ٍ
ثـوان...
في
اختلف املتخ�ص�صون كثري ًا حول طبيعة القيادة،
فمنهم من جزم ب�أنها �صفة �شخ�صية يولد بها
الفرد ومنهم من ر�أى �أنها جمموعة مهارات ميكن
اكت�سابها وتنميتها ،ولأننا يف دولة ُ�س ّطر تاريخها
و ُر�سمت �سيا�ساتها وا�ست�شرفت طريق م�ستقبلها
ا�ستلهام ًا من ر�ؤى وحكمة قادتها ،كان من ال�سهل
علينا �أن ن�ستقي معنى القيادة مقتب�سني تعريفاتها
من مقوالت خرية القادة.
متحدث ًا عن القيادة ،يقول �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”“ :القيادة فكر ودهاء وحكمة وقوة
�شخ�صية وتطلع دائم ملعايل الأمور ،و�أغلب هذه ال�صفات يولد بها الإن�سان ويرثها من �آبائه
و�أجداده ،وميكن �أي�ض ًا تعلم بع�ضها .ولكن حتى من يولدون بهذه ال�صفات البد لقيادتهم من
�صقل وتعليم وممار�سة واحتكاك ليكونوا قادة ناجحني”.
ومن املعتقدات واملفاهيم اخلاطئة �أن �صفة القائد مق�صورة على املديرين التنفيذيني
�أو زعماء ور�ؤ�ساء الدول �أو حتى القادة الع�سكريني ،لأن القيادة مبفهومها املب�سط هي
الإم�ساك بزمام الأمور ،وتوجيهه �إلى ال�صواب لتحقيق الأهداف املطلوبة .وهنا جند �أن
كل �شخ�ص م�س�ؤول عن ت�سيري �أمور الآخرين حتى ولو كان �شخ�ص ًا واحد ًا ،فهو يف موقع
القائد .يف عملك �أنت قائد مهما كان موقعك الوظيفي ،يف حميطك االجتماعي �أنت
قائد� ،أما على نطاق الأ�سرة ف�إن الآباء والأمهات هم مركز �إعداد وت�أهيل قادة امل�ستقبل.
ولأن دولتنا احلبيبة تويل اهتمام ًا كبري ًا بتطوير القيادات املواطنة وو�ضع ا�سرتاتيجيات
متطورة جليل من ال�شباب ميتلك مقومات القيادة لتحقيق التقدم والنمو امل�ستدام يف كافة
املجاالت ،حر�صت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن ت�أتي الدفعة الثامنة ملبادرة “كتاب
يف دقائق” داعمة لتوجهات قيادتنا الر�شيدة وذلك عرب ملخ�صات باللغة العربية ملجموعة
م�ؤلفات عاملية من �ش�أنها �أن ُتنري للقارئ طريق القيادة الناجحة ومتنحه و�سائل التغلب على
املعوقات و امل�ضي قدم ًا نحو حتقيق �صفات القائد النموذجي.
يف دفعتنا اجلديدة ملبادرة “كتاب يف دقائق” ت�أتيكم  3ملخ�صات مهمة تناق�ش موا�ضيع
متعلقة بدور القيادة يف حياة الفرد والتعرف على �أنواع ال�شخ�صية القيادية وطرق تكوينها
وتطورها .ت�ستهل الدفعة الثامنة مبلخ�ص لكتاب “افر�ض ح�ضورك” ،والذي ي�ساعد القارئ
على ا�ستك�شاف �شخ�صيته القيادية يف املجال الإداري ،ويقدم و�صفة لتنمية ح�ضوره القيادي
عرب جتاوز عدة حتديات ٌمكبلة لتحرر ال�شخ�صية القيادية الكامنة بداخله.
�أما ملخ�ص الكتاب الثاين بعنوان ِّ
“نظم حياتك” ،فهو مبثابة خارطة طريق للتخل�ص
من الفو�ضى للأبد ،وذلك عرب �سل�سلة من الإر�شادات ت�ؤدي �إلى �إحداث قدر من التنظيم
املُحفز على االبتكار والقادر على تهيئة الظروف لتنمية ال�شخ�صية القيادية لدى كل فرد.
وتختم ملخ�صات الدفعة الثامنة بكتاب“قمة املتعة وقلة الراحة” ،للكاتبة جينيفر �سنيور،
والذي ي�سلط ال�ضوء على دور الآباء والأمهات املهم ك�أول مركز لتدريب القادة يلتحق فيه
الأطفال مع الت�شديد على �أهمية تطوير اخلطاب وطرق التوا�صل يف ظل التطور الهائل يف
و�سائل االت�صال الإلكرتوين التي �شكلت فجوة بني الأجيال.
�ستظل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم حري�صة على ن�شر وطباعة امل�ؤلفات التي تعزز القيم
الثقافية واملجتمعية يف ظل توجهات ور�ؤى قيادتنا الر�شيدة� ،أمتنى لكم قراءة مثمرة ،وعلى موعد
مع دفعة جديدة جتوب العامل لت�أتيكم مبلخ�صات تعزز مهاراتكم و ُترثي املكنون الثقايف لديكم.

جمال بن حويرب
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الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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عاداتنا ت�شكِّل حياتنا
هل تفقد �أ�شياءك ومتع َّلقاتك ب�صفة متك ِّررة؟ هل تهدر الكثري
من الوقت يف البحث عن ممتلكاتك و�أدواتك؟ هل تغيب عن
مكتبك �أو بيتك اللم�سة اجلمالية �إلى درجة ت�شعرك بال�ضجر
وال�ضغوط؟ هل ت�شعر باحلرج �إذا ما فاج�أك �ضيوفك
بالزيارة؟ �إن كانت ك ُّل �أو بع�ض �إجاباتك عن الأ�سئلة ال�سابقة
“نعم” ،ف�أنت تعي�ش حياة تفتقر �إلى النظام ،وتغلب عليها
الع�شوائية والفو�ضى .يخطئ الكثريون حني يظ ُّنون �أنَّ النظام
هو الوجه الآخر للكمال؛ الأمر الذي يجعل من النظام �أمر ًا
�صعب املنال ،ومن َّثم ي ؤ�دِّي �إلى ت�سلُّل الفو�ضى �إلى ِّ
كل جمال.
النظام يعني �أن تكون َّ
منظم ًا �إلى الدرجة التي تالئم وظيفتك
و�أمناط حياتك ،وطباعك ال�شخ�صية ،وال�صورة التي تو ُّد �أن
تر�سخها عن نف�سك لدى الآخرين .وهذا يقودنا �إلى �أهمية
ِّ
ترتيب الأولويات يف حياتنا ،لتن�سجم يف ن�سق متكامل يوازن
بني تفا�صيل حياتنا اليومية ور�ؤيتنا امل�ستقبلية .فلي�ست هناك
و�صفة �سحرية ميكن ٍّ
لكل م َّنا ا ِّتباعها لبلوغ ق َّمة التنظيم.
فالتنظيم الف َّعال هو مزيج من �أدوات وعادات كثرية ،تختلف
من �شخ�ص �إلى �آخر ،وميكن ا�ستخدامها بطريقة �إيجابية
لإجناز الأعمال بفاعلية ،لتحقيق �أهدافنا �أو ًال ،وللتم ُّيز
ثاني ًا� .أي �أنَّ حتديد الأهداف هو اخلطوة الأولى على طريق
حتقيق النظام ،وهذا هو �أحد �أ�سرار التنظيم امل ؤ� ِّثر والف َّعال.

حم�صلة عاداته ،ال مقتنياته:
الإن�سان ِّ
“حني تتخ َّل�ص من عاداتك القدمية،
ت�صبح �إن�سان ًا جديد ًا”.

الو تزو

حرر ذاتك
ِّ
يعي�ش الإن�سان املعا�صر حما�صر ًا مبا يقتنيه من �أدوات وممتلكات ترتاكم مع
مرور الزمن لتكبت �أنفا�سه ،وتق ِّيد حريته ،وت�ستنزف وقته وجهده وطاقته،
وتبثُّ مظاهر الفو�ضى يف حياته .ف�إذا كنت تعتقد �أنَّ االحتفاظ بالأ�شياء
عدمية الفائدة �أف�ضل من التخلُّ�ص منها ،فعليك �أن تعيد التفكري يف هذا
الظنِّ الآن ،و�إلى الأبد .ف�أنت مثل كثريين من مدمني االقتناء والتكدي�س
والتخزين ،تدفع ثمن ًا باهظ ًا لالحتفاظ ِّ
بكل ما تريد ،فقط لأ َّنك ال تف ِّرق
بني ما تظنُّ �أ َّنك تريده ،وبني ما تعتقد �أ َّنك قد حتتاجه.

ح�ساب التكلفة والعائد
�سي�ساعدك التفكري بالتكاليف املادية واملعنوية التي تتك َّبدها
ب�سبب التخزين وتراكم الفو�ضى على ر�ؤية الأمر بو�ضوح ،وذلك
كما يلي:
 uحدِّ د تكلفة �إيجار �أو امتالك املكان الذي تعي�ش �أو تعمل فيه.
ق�سم التكلفة على م�ساحة املكان بالأقدام املر َّبعة.
ِّ u
 uاح�سب تكلفة القدم املر َّبع من الإيجار �أو التمليك.
 uاح�سب الأقدام التي ت�شغلها ك ُّل الأ�شياء عدمية الفائدة.
 uا�ضرب عدد الأقدام التي ت�شغلها هذه الأ�شياء يف تكلفة
القدم الواحد و�ستعرف التكلفة املادية املبا�شرة للفو�ضى.
� uأ�ضف �إلى ذلك التكلفة الذهنية والنف�سية لل�ضغوط التي
يتج�شمها عقلك وج�سدك للتعامل مع ِّ
َّ
كل هذه الرتاكمات
التي تغمر �أرجاء منزلك.
�إذا كنت قد ح�صلت على بع�ض هذه الأ�شياء عدمية الفائدة ،دون
مقابل ،ف�إ َّنه ميكنك �أن تبيعها وت�ستفيد من ثمنها �أو تت َّربع بها ملن
يحتاجها .أ� َّما �أ َّنك قد ا�شرتيتها ،ف�إ َّنك تكون قد ارتكبت خط�أين ال
خط�أً واحد ًا؛ فقد دفعت ما ًال فيما ال يفيد ،وتركته يحت ُّل م�ساحات
ذات تكلفة عالية ،ليذ ِّكرك على الدوام بخطئك الأ َّول.
ممن ينكرون �أ َّنهم غري َّ
منظمني ،و�إذا كنت ال ترى �أ َّنك
�أ َّما �إذا كنت َّ
قد حت َّولت �إلى �ضابط عهدة و�أمني م�ستودع ،رغم �أ َّنك تخزن ك َّل �شيء
تقريب ًا ،و�إلى الأبد ،فحاول �أن جتيب عن الأ�سئلة التالية:
ل دواليبك ،والتي
 uكم عدد القم�صان والأثواب واملالب�س التي مت أ
تو َّقفت عن ارتدائها لأ َّنها مل تعد منا�سبة �أو �أ َّنك مل تعد تتذ َّكرها؟
 uما امل�ساحات التي ت�شغلها املطبوعات واملجالت وال�صحف القدمية
التي لن تعيد قراءتها ،ورمبا �أ َّنها لن تنفعك �إن قر�أتها؟

 uما احل ِّيز الذي ت�شغله قطع غيار ال�سيارات القدمية و�أدوات
ال�صيانة التي ال ت�صلح لال�ستخدام مع �سيارتك احلالية ،ومع
ذلك ت�ص ُّر على االحتفاظ بها؟
 uكم عدد قطع الأثاث والكرا�سي و�أجهزة الكمبيوتر التي ال ت�صلح
لال�ستخدام يف بيتك �أو يف مكتبك؟
 uما الفائدة التي �ستجنيها من االحتفاظ ب�صناديق وعلب وزجاجات
الع�صري واملياه الفارغة ،رغم أ� َّنك مل تعد ت�ستبدلها من البائع؟
 uوملاذا ت�ص ُّر على االحتفاظ بالأحذية ال�ض ِّيقة ،و�أدوات اللعب،
و�ساعات اليد واحلائط التالفة ،والأدوية التي انتهت تواريخ
�صالحيتها ،و�إطارات النظارات التي ا�ستبدلتها منذ �أن كنت
فتى يافع ًا ،والأجهزة املنزلية ِّ
املعطلة منذ �سنوات دون �إ�صالح،
ً
والأخ�شاب وقطع الرخام التي تظنُّ أ� َّنك �ستحتاجها ذات يوم
بحجة َّ
“لعل وع�سى”
َّ
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وكما ترى ميكن لهذه القائمة �أن تطول �أكرث؛ مع �أنَّ ما ذكرناه لي�س �إال �أمثلة قد ت�ساعدك على ا�ستعادة الوعي
ِّ
بكل الأ�شياء عدمية الفائدة التي يت�ش َّبث معظمنا بها من دون م ِّربر قوي .وبالتايل ف�إنَّ التخلُّ�ص من مثل هذه
أفرغ حمتويات حياتك من ِّ
كل
الأعباء وامل�شتِّتات هو اخلطوة الأولى نحو حياة هادئة وهادفة ومرتَّبة وم�ؤ ِّثرة .ف� ِ
قدمي ال يفيد لرت ِّكز على امل�ستقبل والإبداع والتجديد.

التع ُّلق ب�أ�شيائنا ومقتنياتنا
يتع َّلق بع�ض النا�س ب�أجهزتهم ومقتنياتهم ب�شكل يجعل الف�صل بينهم وبينها
�أمر ًا �صعب ًا .فما بني �أجهزة الت�سجيل و�أ�شرطة الكا�سيت والأ�سطوانات
والتلفاز ال�ضخم و�أجهزة اجلوال وال�سيارات نفقد هويتنا وتت�س َّلل الفو�ضى
– من دون �أن ن�شعر � -إلى حياتنا .حتى و�إن �أدركنا الوظيفة املح َّددة ٍّ
لكل
من هذه الأدوات ،و�أنَّ الهدف منها هو خدمتنا يف املقام الأول ،ف�إنَّ احلدود
تتال�شى �أحيان ًا لن�صاب بالت�شوي�ش واالرتباك .فحني ت�صبح �سيارتنا
املتهالكة امتداد ًا لنا ورمز ًا لهويتنا ودلي ًال مك َّرر ًا على جناحنا؛ ف إ� َّننا نبد�أ
يف تعريف �أنف�سنا  -تدريج ّي ًا  -يف �ضوء ممتلكاتنا املج َّردة ،لتتح َّكم هي
يف توجيه د َّفة حياتنا.
يدعونا ك ُّل هذا �إلى �إعادة تعريف عالقتنا ب�أ�شيائنا؛ فوقتنا الثمني
جدير ب�أن ن�ستثمره يف �إثراء تفاعالتنا وتعميق عالقاتنا الإن�سانية ،ال
عالقاتنا الإلكرتونية واملادية .هذا ال يعني بالطبع �أن نلقي ِّ
بكل ما منلك
يف النفايات� ،أو نبيعها لتجار اخلردوات ب�أبخ�س الأثمان .ولكن ميكننا �أن
نقرر منح الأ�شياء امل�شكوك يف فائدتها فر�صة �أخرية قبل التخلُّ�ص منها،
وذلك بتجميعها يف �صندوق كبري نكتب عليه “�صندوق انتظار القرار”،
�أو “مقتنيات الفر�صة الأخرية” مث ًال؛ وندَ ِّون عليه التاريخ الذي نعتزم
ربع به �أو �إهدائه ملن
فيه التخلُّ�ص من هذا ال�صندوق � -سواء ببيعه �أو الت ُّ
يحتاجه .وهكذا ف�إنَّ كل الأ�شياء الفائ�ضة من حولنا تقع يف دائرة احتمالني:
�إ َّما الإبقاء �أو الإلقاء؛ �إذا احتجت �إلى �شيء من حمتويات ال�صندوق قبل
حلول تاريخ الإلقاء ،ف�سيكون م�صريه البقاء.

ال ن�سيان بعد اليوم
َخ ِّ�ص�ص مكان ًا حمدد ًا ِّ
لكل �شيء ،لتتج َّنب عناء
البحث والتفتي�ش يف ِّ
كل م َّرة حتتاج �إليه .فال ميكن �أن
يكون لل�شيء الواحد مكانان :ف�إن مل يكن يف حوزتك،
فيجب �أن يكون قابع ًا ب�أمان يف مكان حمدَّد ت�ضعه
فيه دائم ًا ،لتتناوله تلقائ ّي ًا حني حتتاجه .ومن ذكاء
التفكري وح�سن التدبري� ،أن جتمع الأ�شياء املت�شابهة
�أو كثرية اال�ستخدام بع�ضها �إلى جانب بع�ض .وهكذا،
تكون قد ع َّرفتَ عالقتك مبقتنياتك ،وودَّعت الن�سيان
�إلى الأبد .فمثلما ِّ
لكل �إن�سان وطن ومكان ،فالأمر
بالن�سبة �إلى الأ�شياء �س َّيان؛ فاخرت ِّ
لكل ما ت�ستخدمه
من �أدوات ومقتنيات �أماكن ثابتة ت�ضعها فيها ،لكي
ت�أتيك حينما تبتغيها.
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املفاتيح
خا�صة نظر ًا ل�صغر حجمها و�سهولة فقدها،
تتمتَّع املفاتيح  -من دون غريها  -ب�أهمية َّ
تخ�ص�صه لها مبا يلي:
ومن َّثم يجب �أن يت�سم املكان الذي ِّ
� uأن يكون ظاهر ًا للعيان.
� uسهل الو�صول �إليه.
 uقريب ًا من الباب.
بهذا� ،ست�صبح مفاتيحك �آخر �شيء ت�أخذه و�أنت يف طريقك �إلى خارج املنزل ،و�أ َّول ما
ت�ضعه يف مكانه حني تدخل منزلك.

احلقائب و�أكيا�س النقود
عادة ما نخرج حاملني حقيبة واحدة �أ�سا�سية مثل حافظة النقود� ،أو حقيبة الكتب،
�أو حافظة الأوراق .ف�إذا جمعت ك َّل هذه احلقائب واحلافظات يف حقيبة
واحدة متعدِّ دة اال�ستخدامات ،فتذ َّكر دائم ًا �أن تفرغ احلقيبة من حمتوياتها
الإ�ضافية – كالهاتف اجل َّوال ،وحافظة النقود ،واملفاتيح  -مبجرد �أن تعود
�إلى منزلك ،بحيث ت�ستعيد وظيفتها الرئي�سية م َّرة �أخرى ،ولكي تتج َّنب ن�سيان
تخ�ص�ص ِّ
لكل منا�سبة
�أو فقد بع�ض حمتويات هذه احلقيبة �أو تلك� ،أ َّما �إذا كنت ِّ
كل حمتوياتها يف ِّ
خا�صة ،فعليك بتفريغ احلقيبة من ِّ
كل م َّرة ت�ستبدلها .قد
حقيبة َّ
حتتاج هنا �إلى حافظة حمكمة الإغالق ت�ضع فيها املحتويات الزائدة على حاجتك،
تخ�ص َ�ص مكان ًا بعينه لتلك احلافظة كي ي�سهل عليك ا�سرتداد � ٍّأي من املحتويات متى �أردت.
�إلى حني عودتك ،واحر�ص على �أن ِّ
�أنت بالطبع ال تريد �أن تهدر وقتك ،وت�ستنفد طاقتك ،وترتبك يف ِّ
كل م َّرة تبحث فيها عن مفاتيحك �أو دوائك يف علبته ال�صغرية .احتفظ �أي�ض ًا
بدفرت �صغري بالأ�سماء والعناوين ال�ضرورية ،وبحافظة �أنيقة لبطاقات العمل التي تتبادلها �أثناء لقائك بعمالئك �أو مو ِّرديك وغريهم يف مكان
�سجل تواريخ و�أماكن لقائك به�ؤالء على ظهر البطاقات كي تتذ َّكر �سبب اللقاء ومنا�سبته ،و�سبب احتفاظك بالبطاقة �أي�ض ًا� .ضع كل هذه
حم َّددِّ .
املتع َّلقات يف �س َّلة �صغرية يف حجرة النوم� ،أو غرفة املعي�شة� ،أو يف مكتبك املنزيل ،بحيث ال تكون عر�ضة لعبث الأطفال.

الهواتف املحمولة
حتَّى وقت قريب ،ك َّنا نظنُّ �أنَّ هواتفنا املحمولة �أق ُّل �أهمية من مفاتيحنا
ومن حوافظ نقودنا .ومع تغيرُّ وظيفة الهاتف اجلوال ،وحت ُّوله من جمرد
هاتف� ،إلى هاتف ذكيَّ ،ثم �إلى كمبيوتر ومعالج معلومات ،باتت هواتفنا
املحمولة ترافقنا يف ِّ
كل حركاتنا و�سكناتنا ،وتنام �إلى جوارنا لت�سلينا �أو
توقظناَّ ،ثم حت َّولت �إلى �أدوات لدفع النقود ،فهي حوافظ و�أدوات دفع
�إلكرتونية ،وبد�أنا ن�شغل بها �سياراتنا ،ونفتح ونو�صد بها �أبوابنا .من هنا
نخ�ص�ص لهواتفنا املتح ِّركة ،مكان ًا حم َّدد ًا يف ِّ
كل مكان نذهب
ال بد �أن ِّ
ممن
�إليه؛ يف املنزل واملكتب وال�سيارة ،وحتَّى يف جيوبنا .قد تكون َّ
ي�ستخدمون الهاتف املحمول بكرثة يف املنزل ،ومع ذلك عليك �أن تعيده
يف ِّ
كل م َّرة �إلى مكانه فور انتهائك من الر ِّد على مكاملة �أو كتابة ر�سالة.
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الربيد والوثائق واملجالت
وت�شمل �أنواع ًا متعدِّ دة منها:
الفواتري :حني ت�صلك ر�سالة بقيمة الفاتورة التي ينبغي عليك �سدادها نظري خدمة �أو منتج ما ،ف�إنَّ �أول ما يفرت�ض بك عمله هو التخلُّ�ص
ف�صلة)،
من املظروف مبا يحويه من �إعالنات �أو عرو�ض مك َّررة ال قيمة لها� .إن كانت الفاتورة مك َّونة من ع َّدة �صفحات (كفواتري الهاتف املُ َّ
فاجمعها مب�شبك ورقي ،ومبجرد �أن تنتهي من فح�صها� ،ضعها يف رزمة واحدة لت�ضمن عدم �ضياعها.
َعجل يف مكان خا�ص ،وتخ َّل�ص من الأظرف والأوراق املل َّونة التي قد جتدها يف
الدعوات واملنا�سبات :احتفظ بالدعوات وبطاقات الربيد املُ�ست ِ
داخله� .إن كنت �سرت ُّد على املُر�سل يوم ًا ما ،فد ِّون بياناته يف دفرت العناوينَّ ،ثم �ضع الغالف الداخلي للدعوة يف ال�س َّلة اخلا�صة ببطاقات العمل،
وقم فور ًا بتحديث بيانات دفرتك �أو �سجل معارفك الورقي �أو الإلكرتوين .اجلدير بالذكر أ� َّنه ميكنك االحتفاظ ببطاقات التذكري مبواعيد
الأطباء ،وع�ضويات املراكز والنوادي ومراكز اللياقة البدنية والع�ضويات الر�سمية وال�شخ�صية يف ذات ال�سلة.
خطابات اال�ستدعاء :هناك فرق بني الدعوات وخطابات اال�ستدعاء؛ يف احلالة الأولى لن ُي�ضار �أحد من عدم ح�ضورك� ،أ َّما يف احلالة الثانية
ف�أنت ملزم قانون ّي ًا ور�سم ّي ًا باحل�ضور واملتابعة ،و�إ َّال حت َّملت عواقب ذلك .فلن تكون م�شكلة كربى �إن تخ َّلفت عن ح�ضور حفل زفاف �أحد زمالئك،
لكن قد يحدث ما ال تحُ مد عقباه �إن مل تو ِّقع على �إذن ركوب طفلك احلافلة املدر�سية� ،أو امل�شاركة يف دورة تدريبية َّ
ر�شحك رئي�سك فيها� ،أو زيارة
مدر�سة ابنتك ،بعدما تك َّرر ت� ُّأخرها عن احل�ضور يف مواعيدها ال�صباحية� ،أو مقابلة عميلك اال�سرتاتيجي بعد الت� ُّأخر يف ت�سليم م�شروع مهم.
املجالت والن�شرات الدورية� :إن كنت ممن يواظبون على القراءة فمن املفيد �أن تتابع �أحدث الكتب والن�شرات ال�صادرة يف جمالك.
احتفظ باملجالت يف �س َّلة كبرية� ،أو حامل متعدِّ د الأرفف بجوار حقيبتك� ،أو قريب ًا من الباب ،بحيث ترى �آخر الكتب و�أحدث املجالت بو�ضوح،
تخ�ص�ص لها مكان ًا يف �س َّيارتك ومكتبك �أي�ض ًا.
فت�سحب �إحداها قبل اخلروج من املنزل .ويف�ضل �أن ِّ

تنظيم الربيد الإلكرتوين
يعترب الربيد الإلكرتوين �أكرث م�صادر وم�س ِّببات الت�شتيت يف حياتنا و�أعمالنا،
نظر ًا ملا يتمتَّع به من مزايا ،وما يو ِّفره لنا من معلومات وت�سهيالت .فربمَّ ا
تق�ضي يوم ًا �أو ن�صف يوم يف ت�ص ُّفح ر�سائلك ،وتنقيحها ،والإجابة عن ال�ضروري
منها ،وللتغلُّب على هذا ال�سيل العارم من م�صادر ال�ضغوط والت�شتُّت اتبع
اال�سرتاتيجيات التالية:
5
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 -1جدول الت�صفُّح� :ضع جدو ًال زمني ًا �صارم ًا للمواعيد التي ت�ستطيع خاللها ت�ص ُّفح الربيد الإلكرتوين .ميكنك  -على �سبيل املثال –
تخ�ص�ص ما ال يزيد على 30
مراجعة الر�سائل الواردة مبج َّرد و�صولك �إلى العمل� ،أو �أثناء ا�سرتاحة الغداء� ،أو قبل مغادرتك مبا�شرة ،ثم ِّ
دقيقة يوم ّي ًا للتجاوب مع ال�ضروري منها� .إن ا�ضطررت �إلى ق�ضاء �أكرث من ذلك يف �إدارة بريدك الإلكرتوين الوارد وال�صادر ،فف ِّو�ض �أحد
م�ساعديك بهذه امله َّمة املتك ِّررة.
 -2التجاوب يف �أوقات الأداء املنخف�ضٍّ :
خا�صة يرتفع فيها م�ستوى الأداء والإبداع َع َّما �سواها .قد تكون هذه الفرتة يف
لكل م َّنا فرتات َّ
بداية اليوم �أو يف �آخرهِّ .
نظم مواعيد ت�ص ُّفحك للربيد الإلكرتوين وفق ًا لو�ضعك اخلا�ص بحيث تقع �ضمن الفرتات التي يتد َّنى خاللها �أدا�ؤك
ن�سب ّي ًا وو ِّفر وقتك الن�شيط للعمل الإبداعي واال�سرتاتيجي.
 -3حتويل الر�سائل �إلى مه َّمات� :إن كانت بع�ض الر�سائل حتتاج �إلى وقت طويل للتعامل معها� ،أو مع الأعمال التي تت�ض َّمنها ،فد ِّونها يف
قائمة امله َّمات والأعمال املجدولة ،لتتو َّلى �أمرها الحق ًا.
 -4جتنَّب التنبيهات ال�صوتية واملرئية :بعد ت�ص ُّفح الربيد� ،أغلق جهازك �أو اقطع ات�صالك الإلكرتوين بالإنرتنت فور ًا كي تتج َّنب
الت�شتيت الذي ت�س ِّببه التنبيهات ال�صوتية واملرئية عند و�صول ر�سائل جديدة ،وقاوم نزعتك للت�ص ُّفح الع�شوائي واملتك ِّرر.

قواعد التنظيم الع�شر
عندما تبد�أ بتنظيم �أعمالك ،ميكنك االلتزام بعدد من القواعد الب�سيطة
وال�سريعة والتي لن ت�ستهلك وقتك ،ولن تغيرِّ �سلوكك .فمن �أهم �أ�سباب غرقنا
يف الفو�ضى �أ َّننا ال نبادر �إلى التنظيم وو�ضع قواعد ثابتة .هذه بع�ض املبادئ
الأ�سا�سية للتخلُّ�ص من الفو�ضى:
امللحة واحلما�س �إلى ذلك.
 -1ابد أ� التنظيم عندما ت�شعر بالرغبة َّ
 -2اقتطع من وقتك جزء ًا حمدود ًا ،وال تظنَّ �أ َّنك بحاجة �إلى �أ�سبوع �إجازة لتقوم برتتيب مكتبك وتنظيف �سيارتك ،بل تكفيك ع�شر
دقائق َّ
كل يوم لرت ِّتب جانب ًا من جوانب حياتك.
ِّ -3
كل �شيء ،يف ِّ
نظم الأماكن تدريج ّي ًا؛ فال ترهق نف�سك بتنظيم ِّ
كل مكانَّ ،
كل مرة.
 -4تخ َّل�ص من كل ما ُّ
ت�شك يف عدم فائدته؛ واجل�أ �إلى اال�ستبعاد قبل �أن تعاين من اال�ستعباد ،عندما تتداعى عليك ك ُّل الأ�شياء التي
تظنُّ �أ َّنك قد حتتاجها .افح�ص َّ
كل الأ�شياء املرتاكمة وا�س�أل نف�سك:
 uهل لها فائدة مادية �أو معنوية �أو جمالية؛ اليوم �أو غد ًا �أو يف امل�ستقبل؟
 uهل ت�ستعملها ح ّق ًا �أم تبقيها �إلى جانبك ح ّب ًا يف التملُّك؟
 uهل ت�شغل ح ِّيز ًا كبري ًا من الفراغ املادي للمكان والفراغ الذهني لعقلك؟
ق�سم الأ�شياء التي
 -5ج ِّهز �س َّلة مهمالت للتخلُّ�ص من الأ�شياء التي ال حتتاجها فور ًا ،لأنَّ الت�أجيل �سيت�س َّبب يف املزيد من الفو�ضىِّ .
تق ِّرر التخلُّ�ص منها �إلى �أ�شياء:
 uميكن التخلُّ�ص منها الآن.
 uميكن بيعها.
 uميكن منحها للمعارف والأ�صدقاء u .ميكن منحها للمحتاجني.
� -6ضع الأ�شياء التي ت�ستخدمها كثري ًا يف الأماكن الظاهرة والقريبة.
� -7ضع الأ�شياء التي يندر تناولها يف الأماكن اخلف ِّية والبعيدة.
ِّ -8
خطط املكان تبع ًا لوظيفة الأ�شياء .ف�إذا كان علينا �أن ِّ
نلخ�ص التنظيم يف عبارة واحدة فيمكننا �أن نقول“ :التنظيم هو ترتيب الأ�شياء يف
�أماكنها لي�سهل الو�صول �إليها ،وتناولها وقت احلاجة ،ولي�سهل التخلُّ�ص منها �أو حفظها وقت االنتهاء منها” .وهذا يتط َّلب العمل على مطابقة
خريطة توزيع الأ�شياء يف املكان ،وخريطة توزيع وظائف الأ�شياء يف ذهنك .احتفظ بالأ�شياء التي يكرث تناولها يف �أماكن �أقرب من الأ�شياء
التي يندر تناولها .فكثري ًا ما ير ُّن الهاتف ويطلب منك �أحد العمالء �شيئ ًا ما ،ومبج َّرد �أن تغلق اخلط تكت�شف أ� َّنك قد ن�سيت تدوين بياناته
وطلباته ،وذلك لعدم وجود ورقة وقلم يف متناولك� .ضع بع�ض الأوراق والأقالم بجوار الهاتف لتتع َّود على تناولها تلقائ ّي ًا يف �أثناء املكاملات.
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� -9ضع الأ�شياء ذات الوظائف املت�شابهة يف �أماكن م�شرتكة .يف مكتبك� ،ضع الربيد ال�صادر يف مكان ،والربيد الوارد يف مكان جماور .ويف
بيتك �ضع الأواين املتَّ�سخة يف مكان قريب من حو�ض الغ�سيل .و�ضع الأواين النظيفة يف مكان بعيد عن حو�ض الغ�سيل ،حتَّى ال تخلط بينها،
�أو تب ِّللها� ،أو تع ِّر�ضها للك�سر .لتطبيق هذه القاعدة بفاعلية ،احذر و�ضع الأ�شياء املت�شابهة يف �أكرث من مكان .وهذا يعني �أال ت�أخذ �شيئ ًا من
مكانه �إال عند احلاجة �إلى ا�ستخدامه ،على �أن يعاد �إلى نف�س املكان فور االنتهاء منه.
 -10ا�ستخدام الإح�صاء يف �إدارة الأ�شياء� .ضع نظام ًا عدد ّي ًا لل�شراء حتَّى ال تذهب للت�س ُّوق �إ َّال عندما يقارب خمزونك على النفاد .وط ِّبق نف�س
املبد�أ على اال�ستبعاد فتخ َّل�ص من الزجاجات والعلب الفارغة بغر�ض �إعادة تدويرها يف ا�ستخدام �آخر ،عندما ي�صل تراكمها رقم ًا حمدد ًا.

تنظيم مكتبك يف البيت �أو العمل
املكتب هو � ُّأي مكان جنل�س فيه ون�ستخدمه لإدارة �ش�ؤوننا العامة
ي�ضم �أوراقنا وملفَّاتنا املهمة
واخلا�صة .وبالتايل ،فمن البديهي �أن َّ
وجداول �أعمالنا املتغيرِّ ة ،ف�ض ًال عن �أجهزة الت�صوير ،و�أدوات الكتابة
والطباعة ،وغري ذلك الكثري .ويف ِّ
ظل هذا التن ُّوع والتك ُّد�س ،من ال�صعب
�أن تر�شدك الدبابي�س �أو الال�صقات املل َّونة وغريها من �أدوات التذكري
الب�سيطة �إلى �أماكن امل�ستندات املهمة .ميكنك ا�ستخدام احلافظات
فتخ�ص�ص احلافظة اخل�ضراء  -مث ًال
املل َّونة لت�صنيف امل�ستندات،
ِّ
 للأوراق املالية ،واحلمراء للأوراق العاجلة ،وهكذا .لكنَّ هذا لني�ساعدك على تنظيم �ش�ؤون عملك وتنظيم مكتبك ب�شكل كامل.

للنجاح يف �إدارة امللفَّات:
تخ�ص�ص
 uابد�أ بخزائن امللفَّات و�أدراج املكاتب� :ضع ك َّل �صنف من امللفَّات يف درج خا�ص به (ك�أن ِّ
درج ًا مللفَّات العمالء مث ًال).
� uص ِّنف امللفَّات داخل الأدراج :فهناك ٌّ
ملف للعمالء الدائمني ،و�آخر للعمالء املحتملني ،وهكذا.
 uا�ستبعد امللفَّات املنتهية من مكتبك ب�إر�سالها �إلى املخازن و�أماكن احلفظ الدائم ،وف ِّو�ض بها غريك.
كل دُرج ،يليه ُمل�صق على ِّ
بعد االنتهاء من ترتيب الأدراج وامللفَّات ،ت�ستطيع و�ضع ُمل�صق على ِّ
كل ٍّ
ملف
تقوم برتتيب م�ستنداتك فيه ،طبق ًا لتاريخ ورودها :ك�أن ت�ضع القدمي يف اخللف واجلديد يف الأمام .يلي
ذلك ،و�ضع ترتيب �أبجدي للحوافظ .ولك يف هذا حرية االختيار :ف إ� َّما �أن ترتبها من الألف �إلى الياء،
�أو العك�س� ،أو من اليمني �إلى الي�سار� ،أو العك�س.

تنظيم امللفَّات الإلكرتونية
ي�ؤدِّي اجلزء اخلا�ص بالوثائق الإلكرتونية على حا�سبك ال�شخ�صي نف�س الوظيفة التي ي�ؤديها مكتبك التقليدي،
�إ َّال �أنَّ �أرففه و�أدراجه وحافظاته �إلكرتونية �أو افرتا�ضية ،ال خ�شبية وال معدنية .وبنف�س املدخل التنظيمي ،ميكنك
تق�سيمه �إلى مل َّفات رئي�سية �شاملة مثل :ال�ش�ؤون املالية� ،أو املرا�سالت؛ َّثم �إلى مل َّفات فرعية �أكرث تف�صي ًال مثل:
املل َّفات ال�شخ�صية ،والعائلية� ،أو امل�ستندات العملية واملهنية ،وهكذا .ورمبا تتط َّلب �أ�سماء املل َّفات الطويلة فتح
نوافذ كبرية لت�سهيل قراءة ا�سم ِّ
امللف بطريقة �صحيحة .لتحا�شي تخمني الأ�سماء ،واالعتماد على الذاكرة ،يمُ كنك
تدوين وحفظ املل َّفات بطريقة خمت�صرة َّ
ومنظمة .ومن قواعد التنظيم الأ�سا�سية للملفَّات “الإلكرتونية” عدم
و�ضع �أي ملفَّات على �سطح املكتب ،ويف نف�س امل�ساحات التخزينية التي حتوي ُنظم الت�شغيل ،والتطبيقات
التي نقوم بتنزيلها وتهيئتها قبل ت�شغيلها .فهذا مبد�أ تنظيمي ال ُ
يقبل النق�ض �أو �إعادة النظر �أو الت�أجيل.
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ترتيب خزانات املالب�س
تخلـَّ�ص من مالب�سك ،مبا فيها الأحذية� ،إن كانت:
 uمل تعد تنا�سب املو�ضة �أو طبيعة وبيئة عملك اجلديدة.
 uمل تعد تنا�سب مقا�ساتك.
 uقدمية.
ممن يحتفظون برونق مالب�سهم ،ونظافتها ،وهندامها ،ووجدتها ت�ضيق �أو تت�سع عليك ،فت َّربع بها للجمعيات اخلري َّية .وحتَّى �إن كانت
ف�إن كنت َّ
مالب�سك منا�سبة و�أنيقة ،فعليك التخلُّ�ص منها فور ًا� ،إن م�ضت �ستة �أ�شهر ومل ت�ستعملها ،وميكنك �إدارة خزانة مالب�سك ب�شكل ف َّعال واقت�صادي
ومنا�سب لل�سلوك والعرف االجتماعي ،بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 -1هل ارتديت هذا (الثوب مث ًال) يف العام املا�ضي ولو م َّرة واحدة؟
زي �آخر ِّ
تف�ضله؟
 -2هل يتنا�سب ويزهو حني ترتديه مع �أيِّ ٍّ
�إن كانت �إجابتك عن �أحد هذين ال�س�ؤالني“ :ال” ،فتخلَّ�ص
منه فور ًا.

 -3هل انكم�ش هذا الثوب �أو ترهـَّل� ،أو بهت لونه؟
 -4هل تنتظر زيادة �أو انخفا�ض وزنك حتى تعاود ارتداءه؟
 -5هل حتتفظ به فقط لأ َّنه باهظ الثمن؟
�إن كانت �إجابتك عن � ٍّأي من هذه الأ�سئلة بـ“نعم” ،فتخلـَّ�ص
منه فور ًا.

كيف ِّ
تنظم الآخرين
تتفاوت اجتاهات العاملني ومدركاتهم نحو م�ستوى التنظيم املقبول تبع ًا
لطبيعة عملهم ،و�سلوكهم ال�شخ�صي ،وم�ستوى التدريب الذي تلقَّوه ،وتربيتهم،
والدوافع التي حت ِّفزهم للنجاح .وينق�سم النا�س من حيث ميلهم للتنظيم �إلى
ثالث فئات:
الفئة الأولى :مفرطة يف التنظيم ،والدقة ،والتح ُّكم بكل التفا�صيل ،وهذه
الفئة تطلب التنظيم لذاته وتعتربه عملية بال نهاية.
الفئة الثانية :معتدلة التنظيم دون مبالغة يف متابعة التفا�صيل وتعتمد على
نظام حم َّدد للعمل واالت�صال واحلفظ واال�ستبعاد بغ�ض النظر عن جودة
هذا النظام .وهذه الفئة ت�ستخدم النظام كو�سيلة للإجناز واملناف�سة.
الفئة الثالثة :مفرطة يف الفو�ضى ،وترف�ض النظام والإجراءات املق َّننة،
وال تعرتف بقنوات االت�صال الف َّعالة ،وتخلط بني املهام وامل�س�ؤوليات .فهذه
الفئة تعترب التنظيم م�ضيعة للوقت على اعتبار �أنَّ اال�ستمرار يف العمل هو
الطريقة الوحيدة للتف ُّوق.
كتاب في دقائق
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ين�صب على الفئتني الأولى والأخرية ،لكنَّ تغيري �سلوك النا�س لي�س �أمر ًا �سه ًال ،ذلك
يت�ضح من الفئات الثالث �أنَّ تنظيم الآخرين يمُ كن �أن
َّ
�أنَّ ق َّلة من النا�س فقط يعرتفون ب�أ َّنهم يخلقون م�شاكل تنظيمية يف البيئة التي يعملون فيها .ورغم �صعوبة نقل َّ
املوظفني من حالة الفو�ضى �إلى
حالة النظام ،ف�إنَّ لهذا التغيري احليوي جانبني :يتع َّلق الأ َّول باالت�صال ،ويتع َّلق الثاين بالتدريب .تقوم عملية االت�صال على �إقناع ال�شخ�ص املراد
تغيري �سلوكه ب�إبراز املنافع املبا�شرة التي �ستعود عليه من اتباع نظام معينَّ  ،بحيث يت ُّم الربط بو�ضوح ود َّقة بني التنظيم وفوائده.
بعد �إبراز احلافز وغر�س القناعة ب�ضرورة التنظيم ،ي�أتي التدريب .ف�إذا كنت �أنت نف�سك َّ
منظم ًا ،وت�ؤمن بدور التعزيز وال�صرب وتكرار املحاولة
يف تر�سيخ املهارات وتثبيتها لدى املتد ِّربني ،حتَّى ت�صبح جزء ًا �أ�صي ًال من �سلوكهم اليومي ،ف�إنَّ النجاح �سيكون حلي ُفك ،مهما كان الوقت طوي ًال
واجلهد املبذول �شا ّق ًا.
هذه الن�صائح �ست�ساعدك يف �إدارة الفو�ضى ولو جزئ ّي ًا كي ال تخرج الأمور عن ال�سيطرة:
� uضع مل�صق ًا على ِّ
كل �صندوق حتتفظ فيه ببع�ض الأ�شياء القدمية �أو نادرة اال�ستخدام
لت�صف حمتوياته.
 uاكتب املحتويات ٍّ
بخط وا�ضح كي تت�س َّنى لك قراءتُها من بعيد.
املل�صق املنا�سب يف
� uضع املل�صقَ على جانبي ال�صندوق �أو يف اخللف �أو الأمام كي ال تُ�ضطر لثني جذعك لقراءة
املكان املنا�سب
حمتوياته �أو �إعادته �إلى مكانه.
وخا�صة �إن كنت
 uكن دقيق ًا يف كتابة املحتويات :فال ِ
تكتف بكتابة “�أوراق تنتظر الإحراق”َّ ،
ت�ستخدم �أكرث من �صندوق لتخزين هذه الأغرا�ض.
 uعليك �أن تتح َّرى الد َّقة يف و�صف بيانات ِّ
ربع بها
كل �صندوق كما يلي“ :مالب�س يت ُّم الت ُّ
جلمعية الأ�سر املثالية �صيف  ”2014مث ًال.

الهدايا ما بني الإ�سعاد واال�ستبعاد
جرت العادات االجتماعية على �أن ت�شكر �صديقك �أو زميلك �أو قريبك وتعبرِّ له عن
مدى �سعادتك وامتنانك حني يبادر مبنحك هدية ما مبنا�سبة �أو بدون منا�سبة،
ولي�س هناك ما يجربك على االحتفاظ ِّ
بكل هدية لفرتة �أطول من الالزم ،ال �س َّيما �إن
كانت عدمية الفائدة بالن�سبة �إليك� ،أو �شغلت ح ِّيز ًا كبري ًا من دون فائدة تذكر بعد
انق�ضاء املنا�سبة .هناك هدايا ت�شعل فينا احلنني والإ�سعاد ،و�أخرى تذ ِّكرنا باملا�ضي،
�أو ينتهي زمانها حتى ت�ستحقَّ اال�ستبعاد ،وهذا ينطبق على ِّ
كل املقتنيات ك�إبداعات
الطفولة �أو �أ�س َّرة الأطفال �أو الألعاب املح�ش َّوة والتالفة �أو ال�صور القدمية� ...إلخ،
فال�شيء الذي ال يبهجنا ال حاجة لنا به.

ال�صور الفوتوغرافية
�سجالت حتمل ذكريا ِتنا فح�سب ،بل هي ت�أريخ لأحداث مررنا وت�أ َّثرنا بها.
ال�صور لي�ست
ٍ
تُع ُّد ال�صور تعبري ًا عن الفنِّ واالبتكار� :إذ حتتفظ بالذكرى ،وب�شخ�صية املكان يف �سابق
ت�سج ُل تعبريات وجه الإن�سان يف حلظة بعينها ،فيما يعترب �أحيان ًا �ضرب ًا من
الزمان ،كما ِّ
�ضروب الفنِّ والإبداع .ومع ذلك ،ال يجب �أن نعطي ال�صور �أكرث مما ت�ستحق .فمن ح ِّقنا
�أن نعت َّز بها ونحافظ عليها باعتبارها نوافذ نط ُّل منها على �أماكن قد ال تتاح لنا فر�صة
زيارتها ما حيينا �أو نتع َّرف من خاللها على �أ�شخا�ص قد ال نراهم البتَّة (ك�أجدادنا �أو
مما ال ي�ش ِّكل
�أقربائنا الراحلني) ،ومع ذلك ،علينا �أن ن�ستبقي منها ما يه ُّمنا ونتخ َّل�ص َّ
قيمة عاطفية وال ذكرى �إن�سانية خالدة لنا.
حني ن�شرع يف نقل ال�صور الفوتوغرافية من الكامريا �إلى الكمبيوتر ،يجب �أن نخزِّ نها يف
ٍّ
ا�سم حم َّدد .ومن اخلط�أ �أن ن�ضعها ب�شكل ع�شوائي يف مكان عام مثل:
ملف ٍّ
خا�ص وحتت ٍ
“�صوري اخلا�صة” ،معتقدين �أ َّننا �سنتم َّكن من العودة �إليها لرتتيبها وتنظيمها يف �أقرب
فر�صة .فامللفَّات الفرعية املعنونة – بتاريخ �أو مكان احلدث – تتيح لنا فر�صة ا�ستعادتها
متى �أردنا ويف ملح الب�صر .ب�إمكانك �أي�ض ًا ا�ستخدام املل�صقات الإلكرتونية ملعرفة �أ�سماء
الأ�شخا�ص املوجودين يف ال�صور للتع ُّرف عليهم بعد ذلك.
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فن ال�شراء
ُّ
ي�ساعدنا احل ُّد من “هو�س” ال�شراء والعمل وفق قائمة من الأولويات على امتالك �أ�شياء � َّ
أقل ك ّم ًا وعدد ًا ،ولكن �أنفع و�أقيم و�أف�ضل نوع ًا ،وهذه
لي�ست دعوة �إلى ُّ
التق�شف واحلرمان؛ بل هي دعوة لال�ستهالك الر�شيد والقائم على الذوق الرفيع والعناية الفائقة .وميكننا �إدارة عمليات
ال�شراء بحكمة كما يلي:
� uإعداد قائمة م�شرتيات وااللتزام بها.
ت�شجع على جذب ما ال نحتاج �إليه.
 uحتا�شي عربات ال�شراء املوجودة يف املتجر لأ َّنها ِّ
 uا�ست�شارة �صديق �أو خبري قبل ال�شراء �إذا كنا �سن�شرتي �أ�شياء باهظة الثمن.
 uعدم اعتبار ال�شراء نوع ًا من �أنواع الت�سلية ،وعدم �شراء �شيء ال نحتاجه مهما كان رخي�ص ًا.
 uد ِّون م�صاريفك لتتحا�شى �إنفاق ما يتجاوز بنود ميزانيتك.

حارب الفو�ضى
تي�سره يف حياتنا من عمليات.
تكت�سب املقتنيات قيمتها َّ
مما تقدِّ مه لنا من خدمات وما ِّ
من دون هذه القيمة تتح َّول املقتنيات �إلى ثروة ًّ
معطلة؛ �إال �إذا كنت تعمل يف جتارة التحف
والأثريات فقبل �أن تف ِّكر يف �شراء �أيِّ �شيء ،ا�س�أل نف�سك“ :هل �س�أ�ستفيد منه ،وكيف؟
�أين �س�أ�ضعه ،وملاذا؟ وكيف �س�أتخ َّل�ص منه بعد انتهاء �صالحيته؟
ك َّلما تخ َّل�ص الإن�سان من الفو�ضى العارمة التي طالت َّ
كل جوانب حياته ،و�أفرغ حمتوياته
التي تفي�ض عن حاجاته ،تنفَّ�س ال�صعداء و�صار من ال�سعداء .فال �أجمل من �أن ن�ستثمر
نحب بعيد ًا عن �صخب
وقتنا يف ممار�سة الأن�شطة املمتعة وق�ضاء الأوقات اجلميلة مع من ُّ
الدنيا وزخم احلياة ،وفو�ضى املقتنيات ،وتك ُّد�س امل�شرتيات .قد ال يكون الو�صول �إلى هذا
القدر من ال�صفاء والنقاء �سه ًال ،ولك َّنه لي�س م�ستحي ًالَّ .
فتحل بال�صرب وت�س َّلح باحلكمة
عند انتقائك لأدواتك� ،أو احتفاظك مبكتنزاتك؛ كي تنعم بالنظام ،وتعي�ش يف �سالم.
المؤلف:
أندرو ج .ميلين :استشاري ومد ِّرب محترف في مجال تنظيم الحياة وإدارة الوقت والذات
خاصة بإدارة الشؤون الشخصية والمنزلية من منظور نفسي واجتماعي
طور منهج َّية َّ
والعالقاتَّ .
واقتصادي.
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“� ِ
أفرغ حمتويات حياتك
من ِّ
كل قدمي ال يفيدِّ ،
وركز
على امل�ستقبل والإبداع
والتجديد”.

أندرو ميلين

