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ثوان...
في
ٍ
نقدم لكم هذه املجموعة اجلديدة من
ي�س ُّرنا ونحن ِّ
إن�سان
�سل�سلة «كتاب يف دقائق»� ،أن ن�ش َري �إلى � َّأن ال َ
ظ َّل على َم ِّر الع�صو ِر يظن � َّأن الع�ص َر الذي يعي�ش
فيه ي�شه ُد تغيري ًا جذري ًا .واحلقيقة � َّأن التغي َري الذي
ي�شهده ع�ص ُرنا هذا هو فع ًال غ ُري م�سبوق .ففي
تكنولوجيا ال�سيارات مثالً ،ال يدور ال�سباق اليوم حول �صناعة �أقوى حمرك،
بل حول ابتكار �أف�ضل «بطارية» لل�سيارة الكهربائية ،كما يت ُّم ا�ستخراج الطاقة
تعيد
وتوليد الكهرباء من املياه املاحلة .وال ب َّد ملثل هذه التغيريات اجلذرية من �أن َ
يهد ُد وجو َد امل� َّؤ�س ِ
أعمالٍ ،
تعريف عا ِمل ال ِ
تقاوم التغي َري والتطوي َر.
َ
ب�شكل ِّ
�سات التي ُ
نقدم لكم
ُ�صب �أعيننا ،ونحن ِّ
وهكذا ُي ْ�صب ُِح التجدي ُد والإبدا ُع واجب ًا ن�ضعه ن َ
أحدث الأفكا ِر والر�ؤى والإبداعات.
� َ
كتاب« :احلُ�ضورِ :
واج ْه حتديا ِتك بقوة ذا ِتك»
ُي ِّلخ ُ�ص العد ُد الأو ُّل لهذا ال�شهر َ
ت�أليف «�آمي كادي» �أ�ستاذة الإدارة يف جامعة هارفارد ،التي ترى احل�ضو َر حال ًة
من التناغم ي�ستطيع املرء من خاللها التعبري عن �أفكاره ،وم�شاعره ،وقيمه،
وقدراته احلقيق َّية .وهو يحدث حني ي ؤ�كِّد املر ُء ح�ضو َره بق َّوة �شخ�ص َّيته ،فيتناغم
مع ذاته ،حني ميتلك قدر ًة فائق ًة فيحافظ على ح�ضوره ح َّتى يف �أ�صعب املواقف.
فحني ن َُ�س ِّج ُل ح�ضو َرنا ف� َّإن �أحاديثنا ،وتعبريات وجوهنا ،وحركاتنا تكون يف حالة
وقت ٍ
جتان�س؛ �أي أ�نَّها حتدث برتكيز ويف ٍ
واحد ،فيكون هذا التناغم ملمو�س ًا
يجذب انتبا َه الآخرين �إلينا واهتمامهم بنا ،فن�صن ُع رابط ًا
مما
وحم�سو�س ًاَّ ،
ُ
داخل ّي ًا �صادق ًا وقو ّي ًا مع ذواتنا.
َ
االن�ضباط
�أما الكتاب الثاين وهو بعنوان« :االن�ضباط الإيجابي :علِّموا �أبنا َءكم
ح�س امل�س�ؤولية
الذاتي َ َ
وت ُّملَ امل�س�ؤول َّية وح َّل امل�شكالت» فيدعو �إلى تنمية ِّ
وااللتزام لدى �أبنائنا ،حيث ميكننا �إثراء �شخ�صياتهم من خالل الإميان ال�شديد
بقدراتهم ال�شخ�ص َّية و�سماتهم الإيجابية ،والت�أكيد على �أنَّنا نُح ُّبهم ونريدهم
�أن يكونوا �أقويا َء يف معادلة احلياة� ،إ�ضاف ًة �إلى قدرتنا على فهم انفعاالتهم،
و�ضبط ا�ستجاباتهم ،والتك ُّيف مع املواقف املتوقعة والطارئة يف حياتهمَّ ،ثم
قبول الآخرين والعمل معهم يف �سبيل تكوين �صداقات عرب التوا�صل والتعاون
وامل�شاركة ،عالو ًة على النظر بحكمة ،وتقييم الأمور ا�ستناد ًا �إلى قيم جمتمعنا
ال�سائدة.
طلب ال ُعال و ُت َغ ِّ ُي العامل» في�ؤمنان ب�أنَّنا قد
�أما م�ؤلفا كتاب «الإقدام :كيف َت ُ
وتزايد
أثمن كنو ِز عاملنا الذي ي�شه ُد بزو َغ
ُخ ِل ْقنَا لنغام َر ونباد َر!
يات هي � ُ
فالتحد ُ
ِّ
َ
ِ
ال�ص ِ
ِ
ِ
حتقيق
وتذليل
عاب،
�أعدا ِد ال�شغوفني
العقبات .فلي�س هناك ما يعوقُ
َ
بخو�ض ِّ
ِ
الرقمي الذي نعي�شه .فلكي ن�صن ُع عامل ًا رائع ًا ،يجب � ْأن
إجنازات يف ظلِّ الواق ِع
ال
ِّ
ِ
امل�ستقبل امل ِ
ُ�شر ِق الذي ينتظ ُرنا ،وا�ضع َني
واقتحام
إقدام
ِ
تت�ضاف َر جهو ُدنا يف ال ِ
ُ�صب �أعيننا �أنَّنا ُخ ِل ْقنَا ِلن�صن َع املُ ْع ِ
أمامنا غ ُري
جزات،
ونهزم امل�ستحيلَ  ،ولي�س � َ
ن َ
َ
ذلك من �سبيل.
ويف اخلتام �أمت َّنى � ْأن تنالَ مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ِ
جوانب حيا ِتكم كا َّفةً.
ترفد خميال ِتكم باملزيد من الإبدا ِع يف
ا�ستح�سانَكم ،و� ْأن َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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مــا احل�ضـــــور؟
احل�ضور حال ٌة من التناغم ي�ستطيع املرء من خاللها
التعبري عن �أفكاره ،وم�شاعره ،وقيمه ،وقدراته احلقيق َّية
بح ِّرية .فاحل�ضور لي�س حالة دائمة خارقة للعادة ،و� َّإنا هو
ُ
ظاهرة وحالة ت�أتي وتذهب� ،أو حتدث حلظة بلحظة؛ حني
ي�ؤكد املر ُء ح�ضوره بق َّوة �شخ�ص َّيته ،فيتناغم بقوة مع ذاته
احلقيق َّية يف �أعمق �صورها .يف �إطار هذه احلالة النف�س َّية،
ميتلك الإن�سان قدر ًة فائق ًة فيحافظ على ح�ضوره ح َّتى يف
�أ�صعب املواقف التي قد ت�صيب الآخرين بت�ش ُّتت الذهن
وقلَّة احليلة .حني ن�شعر باحل�ضور ،ف� َّإن حديثنا ،وتعبريات
وجوهنا ،وو�ضع َّيات �أج�سادنا ،وحركاتنا تكون يف حالة
جتان�س؛ �أي أ�نَّها حتدث برتكيز ويف وقت واحد ،فيكون هذا
التناغم ملمو�س ًا وحم�سو�س ًا لأنَّه حقيقي ال مفتعل ،وهذا ما
يجذب انتباه الآخرين �إلينا واهتمامهم بنا ،لأننا ن ُْح ِجم عن
الدخول يف �صراع مع �أنف�سنا ،ونكون على �سجيتنا ،فن�صنع
رابط ًا داخلي ًا �صادق ًا وقوي ًا مع ذواتنا.
ق�صة
ق�صة تتكرر ك َّل يوم ،وهو َّ
كلنا منلك احل�ضور ،لأنه َّ
عادية ولي�س قدر ًة خارق ًة للنوامي�س؛ �إال � َّأن بني ظهرانينا
من مل يتعلموا كيف يح�شدون ح�ضو َرهم يف بع�ض املواقف
واللحظات احلا�سمة.

كيف يبدو احل�ضور وما �سماته؟
يتجلى احل�ضور بطريقتني :الأولى هي �أنَّنا حني نكون حا�ضرين
ِ
�سمات ال�شغف ،والثقة ،واحلما�س القوي.
يرى فينا الآخرون
والثانية هي ما ي�س َّمى بالتجان�س ،الذي �سنتح َّدث عنه الحق ًا.
يتدَ َّف ُق احل�ضو ُر من ثقة املرء بذاته وحياته و�إميانه بدوره؛ �أي
ثقته و�إميانه مب�شاعره ،ومعتقداته ،وقيمه ،وقدراتهَّ .ربا كان
مطلوب ًا منك يوم ًا ما �أن تبي َع فكر ًة �أو منتج ًا ال يعجبك� ،أو تقن َع
�شخ�ص ًا ما ب�أداء ٍ
را�سخ
عمل ل�ست مقتنع ًا به� ،أو التنازل عن مبد أ� ٍ
لديك .يف مثل هذه املواقف ،من ال�صعب �أن ُتخفي م�شاعرك،
وتغ�ض الطرف و�أنت تعرف �أنك تخد ُع نف�سك.

النا�س اعتقاد ًا خاطئ ًا � َّأن
�أنت ال ت�ستطيع �أن تقنع الآخرين مبهارة ال متتلكها؛ ف�أحيان ًا يعتقد ُ
املق�صود من هذا الكالم هو �أن يتعلَّموا �إيهام الآخرين ب�أنَّهم �أك َفاء� .إال أ�نَّه ال عالقة للح�ضور
بالتظاهر ،فهو يتعلَّق ب�إميان املرء بقدراته احلقيق َّية و�إظهارها للآخرين ،مثلما يتعلَّق بتخلُّ�ص
يعب عن نف�سه .وهذا يعني �أن احل�ضور هو �إمياننا ب�أننا
املرء من املثبطات التي حتول بينه وبني �أن ِّ
حق ًا منتلك قدرات حقيق َّية ومن حقنا ا�ستخدامها.

«علينا في كثير من األحيان
أن نُفسح الطريق ألنفسنا
كي نعيد اكتشاف ذواتنا»

حني نحاول التحكُّم يف االنطباع الذي نرتكه لدى الآخرين ف إ�نَّنا نر�سم �صور ًة مفتعل ًة
لأنف�سنا .وتلك امله َّمة �صعبة ،كما أ�نَّنا ال منتلك القدرات املعرف َّية والوجدان َّية الالزمة
لها ،والنتيجة هي �أنَّنا نبدو زائفني .رغم ذلك ،يحاول بع�ض النا�س �أن يتحكَّموا يف
االنطباعات التي يرتكونها لدى الآخرين من خالل برجمة �أنف�سهم ور�سم �صورة
حم َّددة لتوا�صلهم اللفظي وغري اللفظي مع الآخرين .هذه املنهج َّية تفرت�ض �أنَّنا
نتحكَّم يف املواقف التي من ُّر بها بن�سبة �أكرب من حتكُّمنا الفعلي ،ولكن هل يجدي
التحكُّم يف االنطباعات التي نرتكها لدى الآخرين نفع ًا؟
لقد �أجاب العلم عن هذا ال�س�ؤال .ففي �سياق
املتقدمني للوظائف وخالل مقابالت
�أداء
ِّ
العمل وقرارات التوظيف التي ُت َّتخذ بنا ًء
على تلك املقابالت ،يحاول املتناف�سون
على الوظائف �أن يفر�ضوا على من يجرون
معهم مقابالت العمل �صور ًة �إيجاب َّي ًة لهم،
من خالل اقتنا�ص كلِّ فر�ص ٍة كي يحكوا
بالتب�سم لهم والتوا�صل
عن �إجنازاتهم �أو
ُّ
متكرر خالل املقابلة،
الب�صري معهم ب�شكل ِّ
واملح�صلة النهائ َّية لهذه املحاوالت �ضعيفة
ِّ
وبخا�صة خالل مقابالت العمل
عام،
ب�شكل
َّ
الطويلة �أو املنظَّ مة ،التي يجريها م�س�ؤولو

توظيف تل َّقوا قدر ًا كبري ًا من التدريب ،وكلَّما
املتقدمون للوظيف ــة علــى التح ُّكـ ــم
حر�ص
ِّ
يف انطباعـ ــات الآخرين ،وا�ستخدموا حي ًال
�أكرث ،اعتربهم م�س�ؤولو التوظيف خمادعني
ِ
مما يقلِّ�ص من فر�ص ح�صولهم
ومتالعبنيَّ ،
على الوظيفة.
واملغزى هنا هو :توجيه القدر الأكرب من
الرتكيز لالنطباعات التي نرتكها لأنف�سنا،
حيث � َّإن الأخرية تخدم الأولى.
يحدث خلطٌ بني الثقة
ولكن كثري ًا ما
ُ
والغرور ،رغم � َّأن الثقة احلقيق َّية تختلف
عن الثقة العمياء ،ف�إذا كان املرء ي�ؤمن حق ًا

بقيمة و�أهمية م�شروع ما ،ف�سوف يعمد �إلى
�إ�صالح عيوبه ،بل و�إ�ضفاء التح�سينات عليه،
ويقر
فهو يف هذه احلالة ينظر �إليه بد َّقة ُّ
بنقاط �ضعفه ويدرك ِ
مواطن ق َّوته .وهدفه
هنا لي�س فر�ض امل�شروع على الآخرين ،بل
م�ساعدة الآخرين على النظر �إليه بد َّقة
كي يدعموه� .إذ تنبع الثق ُة احلقيق َّي ُة من
احلب ال�صادق ،وت�ؤ ِّدي �إلى االلتزام بتحقيق
ِّ
من ٍّو على املدى الطويلَّ � .أما الثقة الزائفة
احلما�س امل ُْ�صطَ نع ،وهي ت�سفر
فمنبعها
ُ
عن عالقات غري متوازنة ،ف�ض ًال عن الي�أ�س
والإحباط.

الذات املتجــان�ســــة
جميع النظريات املتعلِّقة بالنف�س احلقيق َّية ،وبالتايل ،باحل�ضور ،تتطلَّب  -فعلي ًا � -أن
حت ِّقق تلك النف�س قدر ًا من التوافق �أو التجان�س ،فلكي ت�شعر حق ًا باحل�ضور ،ال بد لعنا�صر
املتعددة ،كامل�شاعر والأفكار وتعبريات الوجه واجل�سد ،من حتقيق التجان�س فيما
النف�س ِّ
بينها .فما مل تتوافق �سلوك َّياتنا مع قيمنا ،لن ن�شعر ب�أ َّننا �صادقون مع �أنف�سنا ،وما مل
تنعك�س انفعاالتنا من خالل تعبريات وجوهنا ،لن ن�شعر ب�أ َّننا حقيق ُّيون و�أ�صليون و�أ�صيلون.
من ال�سهل علينا ،عاد ًة� ،أن نتحك ََّم ن�سبي ًا يف كالمنا ،فبا�ستطاعتنا �أن
نحيك ن�سيج ًا من الكلمات والعبارات التي در�سناها وتد َّربنا عليها ،ولكن
وربا امل�ستحيل ،هو التحكُّم فيما تقوله وجوهنا و�أج�سادنا
الأ�صعبَّ ،
وجميع �سلوك َّياتنا للعامل اخلارجي ،وتلك الأدوات غري اللفظ َّية مه َّمة
للغاية.
تخ َّيل �أنَّك ت�س�أل �صديقك عن �أحوال العمل ،فيحكي لك موقف ًا �أغ�ضبه
الق�صة التي ترويها لك كلماته.
ذاك اليوم .و�سيحكي لك ج�سده نف�س َّ
وينخف�ض �صو ُته،
�سيعب�س حاجباه  ،وت َّت ِ�س ُع حدقتا عينيه ،وي ُّزم �شفتيه،
ُ

وي�صبح �أكرث ح َّدة ،وقد مييل اجلزء العلوي من ج�سده �إلى الأمام ،وتت�سم
ُ
حركته بال�سرعة والتو ُّتر .وباملقابل� ،إذا كان هناك �شخ�ص يدندن ٍ
لطفل
يختلف �شكلُه عن هذا ال�شخ�ص الغا�ضب،
�صغ ٍري بتهويدة ،فمن امل�ؤكد �أن
َ
وحتى �إن مل يب ُد �شكلُه خمتلف ًا ،فقد يبدو عليه ،دون ق�صد� ،أنَّه ال ي�شعر
ب�سعادة كبرية وهو يدندن بتلك الأغنية.
ف�سواء �أكانت امل�شاعر �إيجابية �أم �سلبية ،فهي �صادقة .لذا ،ف� َّإن املظاهر
تعب عنها ،والتي مت ُّر عرب القنوات اللفظ َّية وغري اللفظ َّية يجب �أن
التي ِّ
تكون متجان�سة.
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كيف يجلب احل�ضو ُر مزيد ًا من احل�ضور؟
َّ
توقف عن �إ�صدار الأحكام وا�ستمع �إلى الآخرين
اال�ستماع �إلى الآخرين �سم ٌة من ِ
والتحديات التي تن�ش�أ حني نرغب حق ًا يف اال�ستماع �إلى
�سمات احل�ضور،
ِّ
التحديات التي جتعل اال�ستماع للآخرين �صعب ًا .فلن ت�ستطيع �أن ت�ستمع فعلي ًا �إلى
الآخرين ،هي نف�س
ِّ
الآخرين ما مل تكن لديك رغبة �صادقة يف ا�ستيعاب ما ت�ستمع �إليه ،ولي�س هذا بالأمر الي�سري كما يرتاءى لك،
4
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فهو يتطلَّب م َّنا التوقُّف عن �إ�صدار الأحكــام علــى الآخرين ،ح َّتـى لو ك َّنا ن�شعر بالإحباط �أو اخلـوف �أو نفاد ال�صرب �أو امللل� ،أو ح َّتى حني نظن ب�أنَّنا
مننح الآخرين م�ساح ًة
مه َّددون �أو ن�شعر بالقلق مما �سن�ستمع �إليه ،لأنَّنا ُّ
نظن �أنَّنا نعرف ما �سيقال� ،أو لأنَّنا ال نعرف �شيئ ًا عنه .ومن هنا ،علينا �أن َ
كافي ًة وقدر ًا �أكرب من الأمان؛ كي يكونوا �صادقني معنا ،و�أن ال نتخذ موقف ًا دفاعي ًا للر ِّد عليهم.
المفارقة في االستماع إلى اآلخرين هي أنَّنا حين نتخلَّى عن الق َّوة -المؤ َّقتة -للتح ُّدث واتخاذ
المواقف الدفاعيَّة واعتقادنا أنَّنا نعرف بالفعل ما سنستمع إليه ،نصبح أكثر ق َّوة.

فحني نتوقَّف عن التح ُّدث وتقدمي املواعظ،
ونبد�أ يف اال�ستماع �إلى الآخرين ،يحدث التايل:
� uسيثقون بنا .وما مل نكت�سب تلك الثقة،
�سنواجه �صعوب ًة كبري ًة يف الت�أثري فيهم
ب�شكل عميق ودائم.
يي�سر
� uسنح�صل على معلومات مفيدةَّ ،
مما ِّ
علينا لدرجة كبرية ح َّل � ِّأي م�شكلة نواجهها.
فقد نعتقد أ�نَّنا منتلكُ الإجابة ال�صحيحة،
ولكن ما مل ن�ستمع �إلى ما يفكِّر فيه الطرف
الآخر وما ي�شعر به وما يح ِّفزه ،لن نكون
�صحة تلك الإجابة.
متي ِّقنني من َّ
� uسنبد�أ يف النظر �إلى الآخرين ككيانات
وربا كحلفاء� ،إذ �سنتوقَّف عن النظر
فرد َّية َّ
�إليهم ب�صورة منط َّية .و�سننتقل من قول
«نحن» و«هم» �إلى «نحن» فح�سب ،و�ست�صبح

�أهدافنا و�أهدافهم م�شرتكة ،ال مت�ضاربة.
�سنتو�صل �إلى حلول يتق َّبلها الآخرون ،بل
u
َّ
ويتب َّنونها .فحني ي�صبح الآخرون �شركاء
يف احللول ،تزيد احتماالت التزامهم
بها وا�ستمرارهم يف تطبيقها .كما
تزداد احتمــاالت تقبل الآخــرين ب�شك ــل
كبري للنتائج ال�سلب َّية حني ي�شعرون ب� َّأن
الإجراءات التي قادتهم �إلى هذه النتائج
عادلة .وكي ي�صبح �شيء ما «عاد ًال على
م�ستوى الإجراءات» ،كما يطلق عليه علماء
النف�س ،ال ب َّد �أن ت�ؤمن الأطراف املت�أثِّرة
به ب�أ َّنها ا�س ُت ِمع �إليها وا�س ُت ِ
وعب كالمها
وتلقت معاملة كرمية ،كما يجب �أن ت�شعر
ب� َّأن عملية �إعداد الإجراءات وعنا�صرها
الرئي�سة جديرة بالثقة ،وحني ت�شارك تلك

الأطراف يف عمل َّي ـ ــة �إعداد الإجـ ــراءات،
تزداد احتم ــاالت �شعورهــم بعدلهـ ــا عند
التطبيق ،فعل ــى �سبيـ ــل املثـ ــال :قد يتق َّبل
املوظَّ فون عدم ح�صولهم على ترقية �إذا
�ساهموا يف �إعداد الإر�شادات والتوقُّعات
التي أ� َّدت �إلى هذا القرار.
 uحني ي�شعر الآخرون ب أ� َّننا ا�ستمعنا �إليهم،
�سيكون لديهم ا�ستعداد �أكرب لال�ستماع
�إلينا .وهذا الأمر حد�سي وي�صعب حتقيقه
للغايـ ــة ،فمـ ــا ل ــم ي�شعر الآخـ ــرون ب�أ َّننا
«نفهمهم» ،ف�إنهم لن مييلوا �إلى ا�ستثمار
مهـ ــدة
وقتهم وطاقتهـ ــم يف �أن�شط ـ ــة ُ ْ
كاال�ستم ــاع .ويعترب فهـ ـ ُـم الآخ ــرين �أمر ًا
�ضروري ًا للقادة بالذات ،لأ َّنهم يجب �أن
يكونوا قدو ًة يف اال�ستماع الف َّعال.

َّ
«تكــلـم حـتـى أراك ،واسمــع حـتـى تـرانـي»

القوة؟
يكبل
ُ
حتررها َّ
كيف ِّ
ال�ضعف النف�س؟ وكيف ِّ
تن�شِّ ط الق َّوة نظام ًا منهجي ًا نف�سي ًا و�سلوكي ًا
لدى الإن�سان .فحني ن�شعر بالق َّوة ،ن�شعر
باحلر َّية وال�سيطرة ،ون�شعر ب�أنَّنا �آمنني وغري
مه َّددين  ،والنتيجة هي �أن تزداد الفر�ص التي
ندركها عن املخاطر التي نواجهها ،وبالتايل،
ن�شعر بالإيجاب َّية والتفا�ؤل ،ون�شعر ب� َّأن
�سلوك َّياتنا ال تتق َّيد على الإطالق بال�ضغوط
االجتماع َّية .وعلى العك�س ،ين�شِّ ط ال�ضعف
لدى الإن�سان نظام ًا نف�سي ًا و�سلوكي ًا تثبيطي ًا،
�شبيه ًا بنظام الإنذار باخلطر .فن�صبح �أكرث
�إدراك ًا للمخاطر مقارن ًة بالفر�ص ،فن�شعر
بالقلق والت�شا�ؤم ،وب�أنَّنا ُعر�ضة لل�ضغوط
تعب عن
االجتماع َّية التي جتعل �سلوك َّياتنا ال ِّ

ذواتنا احلقيق َّية.
حني نق ِّرر ما �إذا كنا �سنقوم ٍ
بعمل ما �أم ال،
كامل�شاركة والتحدث يف حما�ضرة كربى� ،أو
التط ُّوع مل�ساعدة �شخ�ص حمتاج ،ف�إنَّنا نركِّز
على �شيء من اثنني� :إ َّما الفوائد املحتملة
الناجتة عن ذلك ،كالتعبري عن �أنف�سنا �أو
ال�شعور بالر�ضا لأنَّنا �ساعدنا الآخرين� ،أو
اخل�سائر املحتملة .ف�إذا ركَّزنا على الفوائد
املحتملة ،فمن امل َر َّجح �أن نقدم على هذا
منحى �إيجابي ًا� .أ َّما
الفعل ،وبالتايل �سننحو
ً
�إذا ركَّزنا على اخل�سائر املحتملة ،فمن املمكن
�أن نعر�ض عن الفعل ،جت ُّنب ًا للمخاطر التي
ُيحتمل �أن نتع َّر�ض لها.

«الق َّوة تُفضي إلى اإلقدام ،والضعف يُفضي إلى اإلحجام»
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اجل�سدية ب�شكل
و�سلوكياتنا ،ويف حالتنا
القوة يف �أفكارنا ،وم�شاعرنا،
جوهري  ،كما ت�ؤثِّر يف ح�ضورنا و�أدائنا وم�سارات حياتنا بكلِّ
َّ
َّ
ت�ؤثِّر َّ
َّ
قو ًة من نوع خا�ص
تفا�صيلها بال�سلب �أو الإيجاب� .أما حينما ن�شعر بال�ضعف ،ف�إننا نفتقد احل�ضور .وب�شكل �أو ب�آخر ،ف�إن احل�ضور يعترب َّ
ُن�ضيفها �إلى �أنف�سنا.

فوائد ال�شعور بالق َّوة

�إذا كان ال�شعور بال�ضعف يث ِّبطنا ،وي�ستنزفنا ،ويجعلنا ال نتح َّكم يف حياتنا ،فمن املنطقي
�أن يكون لل�شعور بالق َّوة عك�س تلك الآثار ،ولكن كي ندرك الكيف َّية التي ت�ساعدنا بها الق َّوة،
ننحي جانب ًا الأفكار ال�سلب َّية النمط َّية التي َّربا نكون قد تب َّنيناها حول الق َّوة،
علينا �أن ِّ
على ال ِّ
أقل يف البداية.

القوة تربط بيننا
َّ

�شعورنا بالق َّوة يزيد من قدرتنا على فهم
الآخرين والتوا�صل معهم .فه�ؤالء الذين
ي�شعرون بالق َّوة ي�ساحمون الآخرين،
وبخا�صة الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون بااللتزام
َّ
نحوهم ،فمن خالل �إحدى التجارب ،طُ ِلب
من امل�شاركني تقدمي و�صف مكتوب ٍ
لوقت
�شعروا خالله بالقوة �أو ال�ضعف ،يف موقف
ما مع �أحد الأ�شخا�ص .تخ َّيل امل�شاركون
تعر�ضوا
يف التجربة �سيناريوهات ِّ
متعددة َّ
للأذى يف �إطارها على يد �أحد الأ�شخا�ص،

ك�أن يكون هذا ال�شخ�ص قد روى حكايات
حمرجة عنهم على �سبيل املثال .ه�ؤالء
الذين لديهم ا�ستعداد لل�شعور بالق َّوة قالوا
�إ َّنهم ي�ساحمون ال�شخ�ص الذي �أ�ساء �إليهم
بدرجة �أكرب من الذين لديهم ا�ستعداد
لل�شعور بال�ضعف .حني ن�شعر بالق َّوة ،ن�سمح
لأنف�سنا باالنفتاح على الآخرين ،بد ًال من
اتخاذ موقف حذر منهم ،بل ون�سمح لأنف�سنا
ب�أن نبدو �ضعفاء �أمامهم ،ومن دون تردد �أو
خجل.

حترر �أفكارنا
الق َّوة ِّ

يعزز تلك
�إذا كان افتقارنا �إلى القوة يث ِّبط الوظائف املعرف َّية لعقولنا ،ف� َّإن �شعورنا بالق َّوة ِّ
حت�سن قدرتنا على اتخاذ القرارات ال�سليمة يف �أكرث الظروف تعقيد ًا.
الوظائف ،التي بدورها ِّ
تق�ضي الق َّوة على �شعورنا باخلوف ،ومتنحنا اال�ستقالل ،وجتعلنا �أق َّل عر�ضة لل�ضغوط اخلارجية
مما يجعلنا �أكرث �إبداع ًا .يف �إحدى الدرا�ساتُ ،ط ِلب من �أفراد
و�أق َّل ت�أثُّر ًا بتوقُّعات الآخرينَّ ،
عينة الدرا�سة �أن يتخ َّيلوا أ�نَّهم تق َّدموا �إلى وظائف لدى م� َّؤ�س�سة ت�سويق ،فطلبت منهم امل� َّؤ�س�سة
�أن يبتكروا �أ�سما ًء ملنتجات جديدة ،من بينها ُم�سكِّن للآالم ونو ٌع من املكرونة .اقرتحت عليهم
ال�شركة جمموعة من اللواحق التقليد َّية كي يختموا بها الأ�سماء املقرتحة .ه�ؤالء الذين لديهم
ا�ستعداد لل�شعور بالق َّوة ابتكروا �أ�سما ًء جديدة ومتم ِّيزة من دون �أن ي�ستخدموا اللواحق التي
اقرتحتها عليهم ال�شركة.
ً
مما
ح أكثر
حين نشعر بالق َّوة ،نُصب ُ
جرأة في التعبير عن مشاعرنا ومعتقداتناَّ ،
يُحرِّر أفكارَنا ويساعدنا على التميُّز.

تعزيز الق َّوة بلغة اجل�سد

ُ
ترتبط ب�شكل كبري بال�سيطرة لدى الإن�سان
املتمدد املنطلق
تو�سع الق َّوة من مداركنا فح�سب ،بل جتعلنا نفر ُد �أج�سادنا ومنددها �أي�ض ًا .لغة اجل�سد ِّ
ال ِّ
واحليوان ،مبا يف ذلك ف�صائل القطط ،والزواحف ،والأ�سماك ،والطيور ،والعديد من الف�صائل املختلفة؛ فحني ن�شع ُر بالقوة ،تتم َّدد �أج�سادنا.
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خية �أم �شريرة ،ف�إنَّه ميكن التعبري عن الق َّوة
و�سواء �أكانت م ؤ�قَّتة �أم دائمةِّ ،
املتمددة ،واحتالل اجل�سد مل�ساحة
والهيبة بو�سائل التعبري غري اللفظ َّية ،كالأطراف ِّ
�أكرب من املكان ،وو�ضع َّيات اجل�سد امل�ستقيمة ،فحني ن�شعر بالق َّوة نتم َّدد ،ونرفع
ذقوننا ،ونفرد �أكتافنا ،ون�ش ُّد �صدورنا ،ونف ِّرق بني �أقدامنا ،ونرفع ذراعينا.
املتخ�ص�صتني يف علم النف�س
عكفت ك ٌّل من «دانا كارين» و«جوديث هول» ،العاملتني
ِّ
االجتماعي ،على درا�سة لغة اجل�سد القو َّية ولغة اجل�سد ال�ضعيفة .ومن خالل
جمموعة من الدرا�سات التي �أجرتاها ،طلبت «كارين» و«هول» من امل�شاركني �أن
يتخ َّيلوا �إلى � ِّأي مدى يتم َّتع الب�شر بق َّوة التعبري عن �أنف�سهم ب�صورة غري لفظ َّية.
ُمنح امل�شاركون قائمة طويلة من ال�سلوك َّيات وطُ لب منهم اختيار تلك التي يت�سم بها
من ي�شعرون بالق َّوة .توقَّع امل�شاركون من ه�ؤالء الذين ي�شعرون بالق َّوة �أن يبادروا
�إلى م�صافحة الآخرين ،ويت�صلوا بهم ب�صري ًا بقدر �أكرب ولوقت �أطول ،وي�ستخدموا
ٍ
إمياءات �أكرث حترر ًا ،ويتخذوا و�ضع َّيات ج�سد َّية �أكرث ا�ستقام ًة وانفتاح ًا ،ومييلوا
�
يوجهوا ر�ؤو�سهم و�أج�سادهم نحو الآخرين ،وتت�سم
ب�أج�سادهم �إلى الأمام كي ِّ
تعبرياتهم اجل�سد َّية باحليو َّية والثقة بالنف�س.

والتحدث عجرفة
َّكب
الت ُّ
ُّ

هل من�شي بطريقة م َع ّينة حني ن�شعر بالقوة؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،تعاون فريق امل�ؤلفة
«�إميي كادي» ،الأ�ستاذة والباحثة يف جامعة «هارفارد» ،مع «نيكوال�س تروجي»� ،أ�ستاذ
الأحياء الذي يدير معمل «بيومو�شن» يف جامعة «كوين» بوالية «�أونتاريو» ،حيث يط ِّبق
متقدم ًا على بيانات احلركة ثالث َّية الأبعاد ،والتي ُت َ�س َّجل
«تروجي» وزمال�ؤه حتلي ًال ح�سابي ًا ِّ
للتو�صل �إلى العالقات التي تربط بني
بدقَّة بالغة من خالل تقنية التقاط احلركة الرقم َّيةُّ ،
حركة اجل�سد واالنفعاالت املختلفة كال�سعادة واحلزن واال�سرتخاء والقلق.
ومن خالل درا�سة �أجراها الفريق ،طُ لب من مئة من امل�شاركني عرب الإنرتنت �أن يق ِّيموا جمموعة ع�شوائية من و�ضعيات امل�شي وفق ًا ملدى ق َّوة �أو �ضعف
كلٍّ منها يف نظرهمُ .عرِ �ضت تلك الو�ضع َّيات يف هيئة ر�سومات و�أ�شكال متح ِّركة على �شا�شة احلا�سب الآيل ،با�ستخدام  15نقطة متحركة متثِّل مفا�صل
مما نتج عنه �صورة حيو َّية للج�سم الب�شري يف �أثناء احلركة .وبا�ستخدام تلك التقييمات التي بلغت ع�شر َة �آالف ،ق َّيم ُك ٌّل من امل�شاركني
اجل�سم الرئي�سةَّ ،
تعب عن ال�ضعف والق َّوة يف نظر الآخرين وفق ًا لعلم احلركة املج َّردة،
املئة و�ضع َّية امل�شي ،فا�ستطاع الباحثون �أن ُيحلِّلوا ح�سابي ًا حركات اجل�سد التي ِّ
وك َّونوا بنا ًء على ذلك� ،شك ًال حا�سوبي ًا واحد ًا ميكن تعديله عرب �سل�سلة من حركات اجل�سد تتد َّرج ح�سب ق َّوتها.

و�ضعيات امل�شي ال�ضعيفة
َّ

و�ضعيات امل�شي القو َّية
َّ

وكما يت�ضح من ال�صور ال�سابقة ،ف� َّإن و�ضع َّيات امل�شي القو َّية ،مقارن ًة بو�ضع َّيات امل�شي ال�ضعيفة ،تت�سم بالتم ُّدد ،وتزداد فيها حركة الذراعني وتت�سع
اخلطوات .ورغم �صعوبة اكت�شاف الأمر عرب هذه ال�صور الثابتة ،ف� َّإن و�ضع َّيات امل�شي القو َّية ت�ض َّمنت �أي�ض ًا حرك َة ر�أ�س �أفق َّية �أكرث و�ضوح ًا� .أ َّما
و�ضع َّيات امل�شي ال�ضعيفة فكانت �أ�ضيق بدرجة كبرية ،حيث كانت حركة الذراعني �شبه معدومة ،وكانت الر�أ�س �شبه ثابتة ،واخلطوات ق�صرية.
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تعب �أ�صواتنا �أي�ض ًا عن ق َّوتنا .لي�س من
ِّ
تتمدد
خالل الكلمات فح�سب ،فمثلما
َّ
�أج�سادنا وت�شغل م�ساحة ما ِّدية �أكرب حني
ن�شعر بالق َّوة ،تنمو �أ�صوا ُتنا �أي�ضاً؛ فالذين
يت�سمون بالق َّوة غالب ًا ما يبادرون باحلديث
ويتحدثون بقدر �أكرب،
مع الآخرين،
َّ
يتحدثون معهم ب�صري ًا
ويتوا�صلون مع من َّ
بدرجة �أكرب ،مقارن ًة بالذين يت�سمون

نتحدث
بال�ضعف .فحني ن�شعر ب�أ َّننا �أقوياء َّ
ٍ
ببطء �أكرث ،ون�شغل قدر ًا �أكرب من الوقت،
فنحن غري م�ضطرين �إلى التح ُّدث ب�سرعة،
هاب التو ُّق َف عن احلديث م�ؤقتاً ،لأ َّننا
وال َن ُ
ن�شعر ب� َّأن هذا الوقت من ح ِّقنا.
حني ي�شعر النا�س بالقوة �أو ُت�س َند �إليهم
يتحدثون
�أدوا ٌر قو َّية خالل التجارب العلم َّيةَّ ،
مما يجعل
دون ٍ
وعي ب�صوت �أكرث انخفا�ضاًَّ ،

تتمدد وتبدو «�أ�ضخم» .وحني
�أ�صوا َتهم
َّ
ٍ
ب�صوت منخف�ض ،يعتربهم
يتحدث النا�س
َّ
الغرباء �أقوياء .فما عالقة القوة بتم ُّدد
ال�صوت؟ ح�سناً ،تت�أثَّر �أ�صواتنا بالقلق
نتحدث ب�صوت
واخلطر اللذين يجعالننا
َّ
مرتفع ،ولكن حني ن�شعر بالق َّوة والأمان،
تتمدد ع�ضالت احلنجرة بد ًال من تقلُّ�صها،
فتنخف�ض نغمة �أ�صواتنا تلقائياً.

العقل ُي�ش ِّكل اجل�سد

الطريقة التي حت ِّرك بها ج�سدك هي �أحد م�صادر ق َّوتك ،وهذا النوع من الق َّوة هو م�صدر احل�ضور� .إنَّها الق َّوة التي تطلق العنان لذاتك،
وقدراتك ،و�إبداعاتك ،و�سخائك ،وت�ساعدك على م�شاركة الآخرين املهارات واملواهب التي تتم َّتع بها ،وجتعلك �أكرث مرون ًة وانفتاح ًا ،كما
جتعلك تبدو على ِ
�سج َّيتك.
مما يجعلك تتم َّتع باحل�ضور .ونتائج هذا احل�ضور بعيدة املدى ،فالتحكُّم يف لغة اجل�سد ال يتعلَّق باتخاذ و�ضع َّية
مت ُّدد اجل�سد ي ؤ� ِّدي �إلى مت ُّدد العقلَّ ،
توجه م�شاعرك،
ج�سد قو َّية فح�سب ،بل يتعلَّق �أي�ض ًا بو�ضع َّيات �ضعيفة بن�سبة �أكرب َّ
مما تظن .ولذا� ،أنت بحاجة �إلى تغيري لأن الو�ضع َّيات القو َّية ِّ
و�أفكارك ،و�سلوك َّياتك ،وج�سدك ،وجتعلك ت�شعر باحل�ضور.

و�ضع َّيات اجل�سد ال�ضعيفة

و�ضعيات ت� ِّؤهلك للح�ضور؟
كيف تتخذ
َّ

و�ضع َّيات اجل�سد القو َّية

متى يجب �أن نتخذ و�ضع َّيات قو َّية؟ ي�ستفيد معظم النا�س من تعزيز ق َّوتهم قبل مقابالت العمل� ،أو مقابلة م�س�ؤول� ،أو �أثناء امل�شاركة يف مناق�شات
وحما�ضرات وم�ؤمترات ،وغري ذلك من املواقف .وتفيدنا و�ضع َّيات اجل�سد القو َّية يف حاالت كثرية منها:
8
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 uيف املواقف اجلديدة ،وعند مقابلة �أ�شخا�ص جدد� ،أو حت ُّدث لغة  uحني نُنهي عالقة مهن َّية �أو �شخ�ص َّية.
�أجنبية.
 uحني ن�ستقيل.
 uعندما ندافع عن �أنف�سنا� ،أو عن الآخرين.
 uحني نقيم الآخرين� ،أو نتل َّقى تقييماتهم.
 uحني نطلب امل�ساعدة.
التحديات وال ن�شعر بالرهبة من نف�س التجارب .فمن ال�ضروري مالحظة املواقف والأ�شخا�ص الذين يجعلوننا
نحن ال نواجه نف�س �أمناط
ِّ
ن�ستخدم لغة اجل�سد ال�ضعيفة ،كي نعرف متى نتخذ و�ضعية ج�سدية قوية لإعداد �أنف�سنا لتلك املواقف .ومن املفيد دائم ًا �أن تعيد مراجعة
و�ضع َّية ج�سدك خالل املواقف ال�صعبة ،وعلى مدى اليوم حتى ت�صبح الو�ضعيات الإيجابية �إحدى �أبرز �سماتك ال�شخ�صية.

التحديات
ا�ستعد للو�ضع َّيات القو َّية قبل مواجهة
ِّ
ا�ستخدم و�ضع َّيات اجل�سد القو َّية للتعبري عن
حتد كبري ،فحني يحت ُّل
نف�سك قبل مواجهة ٍّ
ج�سدك �أكرب قدر من امل�ساحة املمكنة يف
التحدي ،تكون قد �أر�سلت
الدقائق التي ت�سبق ِّ
ر�سال ًة لنف�سك ب أ�نَّك قوي ،وا�ستح�ضرت اجلانب
وح�سنت من �أداء
اجلريء واحلقيقي من ذاتكَّ ،
عقلك ليكون حا�ضر ًا يف حلظة ومكان احلدث.
فكِّر يف الأمر وك�أنَّـه حت�ضري ملا قبل احلدث.
حتدي ًا جديد ًا ،فا�ستعد له
 uميثِّل لنا ك ُّل يوم ِّ
بق َّو ٍة منذ ال�صباح .انه�ض ومار�س و�ضع َّيتني
من و�ضع َّياتك املف�ضلة مل َّدة دقيقتني يومي ًا.
 uال تتق َّيد يف منزلك ومكتبك بال�سلوكيات

النمط َّية والأفكار التقليديـ ــة وامل�ستويـ ـ ــات
الهرم َّية.
 uا�ستفد من اخل�صو�ص َّية يف الأماكن العا َّمة
وا�ستثمر الفر�ص باتخاذ و�ضع َّيات ج�سد َّية
قو َّية يف امل�صاعد وعند �صعود الدرج.
 uال جتل�س منكَّب ًا على وجهك �أو منحني ًا على
هاتفك املحمول .قف وحت َّرك ومت َّدد على
الدوام.
� uإن مل ت�ستطع اتخاذ و�ضع َّية قو َّية ،فتَخ َّيل
أ�نَّك اتخذتها .تخ َّيل نف�سك قوي ًا وخارق ًا
ومتميز ًا لأنك حق ًا كذلك.
حتد ومل يكن
� uإذا كنت على و�شك مواجهة ٍّ

لديك خيار �سوى اجللو�سِ � ،أحط ظهر
و�ضم
الكر�سي الذي جتل�س عليه بذراعيك َّ
يديك مع ًا ،فهذه الو�ضع َّية �ستجربك على
احلفاظ على كتفيك و�صدرك يف و�ضع
م�ستقيم.
 uحني ت�سنح لك الفر�صة وتعرف � َّأن الأمر
يف �صاحلك ،ا�سبق جمهورك واذهب �إلى
املكان الذي �ستلتقيهم فيـ ــه ،وتعام ـ ــل مع
مكان العر�ض التقدميــي ،وكـ ـ� َّأن اجلمهــور
هو من يزورك يف «بيتك» بد ًال من �أن ت�شعر
ب�أنَّك �ضيف عليه ،واتخذ و�ضع َّيات ج�سد َّية
متمددة.
ِّ

اخرت و�ضع َّيات معتدلة يف حاالت التوا�صل والتفاعل

التحديات ،ولك َّنها ال حتقق نف�س الفائدة �إذا ا�ستخدمتها خالل
تعترب و�ضع َّيات اجل�سد القو َّية عظيمة الفائدة حني ت�ستع ُّد مبفردك ملواجهة ِّ
االجتماعات؛ فاتخاذ تلك الو�ضع َّيات �أثناء التفاعالت الب�شر َّية الفعل َّية من املحتمل �أن ي�أتي بنتائج عك�س َّية ،لأنه قد ُيخالف الأعراف ،ويت�س َّبب
يف ال�ضغط على الآخرين .ولي�س �سه ًال �أي�ض ًا احلفاظ على و�ضع َّية ج�سد قو َّية �أثناء ا�ستخدامك للكمبيوتر طوال اليوم .وحل�سن ِّ
احلظ ،هناك
حيل ذك َّية ت�ستطيع ممار�ستها حني تبدو و�ضع َّيات اجل�سد القو َّية غري م�ؤثرة:
 uاجل�س �أو ِقف م�ستقيم ًا حني تقدم عر�ض ًا �أو
تتفاعل مع الآخرين.
 uحافظ على كتفيك مفرودتني و�صدرك
منت�صب ًا.
 uتن َّف�س ببطء وعمق لأن التن ُّف�س ال�سليم
ي�ساعدك على الرتكيز ،بينما ي�صعب عليك
التن ُّف�س ب�شكل ف َّعال و�أنت ترخي كتفيك �أو
تثني �صدرك.
ِ � uأبق ذقنك مرتفع ًا ويف و�ضع �أفقي ،واحذر
�أن ترفعه �إلى م�ستوى يجعلك تبدو متعالي ًا
على الآخرين.
 uعندما تقف ،حافظ على قدميك ثابتتني

لف �أحد كاحليك حول الآخر .من
وجت َّنب َّ
املهم �أن ت�شعر بالثبات؛ فال تبدو وك�أنك قد
تفقد توازنك �إذا دفعك �أحدهم وا�صطدم
بك برفق.
 uحت َّرك يف املكان ،كلما �سمح املوقف بذلك.
فحني يتعلَّق الأمر بالتح ُّدث �أمام النا�س،
من�صة اخلطابة من
تعترب احلركة بعيد ًا عن َّ
�أهم طرق جذب احلا�ضرين والت�أثري فيهم،
املتحدث قدر ًا �أكرب من احلما�س
وتبث يف
ُّ
ِّ
والق َّوة ،لأنها ت�سمح له باحتالل ح ِّيز �أكرب
و�إ�شغال م�ساحات �أكرث من املكان.
تعب عن
 uا�ستخدم الإمياءات املفتوحة التي ِّ
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الق َّوة واحلميم َّية .فحني مت ُّد ذراعيك وترفع ك َّفيك عالي ًا،
ي�شعر الآخرون بالرتحاب ويثقون بك.
 uجت َّنب وقفة «البطريق» .حني ي�شعر الإن�سان بال�ضعف
والقلق ،ف�إنه ُي�س ِّمر ذراعيه �إلى جانبيه ،حم ِّرك ًا الن�صف
ال�سفلي منهما فح�سب .فو�ضع َّية البطريق هي طريق ٌة
انكما�ش جتعلنا نبدو مبظهر ال�شخ�ص القلق وال�ضعيف يف
عيون الآخرين.
 uا�شغل م�ساحة زمن َّية مع امل�ساحة املا ِّدية .ت�صلح هذه
الن�صيحة جلميع ال�سياقات التي ميكن لك �أن تتح َّدث
فيها� .سواء �أكان هذا ال�سياق َع ْر�ض ًا تقدميي ًا� ،أم �إعالن ًا،
�أم مقابلةً� ،أم حمادث ًة �صعبة� ،أم مناق�ش ًة مع طبيبك� ،أم
رد ًا على انتقادات يف بيئة العمل,
 uتوقَّف عن الكالم بني احلني والآخر فنحن خلوفنا ال�شديد
من فرتات ال�صمت ،نعجز عن اال�ستفادة من الق َّوة الرهيبة
الكامنة يف ممار�سة ال�صمت املتقطع.
 uحاول �أن ترخي ع�ضالت احلنجرة ح َّتى ينخف�ض �صوتك
وي�صل �إلى م�ستواه الطبيعي.
� uإذا ارتكبت خط أً� ما ،وهو �أمر ال مف َّر منه ،ال ت�سمح لنف�سك
باالنطواء والتقوقع واالختفاء .عندما ت�شعر ب�أنك على
و�شك الرتاجع والرتاخي ،افرد كتفيك وادفع بهما �إلى
اخللف ،وجت َّل للعيان ،وا�سرت َّد ق َّوتك الكامنة وح�ضورك
ال َب ِه َّي.

انتبـه �إلـى �أو�ضاع ج�سمـك وحركتــك
طــــوال اليــوم
م ــن ال�ضروري �أن تتج َّنب اال�ست�ســالم لو�ضع َّي ــات اجل�سد
ال�ضعيفة التي قد تتخذها من دون وعي ،فكيف يكون ذلك؟
 uالحظ ما يحدث يف الدقائق التي تبد أ� فيها باالنكما�ش
واالنطواء .ما املواقف واحلوافز التي تدفعك �إلى ذلك؟
ما الأ�سباب ال�شخ�ص َّية التي تدفعك �إلى ال�شعور بال�ضعف؟
�سي�ساعدك وعيك بتلك الأ�شياء على مقاومتها يف امل َّرة
القادمة التي �ستجد فيها نف�سك يف م�أزق م�شابه.
 uا�ستخدم تنبيهات ُتذكِّرك بت�صحيح و�ضع َّية ج�سدك:
 بد ًال من ال�سماح لهاتف ــك املحمـ ــول ب�إف�ساد و�ضع َّيتكال�صحيحة و�أنت جتل�س منحني ًا عليه ،ا�ستفد منه وارفع
ي�صحح و�ضعيتك.
ر�أ�سك و�أنت تتحدث لتجعله ِّ
 برمج هاتفك املحمول ليذكِّرك بالتح ُّقق من و�ضع َّيتكك َّل �ساعة تقريب ًا.
 علِّق تنبيهات على الأبواب ويف �أرجاء املكتب واملنزلوفوق �شا�شة حا�سبك ال�شخ�صي.
 اطلب امل�ساعدة من ر�ؤ�سائك و�أ�صدقائك وزمالئكومن ذويك وحمبيك .ا�س�ألهم �أن ين ِّبهوك حني جتل�س
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تن�س �أن تن ِّبههم بدورك حني يجل�سون يف �أو�ضاع تنم عن
منحني ًا ،وال َ
وتراخ.
�ضعف ٍ
تي�سر
 uنظِّ م امل�ساحات والأماكن التي تق�ضي فيها معظم وقتك بطريقة ِّ
عليك االحتفاظ بو�ضع َّية ج�سد �سليمة:
 �ضع ف�أرة حا�سبك ال�شخ�صي على م�سافة منا�سبة منك بالقدر الذييجعلك مت ُّد ج�سمك حني ترغب يف احل�صول عليها.
 �ضع ال�صور التي تبعث يف نف�سك ال�سعادة يف �أماكن مرتفعة علىاجلدران كي حت ِّفزك على التم ُّدد والنظر �إليها.
� uإذا كنت متيل �إلى النوم متخذ ًا و�ضع َّية اجلنني ،مت َّدد يف �سريرك قبل
�أن تخلد �إلى النوم .و�إذا ا�ستيقظت ووجدت نف�سك قد اتخذت تلك
الو�ضع َّية �أثناء النوم ،فتم َّدد قلي ًال قبل �أن تنه�ض من ال�سرير.
 uادمج و�ضع َّيات اجل�سد القو َّية يف روتينك اليومي .ميكنك مث ًال �أن
تقف وا�ضع ًا �إحدى يديك حول خ�صرك و�أنت ت�ستخدم معجون وفر�شاة
الأ�سنان.
� uإذا كنت تق�ضي وقت ًا طوي ًال يف التح ُّدث عرب هاتفك املحمول ،فا�ستخدم
�سماعات الر�أ�س ومت َّدد �أثناء مكاملاتك الهاتفية.
َ uج ِّرب الوقوف و�أنت تعمل �أو تتحدث� ،أو حتى و�أنت تعقد اجتماعاتك
الروتينية يف العمل .فقد �أثبتت البحوث النف�سية وعلوم �آليات وحركية
اجل�سم كثري ًا من الفوائد ال�صح َّية لتغيري �أو�ضاع اجل�سم على مدى
اليومَ .ج ِّرب هذه الآليات كلما �سمحت لك ظروف العمل واحلياة بذلك.
 uخذ فرتات راحة ومار�س ريا�ضة امل�شي ،وفكِّر يف عقد «االجتماعات
�سري ًا على الأقدام» ،فهذه ال�سلوكيات غري امل�ألوفة تزيد من توا�صل
املوظفني واندماجهم ،وت�ساعد على حلِّ كثري من امل�شكالت بطريقة
�إبداع َّية.
 uميكنك �أن ت�شرتي جهاز ًا قاب ًال لالرتداء لرياقب و�ضع َّية ج�سدك
ويذكِّرك بت�صحيحها كلما اقت�ضي الأمر ذلك .بع�ض هذه الأجهزة ما
زالت مرتفعة الأ�سعار ولكنها تتجه �إلى االنخفا�ض مبرور الوقت ،وهي
ت�شهد تط ُّور ًا هائ ًال من حيث وظائفها و�أ�شكالها و�أحجامها.
 uانتهز فر�صة وجودك يف �أماكن ممار�سة الريا�ضة والت�أمل والتدريب
واالجتماعات خارج املكاتب املغلقة .ا�ستثمر ال�صاالت الريا�ض َّية
وم�ضامري اجلري واحلدائق وامليادين وال�شواطىء وال�صحراء املفتوحة،
التي ت�سمح مبمار�سة ريا�ضات معينة؛ كالت�سلق وامل�شي مل�سافات طويلة
بهدف رفع اللياقة البدنية والت�أمل واملحافظة على اللياقة البدنية
والذهنية .ال تف ِّوت مثل تلك الفر�ص كي تطلق جل�سدك العنان.
احل�ضور �سمة وا�ضحة للعيان ،ال تخطئها الع ُني ،وال َتخفى علينا مظاه ُرها
وفوائ ُدها .فمن ميلكونها يبدون م�ؤثرين ومت َم ِّكنني وواثقني وقياديني ،و�إنه
ملن ال�سهل مالحظ ُة ه�ؤالء الذين يتم َّتعون باحل�ضور؛ من خالل طرق
م�شيهم ،و�أمناط عي�شهم ،وقوة �أحاديثهم ،ونغمات �أ�صواتهم ،واعتدال
قوامهم وحيوية �أج�سادهم .ولذا ،عليك باالهتمام بكل هذه التفا�صيل
لب الآخرين ،وجتعلك مقبوال لديهم وم�ؤثرا فيهم.
التي ت�سل ُُب َّ
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