف  رؤ دأ    تؤثر  ، سوف ت ة وغ ئة السلب الب

 تتخذها   جودة القرارات ال ئ، أما الداعمة ع ة  ةالب جاب ة فإنها اإل جاب ار اإل األفضل و تولد األف

 : "مقولة ختاما، تذكر  لحلول ناجحة.   . "ل قم وانطلق صعودا نحو القمة ،فال تقعد  ت،إن تع
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ه   م ف تح ل ماتفعله و   شارك  ادة الذي  ي، ومركز الق العقل هو ذلك الحاسوب العمالق ال

يح   أداء له، ي أع عمل  فاتك. عندما  ك وشعورك وت قة تفك د ط  تحد تماما، والمسؤول 

   قادرون ع عتقدوا أنهم غ ون  ث ه. ال التعلم أو إتقان المعرفة، لطالما ساد هذا لك أفضل ما لد

حاجة   هو أنك لست  ء المث  ذلك اآلن. ال ئا، لذلك قم بتغي حققوا ش االعتقاد لديهم، فلن 

ل ما تحتاجه  اهظة الثمن.  ة   تقن ثمار  ك االس  عل ز قوة عقلك، وال يتع ا لتع  أن تكون ث إ

ل من الوقت لتدر ثمار القل ك هو اس  ولد
ً
 مذه

ً
ك عق قة أن أن لد دا حق استمرار. اعلم ج ه 

 استخدام قوة  ساعد ع دة من شأنها   التعلم. عندما تفعل ذلك، سوف تفتح آفاقا جد القدرة ع

ل  ش اس ما تعلمت  م وق  تقي حة، تحتاج إ  المعرفة الصح  تحصل ع ك. ح امنة لد عقلك ال

التعلم مله  دوري.كن شغوفا  أ ستغرق العمر  ساب المعرفة عمٌل شاق وقد  ، فا الدرجة األو

ع   أ ل مرة، فإن هذە    ٌء واحد   تعلم  ركز ع
ُ
ستحق ذلك العناء. عندما ت إلتقانه، األمر 

  ج مجاالت المعرفة  مكن أن تضع حدا لمدى التعلم. إن م نها   التعلم، ول قة للحصول ع ط

ل أفضل. إحدى جلسات ا ش عا   فهمك لها جم  زادة  سيؤدي إ  تعلم واحدة  جلسة لتعلم 

ة  داعك. إن عمل ز إ  تع ساعدك  ز الذي تحتاجه و منح عقلك التع مكن أن    العصف الذه

ل  ش  العمل   التدرب ع ساعد  ط العقل. تعلم التأمل، فهو  ش  ت ساعد ع   العصف الذه

      أفضل وعدم الس ساعد ع قلل التأمل من اإلجهاد، مما  ة.  ة السلب عض المسارات العص

  ة دقائق، ع  ع ص خمسة إ ضا. حاول تخص رة أ ة الذا  تق ساعد ع ل أفضل، و ش العمل 

 زادة    ساعد استمرار    اضة  ال  ممارسة  أي ضغوطات. ر عقلك من  وتح خاء  لالس ، األ

ز   وظائف العقل وتع رة ومساعدتك ع ة الذا قة لتق  ط ة  تا ة. ال ا العص ن الخال تك

ة.  داع ة واإل ل قة لممارسة قدراتك التحل ضا ط  أ   ل.  المستق   سهولة أ اء  تذكر األش

 من  ستهلك العقل حوا  وظائف العقل كذلك.   هائل ع ة لها تأث اتنا الغذائ   %٢٠وج من إجما

  سج دة. النوم  األ دة والمف اء الج األش ه  ها، لذلك تذكر أن تغذ ستهل   ة ال والمواد الغذائ

ا، يتم إزالة جميع السموم  د الخال د الجسم تجد ع ه إزالة السموم المصغرة لعقلك. عندما  ش

احا   ص ة ع  الساعة التاسعة مساًء و الثان ر ب  ال مت خالل اليوم. اذهب إ  ترا لالستفادة  ال

ز   صحة العقل وتع عد االستمتاع جزءا مهما من التعلم والحفاظ ع ُ  كفاءة.  من ساعات نوم أ

ة التعلم. إن أفضل معزز للمزاج إذا   عمل ستمر  قوته. إذا كنت تحب ما تفعله، فمن المؤكد أن 

أن تتخلص من األف عة من الطاقة   جرعة  الضعف وتحتاج إ شعر  ة المدمرة، كنت  ار السلب

ضعف   عقلك و ا ع مكن أن يؤثر سل  إن اإلجهاد المزمن  عض مساحة للتنفس. أعط عقلك 

عمل  جعل عقلك  ك وسوف  ة إدارة اإلجهاد الخاص  ف ة. تعلم ك ا للغا جعلك مكت رة وقد  الذا

العادات، والعادات تحتاج إ  قوة عقلك يتعلق   من أجلك. ختاما، إن تحس  وقت للبناء، ح

ها  مل دع حاسة  ل وأ  "العقل هو أن اة.  الح   ة ات كب مكن أن تحدث تغي ة  الجهود الصغ

سان"  سكيو.  –اإل  مون

 

م سلسلة مقاالت د. سطام  دال ة ع ة والثقاف  العلم  ( المد  م) ٢٠١٩األو ٢٥

 قوة العقل



   

    

   

ط جداولنا  س ب وت  ترت  المساعدة ع حا  دا وم  ُمف صبح الروت ُ ة  اة اليوم  الح مع فو

سط األمور نظرا لتعُوِدنا  أ ام  نا الق عدم رغب الممل و شعر   و اآلخر   الح ن ب المزدحمة، ول

  كون الروت  عليها. قد  ا ع  سل التأث ب  س مكن أن ي  و ُ ان، إال أنه  عض األح   حا  م

  كون هناك تغي ە، فعندما  ُ صعب ك امنة لدينا، ومع مرور الوقت، يتأصل و ة ال داع الطاقة اال

 أصبح ُجزءا ال يتجزأ م أن الروت شعر  ا الخوف و الهلع داخلنا ألننا  ُ ّب عن
ُ
د َ ا ما  ك، غال ن وش

 
ً
 فعالة

ً
قة  ط نك اليو كون الخروج عن روت مكن أن  ه.  ام  ستطيع االبتعاد عنه واالل اتنا وال  ح

، فعندما   أو المه  المستوى الشخ دة، سواًء ع ار جد اة، وكذلك فتح أف د نمط الح لتجد

ة من العمل المتواصل الشاق،  ال تقلق وكن ُمطمئنا أل  عد ف ت  ش ة، تجد ذهنك ي ع نها ظاهرة طب

ك من جميع  ا عل  مثل هذە الحاالت قد ُيؤثر سل  ذلك، فالمواصلة  ن كن حذرا من االستمرار  ول

 الدماغ  ة  فاعل  زادة ساعد ع   اة  نمط الح  إن تغي ة.  و االجتماع ة  و النفس ة دن  ال النوا

انا، تحتاج د من المعلومات، أح الم االحتفاظ  سمح لك  شاف  و  الوراء ال ع خطوة إ  الرج إ

ة  قة ق ه ط  المعتاد عل  الروت كون ك مكن أن  مه مرة أخرى.  دا ثم اعادة تقي ك ج ما ُيناس

 لألفضل، حاول  ل أفضل مع نمط التغي ش ف  ُ ئة والتك  العادات الس د وك  الجد  التفك لتحف

اتك، ا ة لح جاب  الجوانب اإل  ع ك  و ال تدع أي ال
ً
ا، كن متفائ ك سل ل ما ُيؤثر عل بتعد عن 

ة و  دة. حاول أن تتجنب استخدام الجواالت و الساعات الذك ارك السع  أف نك و ُحول ب ء 

 لقراءة كتاب أو   مق ة من الوقت خالل اليوم، وِعوضا عن ذلك جّرب الجلوس  نت لف االن

دة أو مارس راضة ا ح ج
ُ
دا عن استخدام تصف ع اء من حولك  ل األش اة و شاف الح ، اعد ا لم

ة جدا،   عال   ء مث ة أنك لن تفعل أي  ا. إذا كنت ال تتحمل المخاطرة، فاحتمال التكنولوج

ة نحو ما هو  ا ما تنجذب العقول ال دة طوال الوقت. غال اء جد ة واستكشاف أش ك تج عل

 ما تحد
ً
عض مألوف، وعادة ان. لذا حاول قضاء   نفس الوقت والم ة  اتنا اليوم ث نصف سلوك

دء   ال عزز ع  السلوك و  تغي ساعد ع قا، فهذا  م بها مس
ُ
دة لم تق أمور جد ام  من الوقت و الق

  احة للحصول ع أخذ اس م 
ُ
دة، ق اء جد دة، كن شجاعا وجرب أش ة جد جاب خلق تحوالت ا

ح واال  اتك المتمثلة عض الم  أول ة اليوم، ال ت  نها جعلك شخصا أفضل.  ء  عمل  ستمتاع 

   يومك وا ل لحظة  ح واستمتع  ك أنت وعائلتك وصحتك وسعادتك عموما. ختاما، ام

 قاتل".  ة، فإن الروت دي، " إذا كنت تعتقد أن المغامرة خط  نمطك التقل
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قراءة كتاب انت آخر مرة قمت فيها    ة، م ة أو مقالة علم عد إذا كنت ال  أو روا
ُ
الذين  أولئكمن  ت

تظمون ة القراءة،  ي جد  ذلك   إعادة النظر   لطالما  . فتحتاج إ مساعد القراءة ع ة  تعل وتنم

ر   تط ، وكذلك ع الدرجة األو لم واالستماع  نمهارة الت ال واالتصال مع اآلخ ، مهارة االستق

ساب المعرفة ورات ال  من ال  توسيع . وتعت ة الفكر وصقل ساعد القراءة ع المعارف وتنم

ات، ن الشخص  إنتاج اآلخ ا واسعة لالطالع ع  سواًء ما أنها تفتح أبوا   و أالف الفكري  و أالعل

ة ومختلف العالقات  و أ ة والفك ب التعب شافات واألسال اعات واال ار االخ معرفة أحدث أخ

ة سان  اإل ما ــــح األعصاب ساعد ،   وت خاء  الذهن واالس وتخفف من التوتر والضغط   راحة

    . النف  شعورا ع ُ    ممتعة  أو قصة لة  جم دة  قص  فقراءة  النف  التوازن د ع  و خاء االس

الملل  ما أنها تمنع الشعور   الوقت أللشخص،  العزلة والوحدة، و ثناء وقت القراغ، وتمنع الشعور 

 أو  ة انت أدب ة سواء   معرف حقق القارئ فائدة  أو  نفسه  ة ة تارخ  علم أظهرت الدراسات أن .

مر والخرف من  ساعد وت مكن أنالقراءة  المداومة ع منعه"تقدم مرض الزها اذن  أو رما 

شاط عقلك  "،هللا   ةمنعه من فقدان استمرار ألن الحفاظ ع ع عضلة أخرى  أي،  طاقته الطب

سان  جسم  قوته وصحته. اإل  ممارسة التمارن للحفاظ ع حتاج المخ إ غض النظر عن ، 

  اة أو مقدار الضغط الذي تتعرض له    مل أو العالح ة  عالقاتك  ح د من عدالأو االجتماع

 عندما  خت ل ذلك  ا األخرى،  قراءةالقضا دا أو  قصة رائعة ستمع  ة ج ة مكت  سوف و  روا ال

ة و   كساعد  حالتك المزاج  تغي ا  خاء. كث االس ، زادت ثقتك بنفسك   سمح لك  لما قرأت أ

ش  التحدث  د و وقدرتك ع اإل ل ج ل صحيح،  ش ة  تا  ال  استخدام التفك  القدرة ع ضافة إ

 و  حالنقدي و التحل  عن آرائك بوض ة ا قراءةإن  . التعب شورة والمكت د ألعمال الم ل ج له  ش

   تأث جا  ا ر ع ة الخاصة أسلوب تط تا ة أنماط كال ث أن مراق ة وأسلوب ، ح تا ن لال آلخ

ةع ا ستؤثر دائم ف حة   ك قة الصح الط ة  تا ركز ، ا عندما تقرأ كتا. هممن خالل قراءة أعمالال
ُ
 ت

دا  ع ە  أ قع العالم  ث   القصة، ح اهك ع لحينها  ل ان   مكنك االنغماس  ل  ، و التفاص

ستوعبها    قة ال قة  ٢٠‐١٥حاول القراءة لمدة  . الدق ا دق  مدى فاجأ تسوف ت، يوم ادة  ك ب ترك

ع و مع مرور الوقت د الموض دأ بتحد د قراءتهااخت، ا تاب الذي ت ،  حدد اهدافك من القراءة ،ر ال

لما  اجعلها عادة ا،  لك.  حدثك، اقرأ كتا  شخص  الحاجة إ خاء الذي يرافق قراءة شعرت  االس

د، يؤدي   كتاب ج  شعور تحقيق إ تاب  قال ابن حمدون: ، والسكينة هدوءالداخ "وجدت ال

 وال  ع ر، وال  ر وال ينا ما ، وال  م خون وال  ن، وأفضل رفيق وخدين، ال   صاحب وق خ

 . ينافر" ا عقل والروحال غذاءالقراءة  أن خالصة القول  إن أوهن األمم ، و االزدهار تقدم الس ومق

 تقرأ   ال   ا لذ ،أمة  عن  تقرأ  أن  قر جب  عند ستمع  و  تهمك  ال ب  ائتها،المواضيع  نج قال

تب هو المثقف"  . محفوظ:"قارئ الحرف هو المتعلم، وقارئ ال
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ة القراءة  أهم



   

  
ُ
ة، ن اتنا اليوم  تتطلب منا  ح  من المواقف ال ث  من أمر واجه ال  أ ار ب ام االخت عض  ،الق

ارات سهلة، عضها صعب،  هذە الخ  تتطلب و  تلك ال ة   صع دو أنها األ  ي القرارات ال

مة  ل. اتخاذ القرارات السل  المستق ؤثر ع
ُ
اة وت  نمط الح غ

ُ
، ألنها قد ت مستوى أعمق من التفك

مكن تعلمها و  ُ قة   ط
ُ
ئا ن س ش نها اجراءات وخطوات يتم تعل ل الفطرة، ول ه   من مها عادولد 

ً
ة

اتخاذ القرار  قصد  ة، و ار نهجالتجارب والمواقف الشخص ق اخت  عدد  أو ط ة معينة من ب أو آل

ة اتخاذ قرا ف ارات المتاحة. إن معرفة ك دائل والخ اة أفضل،من ال  المفتاح لح حة   و  رات صح

 مهاراتك،  الثقة   الوقت المناسب والشعور   اتخاذ القرارات  درة ع
ُ
 من الق ث مكن أن يوفر ال ُ

مكن للجميع اتخاذ قرارات أفضل عن  د من المتاعب. من ُحسن الحظ،  الوقت و اجتناب العد

ق تطبي  الثقة والتوقعات من أهم  ق مجموعة من النصائح و االرشادات؛ط الغة  إن اإلفراط والم

ة،ما   صائ  اتخاذ قرارات غ  قد  ساعد ع ث  تيُ فال مكن إالغون  قه قدير مقدار ما  نجازە وتحق

ات  ج ات ة معينة. أحد أهم اس ة زمن   مُ القرار  اتخاذ  ف مع ة األهداف،  د  راق أن يتم تحد

  سؤال نفسك ما  دا الغرض من القرار  جب حلها؟  تحد جب حلها؟ ولماذا    لة ال التخاذ و المش

ل المعلوما مة، من األفضل جمع   ت القرارات سل
ً
ة ا طة م لة، إذ  ورة المرت ساعدك  المش س

جب   ِفهم أفضل لما  ذلك ع ام  ك الق ما سعل ار لحلول أخرى،عمله،  د أف  تول  ُينصح ساعد 

ضا  ة اليوم،  أ  نها ة نجاحك، و ص جزء من الوقت لتقدير احتمال م تقديراتك. بتخص قم بتقي

درك صانعو  دة تماما  ا ُ  قة الُمفر أن الثِ القرارات الج
ُ
مكن أن  قومون طة    التا ل، ف ب لهم مشا س

هم وسلوكهم و بت ل تفك فضل  فقا لذلك،عد ُ  ،
ً
 قرارن مث ار ب ا لالخت ارا صع عندما تواجه خ

ل قرار  ات أو المخاطر المحتملة ل ات والسلب جاب  اإل    ِح التفك ع نصح إوال يُ  دة،ع ال طالقا 

حة، اسأل نفسك  صح شف أن قراراتك غ اب وحاول   مثل هذە الحاالت. عندما تك عن األس

 
ُ
أخطائك،تجن ف  انت مشاعرك تو  بها الحقا، اع  ذا 

ُ
 ق

ُ
، ق ل خا ش   م بتصحيح الخطأ،ودك  ح

طة و الحذر  د من الِح حقق لك أخذ الم ُ  فذلك سوف  . تعلم من  عند اتخاذ قرار خا
ً
مستق

سابها  مكن ا   ِل الدروس ال اتك قرار  من   ح  تتخذە    اجعل ،خا ارات ال مراجعة االخت

 مدار اليوم  قمت بها ع
ً
ة، ، عادة   يوم

ُ
 قد ت  اتخاذ قرارات غ جاب ع السلب أو اإل ؤثر العاطفة 

ة، لِ   ذوي الِخ مناس ِ ك. اس  ذلك عل ب تأث
ُ
ل ة المُ ذا حاول تجن  لك وتحدث معهم ق ق

م جميع ، ألن ذلك اتخاذ أي قرار   مجموعة متنوعة من الحلول عند تقي  التوصل إ ساعدك ع

ل  كون  تظر أن  مال وال ت  عن ال شار. توقف عن الس ، فما ندم من اس اراتك التخاذ قرار نها خ

 اتخاذ    النفس و التأ  الثقة   فبناء ا،  قستِ القرارات من أهم ما تحتاج إليهما. كن مُ  ء مثال
ً

من حولك، ا وال تتأثر  اد  استعداد لتحمُ   وح مكن أن تؤ كن ع   ا ل العواقب وال جا ا أو إ ثر سل

  ك اتخاذ قرار  جب عل انا  لك، أح  مستق  تتجنب األسوأ.  ع : اح عُجُب
ُ
لة ت مقولة جم م 

ُ
خت

 تلك  اتخاذ قرار يُ  "أصعب اللحظات  م فيها ع  تع نه صائب". ال  ؤلمك ول
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  ك اعتقاد سائد اهن 
ُ
صعب بناؤ عة عادة   أن القراءة ال قة  مكن إتقانه  أنها  ها، إال أن الحق فن 

ة من التمارن واألدوات. مع ى أنه مرور الوقت و  استخدام مجموعة مناس ل من الممارسة، س قل

ة. من السهل  ضع دقائق قص   ات الصفحات   ع   التنقل ب عة   القراءة ال القدرة ع

ة،  عة وفعال عاب المعلومات  ةاس ع ن   قراءة طب  أقلفارق ل عة ، زم  ال  توازن ب

 والفهم . والفهم عة  ال  الصحيح ب  تحقيق التوازن  المهم ان تكو  ،من عض األح  القراءة   ن

ة   مناس عة غ  ال دةغ ءٌ عموما  . تماما  مف د حفظ   القراءة  ، إذا كنت ت ما، فستحتاج إ

طء،  قة  ١٠٠أقل من معدل ب  الدق لقاء س . لمة  عة  عة نظرةأقوم ب  مهارة القراءة ال ع

ع.   وأ  أفضل  لقراءة مكنك استخدامها   ات ال  األمر  واستكشاف التقن  يتعلق القراءة عندما

عة ك وعقلك ما ، فإن أهم أداة هال عالج الُج  ،عي لمات وعقلك  ك ترى ال من أجل  مل. عي

عة ك أثناء القراءة. قراءة   ما تفعله عي اە إ ك االن  جب أن تتحرك من  ، عل م   ال سار إ  ال

 اللغة لقراءة الجملة العكس عند قراءة لغة غ ة، أو  د. األهم من ذلك، الع ــــع  ا ال تحاول أ

ك.   نطقها  حركة عي  فيها دون الحاجة إ لمات والتفك  ال ه ، انظر إ  االهتمام  ل ما تحتاج إ

 سماع صوتها  ة  لمات دون الرغ  ال أنه  . داخلك هو النظر إ  تذكر دائما  أن تكون القراءة ال ي

اقا  ما س تب،   تقرأ. ، استمتع  د من ال عة لما قرأت الم  القراءة ال  القدرة ع ساعدك ذلك 

 
ً
ذلك .  مستق ل الصحيحلما قمت  حت أفضلالش ل ، أص ات  . من ذي ق ك جميع تقن ش

عة ء واحد  القراءة ال      رأسك أثناء قراءتها  و لمة  ل   عتجنب نطق وسماع  ة ، و مل

اسم "النط عرف 
ُ
"ت   . ق الصو ك  مجموع حاول ال  من  ةع

ً
د لمات  لمات ال  ال  ع ك من ال

ة.   أال  الفرد  من  ستغرقحاول  ثواٍن أ ل ثالثة  ل  ارفعسطر  لقراءة  ثم ا  عتك ،  من تدرج .

لة جدا  المحتمل أن تجد أنك تحتفظ ن  معلومات قل  ول ة، دا اس ال  ارت لهذە  حا تصبح أ

ة قة المسح أو المعاينةاستخدم  الحقا.  التقن  تتضمنط  أسفل  ، و عة إ ك  ك عي تح

ارات محددة معالصفحة  لمات وع د  لمة أثناء تنقلك.  تحد ل   لن تقرأ  ط ع ك سته ن عي ، ل

كون  قد  ة.  األساس فهم الفكرة   ما هو مهم للسماح لك  د استخدام  العق"من المف طة  "لخ

 تلتقطها.  م المعلومات ال لمعرفة  دد مقدار ما كنت تتذكرە أو تفهمهحعد قراءة أي نص،  لتنظ

عة قراءتك اآلن.  ل فقرة جملحاول قراءة ال مدى    ة   واألخ  من  ،األو ث هذا يوفر لك ال

انت الج  من الفقرة تقدم موضوعالوقت إذا  عد ذلك أال تضيع  ا ملة األو الفعل. تعلم  تعرفه 

ة.   الفقرة التال مكنك االنتقال إ ملها و أ  قراءة الفقرة    حتاجنما  دائما  وقتك  عض المساعدة إ

ب ولهذا ،  تذكر ما نقرأە الن الس ن  فضل ،مجرد االنتهاء من القراءة . ةاتقوم  العودة وتدو

لمات الرئ قعض المالحظات من ال  أبرزتها سا ة والمواضيع ال  ا س  ذلك ملخص قص ما   .

ت عليها   ع  المعلومات ال  ختاما  . ألهم  دون ، عة    لقراءة ة قة سح كون هناك ط قد ال 

لما اس أي فهم.  ة   القراءةالتضح د من الوقت  عة ، سثمرت الم لما  . المحالة قراءتك،د  "

 ." ت أ لما أرتق  ،  قرأت أ  
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ال المحادثة  ل من أش  الحوار هو ش ار  عن من خاللها يتم التعب مو  األف وجهات النظر و  المفاه

. المختلفة   ع مع ه  تجاە موض  الطاولة ولد قدمونه ع  الجميع قائدا لما  عت  ثقافة الحوار، 

ن اإلذن ل وجهة نظرە لآلخ ة له بتوص  يراها مناس قة ال ةمن أجل بناء ثقافة حوار  . الط ، صح

جب رعايتها   أن وتنميتها،  هناك مهارات محددة    نزوحلديهم عض ال ح  طب ، فإن لحوار إ

  ل طب ش   ة. هذە المهارات ال تأ  لألغلب ما  د سأ ف  ر. لحواطرق إلتقان فن ا خمسة قوم 

 :
ً
م اآل أو ناح  لو لم توافق خ قولونه،  هم الرأيح ما  ا أو تقتنع  كون ذلك صع  جدا  مكن أن 

  . مع وجهات نظرنا تماما الذين لديهم وجهات نظر متناقضة  أولئكمع  خاصة عند التفاعل  ح

سمح  أنك  ع ك أن تتفق معهم، فهذا   أنه عل ع ن ال  ام اآلخ  عن آرائهم  أن اح التعب لهم 

املة  فهمك للصورة ال ساهم  ل صحيح ألنها  ش  وجهة نظرهم  وألن هذا الجزء  . والتعرف ع

مكن أن  ا من الحوار   حدٍ  ا وعاطف كون شخص .  ع ا:  سواء، فإن ممارسة هذا األمر حت ثان

  عمق، ارهم  انصت   األشخاص وأف  تمي ندهش من مدى قدرتك ع ة نصتا ما لس ، فعال

ان وزمان  أي م  ذلك  اضاتمكنك التدرب ع ل االف ة . ثالثا: قم بتعط ساعد هذا ، الوهم

ر فهم أعمق لوجهات نظر  ع ل صحيح.  تط ش منحك فرصة لفهم المقصود  الطرف اآلخر و

ه  عن رأ ع عا: دع الطرف اآلخر  د   را داءما ي النظر هو المفتاح  وجهات ، إن إعطاء الفرصة إل

قة الوضع سمعه،  لفهم حق ما   ف  التفك   ا م. خامسا: خذ الوقت ال عزز من ثقة الحوار السل و

ساعد و   الحوار الفعال. فهذا   قدرتك ع ل كب ش مكن أن الجدال الحادةخالل حاالت  عزز   ،

 زادة جودة   إ ل للتوقف والتفك  وقت ط ناء صداقةيؤدي الحصول ع ة.  االتصال و إن  ق

 الحوار  منحك فرصة العودة إ ن،   وجهات نظرك، وكذلك آراء اآلخ لإتاحة الوقت للتعمق   ش

 للمساهمة مة أ  الحوار تطبيق إن  .  استمرارة الحوار  أعمق وق س  الص ط، ل س فهو األمر ال

 وقت وجهد  نمضاعف، حتاج إ ل ل  تأص   أراء  .  المجتمع الحوار الصحيحافة ثقه أسا

اخ ان،   من األح  كث الأف تالالناس مختلفة   . هممزجتهم وأولوانهم و أطوالهم و أش االختالف 

م يرى مُ   القلوب، فالعاقل الحك  االختالف ب  أن يؤدي إ له  حاورە معاونا وجهات النظر ال ي

شك  ال خصما  ل   رە إذا له، 
ُ
  نبهه  . خطأەع اتب الفر  لل مقولة تعجب  أختم  الذي قال: فولت

 قول ذلك".   الموت عن حقك   سأدافع ح  ما تقوله، ل  "أنا ال أوافق ع  
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حسن التقاطها أو أنها ستقع منك. االنصات هو أحد 
ُ
رة، إما أن ت  ال ن مثل ر التواصل مع اآلخ

 ال تقدر بثمن.  اة  فهو مهارة ح اط، تطلب معه العمل واالنض  فن و عت طرق التواصل والذي 

ل أفضل مع عائلتك وأصدقائك  ش  التواصل  ساعدك ع ل االنصات لن  ومن حولك فحسب، 

  عتك وتحب االستماع أ طب اتك. إذا كنت هادئا  ل مجاالت ح    النجاح  ضا ع ساعدك أ س

ك، ستكون  دة، ستجذب الناس إل من التحدث، فلماذا ال تتقن فن االنصات؟ سوف تتقن مهارة جد

ن سعداء بوجودك معهم  من خالل جعل اآلخ
ً
 سعادة  هناك أمور شخصا أفضل، ستكون أ .

 أن   الطرف اآلخر يتحدث دون  تدع  أن  أهمها  من  االنصات،  فن  إلتقان  بها جب األخذ طة  س

ه   فأنت تعط  الشخص أثناء حديثه،  لم تنظر إ  إذا  والممارسة.  الص حتاج إ  فهذا  تقاطعه،

ما لو كنت ال تهتم بهم. فن اال  دو   جوهرها، ي قوله،  ما  أنك ال تهتم  اعا  نصات ال يتعلق انط

  د من التوضيح ح  وذلك لم ح األسئلة، ط ضا  ل يتعلق أ   قاء هادئا طوال الوقت، ال فقط 

ل ردود  شك  آخر، انصت دون  مع  ، قوله لك المتحدث. انصت دون تفك تتمكن من فهم ما 

ة،  فعال ملها. إلتقان فن االنصات  أ  الرسالة  ة  عقلك، كن مخلصا واستمع إ من المهم للغا

ة، اجعل هدفك هو أن تكون منفتح الذهن طوال الوقت. واحدة  ام سلب مات أو أح حجب أي تقي

عضهم   يتفاعل بها األشخاص مع  قة ال ة الط  مراق من أفضل الطرق لتصبح منصتا أفضل 

ل أن تتحدث، تأ قومون بها. ق   اء المزعجة والمضجرة ال ما فيها األش عض،  د من أن الطرف ال

 أو "لغة  ة  اللفظ ارات غ  الع  من  كن حذرا  نظرە.  لتوضيح وجهة  الفرصة حت له اآلخر قد أت

من وراء   ت  ال  المواقف والدوافع  لفهم ضا ن أ قال ول    ما  حاول فقط االستماع إ الجسم"،

لمات. يركز ال   امل  ال ضع دائما رسالته  لمات، تذكر أن المتحدث ال   فهم ال د ع منصت الج

عض األسئلة  دون عن  سأل المنصتون الج  ما 
ً
د قول. عادة ما ي  ف  من التفك

ً
د قال له،  ما 

شعار المشاهد  ك، واس ل صحيح من خالل عي ش د من أنهم يرون ذلك  دون التأ لفهمها، إنهم ي

ن .والمشاعر ان قد يتوقف شخص ما أثناء حديثه، ل  من األح  دائما أنه قد   كث ع هذا ال 

 عندما يتحدث اآلخرون  ك  هنا هو عدم المقاطعة. من السهل جدا أن تفقد ال ، التحدي األ انت

اب أمام تواصل  مكنك فتح ال ما يتحدثون عنه،  انت نغمة صوتهم مملة أو إذا لم تكن مهتما  إذا 

 .  التفس شجع ع   ح األسئلة ال مكنك  أعمق من خالل ط  دائما الموافقة،  ع االنصات ال 

س  ة. قال ديوجا درجة عال بها  ون من  وجهة نظر وعدم الموافقة عليها، ما يهم هو أن أ االستماع إ

 ونتحدث أقل"، فمعظم الناس ال  سمع أ : "لدينا أذنان ولسان واحد فقط من أجل أن  الالير

قص ستمعون  قصد الفهم؛ إنهم   د الرد. ستمعون 
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ار  هو داع اإل  د األف   أسلوب تول عت ل،  ام بها من ق رها  طرق لم يتم الق مكن تط وتنميتها  مهارة 

دع . مع مرور الوقت د أن تكون م ر معرفتك وتوسيع نطاقها. ، فعا إذا كنت ت ك تط ة  ل من األهم

ان أن  قدر ممكن من المعرفة و  م  تجمع أ داعالمختلفةر وجهات النظكذلك االستماع إ  . اإل

 المعر  دة من نوعها. دور حول الجمع ب دة وف طرق جد دع فة  كونوا ون األشخاص الم دائما ما 

ات ار والخ  األف ث منفتحون ع يح لهم ا  أنها ، ح  ت ئات غ  ب دة  ات جد ان  مألوفة. شاف إم

ة  ج ات ــــع االس ات والمشار  األول   يح لك التفك  فهذا ي نك اليو داع جزءا من روت اجعل اإل

 انفتاحا  إطار  قةأ ط ارا  و  ابت ة سوف ُ أ داع ئة إ  ب ان، وجودك   من األح  كث لهمك . 

. وُ  دا ك  نعش عقلك اإل داع  لما ، لما قلت الموارد المتاحة لد  إ ك أن تكون أ ارا  ا ان عل و

 اإل  ا غال. سلعة ال تنضبداع اإل ال تقلق، ف. ذلك س  جنب ا داع والفضول جنما  ال تتوقف ، إ

دعا ل عن التعلم ةعندما يتعل . طالما أردت أن تكون م داع ناء مهاراتك اإل ك أن تكون ق األمر ب ، عل

 استعداد لتحمل المخاطر من  ز قدراتك. ع  الرغم من أن جهودك  أجل تع  ع قد ال تؤدي إ

ل مرة    ستخدِ النجاح  ناء المهارات ال ة و داع ك اإل ز مواه  تع ستمر  ل مُ ، إال أنك س ش ك 

ل.   المستق د  داعمكن أن يؤدي انعدام  ج  قمع اإل  قدراتك إ ب من المهم، و األمن   لهذا الس

ر م ا ون قادر لن تك بناء الثقة.  جدا   تط  ع
ٌ
ة إذا لم ت داع ك اإل عض الوقت  ا رس وقتواه لها. حدد 

 مشارع  ع ك ع لل ة.  كل أسب داع ة اإل جاب ة اإل د الحالة المزاج   مكن أن ت من قدرتك ع

 . دا  اإل ة و  ز ركِ  التفك ار السلب  التخلص من األف  ع
ُ
 قد ت ة ال ضعف قدرتك االنتقادات الذات

ة.  ة ق داع ر مهارات إ  تط   ع   ة شائعة  العصف الذه ضو تقن ة  ا مكن أن تكون أ أداة ق

داعك.  ر إ   لتط  الذا  والنقد م  الح  بتعليق دأ  ا دأ  ا  ثم  والحلول ب، ار ذات الصلة  األف ن تدو

 عدد ممكن من ا د أ ةالممكنة. الهدف هو تول ة قص ة زمن  ف ار  عد ذلكا س ألف  ، ركِ .  ز ع

ار ممكن.  د   أفضل خ  إ  للوصول نها ارك وتحس ر  أف ة مجرد تط داع عض المهارات اإل

ة ز قداألساس استمرار من أجل تع  ، من المهم أن تتحدى نفسك  ب أ حث عن أسال راتك. ا

ة دة وتجنب دائمصع اء جد .  ا ، وجرب أش  الما  استخدمتها   استخدام نفس الحلول ال

حث عن دة  ا  مصادر إلهام جد ار ال   ا تمنحك أف دة ع ات ف د إجا  تول دة وتحفزك ع جد

  األسئلة.  دا  إ عداد روت ك قم ب شعر خاص  جعلك  شف ما الذي  داع، ا  إ . يتطلب ا أنك أ

 ، اط الشخ عض التأمل واالنض شعر أنك األمر  دأ، سوف  مجرد أن ت ن  داعا ول  إ ختاما،  . أ

ل داع األص أن اإل  من الشجاعة، حتاج تذكّر  ث  ال  القائد عن التابع" إ م داع هو ما  ‐ "إن اإل

ز  ف ج  . س  
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ون أن  ث ة، نعم ق النجاح رحلةط عتقد ال ة للغا ست    صع  ل إنما  للجميع، ةمُ كذلك و

غ خط  ل ق و  الط ة  نها  ح  للمواصلة  استعداد  ع  لألشخاص الذين هم ةمخصصة  . النها

 من ات وال ات و المط د من المنحن ما، فهناك العد س مستق ق للنجاح ل عيق أو  الط
ُ
شأنها أن ت

أِخر وصولك، 
ُ
قه،ات لوغه وتحق ثناء" ل ال اس ه الجميع "  إل س   لنجاح هو الذي  أ ا ما  وغال

ق و الوصول لنهايته ألولئك ة الط  رؤ .  ،الذين لديهم القدرة ع عد ح عندما تكون هناك  ولو 

حث عن الوس مكن ال قة،  غ األهدافإرادة حق ل حة ل ه هو  ،لة الصح دأ  جب أن ت أول ما 

،ا
ً
 النجاح فع ة  الرغ ام  ن هناك  الل قة لضمان االستمرارة ول  عالم النجاح، ال توجد ط ف

د انجازە أدوات  تحقيق ما ت د األهداف و ت ،ساعد ع  تحد شاف من ذلك، ر الذات وا ط

دارة الوقتال م و ق . قدرات و حسن تنظ ء، فإن الط ل  ل   وق
ً
د يالنجاح  نحو  أو دأ بتحد

 ااألهداف،  دة  ة فرص جد  رؤ دأ  أهدافك س اة لم تكن تراها من فعندما تكتب قائمة  لح

ل، و   هذە اسق ا تجد نفسك تنجذب إ ض . لفرص تلقائ  ا من المهم أ ل هدف ع غ  ل ط ل التخط

 أهدافك  ،حدة ركز ع
ُ
 ال ت

ً
األهم أو دأ  انمن  ،ثم المهم  نفس الوقت، ا م ورة  ضا أن  ال أ

 تز  لما شعرت أن هدفك حق عة أهدافك، ف صارى ُجهدك لمتا
ُ
ذل ق  ت ة النجاح  داد احتمال

ق رها،ذلفة اإلضا . هتحق م بتط
ُ
طور نفسك ب أن تقرأ وتتعلم ج لك، استكشف قدراتك وق

ُ
وت

صفة مستمرة،  مهاراتك وقدراتك و  دائما و  ع
ّ
عرف

َ
ك، ات ، ال عرف نقاط الضعف الخاصة 

ً
عادة

مكنك الهروب من نقاط الضعف الخاص أنه ال  ن تذكّر  ذلك، ول ف  ع د أن  ك، أحد ُي مكن ة  ف

حةعها نقاط قوة إذا تم وض إ نقاط الضعف تتحولأن  قة الصح الط إن الهدف  . واستخدامها 

اب  كضعفمن معرفة نقاط  ، ال تخجل منها،هو فتح ال  والتحس  من الو   أمام قدر أ
ً
د و

ف بها واتخذ قرارا  نقاط الضعف واع ة، وتعرف ع موضوع  األمور  ة من ذلك، انظر إ ت واع

الها، جب فعله ح ة نجاحك النفسلما زادت الثقة   شأن ما  ك، زادت احتمال   . لد  ع
ً
عالوة

 من  تتعلم جب أن    فيها، ذلك،  أنك تقع درك
ُ
 ت  وأن ك الشجاعة  أخطائك،  لد  تكون جب أن

ل بها وأ اف بها وأن تق  الخطأ لالع دة و  ،ال تلوم نفسك عندما تقع  حة الج  النص دأ ااستمع إ

ة التصحيح، و فورا  ل  . ما ال محالةرور الوقت ستصبح حكمع معمل ش م وقتك  دارة وتنظ م ب
ُ
ق

ك كتا جب عل ث  ، ح ام بها فّعال، من خالل وضع جدول يو  تخطط الق اء ال استخدم  ،ة األش

د من  ه العد  النجاح ف ق إ  إن الط  ختاما، ات الحديثة الغتنام الفرص وتحقيق النجاح. التقن

ل عزم  ه  دأت  ما  لزم االستمرار ف ات والُمعوقات، و ع منالصع دون أي ن م و  أنواع وتصم

 ، ا اة منال اع أسلوب ح اة من خالل ات  الح عتمكنك أن تكون فردا ناجحا  ط  س مد تظم و

ل فّعال، ش  تحقيق األهداف   مثله ع  ع انا  ،"النجاح ال ُيب اط، وأح  فشل، إح  ع إنما ُيب

 ارثة". 
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سامة  عة  االب ها  متد سحرها وتأث   مة الغامضة ال ة تلك التم اق لل  ال ن،   اآلخ إ

  دون نا تجعلال  سعداء 
ُ
لفة ت   . ذكر جهد أو ت سامة تعت ا و االب  شيوعلغة مفهومة عالم  ا األ  ب

ة و    الناس، جاب ح ورضا  شارة ود مشاعر ا سم لنا  ا صلما رأينا شخاألصل أنه   . وف سم يب ، فإننا نب

دأ خلق  ذلكمرة أخرى ألن له  المثل. م   المعاملة  ف لنفسك أنك راض  سم، فإنك تع عندما تب

  كون من الصعب ع  األمر الذي قد  الذي ال قولون إن الشخص ، هعض فعلالتلك اللحظة،

فتح متجرا  جب أال  سم،  سم شخص . يب كون  عندما يب ا، وقد  سم تلقائ ما، من الصعب أال تب

ة.  أوقات عص صدق عندما تمر  ل ال  ش دا  د من الحب والصداقة  ذلك مف كون هناك الم س

  سم الناس أ .  إذا اب د كدتواج وأ جعلك سع نما  ،ا حول السعداء س هم قد مع وجودك ب  غ

مة . دفعك نحو البؤس ح  أصدقائك  ان ه ،اخ ذا  حدثو  الذي  الم السل عض ال ، فما ناك 

ك سوى االبتعاد سام دراسة علماء النفس قام .عل  االب ة، ووجدوا أن ةتأث  الروح ال تج ت ها ع

  د"، االندورف سم ،جعلنا سعداء الذي   ،"هرمون الشعور الج  آخر، عندما تب ترسل حركة  مع

 عقلك   ،العضالت إشارات إ  شعور ك تخ  الواقع إ د، األمر الذي يؤدي   السعادة.  كأنك سع

ــــح الج  وجهك هذا ال ي سامة ع ل عندما تومض اب خفض معدل  ع ا ضأ ساعد سم فحسب، 

سام ،للدراسات الحديثة وفقا  ات القلب وضغط الدم.  ه ت ةاالب شعر  قلل من التوتر الذي 

ه تقجسمك وعقلك، و    ا ش د النوم قسط من الالحصول ع د . ج  تول ساعد ع سامة  االب

 داخلك   ة جاب د من المشاعر اإل   ،الم  ما ا ب غال  الس  لهذا السعادة  مع عند تواجدنا شعر 

  الذيناألطفال  سمون أ سام. يب داعت ةاالب  إ ل التوتر ، ا جعلك أ  تقل دو ت، ساعد  جعلك ت

 و  الثقة    جدارة  ودودا تأ  جعلك أ ةت، جاب  إ كون أ د تدرب عقلك ل  ع ، 
ٌ
حسن حالتك ت

ة  ال، المزاج ة لتحس لة ق طوس   ا  . االجتما
ً
  عالوة سمع  ذلك، عندما تب ث ستخدم ال  ،

  دو أفضل ع جعل وجهك ي  ،  العمر مع تقدمنا  ،لدى الطالممن عضالت الوجه مما   تتغ

  سمنا الدائم وجهنا  تعاب د دون ظهور الول ُح سوت أن . تجاع دا  ا، تذكر ج سامة تأخذ أخ االب

ا  ا  ح نها من وجهك،  صغ ا ل ا   تأخذ ح ن كب  مفتاح القلوب، " نفوس االخ سامة   . "االب

 

م سلسلة مقاالت د. سطام  دال ة ع ة والثقاف  العلم  ( المد  م) ٢٠١٩األو ٣٤

سامة  سحر االب



   

 جدير لاإن خدمة   لة العناءمجتمع هو مس ة ن   وغا   جعلساعد ع ا المجتمع أ  تماس

 
ً
ة   ساعد وكذلك  وصال ة الصورة األ ع   جملرؤ ا ما نفتقدها   غال اة ال مشاغلنا  خضم للح

 أمانا ن إ . المزدحمة  مجتمعات أ  يب ن لها آثار  ،العمل التطو اة اآلخ  ح  تحس المساعدة 

اتنا   ح ة ع جاب دا إ لها أ طرق لم تتخ  نفسك   تحس ك األمر إ   ت تعلم  ا ضمكنك أ . ، قد ي

  دة والحصول ع ة ممهارات جد م ات ترا دة مخ  خدمة  . ع مرور الوقتف رما كنت ترغب 

دأ  نك ال ، لمجتمعك ف ت كن لد هرما شعرت أنأو  ،تعرف ك ام لم   لالل ا  . ذلكك الوقت ال

طة لحسن الحظ س  ا، هناك طرق   إحداث ساعدك ع دء  يح لك ال  مجتمعك مما ي النخراط 

  لتغي  المدى الط ة ع جاب نات ا ل . ات وتحس دء ق عض األ ال   ، مثل مور ، تذكر أن تفكر 

مها مقدار  مكنك تقد    والمهارات ال ه، ام  ك االل جب عل  الوقت الذي  ع ال  وأنواع التط ،

ە  من غ ه أ حث عن دائما  مكنك . ترغب ف  ال حاجةأولئك الذين هم  ال  شدة مساعدةإ

ةمدوتق انت مال ة ها لهم، سواء  اة شخص واحد أو خالفه.  أو معن  إنقاذ ح مكنك المساعدة 

ق  ساطة عن ط  ب الدم، أو أ ع  ذا لم تتمكن من الت م حملة ذلكو  تنظ المساعدة  ، فقم 

الدم ع  طلب ف، للت ض واحد فقط أن  مكن لم ن  د، ول مكنك إنقاذ العد ع واحد،  من خالل ت

 . ل شخص تقيت عدة مانح مكنه ا متع  مة  ن  مهارة ق لمشاركتها مع اآلخ ول ا، حدون مقا

عضا من الوقت  ص  ن لمشاركة ذلكتخص  مع اآلخ ع . ة ت س واألحذ وأدوات المطبخ المال

 أو ل واألثاث ةالمستخدم للمحتاج ات الخ ان. لجمع عض األح مه   مكنك تقد ء  ، أفضل 

شجيع لشخص  لمة  حتما هو  شدة.  وقت  عضا من الوقت ل اجه  ص   تخص لعمل احرص ع

  وع ف  م اجات خاصة  طمع األطفال الذين لديهم احت س  ولو    . ، ح مساعد  ــــع تقد  وتوز

ا  شف الهدا  المس ل دوري اتمع األصدقاء لألطفال  تب أو الصحف ألولئك  . ش ع لقراءة ال تط

 . عانون من ضعف ال ارة  الذين  ة لمعرفة ودور الز ا مر قم ب اجات رعا د عن ذوي االحت الم

مكنك المساعدة. الخاصة ف   واسأل ك  مع األصدقاء  ،  م م رحلة نظ اقم ب  وجلب األ س ،

  المخلفات منلجمع  ق،ع ف ناجحة هو   طول الط ة تنظ  مجموعةل ما تحتاجه إلجراء عمل

   و  ةكب ر،  التدو  إعادة اس  أ  من  أ  وصندوق  القمامة، اس  أ  القفازات من  من ة  كب ة م

ة  المطاط  المتطوع  أو  األصدقاء  من  ومجموعة ،   ذلك.    بللمساعدة وات قم  الخ زراعة

ه  ةو والفوا قة عض  حد ك  ء نفسه. قم ب، و األعشاب الخاصة   فعل ال ن ع شجيع اآلخ

 ات الاء المنتجقم 
ً
د رها  د من مهاراتك   من تلك العامة.  معاد تدو ستف كن مرشدا لشخص 

د  تك، فهناك العد  ومعرفتك وخ حتاجون إ د من الطرق ذلك. ممن  د والعد ةهناك العد ث  ال

ساعد فيها مجتمعك مكن أن    حدد أال قة لك. ختاما، تذك، أنت من  سب ط دا فضل وأ ر ج

 هو ذلك الذي النجاح أن   الحق الفرق الذي تحدثه  اة يتعلق  ن ح  اآلخ  همأوضاعلتحس

طة كذلك و  ئة المح  مجتمع أع، "كالب ا  كون المرء م  . "ما أصعب أن   
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سامح لق هو  ال
ُ
  خ

ُ
م وهو د ا واألخالقنبوي ك  السجا   رة   وال هلطالما اقتداًء  لمؤمنا يتصف 

ه وسلم  هللا عل دنا محمد ص سامح  . برسولنا وقدوتنا س امه و  هو فال اآلخر واح اف  عطاؤە االع

 عن زالته  ضا ن اخطأ وأعتذر إحقوقه والتغا  وهو أ  والتجاوز عن أخطاء ، العفو عند المقدرة

ن ووضع األعذار لهم ل: ، فاآلخ  لم ما ق
ّ
ء تكرهه، فالتمس له العذر، فإن ك  لغك عن أخ إذا 

سامحا تجد أن  . تجد له عذرا، فقل: لعل له عذر ال أعلمه   هممن  الناس السعداء أ وذلك  ،غ

ب ات  تخليهم س ار وعواطف وسلوك أف دالها  ات واس ار والسلوك ة واألف عن المشاعر السلب

ة تجاە األ  جاب حال أفضل خر إ  ، شعرهم  ة المزعجةستخت ار السلب قدر أقل و  األف شعر  من س

ن أمرٌ . الغضب سامح و التجاوز عن أخطاء وزالت اآلخ ه  خر.  يتفاوت من شخص آل ال عض لد ال

سهول القدرة ع  قدما، فعل ذلك  نة و الم  فعل وآخ سامح  ذلك.  ستغرق وقتا أطول   ال

ه شعر  ل ما  ورة  ال محو  د،  لن   األ ة إ نمن مشاعر سلب   هل مرحلة االنزعاج  تجاوز ع

اح ة حد ذاته ، وهذا وعدم االرت الغ األهم ه، . أمر   قام  عند انزعاجك من شخصا ما تجاە أمر مع

أي  ام   ردة فعلك. حاول عدم الق م  ذكر وتح
ُ
ة ت ة ف استجا  ، مثل هذە المواقف التهدئة مطل

سامح انك أن تختار ال ام أنه اليزال   آخر  وتذكر  ه، والحقا  عن أي  قدم عل
ُ
ستدرك أن مشاعرك  ت

ارات وسلوك اآلخ   تقد ت نحول اخت قة ودائمة غ قة عم عندها ستعرف ، مع مرور الوقت ط

 . سامح من أجل الخ   أنك تعلمت أن 
ُ
ك أن ت سامح، عل   ف أنتل قة ما حدث وك حق  تأثرت قر 

ن . ومن ثم تجاوزت قة للتجاوز عن اآلخ س ط  أنه ل سامح  قة  من جمال ال ل ط فقط، 

مهم  التعامل ا قادر جب أن تكون  . رائعة لتك م ع يؤثر مكن أن فذلك  ،الغضب مع اآلذى والتح

ا  ةع سل دن طو  سعادتك العامةو   صحتك ال أن  . عالقاتك مح سامحتذكر    ال أسهل مع مرور  أ

 ، الوقت  ع ك  من ال
ً
د ل   المستق  الانظر إ  ، فما مكن أن ل ح ح،  ختاما، . سامحتئم الج

قوها  اتقنوها  الناس من فنونمهما تعلم  ئا وعلوم ط ه فن ، فلن يتعلموا ش سامح وجمال ش عن  ،ال

 ِصْل َمن قطعك، وأعِط  ة ق
ُ
ا ع ه وسلم قال له: (  هللا عل  ص  هللا عنه أن الن ة بن عامر ر عق

ْن ظلَمك  ). َمن حرَمك، واعُف عمَّ

 

م سلسلة مقاالت د. سطام  دال ة ع ة والثقاف  العلم  ( المد  م) ٢٠١٩األو ٣٦

سامح  جمال ال



   

 من النجا  ث دة، وغال اتحيتم بناء ال  عادات ج العادات هذە ما يتم بناء  ا وتحقيق األهداف ع

 اال   ع م الذا اط، والتح ئة. نض  العادات الس ط ، والقضاء ع ة مهارة ض مكن أن تكون تنم

ن،  ث ا لل ق ا حق ن النفس تحد قهول   ا مكن تحق قة والعزم للتغي  ظل وجود اإلرداة الحق

  لألفضل.  ط النفس    ض م   التح  ع هد هو ُج  األفعال،وردود  والعواطف المشاعر القدرة

 تحقيق   المساعدة  غ يهدف إ ل مُ  . فاهداألو   نت
ُ
ط النفس كق ة ض  االستفادة مكنوة أهم

 نجاح اة أ  ح ا  ا منها للحصول ع ط النفس مهارة  تلعب . وتم ا هاما ض  جودة قراراتنا  تأث  ع

اة ب تتفاعل معمن المهم أن  .  الح ط النفس موضع ترح كون فيها ض   م، المواقف ال  ا تح

دا    . ج
ّ
دا  تعرف  ج  اللحظات تلك ع فت ال مةاندفاع،  فيها  ت ح  ذلك  م  التح  . ثم حاول 

س ة، سوف  جاب  إ مشاعر أ  نفسك  ت نظرتك إ ، إذا غ جا  أن تكون شخص إ اعدك ع

ط النفس أسهل  أمر  صبحوس  ض وري  . كث عضمن ال اع  اتال ات ة تقن   لتنم ط مهارة ض

د من  . الحرجةالنفس عند مواجهة المواقف   تأ انتظام، وتناول الطعام الص اضة  ممارسة ال

اٍف من النوم.   قسط  د من حصولك ع  دراسةوتأ   ش
ُ

س رفيو   مجلة هارفارد ب  إن ،ت 

نفد الحرمان من النوم   النفسس طرة ع ئة عن عموما، يتم اتخاذ . الوقود الالزم للس دما قرارات س

  ات  ،لدماغاالجلوكوز هو وقود  النوم.  من قلةأو  ا ضمنخف دمالكون معدل السكر  أ مست ن ت

 األداء الض ف السكر المنخفضة  طة ع ط النفسالمرت ارات ض مكن استعادة قوة مهام واخت  .

 الدم.  ة السكر  س ذلك عضلل مكناإلرادة برفع   إذا سمحنا لهم   سل حاول  ،ممارسة تأث

حث عن تجنبهم ة تردعك. ا  الوجه السلب  تعاب لمات أو ح ، وتعلم من األفضلمشورة ال. ال تدع ال

د ل أ ن ال تق ة من  ا ل قه.  أولئكالسلب صدد تحق حققوا ما أنت  ح الذين لم  ماذا  عنخطة  اق

سوء األمور؟  تب ستفعل عندما  طة. خطةهذە الا س انت  د  حاول ، مهما  من إعطاء نفسك الم

 وضوحا  اتتخاذ قرار ال الوقت   حزما أ ات العادات أو اقائمة من األفضل إعداد  . ، وأ لسلوك

م فيها  د التح  ت م ال  ، ال حداث التغي ط النفس  ات الالزمة من أجلب قبناء ض  وذلك عن ط

اتك.   لسلوك  حق أن  تغي ستغرق وقتا تذكر   العادات  أخذ تغي ط النفس  ناء ض  . ا هدُج ، و

 
َ
قةعن  المستطاع، قدر  ،نفسك ّف قِ ث   الط ن  قامال  حاالت بها اآلخ ط النفس   . مشابههض

  االطالع ع ات قم  ج ات صلح لكثم المتاحة، االس ار ما  اخت ك قم  ناس   . و دا أن التغي اعلم ج

ةٍ   عش حدث ب   لن 
ُ
شعر وض ه من حاها، ال   ما ستقوم  اط. قم بتهيئة نفسك للنجاح  االح

ةلتغ شاطمن العزز ُ  النفساالهتمام  . الحقا  هد ُج   وممارسة رقا ة ي   أفضل ذات ضا ع ساعد أ و

ه الطاقة  لها توج  وتح جا  سلوك إ دال السلوك المرفوض مع  . إ  السلوك هو اس جزء من تغي

 ما هو 
َ
  . ذلك علّم أفضل منه، حاول ت

َ
 تطلب المساعدة علّم ت  ذلك. م ج  ات  صحيح أن، ال ح التغي

جب تكون صلن تكون فورة :  . و هادئا  بورا ، لذلك  ط النفس عند الغضب "قال أحد الصالح ض

 الوسائل للنجاةمن  ه حفظ الد ،أ دنف  ". ين وحفظ ال
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اء والحفظ والرسم  الذ  تتفاوت درجاتها من شخص آلخر،  حانه وتعا ة من هللا س   ه ة  الموه

د  ستف  ال  ث ن ال ة ول متلك الموه ثناء،  ال اس . الجميع،  ث ها ال ة وغ ة والخطا تا والخط وال

 منه". 
ُ
 الُينفق ٌ مثِل ك "   هذە الحالة  ل الصحيح،  الش ة أو منها  إن المواهب، سواًء العقل

ذل  ل أن ت رها وتنميتها واالستفادة منها ق لزم تط  أمانة  ة،  ة أو االجتماع ة أو الجسد السلوك

  ك سقيها مع مرور الوقت.  عل ذرة تقوم بزرعها، يتع أنها   األمر  عندما تجد موهبتك، فِكر 

املة  
ً
تة  أن تصبح ن  تنمو إ ة بها ح ون أنفسهم  والعنا

ُ
عرف ة  النمو. األفراد ذوو المواهب الشخص

المرونة  دة، ولديهم المهارات الالزمة لتحقيق أهدافهم. إنهم يتمتعون  دا، يتخذون قرارات ج ج

ة من المواهب الخاصة بهم، مما أتاح لهم تحقيق التوازن  ات عال ، طوروا مست اط الذا واالنض

 ظل   أهدافهم المتعددة  ات. ب التحد ة مليئة  ئة تنافس ام بها وجود ب لزم الق إن أول خطوة 

 أن ت ة موهبتك  لزم أن لتمن ر.   التعلم والتط شأن حاجتك إ كون شفافا وصادقا مع نفسك 

ر  رها. التط المعرفة الالزمة لتط دعم موهبتك  ل الصحيح، قم  الش ذلك  ام  ة الق ف تعرف ك

شمل تط  مستوى المستمر   تنقل موهبتك إ  ح
ً
 تعلمه فع شف ما تحتاج إ . ا

ً
ر الذات أو

 من المعرفة:   نوع ة، هناك حاجة إ ر المواهب الشخص ه اآلن. لتط  عل ا مما  اف  اح أ

مه،  مصالح الفرد وقدراته وق   من حول الو طة. معرفة الذات ت ئة المح معرفة الذات ومعرفة الب

ة أما م عنا ة. انظر   تحقيق األهداف الشخص ا  جا ا أو إ ها سل  تأث من  طة ف ئة المح عرفة الب

ت المواهب  ك. إذا رأ حث عن المواهب المدفونة لد  ال ٍل من نقاط قوتك وضعفك طمعا    إ

   اطلب منهم توجيهك، مكنك استخدام ذلك لصالحك. ة، ال تقلق،  الغ شعر  ن س أو  اآلخ

ساعدك  فتح أمامك الفرص و  ن س  اآلخ تها   المواهب ورؤ م المشورة لك. إن الوصول إ تقد

شاف مواهب   ا ع من االنفتاح إ قودك هذا الن ، س  التغي د.كن منفتحا ع  تحقيق ما ت ع

ة  ر المواهب الشخص  لتط اتك.  ح د   إعدادك لمواجهة أي تحٍد جد ساعدك ع دة و جد

ضا،  اة. أ  ُسنة الح ، التغي قة مختلفة عن الما ط اء  أش ام   الق ل أفضل، سوف تحتاج إ ش

 األمل،   التفاؤل، شمل: ر المواهب و  وتط ة  تنم ة  عمل  من سهل
ُ
   مهمة ة  نفس  عوامل هناك

 عند   الجهد  أو زادة دة ات جد ج ات  اس شاء  إ  ع  الفرد شجع    وجودها ة. جاب  اإل ح،  الطم

حث عن الذي جعلك ناجحا   لل ا ات. ال تقلل من تقدير موهبتك، خذ الوقت ال مواجهة الصع

د  تمكن من تحد قة، س استخدام هذە الط ل.   المستق ة   طموحاتك المهن  وما   الما

لم  تذكر أنه  ك واالستفادة منها. عد. مفتاح النجاح هو استخدام مواه ستغل 
ُ
 لم  ا النقاط ال

   الختام، اجعل موهبتك  شفها الحقا.   ستك ، زادت عدد المواهب ال مارست موهبتك أ

ة"  ن االستمرارة ال تخلق الموه ة تخلق االستمرارة، ول ن، "الموه ك عن اآلخ محمد  – تم

دالوهاب  .ع
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   من أ اته عموما، و  ح حتاج إليها المرُء     المهارات ال ات من أهمِّ ب األول  مهارة ترت عت
ُ
ت

 تحقيق  ع ل صحيح،  ش بها  دها وترت ة تحد ف ة، ألن ك اتنا اليوم  ح  تواجههنا  اعات ال ال

د  ل يوم ال الم ه   من العمل الذي نقوم  ث  أن ال قة  من الوقت المحدود المتاح لدينا. فالحق

ساعد  اتك  ب أول ت حة ل قة الصح  الفور. إن معرفة الط س ع  األقل ل لزم فعله حقا، ع

ن، تتخلص بها  النفس وكذلك ثقة اآلخ دا من الثقة  سب بها م  استمرارة نجاحك، تك من ع

  من  ة ت ة لإلنتاج  تصاحب تعدد المهام. إن أحد األران األساس ضغوطات التوتر و القلق ال

د و  ل ج ش  إدارتنا للوقت  ساعد ع  أهميتها، والذي   ع ات بناًء د األول ة تحد ف معرفة ك

جب     ال  المهام معرفة ات يهتم  د األول  فتحد اة،  العمل والح  ب  بها كذلك التوازن ام الق

ة أو  ة أو األسبوع ة قائمة مهامك اليوم كتا دء  مكنك ال ة، األهم فالمهم.   األهم بها بناء ع وترت

د جدا أن   من المف ة. ل ة و المستق مكنك معرفة جميع المهام الحال  ورقة، فبهذا  ة ع الشه

 تتط  ال  النتائج  قدر من  أ ات لتحقيق  أول د  تحد ة ف  المهام تتعلم ك  فصل  حاول  لها، لع

   التفاعل معها ع شعر أنك تحتاج إ    تلك ال "العاجلة" عن المهام "الهامة". المهام العاجلة 

  ة.  ة أو الرسائل النص المات الهاتف  الم ة أو إجراء أو الرد ع ون الفور، مثل قراءة الرسائل اإلل

  ساهم     تلك ال    الهامة  أن المهام  ح ة ع مك وأهدافك الشخص د رسالتك وق  تحد

 إما أن تكون "عاجلة  ات، ف ب األول مات عندما تتعامل مع ترت ل. هناك أرعة تقس المدى الط

فضل أن  ست عاجلة"،  ن ل  أقرب وقت ممكن. أو "مهمة ول ام بها  ك الق جب عل وهامة"، 

ن   ستفعل ذلك. أو "عاجلة ول د م  شخص جدولتها وتحد ضها إ مكن تف ست  مهمة"،  ل

 الرغم من  مكن حذفها من قائمة المهام فورا. ع ست عاجلة و ال هامة"،  ام بها. أو "ل أخر للق

   انجازها،   نحتاج إ قائمة ضخمة من المهام العاجلة والمهمة ال   ت ذولة، قد ن الجهود الم

قة للتعمق  جاد ط  إ ل يوم هذە الحالة، نحتاج إ ة  ة. ُينصح مع نها ق جاد أهميتها الحق  و أ

دك   من ستة مهام، فعند تحد  انجازها غدا، ال تكتب أ ة أهم ستة أمور تحتاج إ كتا عمل، 

ب  ل صحيح. ختاما، إن ترت ش اتك  ب أول  وضع وترت ساعدك ع ا،  لستة مهام (أو أقل) يوم

 خطو   أو ل صحيح  ش ات  ة ما األول اة رائعة. فاستمتاعك برؤ ــها تضمن ح ات النجاح، و

اتهم".  ت أول ون إال إذا تغ انجازە شعور رائع ال يوصف، "فاألشخاص ال يتغ  قمت 
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ة  القلق ع ة طب عضهو استجا حة األحداث ل  م   الغ   ال االنواجهها  عض ومع ذلك ،ةح    ،

ان  حد  ذلك يتطور قد  األح ةمزعج  إ  مثل هذللغا ف تجب أن  ،قفاالمو  ە.  تغلب تتعلم ك

  ، قدر المستطاع،العملو  هعل ل من المعرفة ف، إزالتهع ة.   ساعد القل تجاوز األوقات الصع

 
ً
كون األمر سه مكنقد ال  ن  ا أن ترى  ، ل ة  تحسنا كب ة قص   ف  . المحاولة عند االستمرار 

ل شخصغض النظر عن مصدر    منع، فإنه القلق لدى  ث مكنهم  نال دون وما  من تحقيق ما ي

 إخفاقا  قة أ ه. ال توجد ط ام  ئا  ذلكتدع  أنمن  الق ل أن تفعل ش اتك ق ال دمر ح إذا لم  ه. ح

ما  دارة  تكن مل د ب ل ج ش   دا أ ، فلن تكون قادرا مصادر قلقك  هع حتاج ، ألن القلق التغلب عل

فقد قوته.  مقاومته    الخ استمرار ح  تغي ة   إظهار الرغ     األمور طوة األو
ُ
  بال  لك س

ة ات والقرارات الصع عض التحد ه مع  ،القلق. ستكون هناك  ل الوقت الذي تقض  ذلك تقل ما 

عض  ن  ،شطةاأل عض تجنب كذلك و ال دا أن ول  اعلم ج كون لها تأث ات س  هذە التغي جا إ

ل.   المدى الط د عن  مهم جدا، صادر القلقمعرفتك لم ع سجل . ذلكحاول معرفة الم  احتفظ 

  نمذكرات قلقك لتدو    حدوثه ما  عند  للتحقيق ، لة  قا ة  أهداف صغ  وضع  محاولة مكنك

ساعده، هتلمواج   اء ال األش د من أنك  . قا عندما تكون قل كمكنك أن تحمل معك قائمة  تأ

انتظام، اضة   فهذا  تمارس ال  تحس ة الحالةساعد ع ة والجسد اضة،  . الذهن عند ممارسة ال

ة  المزاج  الحالة  تحس  عقلك تعمل ع   ة ع ة طب ائ م طالق مواد ك  الجسم ب  قوم هذە ،

  اسم اإلندورف    والمعروفة ة، ائ م  الرائدة. المواد ال ة عض األدو  مثل  ة  ق ،    أ  من واحدة

الت شيوع  أو  ا المش  من الوقت ب ث  قضاء ال لون إ م  أنهم  عانون من القلق  مع لئك الذين 

خلقون م  أصدقاء حاول العث، من القلق دا أشخاص  بونال ور ع  ضا من المهم أ . ذلك لك س

شعر دائم  أثناء معاناتك من أعراض القلق.  ا أن    ضا ستحتاج أ الرضا عن نفسك، ح  ةمشاركالإ

ة الممتعة و الشطة األ  عض    مث دا. تجعلك وال جعل سع ة القلق  ك الرغ   لد  أن تظل غ

 
ً
قاء مشغو  محارة هذا الشعور وال نك تحتاج إ ان،شط، ل له.  ، قدر اإلم  تقل إذا كنت ترغب 

 تغفو فيها وقضاء الوقت مع   اللحظة ال دأ فيها يومك ح  ت شغال منذ اللحظة ال أشخاص إن اال

 القلق  قوي ع كون له تأث   .تحبهم قد   ، ا أخ  تتأن تحتاج إ
ُ
ف ت ارك علم ك  أف  غ جا ل إ ، ش

ف  أن تو  . ستجد أنه إذا شخص كت جا ةقمت ما إ فا ه ال ما ف لة  ة ط ت أنك تغ، ذلك لف ل

 
ً
  فع ك،ع  رحمه هللا:  مصادر القلق الخاصة  ن  " قال الشيخ محمد الغزا ، ل   غ القلق ال 

  ل     تغ ا  ". الثقة   
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اة الحديثة،  عة للح ة ال    ساعد مع الوت ا الص م و التعامل كث ة  اتضغوطال مع التح اليوم

كون مفتاحا  ،من حولنا    وقد 
ً
اة  سعادة لح اة تعلمنا من ُح . أ د من تجارب الح سن الحظ أن العد

 ممكن  أن الص سان ، ان له دافع قويإ ذلكن يتعلم أمكن لإل   ،ذا  ل  ة تعد فالتعلم عمل

ا.  السلوك م  تق
ً
 تعد أنهُ الص  عنه  " ع د من مشاعر السعادة  الذي، "فن االنتظار الذ ي

ة أفضلق خل و  التوتر والقلق حدة قلل منو   وضوحو  حالة ذهن من أجل اتخاذ قرارات وذلك  ،ا أ

ة  ل حةمستق   لطالما أصبح. صح  الناسفنا ضائعا "الص ار  مكن، " ب   ەاعت
ً
س سمة  مهارة، ول

دة موروثة.  اء الج ة األش  رؤ يح لك الص اةو  ي  الح ة  جاب  ، اإل   ة الخ  رؤ أي  ساعدك ع

دراك الق قم موقف و  اة لالحق ةمع  لو لم تكن . لتضح  ح الص   مكن أن تتعلم التح هل 

ل نفسك من  صبورا  مكنك تح ل؟ الجواب نعم.  د االنفعال،  شخصمن ق  شد سان هادئ اإ

  عتإذا  ،وعقال حة ات   . لذلك الخطوات الصح  الص ة  ق ل حق  من مشا دأ  ،إذا كنت تعا ا

ساطة  ة ذلكب  ورقة كتا ك ع ل مرة تفقد فيها ص   ة  ة  ،صغ  الطرق فاعل هذە واحدة من أ

 الدافع  ع طرة ه ،وهامة للس ا   وع ق التعلم لتصبح أ مجرد أن تدرك دوافعك، ف ،عن ط

ل.  د ك مكنك عمل رد فعل  فقدان ص ا   وع دعندما تصبح أ ه ج   ا ، ان
ُ
 ت اء ال حفزك لألش

 .  فقدان الص   ،حاول التأملع مكنك التأمل  طال   ، وسط موقف مح
ً
 من عادة  كث ن  ، ول

 تعلم ا ساعدك التأمل  مكن أن  ان   مركز للهدوء داخل نفسكاألح مجرد أن تتعلم  ،لعثور ع

ف ان الهادئك  هذا الم  ه إل االنتقالمكنك  ،ة الذهاب إ دأ  أنه ر تذك . غضبالحالة عندما ت

  ستمتع ال يوجد أحد مثا جب أن  اة مع من تحب،، و سم الح دك، اضحاب   . ا ، كن سع
ُ
عد القدرة ت

اغة موقف ما من خالل   إعادة ص مهع قة  ،من وجهة نظر مختلفة إعادة تقي دةط فن لتعلم  ج

 .   الص اء ال ستحق إن معظم األش   ا ستغرق وقت االنتظار،   موقف  . للحصول عليها أ إذا كنت 

  قظا  فكن مت ــــح،  م ار ألغ  قد و  لكافعأ وردود ك ف ك من خاللها  ينفد ال قة  . ص أفضل ط

تظر   أن تجعل نفسك ت     الدراساتأظهرت  ، فقد لممارسة الص جعلنا  اء  أن انتظار األش

ل. الواق  المدى الط  سعادة ع  ُ ع أ دو أن الص مكنك ممارستها وقد يؤدي ذلك مثل ي مهارة 

ة.   تحقيق فوائد لصحتك العقل ن إ ال اللطف العالقات مع اآلخ  من أش
ً
 ش صبح الص  ، 

سامح  تحمل ، و التجاوز  و التعاطف وال ف معاناة من حولنا الينطوي ع   . عض لتخف  ساعد الص

نتحمل عيوب  ع د مناآلخ  إظهار الم التا رم والرحما ، و  . والعطف ةل ق إ  النجاحالط

ل رحلة  ، وأولةط س لديهم ص  الفور رغو  ئك الذين ل ة النتائج ع  رؤ   قد ال بون  كونون ع

ه  ف   . استعداد للس ان الص   إذا  قلل من إجهادنا اليو مكن أن مكن أن  أنه  ، فمن المعقول 

   الضارة ة  من اآلثار الصح  تل . تجة عن ذلكالناحمينا ، عندما الص    نتح حق ل نا   قل م

تعاون عقولنا   عن مقاومتها وتتخذ خطوات هادفة س ل تحقيق ذلك،، وتتخ ة   س م قال ابن ت

ه وال معه" ل هو الذي ال شكوى ف  الجم  . رحمه هللا: "الص
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ا   القلب وترى الدن ح  ل الف شعل فت ــها  ورا و غمرك فرحا و  الشعور الذي  السعادة 
ختلف منظور أجمل، و اة.   مجاالت الح  ش قها   تحق تم حث عنها و ثناء ي ال اس الجميع 

دها و   مفهوم السعادة من شخص آلخر، حسب ما ت د أن تراها، تتفاوت معاي  ت الصفة ال
 و التمتع  ش برخاء  جمع المال و الع عض سعادته   فال ة.  ال عة  مع اختالف الطب السعادة
ة، أو    المراتب العلم  أع م و الحصول ع مال التعل  إ عض  ذلك، و رما قد تكون السعادة لل

 ت اب ال  تختلف األس عض المناصب.  ذلك تقلد  أنه ك  ش   عها ن جم  ل  السعادة، ؤدي إ
ة تختلف  س ارة عن حالة  نة. إن السعادة ع الراحة و االستمتاع والطمأن ه  شعر ف االحساس الذي 
 نظر   وجهة  أمر من  تحقيق حث عن  ي  الفرد  ودوافعهم، اناتهم م  و  اختالف قدرات األفراد مع

 سعا  له، فالفق ة أنها السعادة المث  استعادة صحته شخص ض سعادته   اقتناء ثروة، والم دته 
 إجراء  ه القدرة ع ل شخص لد  عمله،  ە ونجاحه   تم وعافيته، وقد يرى آخر أن سعادته 
 سعادة.  اة أ  مسار لح  وضعه  ساعد  مكن أن    ات والعالقات وال  السلوك ة  ات صغ تغي

قة "تحدي ل من أعراض عدم الرضا  أظهرت الدراسات أن ط  التقل    كب ة" لها تأث ارك السلب أف
ة "لقد  جاب  إ ة أ  عقل " إ

ً
ة "أنا فاشل، مث ة سلب القلق، الهدف هو االنتقال من عقل و الشعور 

 لألفضل". إن  مكن أن أتعلم منها وأتغ ، هذە مجرد نكسة   مس  من النجاح  ث حققت ال
   السل  فإننا نتخذ التفك ل صحيح، ش ن إذا تم التعامل معه ومعالجته   ل عا، حدث لنا جم  

  ع  التفاؤل ال   أغلب األوقات، ان و  قدر االم
ً
 سعادة. كن متفائ  أ اة ة نحو ح خطوة كب

 نفسك  حاطة  و جا  إ ل ش    التفك  وطأته. ف من  التخف ل  الصعب   الوضع قة  حق تجاهل
جا كون األشخاص اإل مكن أن  شاؤم،  د شعورك لألفضل. التفاؤل، مثل ال  تجد ساعد ع   بي

  من   السعادة ت  ذلك. ار  شائما، لك الخ ّما أن تكون م  دوما، و
ً
ا، فإّما أن تكون متفائ ُمعِد

شطة مأل فعل أ م  ابها. التل  غ س   تواجهنا، ول ل و المعوقات ال ة التعامل مع المشا ف وفة ك
    ع

ُ
 ال ت ح. البهجة والف  احساسك  ساعد ع صفة دورة فهذا  دة  ك، تعلم أمور جد لد

ــها  ما تملك هما أساسان لبناء حالة من السعادة و ان، القناعة و الرضا  ا   األفضل أ الحصول ع
  اتك أ ة لجعل ح  واتخاذ خطوات واع  للتفك ا ذ الوقت ال

ُ
لة. خ اة جم متعة، فهذە  ترى الح

ستغرق   سعادة، سوف    أن تكون أ ضا ع ساعد أ دة  قة دائما تنجح. بناء مهارات جد الط
      ا  حاول أن تكون س  و العمل. اة  الح د لعمل توازن ب  مف نه عض الوقت والطاقة ل

 ذهب. ختاما، إن السعادة  طمسها وراءە م ل السعادة أينما ذهب، وال تكن ممن  ش   أن تع
دة،  ات السع  للذك

ّ
د، دون النظر للخلف إ أمٍل وعمٍل جد اة يوم   الح انت السعادة تع "لو 

 هم أسعد الناس" ان المجان  .ال قلق، ل
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   شار إ ُ ال شك.  مة   الح د منه، ف  الم ه الجميع والحصول ع  إل
ُ
طمح ان هناك أمٌر  إذا 

مكن تعلمه   متقدم   وعاط استخدام تطور إدرا ل  ش دة ت ة ف سان  أنها ِسمة إ مة ع الح

ام وقرارات   إصدار أح  القدرة ع مة   آخر، الح مع اسه.  مة وق ة. الح  الخ مة بناًء ع سل

اب األخطاء، التطبيق، اإلخفاقات، النجاحات.  ة، التعلم، ارت سابها إال من خالل التج مكن ا ال 

م. من أجل   أنك حك ع ن هذا ال  ا، ول مكنك أن تكون ذك اء،  مة والذ  الح جب الخلط ب ال 

ان أن تعرف  م ة  مة، من األهم اء اتخاذ قرارات سل حفزك؟ ما األش ُ ، من أنت؟ما الذي 
ً
نفسك أو

ل أن تتمكن  دا ق جب أن تعرفها ج   عض األمور ال ؟ هذە  ك؟ ما ُيهمك أ ؤذ
ُ
دك أو ت ف

ُ
 ت ال

قة  الط اء   أن تفعل األش مة  ادة الح ة ل  الطرق فعال مة. واحدة من أ من اتخاذ قرارات حك

   صع ة. اجعل األمر أ . تدرّب الصع دا  اإل  للتفك
ً
كون عقلك قوة  نفسك، لذلك س ة ع

ل محادثة فرصة للفهم  د. تمنحك  ح األسئلة لمعرفة الم ط دد  دا، ال ت  أن تكون مستمعا ج ع

مة مع مرور الوقت. كن متفتح الذهن، حاول   ح  تصبح أ التا ل أفضل وتوسيع آرائك، و ش

 من جميع الزاو  وجهات نظرنا التفك ب
ُ
. من السهل أن ن ُعمق أ  لفهم األمور  ذل جهدا أ ا وا

مة. إذا  ساب الح قة ال ست الط ن هذە ل اة، ل  الح  مررنا بها  ات المحدودة ال  الخ ع

دا  سب م ه ألنه من خالله ستك ام  جب أن تحاول الق ما هو الذي  أمر ما، ف ام   الق كنت تخ

اتك ونصائح من ا ار خ  االعت ات، مع األخذ  ات والسلب جاب  اإل النفس. فِكر  لشجاعة والثقة 

  دا. تعلم من أخطائك، ح ورة عند الحاجة إليها، ممن تثق فيهم ج
ُ
طلب المش دد  ن. ال ت اآلخ

  االع دأ   أن تكون قرارات خطأ. ا  بها األمر إ ت ة قد ي عنا أخطائك، ثم القرارات المدروسة  اف 

ل    ل دائم.  ش ع و ل أ ش استخدم تلك األخطاء كفرص للتعلم. عندما نرتكب أخطاء، نتعلم 

  ة ال  المرة التال قها  مكنك تطب   دة ال  النتائج الجد دة، انظر إ ة جد ك تج كون لد مرة 

 المصلحة   التوازن ب من  مة ت  تواجه فيها موقفا مشابها. الح ن. ال تب ة ومصالح اآلخ الذات

   تعتمد ع  ، اء مع عمر محدد أو مستوى ذ ط  مة ال ترت عتقدە اآلخرون. الح  ما  آرائك ع

 الناقد والنظر  مة تتطلب التفك  تمر بها. الح ة من التجارب ال عنا ل مدروس  ش   قة التفك ط

ح ت منك النص ل
ُ
ل. إذا ط  المدى الط  ع  بتأ ه الطرف اآلخر  صارى ُجهدك لتوج

ُ
ذل ق ة، ا

قة والمنطق   من الحق
ً
  ج ب  الم ماء ستخدم الح  لطالما   قدر المستطاع.  الصحيح، االتجاە

أن العواطف تتفاعل مع العقل   أفضل القرارات الممكنة. لطالما جادل عظماء الفالسفة  للتوصل إ

نهما   عند اتخاذ القرارات، حاول الفصل ب ع
ُ
 ت  ح مة، مارس الص لة وق  فض ان. الص قدر اإلم

أنه  م  ف الشخص الحك ع ل صحيح.  ش اراتك  لنفسك فرصة لجمع المعلومات ووزن جميع خ

مة  ة منه، دون خجل. قال سقراط، "الح  درا ن مؤهلون وأ ل أن اآلخ ق ء،  ل  عرف  ال 

 معرفة أنك ال تعرف ش دة  ة الوح ق قول الحق اء،   من ال ٌ مة خ أن الح ا، تذكر دائما  ئا". أخ

 أ 
َّ
كُر إ

َّ
ذ َ    َوَما ا ا كِث ْ

َ
 خ َ ِ  أو

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
َمة  الِح

َ
ت

ْ
 َوَمن ُيؤ اُء

َ
ش َ  َمن 

َ
َمة  الِح ِ

ْ
 "ُيؤ ْولوا هللا عز وجل:

اِب".  َ ل
َ
 األ
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قة ت ارنا وسلوكنا وط أف تكرە  مكن أن ن ق االستفادة من الفرص الحظ  فاتنا، وكذلك عن ط

عض قد  ، وال ل طب ش   أ د  عض، الحظ الج ة لل س ال دا.  ة استغاللها ج ف المتاحة لدينا وك

مكنك إمالة    سوا كذلك طوال الوقت، ومع ذلك،  حظا ل  األشخاص األ  ح  من ذلك. عا ُ

 التفاؤل هو مف  صالحك.  الفرص الممكنة االحتماالت لتكون  دفعك تجاە تاح الحظ الذي س

ه دائما،  اة. إذا كنت تفعل ما تقوم   الح اتجاە أهدافنا  دما 
ُ
 ق جعلنا نم ة لك، وهو ما  المناس

ذكر. أما إذا كنت من أولئك الذين  ُ د  كون هناك أي جد ه دائما، فلن   ما تحصل عل فستحصل ع

جابي  ا  والمثابرة، الص    تجارب يتحلون خوضون   ن،  اآلخ  مع  الوقت  من دا  م قضون   ون،

كون أمامك  ة،   العادة، عندما تصبح األمور صع  جلب الحظ الحسن.  ساعد ع دة، فهذا  جد

كونوا  دة   هذە الحالة، ذوي الحظوظ الج ستمر،  سحب أو أن  اران ال ثالث لهما: إما أن ت خ

 مثل هذە  التعامل  ة    مرنون للغا  ُحسن الحظ و الحاالت. دائما ما تكون هناك عالقة ب

ة حظ رائعة. كونك  كون الفشل  مكن أن  ان  عض األح   اة.   الح حة  اتخاذ القرارات الصح

ند  س اة ال   الح ة  س ات المك  تتخذها. التجارب والخ ارات ال اس للخ محظوظا هو حقا انع

ن من خالل   الحظ، ول ث أن النجاح لن إ  أمر حيوي، ح الص   العمل الجاد والمثابرة. التح

   الشجاعة الغتنام الفرص. كن منفتحا دائما ع  ذلك تحتاج إ حاها، إضافة إ
ُ
ٍة وض  عش ُيولد ب

 إذا كنت من  د.  ت ما    ستح ة،  النها  و  وال تخاف من الفشل،  قل"نعم" دة، ار الجد األف

الفعل  األشخاص الذين أس، وال ينظرون للجزء الفارغ، فأنت تمارس  ء من ال  الجزء الم ينظرون إ

سان،  له اإل مكن أن يتخ ان تصور العقل الذي  منت ستون، "مهما  ل . قال جورج  جا  اإل التفك

عرف األشخاص  ُ مله.  أ د من حظوظ المجتمع  عض ي عضنا ال قه". إن مساعدة  مكنه تحق ف

خاء. المحظوظ االس  عدم السماح ألنفسهم  صون ع ون أن خططهم قد ال تنجح دائما، وهم ح

د  ة الم د ورؤ ة الم مكنك مراق ستمع،   من التحدث، فعندما   من خالل االستماع أ تعلم أ

عض  ذ 
ُ
 خ  فمك مغلقا.  مأزق عندما ت ك أن تضع نفسك   من الصعب عل د، ومعرفة الم

 حال المخاطر و  ليهما  ئا، وتعامل مع  دا أو س ان ج ، سواء  أ  استعداد لقبول ما قد  كن ع

ة.  عقالن ف تتعامل مع األسوأ عند حدوثه. ختاما، من  حدوث أحدهما  توقع األفضل، واعرف ك

ما  كون مرنا ومل  وسعه ل ل ما  فعل  قتها، و  حق اة ع  حالفه الحظ دائما هو من يرى الح

از رحمه هللا: " ان، قال الشيخ ابن   قدر االم
ً
 هللا له ما ومتفائ فمن رزقه هللا االستقامة أو 

ە هللا له".  ه فهو من حسن الحظ الذي   ح
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النفس   الثقة  ُمن  ة  القدرات والمهارات استخدام ت انات الذات  واإلم فها  ل وتوظ حل المشا

د عندما  . والمعوقات النفست  الثقة  جاد الحلول، ستكون أ  ا ة قدرة ع ل ، سالمناس ش تعمل 

شعر  ات تطبيق مكن، لحسن الحظ . ذلكأفضل عندما  ج ات ز  عض االس ة لتع الثقة وتق

نمع توقف عن مقارنة نفسك . والمحافظة عليها  النفس  ف، اآلخ نإن التفك من  ما عند اآلخ

 "، قوض ثقتك بنفسكشأنه أن ُ  ق لص الالمقارنة  ح"الذي  ضل أف. ثيودور روزفلت ‐ الف

 العمل ساب الثقة  قة ال  هو المفتاح ف، ط ر والتحس  مواجهة مخاوفك  . للتط تدرب ع

النفس.  بع من قلة الثقة   ت حث عنال افأة نفسكلفرص  ا م وم  تك  أصغر النجاحات. مع  ، ح

  ث  ال  ن ضعون    ألنهم  قدراتهم اط من اإلح    أل شعرون قها  ا أهدافنفسهم  صعب تحق دأ ، ا

د أهداف سهولة ا بتحد مكنك الفوز بها  ة   قدما ، صغ عد ذلك الم   مكنك  لتحقيق أهداف أ

 قوائم "  فقط ع ك  من ال
ً
د ة.   قوائم حاول ، المهام"صع    التفك عض الوقت  قضاء 

ف تنجز "  من اك
ً
د كالمهام".   نقاط الضعف الخاصة   ع ك ع إلل أو مساعدة أو رشاد ، تط

م  ى ثقتك بنفسك نخ اآل تعل م ،ال لمة: تعلم قول   .ا تلقائ تزداد ، وس ح   ن حدودك  ح اآلخ

ة. إذا لزم األمر   حزما  سا خذ درو  ،الشخص ة أن تكون أ ف ما من أجل  تحاربتعلم أن  ،حول ك

لما زا د.  طرةت لما زادت ثقتك بنفسكدت الس التحدث  .،  ة   درا ف تكون ع ك أن تتعلم ك عل

ة  كبثقة عال  لد ار ال دا ت . عن نفسك واألف  نفسك ج ة ، وعمقتوغل  ،عرف ع ج  النها ستخ

  ء  بنفسك إذا كنت ال تعتقد  ا من الصعب أن تكون واثق .بثقة أ   دة  أنك ستحقق نتائج ج

ان.  ،ما   هذا الشعور من خالل إعداد نفسك قدر اإلم  تغلب ع
َ
امتحانِ ف اة   الح ، واستعد ر 

دا ل طء  .ذلك ج  ألن تحدث ب ، ُ   ال النفس ظهر الثقةهذا أنه شعر   الشخص الذي  ستحق .

عة تحدث  ه س د أن يُ االستماع إل ن ، ألنه ال ي ئ اآلخ تظرون ش ستحق االستماع  ا ي ال 

ه.  امُ  إل مكنك الق   اء ال ل أحد أفضل األش  من المشا
ً
د  الحلول   ع ك بها من أجل  عد ال

 ُ . ةثقبناء ال ال النفسعد تمك ات لبناء الثقة  ج ات ل عام أحد أفضل االس ام ش مكنك الق نفس. 

 طرق عدة    ذلك    المؤكدة  الطرق  أ  من  واحدة ن  ول  الم ،  خالل فاءة و  عرفةمن  ال ناء

ام . واالستعداد  ان،ما  عمٍل إن الق ا  ء ا كون دائم ، أ أي  ام  ، الطبع . اطالقا  أفضل من عدم الق

 أخطاء  ذلكقد يؤدي  اة، إ ن األخطاء جزء من الح دون أخطاء  ،ل دت، لن نهكذا نتعلم.   . ا حسن أ

ل عمل قائمة   تف قم  اء ال اتكخر تاألش  ح ةها ، احتفظ ببها  ، عندما تنخفض الثقة، منك ق

 قمت بها.  اء الرائعة ال ل األش  نفسك  أن  اسحب القائمة واستخدمها لتذك الثقة تذكر دائما 

 اإلنجاز.   ة ع ة  حققت أهدافا  لما مب ة،   و أصغ  كب شعر بتحسن كب أفعالك  نفسك.  ا سوف 

تك هتطمح أن تفعلهالذي  اسأل نفسك ما  ،وقراراتك تحدد شخص ثم امض  كهدفأحدد  ،، وقم 

مة" . لها  ل مضاعفات اله النفس معركة ضد  س منصو  ‐ "الثقة   ر. أن
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  أصعب الحاالت الخوف من الفشل هو أحد 
ً
 الناس ثقة  أ   ب الرعب ح س مكن أن     ال

  الفشل هو جزء . النفس اة أسا كرهه، ، مع ذلكمن الح ة،  . الجميع  عند خوضك لهذە التج

اب يتطلب منك معرفة   األس  ذلك، ال ف   أدت إ  الدروس المستفادةك  انظر  . تم ذلك، ما إ

ق النجاح.   ط ورة ع ارە نقطة انطالق  اعت ام لما فشلت  الفشل  جب الق لما تعلمت ما   ،

عد الفشلال تحاو  ه لتحقيق النجاح.  السوء  ساعدكفهذا من شأنه ، ل تجنب الشعور    أن  ع

جاد  جد إل  حلول أفضل الالعمل 
ً
  مانع، ال مستق ُ الضيق ل شعر  عندما تفكر  هة من الوقت. أن 

اتات إخفاق حث عن التفس ما ك، ا ف   أخفقت فيها واع اب ال س األعذار. حدد األس ، ول

 المم ل مختلف  ش ه  ام  التأمل  القادمة.  راتكنك الق سمح لنفسك  اء   والتعمق ال  ل األش

ل  ش  حدثت  . ال ل مختلف خا ش ما ستفعله   من ذلك، فكر ف
ً
إذا واجهت ذلك مرة  د

تها الم جمعقم أخرى،  س  ا د منهعلومات ال ستف ة درس  مثا ، إذا سألت  الواقع . واجعلها 

وا من خالل إنجازاتهم أولئك ونك أن الفالذين تم خ  حاسم لنجاح، فس ان عامل تمك  هم. اتشل 

اب عدم  اة هو الخوف من الفشلأحد أس  الح شود   من الناس لنجاحهم الم ث ، كن تحقيق ال

ة شجاعا   ال تنجح ،إذا فشلت. لخوض التج قة ال ة فأنت تفهم الط  فرصة لتج ، وستحصل ع

د.  ءٌ  ات واإل  ا جب أن تكون قادر  جد  مواجهة أصعب العق ة التعامل معها  خفاقاتع ف . وك

م وضالفشل هو فرصة  مة إلعادة تقي سأل نفسك لماذا فشلتعظ جب أن  شعر عك.  ف  ، وك

ال عد ذلك.  ح جب أن تفعل  ء  ذلك وماذا  ة فور حدوث  من السهل اتخاذ القرارات العاطف

. ال ذلك غالسل ام  كون ضارا  ا ق  قراراتكما  قد . ، تمهل  اة و دو صعر الفشل جزء من الح  ا ما ي

 حينها  ل ثق تما، أن      ءما نت ا  س .  أخ اب أخطاء  خ ارت  لم ترتكب  ،اسمح لنفسك  إذا

ام  . تعلمفلن ت ،أخطاء  د الق سقط ،همجرد أن تعرف ما ت ، سوف تحرك نحو أهدافك. سوف 

  تفشل.  د و  مات ة، سوف تحصل ع  استعداد .  النها ء إذا كنت ع مكنك إنجاز أي  تذكر أنه 

 األشخاص نجاح ،للفشل هم. فشلون  ا أ  من غ ان أ عض األح مدى  ، ال يتعلق  األمر 

ة تقطيع األشجار  د دة الفأس. مدى ِح فقط  ،صع و المهارات الالزمة لتحقيق ما  نفسك قم ب

ه.   تصاحب الفشل تصبوا إل ة األخرى ال شف أفضل الطرق للتعامل مع التوتر والمشاعر السلب ا

ل عام.  ،والنكسات  معالجة  ش  قدرتك ع  النظر إ بؤ بنجاحك  واحدة من أفضل الطرق للت

دا.  تعلم ،ر لها الفشل. الناجحون يتعاملون مع الفشل دون أي ضجة ال م سان "ذلك ج سقوط اال

 
ً
س فش ث سقطل  ح ن الفشل أن ي سون.  ‐" ، ول  توماس أد  
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 الجميع   التفك ه القدرة ع نّ لد فعلُ  ، ل عض  ٍل  ال ش   ذلك 
ٌ
الغ ه م ما  . ف جب "نحن نفكر ف

كون "األفضل" لنا ولجميع من حولنا. "جب فعلهال "، وما "فعله   ، وما الذي س
ُ
 أداة  فعالة، التفك

لة ها ألوقاتاستخدام عن عوضا  س  . فقط ، استخدمها عندما تحتاج إليها ط  ل  التفك اإلفراط 

 
ٌ
مكن أن يَ  مزعج ل  ة فحسب،   الد من خطر اإلصا ل أ ة و المشا ةالصح  . شيوعا اليوم عقل

 الرغم من أن الجميع  ُ  ع    فكر    من األمور  كث  ال ب مكنهمعض ال، إال أن خر واآل ح دا  ال   أ

ار تهدئة   الجامحة المقلقة همأف ةالقلق .  توقعات سلب  ،  ينطوي ع  كث ة  ان ارث ، من األح

ل.  كون السؤال هو   حول المستق  قد ال   التفك ف تتوقف عن اإلفراط   ك ة تغي ف  ك ن  ، ول

ارك.   هو لحن أف  الو  لالخطوة األو ة التغي  ، دا دء  ل أن تتمكن من ال  عادة ق التغلب ع

   اإلفراط  ة ،التفك  درا ف تكون ع ك أن تتعلم ك   تامة عل حدث.  من ذلك عندما   كث

كون اإلفر الحاالت  ه ،   س  التفك  من ذلكمن أمر ما  الخوفاط 
ً
د  تصو .  دأ   أن األمور ر ، ا

 ما يرام   ع س   وحافظمكن أن  دأ  .  عقلك ذلكع كاإل ا قة تفك  ط اە إ ذلك  ن واهتم 

ا  تب  . كث  قلقكا  تث اء ال  ورقة األش  او  مزقها ، وتزعجك ع
ُ
 ق   . حاول جاهدا ا دمم تجنب ع

د وفعال.   مف ء    إ له  والقلق والتوتر وتح ة ار السلب   األف  التأمل الذه مكن أن  ممارسة

    معالجةساعدك ع  أ  بهدوء  معها  والتفاعل ارك حات  . أف  الت  من  مخزون  ع احصل

 أه ة ع جاب ذل قصارى جهدي" أة االستعداد اإل  ذلكو "لدي ، مثل "أنا أ  تخ  ". القدرة ع

     فخ التفك ع  ة األمور من السهل جدا الوق  مهمة  ،الصغ اة. لذلك عندما تفكر  ،الغ  الح

ساعدك   أمر  ي؟ هذا   من تفك شغل ح  أن  ستد ما، اسأل نفسك: هل هو مهم حقا؟ هل 

 أمر   طاقتك ووقتك ع سخ ه و  ف  التوقف عن التفك . آخر يُ  ع
ً
الواقع إن إدراك  همك فع

  شهالذي  الحق .  هو أمرٌ  تع  التفك  عادة اإلفراط  دأ  مهم ل  عندما ت  التفك ، قم بتغي

  االبتعاد عنما حاولت ل  هناك قاعدة تقول أنه . انكم   لما استمر ظهورەما  أمر  التفك ، حاول ، 

  سب الحلول لتجنب ذلك. ةوجود وضع أ  المناس ة ك اآلل ه    الخاصة   لتوج دة لة ج وس

   من الوقت التخاذ قرار عندما تمنح ن . ةجاباإل  الحالةطاقتك إ ث  ،   ما فسك ال  لما زاد ح  التفك

ه ة ف  لل. حدد لنفسك مهلة زمن ل اتخاذ  تفك ط ذلك الوقت حسب حجم القرار.  ،قرار أي ق اض

ضإن جدولة "وقت ا ل األصغر أ د للمشا " مف اب األخطاء  اعلم . ا لتفك  ارت أس  وأنك  ،أنه ال 

 م   كث ان  األح  سن  وتنضجتعلم  استغرقت .  أن  عاما  ٨٠وجدت دراسة  هارفارد  جامعة

 
ُ
دة ت  صحة. العالقات الج  األمور  الختام،  الناس سعداء وأ  التفك جعل اإلفراط  لطالما 

 مما  كث  أرض الواقع، أسوأ  ه ع  الطرق،  عل ش  ا" حاول تجنب ذلك   سوف التفك ث ل

ذهب  اتركدمر مزاجك، تنفس و      ‐ "ل  ل  فران  . بنجام  
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 إحدى  ش
ُ
قدر بثمن. 

ُ
ة ِنعمة ال ت مثا  وقت فراغ  كون الحصول ع جها،  اة وضج  ِخضم الح

ن المهم   أو أقل، ول ا كوقت للفراغ. قد تحتاج أ  يوم
ً
املة  سبع ساعات   أننا نحتاج إ حاث إ األ

ك عدد ساعات مستهدفة كون لد ل  هو أن  الش د من أن وقت فراغك يتم استغاللها  الصحيح. تأ

س  د فعله خالل هذا الوقت، وقت الفراغ ل
ُ
 ما ت

ّ
ات األخرى. حِدد ة مثل األول ة عال أول   ح

   تحس  من شأنها أن تعمل ع ستمتع بها وال   شطة ال  األ ُمول. استغل هذە األوقات 
ُ
وقتا للخ

ة وعالقاتك االجتماع اتك الشخص ة جوانب من ح دن  ال اضة مهمة للصحة  ال  إن ممارسة ة.

 وضوحا.  قة أ ط فِكر 
ُ
ة، تجعلك ت داع د من القدرة اإل  ت خفف من التوتر،

ُ
 ت  ف ة. والعقل

 .  أ
ً
منحك ثقة شعر بتحسن، مما  دو أفضل و ا ال يتضمن أي أهداف،  سوف ت داع شاطا إ   اخ

 اإل  ا ما ُينظر إ ه، غال ستمتع   ذلك، فإن ٌء  اإلضافة إ دة.  ار ج  أف حتوي ع  أنه  داع ع

ة،  ات دة. القراءة مهارة ح ة ج  حالة مزاج قاء   ال ا ع ساعد كث ة واالستمتاع بها   هوا العثور ع

 العالم هم الذين ال يتوقفون   نجاحا  تب. األشخاص األ دا عن قراءة ال الناجحون ال يتوقفون أ

دا. عن ال د لك وللمجتمع.  تعلم أ ب ومف ه، أمٌر ُمح ام  ة الق ف غض النظر عن ك  ، العمل التطو

مكنك دائما  ال ذلك.  السعادة ح ل للمجتمع، والشعور  ة رد الجم أهم النجاح  درك المهتمون  ُ

ا ما نعت د أن تتعلم. غال د ماذا ت  تحد دة، تحتاج منك إ  تعلم مهارة جد دء  قد أن أوقات ال

 إعادة  ساعدك ع  ما   أن هذە المدة الثابتة من التوقف   ح  مجرد ساعات ضائعة،  فراغنا 

ص وقت لعائلتك وأصدقائك   أوقات فراغك وتخص جدولة م 
ُ
 ق ك.  لد ة جاب  اال  الطاقة شحن

اتك وما   ح   ك التفك فرض عل َ جدولة وقت فراغك، فهذا  . عندما تقوم  جب أن تكون المق

قة لقضاء ذلك الوقت  ضا معرفة أفضل ط  أ ع ك وقت فراغ  كون لد   اتك. معرفة م ه أول عل

ا.  ا وشخص ساعدك ذلك ِمهِن ُ  التعلم، وسوف  ك. حاول االستفادة من وقت فراغك  المحدود لد

ستغل ل مرة     أوقات الفراغ والعودة إليها  شاء قائمة قراءة  م ب
ُ
ة  ق تا ضع ساعات. ال فيها 

ة  ة ورعا تا  ال ذلك من أجل المتعة ولصقل مهاراتك  م 
ُ
عض الوقت، ق قة ممتازة لقضاء  ط

اخا  ف الضغط. سواء كنت ط  تخف  يؤدي إ دا شاط إ    من الناس أن الط ث  ال
ُ
ِجد َ داعك.  إ

 
ُ
ة ُمبهجة. ق  تج كون الط مكن أن  ا أو ُمبتدئا،  شطة ُمحن اء والمهارات واأل األش عمل قائمة  م 

ك وقت فراغ. إذا  كون لد ل مرة    د من التحقق منها واحدة تلو األخرى  د إنجازها وتأ  ت ال

مكن أن  ك فرصا للنجاح. ومع ذلك،  س لد  أن ل ع  وقت فراغك هكذا، فهذا ال  كنت ال تق

   تحس ات إ ج ات عض هذە االس ات يؤدي تطبيق   مست عه إ ك وتوس  تفك  قدراتك وتحس

 تطبيق ذلك وقد تتفاجأ من النتائج.  دأ  ل صحيح. ا ش  النجاح واستغالل الفرص  د فرصك   ت

ة" "  مستوى من الثقافة الشخص اء، أع ذ  ملء وقت الفراغ   برتراند راسل.  ‐القدرة ع
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ق النجاح س ط   ا لوغها، فيه سهلمن ال جهةو  ترحلة ول ات ال  من التحد ث   قد ال ال
ُ
 مِك ت

ُ
 كن

د.  من الوصول إ  طو  ما ت  قد تواجهها ع ات ال ك إدراك العق  تتمكن جب عل ق ح ل الط

درك ل من مواجهتها.  عضسوء الحظ، ال    ال ث  من هو هناك دائما وأن ، فعله مكنأن هناك ال

. مستعد للعمل  ك وأ حقق مالد    منك ح وري للنجاحالمنافسة تذكر أن  أ وع و  . أمر م

  غرور هو الإن 
ً
املة ة الصورة  منعك من رؤ ه، فهو  صاح ا  د  من أشد أعداء النجاح فت  ي التا و

ك من فرص الفشل نا من المهم أن تظل متواضع . لد  اآلخ دا إ بنظرة فيها ذرة من  ، وال تنظر أ

اء اء هو عدوٌ  ال ك. ال   ط  من المح  نفسك أ   التفك دأ فيها  نه قوي  أو ت صامت ول

قك مكن ع  من األمور  أن   اتخاذ القرارات ه .  كث ع  مة التعامل خر، حاول و عدو آال ح

 تواجهها  مع المواقفوهدوء  ات عندما تتع. من حولكوالظروف  ال دة وعق ات جد امل مع تحد

  لزم لتحقيقأ الفعل ما  ك  جب أن تصدق أن لد غ ذلك ،  ل منع. و   ك ك من ونال تدع المش

ن تؤثر ع د. إذا تركت آراء اآلخ  طالما حلمت ، فلن تحقق السعادة والنجاح قراراتك فعل ما ت ال

لها جزء  . ا به نها   ل ق،  طول الط  من االنتقادات واإلخفاقات ع ث  ال د، سوف تواجه التأ

دأت أول مرة.  ه عندما   من رحلتك. سوف تجعلك أقوى مما كنت عل ال تخجل من الفشل،  أسا

 لطالما  ساعدك ع  من  صلة المحاولة. الشجاعة لمواو  بناء الثقةس ث ه ال فتقر إل ء  هناك 

ه وهمالناس  . ، حاجة إل  الذا الذات،  وهو الو    إن الو
ُ
 معرفة ما الذي ت دع اف و ، ەج االع

عد   لم تتعلمها  اء ال د من األش  فهم نفسك  جب أن تكون قادرا  . أنه ال يزال هناك العد  ع
ً
أو

 أفضل ل   . ش  وجود  الرئعدم اب  األس  من  الحماس هما  للفشلالحافز وعدم ة عض  . س  

ان  إغفال األح دأ  ة. لذلك ن اك أو اإلرهاق عندما نواجه مهمة صع االرت شعر  ، نفقد دوافعنا ألننا 

لة األجل.  ة وأن تقوم  ا من المهم دائم أهدافنا ط ق ة حق ك رؤ كون لد مأن  عادة تقي  . أهدافك ب

انت رغ  النجاح متجذرةبإذا    تك  ل سل  ش
ُ
 جهز ن، فأنت فقط ت ذا وصلت إ فسك للفشل. و

د د ا النجاح، فلن تكون سع طذين األشخاص اللعب  . ا أ كح    ا دور  ون  حط أ،  نجاحك ا كب

 لذلكمن نفسك  ك أن تكون مستعد . هم أهٌل  عل د،  ما ت   ا من أجل الحصول ع  و للمعاناة

ةا  لتضح
ّ
 ذلك ، تعود غض النظر عن مقدار الجهد  . ع  الفشل،  د، يؤدي إ ط الج عدم التخط

  ذول. دالم خطوةا  الحق ،أ  ء ل   إتقان  من نفسك هو مطلب مهم  ا قأن تكون واث . ا وحاول

 عدم اتخاذ خطوات نحو النجاحانعدام الثقة ، للنجاح ل مفرط. ، ع ش س  ن ل  ثق بنفسك ول

ة هو عدم  ،المخاطر  صديقالنجاح  ات. عدم تحمل المسؤول شأ مع المسؤول وهذە المخاطر ت

 النجاح واحتضان الفشل.  ة   ختاما، حاو  الرغ  النجاح أ  من خوفك ل أن تكون رغبتك  كث

   من الفشل،  ال اء  األش ة ع  عقولنا الواع  "مفتاح النجاح هو ترك  ال اء س األش دها ول ن

 تر  براين –" نخافها   . ا  
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   ام لةاالح  الن ة سان  المشاعر اإل  التعامل مع  مثلوالذي ُ  هو أحد أ ة ف  ل ا اس م انع

ن و  ن واستمرارها، وهو أمر مُ ُ اآلخ حتاج عد من أهم مقومات نجاح العالقات مع اآلخ سب 

 إرادة ومعرفة عض الوقت مقوماته إ ستغرق   ف، و حوز ع  أن  ثناء" يرغب  ال اس الجميع "

ن،  ام وتقدير اآلخ ن اح اع ل  ذلك نظرا الختالف ط دا الحصول ع س من السهل أ  . الناسل

األفعال واألاال  ه  سا مكن ا ام  خاصة عند المواقف الهامةح جب أن  ،قوال و  ه،  وللحصول عل

ه ء تكون جديرا  ل  ام أي شخص آخر، لذلك  ك اح صعب عل م نفسك، فس ، إذا كنت ال تح

ام الذات.  اح دأ  ن،  تكون صادقا  جب أن ي إن معرفة وممارسة األخالق مع نفسك ومع اآلخ

دة والسلوك الم لالحم  المقا  و الرضا عن نفسك، شعر  جعلك  حناسب س مك اآلخرون ، 

م ك السل ب سلو د و  س م ا جزء من كونك شخص . تجاههم تعاملك الج  تحمل  ا مح ينطوي ع

ة أفعالك نمثلما تفعل مع نفسك،  ا تمام ،مسؤول ام لآلخ ظهر االح
ُ
 رونشعهم ستجعل، عندما ت

كون هذا أمر الرضا  ط أن   ستحقونه  ا ، 
ً
ام لشخص ما هو أحد أفضل الطرق إلظهار  . فع االح

دا االستماع   وجهة نظر  ج  أن ال نتفق دائمەإ عا ، من الطب ل موض عض حول  عضنا ال يتم   مع 

جب أال " نقاشه  وجهة نظر ال توافق عليها"و ب كون ت أن  عض  عضنا ال سمح ل جب أن  ن   ، ول

 عنها، عضقد ال نجد حرجا  أم ال.  نتفقغض النظر عما إذا كنا  لدينا آراء خاصة وأن نع   منح 

 من اال الناس  امقدرا أ فح جب أن تكون لط  ذلك،ا  ومهذا ،  ن أل   للجميع، ال شك  اب ول س

ن. واضحة  من اآلخ ام أ د من االح ساطة الم ستحق ب عض  خذ وقتا إلظهار تقديرك ، فإن ال

ستحقون ذلك، فذلك ال  التحسن فحسب، وامتنانك لمدح من هم  شعر  جعل الشخص اآلخر 

اح.  االرت ضا  شعر أنت أ ظهر اهتمام قدر الشخص الذي يرغبالجميع ُ ل س  ا  االستماع إليهم و

ق شمل عدم التأخر  .تجاههم ا حق مون وقتك، وهذا  ح ن، فسوف  م وقت اآلخ إذا كنت تح

د  مة الفائدة ، وعدم العن المواع اء عد ن،  . االجتماعات وقتتحدث عن أش م اآلخ جب أن تح

 
ُ
 لو كنت ال ت دا وحاول ح  مرغوب فيها، أدرك هذا ج ة وغ ه سمات مرغ ل شخص لد حبهم، ف

قه.  مكن أن  ا لن تكون دائم تطب له  ل شخص تقا ء،  ل     صواب ولن تكون األفضل  ع

ئا  ل ، الثقة ال تأعلمك ش  من فهم التواضع، وأن  ة تأ ق ه األفضل، الثقة الحق ان أنت ف  من م

ما  د،  ء ف ه  ن  أنت. فيهم شخص لد مكنك أن تكون مصدر إلهام من خالل التحدث مع اآلخ

مكنك أن تكون مصدر إلهاموطموحاتك عن مشاعرك وأهدافك ن  كذلك  ،  شجيع اآلخ من خالل 

 أحو  المستمر  عة  متا  ع  وأهدافهم ماناو المهم ك إ  لد  األشخاص الذين  .مبه ا ظهار أن يتمتع

  ة تحس ف ار حول ك  من األف ث د من الموضوعات وال ة حول العد راء ق   ام كب اح يتمتعون 

اء  لألفضل األش  تحتاج. ان عض األح  واالستماع    التحدث  عن  التوقف ام  ،إ  اح  يتم ال

   توقف، دون    إ  الوقتتجنب األشخاص الذين يتحدثون ث عن نفسك طوال استمع  ،الحد

عض  الناس وحاول فهمهم، إن قضاء    ا منصدق إ  التفك ل أن  الوقت  ما  ا دائم ،تتحدثق

ام اح   ن وتقدير  ح اختصار، اآلخ ام". عطوا اال ا".   تكسبوا االح ام، ل  ح  
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ُ
لةت ة عد المقا فة،  جزءا مُ  الشخص حث عن وظ ة ال  هما من عمل

ُ
اإلعداد لما ق ل مت  ش ذلك 

د   لما ،  ج   زادت فرصك  ُ ازها ِبتم أهم اإلرشادات و   هذا المقال . اجت ط الضوء  سل سأقوم ب

ذلك.  كالنصائح الخاصة  وري أن تنام ألداء أفضل ما لد دا ، من ال قة ج لة السا لموعد   الل

لة الطبع ، المقا هو ط المن س ض كرا  ال ت قاظ م لة هو أن ُج  . لالس  للمقا زء مهم من التحض

  ا  لتأخذ الوقت ال  االعالن بناءً  مراجعة الوصف الوظ شور  ع حث الم ارك ما ت  اعت ، ضع 

   الُمعلنةعنه فة مرشحال  الجهة  الوظ   . لهذە
ُ
ة ق  المهن  والصفات المهارات    قائمة عداد  ب م

   تعت ة وال ة المطل فة. هذە ورة لأنها والشخص ساعدك هذا  الوظ  س  االستعداد  التحض

لة الخاص  أسئلة المقا ة ع فة لإلجا الوظ د ة  ك المعرفة والمهارات والصفات  وتحد ان لد ما إذا 

انقدر اإل  ،أن تعرف كذلك  من المهم . أم ال  لذلكالالزمة  فة، م س فقط عن الوظ ن أ ،ل  ا ضول

فة، الجهة المُ  عن لة. جزء  فهذا علنه عن الوظ  للمقا  موقع التحقق من  مهم من التحض و  االل

دا ، و للجهة   صفحة "من نحن". تحد
ُ
 خ لة ال ة عن أسئلة المقا  اإلجا  للتدرب ع ا ذ الوقت ال

ح أثناء رُ  ط
ُ
 منحك فالما ست ساعدك هذا  لة. س ات وممارستها مقا  ا ستعدن مُ ك .  رصة إلعداد اإلجا

 المتكررة لة  المقا  أسئلة  ع ة  تحدث لإلجا  مثل:  نفسك والشائعة  نقاط  ؟عن   ضعفك ما

د  ؟وقوتك  أهدافك ؟االنضمام لنا لماذا ت ة ما  ل د أن لماذا  ؟المستق ة تغادر ت فتك الحال  ؟وظ

؟ ما الذي ُ   المرشح ا ك عن  حث عنه؟م  أهم إنجازاتك؟  ما الراتب الذي ت  ما اإلضافة إ

ةكن ذلك،    استعداد لإلجا  األسئلة األخرى ع ة  ع طلب منك اإلجا ُ مكن أن  ُ   تدرب عليها. ال

 إجراء  لةع  عندما  مقا كث كون األمر أسهل  كر وس  وقت م تك  مع صديق أو أحد أفراد أ

  لة التكون  ةمقا جب إحضارە . الفعل جب إحضارە وما ال  لة. ال وقت من المهم معرفة ما  مقا

جب إحضارها     ال ةتتضمن العنا تك الذات ة من س سخ إضاف   قائمة ن المراجع، ، قائمة مع

 ت لةطرحرغب من األسئلة ال جري المقا  الشخص الذي  ءٌ ها ع ة  ، و تا هما لل من المهم  . عل

ض ك عدم إحضارەمع ا أ جب عل  ذلك رفة ما الذي  ما  ل هاتفك،  شغ قاف  تناول ، المحمول إ

ء آخر  فنجان من القهوة أو الصمغ أو   ال ُ أي  كون معك  دا فضل أن  جب  . هذا الوقت تحد

ك دائم ل  ا عل ستق له أن  ة ومصافحة حازمةمن تقا  ود سامة ور وحماس.  اب ل  خالل  و

لة بها وا جسد اللغة  استخدم، المقا . كن من الع  لما زاد   . ا دو مهتمأو  التصال  جا اعك اإل ، انط

ان ذلك أفض ل . للما  كون ةأثناء المقا  ،  د  االستماعالحرص ع ة اإلج الج ة عن بنفس أهم ا

م ا ا األسئلة. إذا كنت ال تهتم، فلن تكون قادر   تقد دة. ع ة ج  مؤهالتك عرض ضا من المهم أ جا

اتك   وخ قة تث  أن تصل  عجاب. اإل ط أس  لةدقائق  ١٠ال  كرا عن موعد المقا س ، م ن ل ول

خالف ذلك  من ذلك.  لة جاهز كون القا، قد ال أ جراء المقا ت ا ئم ب أخر، فاتصل لك. إذا كنت س

لة الغإل  جراء المقا ة عد الُ  . ذلك القائم ب لة الشخص د للمقا  الج  تجه ة  ك حجر الزاو تم

فة  وظ ق . امنح نفسك أفضل فرصة ممكوزادة فرصك للحصول ع االستعداد نة للنجاح عن ط

د  اتالج  ك، إعداد إجا مك وأهدافك، التفك  ق ة  ك، معرفة عنا  ، "المهارات الخاصة   الص و

 
ٌ
ٌح  مشقة ل عقبها ف  ". جم
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   اء االصطنا  الذ ش ُ”Artificial Intelligence (AI)“  ة و اآلالت امج الحاس  قدرة ال إ

ة.  ة للغا كفاءة عال انت أو معقدة"، وذلك  طة  س مهمات ُمحددة " ام   والتعلم للق  التفك ع

ات  ل من أبرز مم   قة  ة من مهامه لتحقيق نتائج دق ل األخطاء ال  أنه ي اء االصطنا الذ

فاءة  ة وال  اإلنتاج  تحس ساعد ع  عامل مهم  عت ُ   اء االصطنا المهمة. الذ ام  مرة عند الق

 يتفوق  اء اصطنا شاء ذ  هو إ احث د من ال ل األجل للعد والدقة. ومع ذلك، فإن الهدف ط

  ع اء االصطنا الذ  تعمل  ر اآلالت ال  تط قوم العلماء ع ا.  ة، تق  أي مهمة معرف   ال

 يتم الحصول  ث تكون النتائج ال ح لحل المعادالت المعقدة وأداء المهام الهامة من تلقاء نفسها، 

ر مس حث وتط ات   ذلك، هناك عمل اإلضافة إ مكن.   ما  تمرة لجعل أجهزة عليها ذات دقة أع

 ذلك، تعمل اآلالت   ع
ً
ع. عالوة ل أ ش  التعلم   قدراتها ع  تقوم  بتحس اء االصطنا الذ

ل المثال، ال تأخذ   س العمل. ع ام  ة ودقة الق كفاءتها العال ات  لفة العمل ل ت  تقل الفعل ع

مكنها أداء نفس المهمة مرارا وتكرارا  ات راحة و س اآلالت ف  النتائج. ل   دون أي توقف أو تغي

 ، التا  و .  من ال كث لة للتكرار أفضل  ة وقا ن مهام روت  أن اآلالت تقوم   شك  هناك أد

 األراح.   زادة  ، مما يؤدي ذلك إ ات أن تعمل اآلالت ِعوضا عن ال د من ال فضل العد
ُ
ت

ا  مكن الذ
ُ
 ت أن الجهات ال ع لقد اتضح  ة، وتتخذ قرارات أ ل شغ فاءة ال د من ال  ت ء االصطنا

 وقت    اء االصطنا ِحل الذ َ دة. من المحتمل أن  ار منتجات وخدمات جد نارة وابت  اس وأ

تجاوز القدرة  ل س الت،  ة لحل المش  مهام متكررة أو أساس  تنطوي ع ب َمَحل الوظائف ال ق

تخذ أ ة. س ة الحال د الجهات من ال ستف . س  من ال
ً
د  القرارات  اء االصطنا نظمة الذ

ة لإلنفاق   إضاف
ً
 يوفر هذا أموا التا  زادة اإليرادات. و ع جة زادة األتمتة، مما  ة ن زادة اإلنتاج

اء  ل صحيح من قوة الذ ش ل المثال، لالستفادة   س  قطاع الخدمات. ع  دعم الوظائف  ع

ة اال  ا طة م  األدوار المرت  تدرب الطالب ع  ع ك  ال ة إ م  تحتاج النظم التعل ، صطنا

  ك دا من ال انات. وهذا يتطلب م  الب  ومحل مج  ذلك الم ما   ، اء االصطنا العمل مع الذ

شجيع ال   ضا، ي ات. أ اض ا والهندسة وال  موضوعات العلوم والتكنولوج  ع موضوعات ال

  الفعل ع    االصطنا اء قات الذ  تطب  تتفوق ة.  واالجتماع ة داع  المهارات اإل  بناء ركز ع
ُ
ت

 تحقيق فوائد لمضاعفة معدل النمو االقتصادي السنوي  ساعد ع د من الصناعات، مما قد  العد

ل. ومع ذلك، فإن إدخال هذە الت  المستق ا المبتكرة  عدد من االقتصادات المتقدمة  كنولوج

حدث إذا نجح   الذي س  فإن السؤال المهم هو ما ل،  المدى الط  ع دة. ات جد جلب تحد

  خ ة.   جميع المهام اإلدرا    األقوى وأصبح أفضل من ال اء االصطنا حث عن الذ ال

ال   وتات  اآلالت والرو دال  اس  إ  االصطنا اء  يؤدي ظهور الذ  أن  من ون ث  ال  ال عمال

 ختاما، صحيح أن  .  للتحس
ً
س أداة دا ول ارە تهد اعت ا   التكنولوج    هذا التقدم نظرون إ و

ي،  اء ال ر الذ ز وتط  تع  ع ك ن يتطلب ال ە، ل أ  العالم  قوم بتغي   اء االصطنا الذ

 . ل  ل   وق
ً
 أو

 

م سلسلة مقاالت د. سطام  دال ة ع ة والثقاف  العلم  ( المد  م) ٢٠١٩األو ٥٢

  اء االصطنا  قوة الذ
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