
 

 

 

 1                                                                                                                       واحة ابراهيم الفقى                                                               

 

 

 2020فرباير  -عشر الثامن العدد

اير  -الثامن عش   العدد   2020فبر

 الفقىواحة إبراهيم 



 

 

 

 2                                                                                                                       واحة ابراهيم الفقى                                                               

 

 من القلبت  كلما

 

 

 

 
 

القراء األعزاء .. يسعدنى دائما لقاءكم مع كل إصدار 

جديد من مجلة "واحة الفقى" التى نجتمع خالل 

صفحاتها فى حب الله عز وجل لنستكمل معا مسيرة د. إبراهيم الفقى )الله 

مبادئ والقيم يرحمه( .. فكم نحن اآلن بحاجة إلى السير على دربه من اإللتزام بال

اإلنسانية الجميلة بعد انتشار العديد من الظواهر السلبية التى تضعف السالم 

 الداخلى لإلنسان وتخلق العداوة بين البشر. 
  

ومن الظواهر السيئة التى انتشرت مؤخرا بصورة مزعجة، هى ظاهرة "التنمر" 

( يماءاتاللفظى والجسدى وباإلالتى هى شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء )

لآلخرين فتفقدهم التقدير الذاتى وتحطم قدراتهم وتحدث خلال فى التناغم بين 

الناس .. وبالتالى نحن بالفعل نحتاج إلى استعادة اخالقيات "جبر الخواطر" 

 لتحقيق السالم اإلجتماعى.
 

لقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم فى احاديثه على "جبر الخواطر" ِلما 

ظيم على نفوس الناس، كما أنها تدل على سمو النفس ونقاء القلب لها من أثر ع

ورجاحة العقل، ويعتبرها كثيرون أنها شكل من أشكال عبادة الله سبحانه وتعالى 

.. ولكنها لألسف عبادة مهجورة تجاهلناها.  وجبر الخاطر ال يحتاج سوى كلمة 

خرين أو طيبة مشجعة أو مساعدة لشخص محتاج أو ابتسامة فى وجه اآل

 العطف ومواساة لمن يمرون بظروف سيئة.
 

ففى هذا الزمان تشتد الحاجة إلى مواساة الغير والتخفيف عنهم وتطييب 

خاطرهم ألن أصحاب القلوب المنكسرة كثيرون نظرا لشدة الظلم اإلجتماعى، 

وفساد الذمم واختالل النوايا والضغوط النفسية ما يكفى لخلق جو عام سيئ، 

ك ال يعد مبررا للتعامل الجاف والقاسى بين الناس، وبالتالى يكون ولكن كل ذل

لجبر الخواطر دور هام فى الحد من قساوة المشهد العام وتغييره إلى األفضل.  

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جبر الخاطر حتى لو بكلمة بسيطة أو تصرف 

 ضل.صغير عند الذى يستقبله هو عمل كبير يغير حياته إلى األف
 

ألن كل منا يستحق أن يفرح .. وعندما نشعر بالسعادة اللها لجبر خواطر وإسعاد الناس وهناك مواقف عديدة يمكن استغ

سنكون مصدر فرح لمن حولنا .. فلنتفق معا على أن نجعل من تعامالتنا اليومية فرحا ونورا يتسلل إلى القلوب اآلخرين 

تصرف ممن حولنا يشرق شمس األمل والفرح فى قلوبنا .. فإبتسامة إلى كلمة و ونحتاج تحديات ومشاكل، فجميعنا نعيش فى

 بسيطة تزيل هموم كثيرة وتنتشلنا من قسوة زوابع الحياة.
 

ما نعطيه اليوم يعود إلينا سبعة أضعاف غدا .. وجبر وهو تجارة مربحة .. فإن العطاء فى المشاعر اإلنسانية ال يكلفنا شئ، 

العمل ألنك التعلم إلى ى ف كقات موزعة تنقى القلب .. فأجبر بخاطر أهلك واصدقاءك وجيرانك وزمالءالخواطر ليس إال صد

محتاج بكلمة أو متى هم معك .. أجبر بخاطر شخص لجأ إليك وال تستغل ضعفه أو تتخل عنه .. اجبر خاطر شخص حزين 

 . وة إنسان جبرنا بخاطرهدععند الله عز وجل  ومستجابةطيبة أو تشجيع لو كنت عاجز أن تساعده ماديا .. فما هى عظيمة 
  

  م عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،والسال

                                                                                                                          د. أمال الفقى      

 اسرة التحرير

 

 صاحبة اإلمتياز ورئيسة التحرير

 أمال الفقىد. 
 

 مديرة التحرير

 ايدا صادق
 

 هيئة التحرير

 كر العظيمالمف محبى وتالميذ

 

 اإلدارة

 

357 Roger-Pilon, 
D.D.O, Quebec H9G 2W1 

Tel.: 1 (514) 624-2322 
 

 مكاتب التمثيل

 

 قطر

 المحاضر األستاذ/ خالد صالح ثابت

 الدوحة

 (974) 44363609تليفون: 

44363619 / (974) 44365855 (974) 

 اليبي

 ليبيان كاسل للتنمية البشرية

خلف  - النوفلين -طرابلس   -ليبيا 

 مدرسة بن عثمان

 (218) 918835914تليفون: 

217167565 (218) 
 

 فلسطين

 (الناصرة) مركز جالل هريش
 (970) 546705508تليفون: 
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 :الفقيارشيف د.  نم

  

 ضغوط العمل هما التحدى البشرى التوتر و

 ووقود النجاح

 

ليس فى مقدور أحد أن يوجد الغضب أو التوتر بداخلك، "

فإنك وحدك المسؤول عن ذلك من خالل الطريقة التى 

 "تسوس بها عالمك

 واين داير
 

 !!أسباب التوتر فى ايدينا نحن

إن كل ما حققته ليس سوى نتيجة لكل ما كنت تفكر "

 "فيه

 بوذا

 

أننا نعمل بجدية طيلة حياتنا من أجل أن نشعر بالتوتر! 

.. هل يبدو لك ذلك عجيبا؟ دعنى أكون أكثر وضوحا، 

فبعض الناس يقولون: "لو كنت أعمل فى وظيفة أفضل 

لكنت سعيد" .. أو "إذا كان لدى سيارة أكبر سأكون 

سعيدا" .. أو "لو كنت أملك ماال أكثر لكنت سعيدا" ..  

دما يتحقق لهم ما يريدون، فإنهم يعودون إلى وبعد ذلك عن

 .نقطة البداية، ويطلبون المزيد

ففى بداية حياتى العملية .. كنت دائما أريد أن أكون 

مديرا عاما، وعندما وصلت إلى هذا المنصب .. سألت 

نفسى: هل هذا كل شئ؟ أليس هناك شيئا آخر استطيع أن 

ناك المزيد أحققه أو أفعله؟ .. وكانت اإلجابة: أن ه

والمزيد مما أريد أن أحققه .. فهذه هى طبيعة البشر، 

التى من السهل جدا أن تدفع الناس إلى الشعور بالتوتر، 

ولكن فى بعض األحيان من الممكن أن يكون التوتر ذو 

فائدة إلى حد معين، حيث انه يصير كالوقود الذى يدفع  

ر عن حدود اإلنسان إلى تحقيق ما يريد، إال إذا زاد التوت

 معينة فإنه يصبح مميتا.  

 :ومن األمثلة على التوتر المفيد .. ما يلى

يعمل أحد المدراء بإجتهاد دون كلل حتى ينتهى من  ●

مشروعه فى الوقت المحدد.  بالطبع سيصاب بالتوتر، 

وتتراكم عليه ضغوط العمل، لكن هذا النوع من التوتر، 

روعه فى يساعده على مواصلة العمل حتى ينجز مش

 .الوقت المطلوب

يجتهد طالب فى استذكار دروسه حتى يجتاز اإلمتحان  ●

بنجاح، ولذا فهو يسهر ليال، ويصحوا مبكرا ليذاكر مما 

ينشأ داخله نوع 

من التوتر الذى 

يدفعه إلى تحمل الصعاب حتى يحقق النجاح، ويحصل 

 .على الشهادة التى يسعى إليها

تؤكد أن التوتر ال يقتل وهناك العديد من األمثلة التى 

السعادة فى حياتنا، بل على العكس أن التوتر يساعد فى 

تحقيقها.  وهنا نصل إلى حقيقة أن التوتر يمكن أن يؤثر 

على الناس بإختالف طبيعتهم، وهوايتهم، ووظيفتهم، 

وبيئتهم.  إن كل فرد منا وقع ضحية للتوتر فى مرحلة من 

التوتر مداه السلبى،  مراحل حياته، لكن عندما يبلغ هذا

فإنه يؤدى إلى الشعور باإلحباط والغضب والقلق وإرتفاع 

ضغط الدم وآالم الرأس وأزمات قلبية وأمراض أخرى 

 .مميتة

قامت مؤسسة "العلوم الدولية"  1977ففى عام 

بالواليات المتحدة بدراسة توصلت إلى أن التوتر هو أحد 

اليومية، وأنه  المشاكل الرئيسية التى تؤثر على حياتنا

يمكن أن يؤدى إلى القصور النفسى، والجسمى، 

مليون دوالر  10واإلجتماعى، كما أنه يتسبب فى خسارة 

سنويا تنفق على العالج بالمستشفيات، وقضاء أيام بدون 

عمل، والحصول على اإلعانات اإلجتماعية والتعويضات، 

 .وحاالت وفاة مبكرة

 جدا؟ أيهما أفضل: القليل جد أم الكثير

هل التوتر مفيد أم ضار لنا؟ .. يرى د. بيتر د. هانسون 

فى كتابه متعة التوتر: "أن القليل جدا والكثير جدا، 

كالهما يضيرنا".. فمثال أحد المدراء يعمل إلى وقت 

متأخر كل يوم مهمال صحته، وأسرته، وحياته الشخصية 

.. فالطبع سوف يصاب بالتوتر مثله كمثل المدير الذى 

  .ل، ورئيسه ال يحفز ويثقله بالكثير من العمليعم

إذن التوتر الزائد عن الحد يقلل من إنتاجية الفرد، 

ويجعله يفقد التركيز والثقة فى نفسه، مما يؤثر على 

مشاعره، وحالته الذهنية، وإنتاجه فى العمل وبالتالى قد 

يتسبب فى اإلصابة ببعض األمراض المميتة.  أما التوتر 

ا، فإن الشخص الذى إعتاد أن يعمل بجد طوال بالقليل جد

حياته، ثم يتقاعد بدون عمل، فإنه يشعر بفقد الثقة فى 
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نفسه، وينخفض تقديره الذاتى مما قد يتسبب فى 

أمراض نفسية وعضوية قاتلة، إذا لم يستطع هذا 

الشخص أن يعمل بأى نشاط يعيد إليه بعض التوتر 

 .المطلوب والمفيد له

ر على  هذه الدرجة من الخطورة بوصفه فإذا كان التوت

حقيقة واقعة فى حياتنا، لماذا إذن يحاول الناس أال 

يضعونه فى اإلعتبار؟ .. ولماذا ينكر الناس أنهم ال يمرون 

به؟ .. ولماذا يعتقدون أنه شيئا يصيب اآلخرين، وال 

 يصيبهم؟

أنه ليس فى مقدورنا أن نزيل التوتر لكن يمكننا التحكم 

م سبل القضاء على آثاره السيئة.  وهذا هو الهدف فيه وتعل

الذى نسعى إليه من خالل صنع استراتيجيات دفاعا عن 

النفس، وكل ذلك يبدأ أوال بالتعرف على التوتر، واإلعتراف 

بأننا نقع فى بعض األحيان تحت طائلته.  لذا فأننا 

بحاجة ألن يكون عقلنا الواعى مدركا لألمر، حتى يستطيع 

لالواعى أن يدافع عنا ضد التوتر، وسوف يتم ذلك عقلنا ا

بطريقة آلية.  وبهذه الطريقة سوف نستطيع أن ننعم 

بحياة سعيدة ألننا سوف نقلل من مخاطر السلبية للتوتر، 

 .وسنوظفه لتحقيق أهدافنا، والوصول إلى النجاح
 

 أسباب التوتر

ليس هناك توتر فى العالم، لكن هناك أناس يفكرون فى "

 "ء تدعو للقلقأشيا

 د. واين داير

 

أن األسباب التى تدفع إلى التوتر تختلف بإختالف 

المواقف والظروف، ويمكن أن يكمن السبب فى حياتك 

الخاصة وظروف عملك، وصحتك، او ظروفك المالية.  

شركة  12من المدراء فى  300وفى دراسة أجريت على 

 خصائص 4مختلفة، قرر د. جون هـ. هوارد "أن هناك 

رئيسية يمكن أن تؤدى إلى التوتر عند المسؤولين 

 :التنفيذيين" وهى

 

 

 :العجز( 1

قد يشعر أحد المدراء بالعجز، وانه ال حول له وال قوة 

عندما ال يستطيع أن يجد الحل المناسب لمشكلة ما، 

وذلك يرجع إلى سياسات الشركة التى تمنعه أن يتخذ 

حتى يصدر قرارا بنفسه، بل تفرض عليه أن ينتظر 

رؤسائه القرار، مما يخلق بداخله الشعور باإلحباط 

 .والعجز، وبالتالى التوتر

 :الشك وعدم التأكد( 2

عادة ما تكون المشاكل التى تصادف العمل غير محددة 

مما قد يسبب هذا الوضع إلى نوع من الشك، فعندما يكون 

على المدير أن يتخذ قرار بناء على معلومة غير أكيدة، أو 

ياسة عمل غير واضحة، فإن األمر يكون صعبا أمامه س

 .ألن يتخذ القرار المالئم والصحيح مما يتسبب فى توتره

 :اإلجهاد فى العمل( 3

إلى  55من الطبيعى أن تتراوح ساعات عمل المدير بين 

ساعة فى األسبوع، ومعظم الرؤساء يركزون فقد على  65

لتى يعملها النتائج بغض النظر عن عدد ساعات العمل ا

المدير، وهذا اإلجهاد فى العمل يخلق التوتر، وقد يسبب 

ايضا بعض المشاكل والصعوبات فى حياة المدير 

 .الشخصية

 :اإللحاح( 4

يذكر د. هوارد "أن المدير يقوم بعمل مختلف كل سبع 

دقائق فى المتوسط" .. فالمشروعات أو التقارير 

الملحة تتسبب فى الكثير من الضغوط على 

المدير، مما يؤدى إلى شعوره بالتوتر.  ويقول د. 

هوارد ايضا "إن اإلدارة السيئة هى السبب 

الرئيسى للتوتر فى حياة المدير، إذا كان رئيسه يفتقد إلى 

المهارات الالزمة والقدرة على التخطيط، كما أنه ال 

 ."يستقر على رأى، وال يستطيع التعامل مع اآلخرين

إننى أرى أن ، فاألربعة السابقة إلى األسبابباإلضافة 

 :هناك سبعة أسباب أخرى

 :إفتقاد السلطةأ( 

عندما يشعر المدير بأن على عاتقه الكثير من 

المسئوليات، لكنه مع ذلك ال يملك إتخاذ القرار إلجراء أى 

 .تعديالت أو تغييرات، فإن هذا من شأنه أن يصيبه بالتوتر

 :لترقيةب( ا

إذا كان غير واثق من حصوله على  أن المدير يشعر بالتوتر

 .ترقية، وانه ال يشعر باإلطمئنان على مستقبله الوظيفى
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 :لوحدةج( ا

قد يحاول أحد المدراء أن يحتفظ بكل مشاكل العمل 

لنفسه لكى ال يحمل زوجته أو اصدقائه المزيد من 

األعباء، فكل ما يريده بعد يوم عمل شاق وطويل أن يجد 

عن مكان العمل، لكنه على العكس  فرصة للراحة بعيدا

يواجه المزيد من المشكالت الشخصية ألن كتمان مشاكل 

العمل يدفع اآلخرين أن يشركوه فى مشاكلهم مما يزيد 

 .من توتره

 :عدم التنظيم( ح

عندما يكون المدير غير منظم فإنه دائما ما يبحث عن 

ام ملفاته، وتقاريره، واشياؤه الخاصة،  مما يدفعه إلى إته

من حوله بالتسبب فى ضياع األشياء أو أخذها، وهو ما 

 .يشعره بالتوتر

 :المظهر خ(

مظهر المدير له تأثير مباشر على شعوره، فإذا كانت 

عاداته الغذائية سيئة ويعانى من البدانة، فإنه يشعر بأن 

 .مظهره غير مالئم، فيشعر بالتوتر واإلحباط

 :اآلالم الجسميةد( 

التوتر إذا كان يعانى من أى امراض قد يشعر المدير ب

عضوية تسبب آالم فى جسمه، مثال آالم المعدة، أو 

 .الصداع

 : العاطفيةأو اآلالم النفسية ذ( 

يصاب المدير بالتوتر عندما يفقد عزيز لديه، أو يمر 

 .بتجربة طالق أو إنفصال عن شخص يحبه
 

..  هل تمر بأحد هذه المواقف؟واآلن عزيزى القارئ .. 

 ل انت السبب فى توتر مرؤوسيك؟هو

يتسبب بعض الرؤساء التنفيذيون فى توتر مرؤوسيهم، 

ألنهم يركزون على األخطاء ويبرزونها، ونادرا ما يمتدحون 

األداء المتميز، كما يعتقدون أنهم يستحقون الشكر 

ألعطائهم الفرصة لمرؤوسيهم فى العمل لديهم .. وبهذا 

بجد دون توقف  السلوك يجعلون مرؤوسيهم يعملون

فيصيبهم التوتر مما يؤثر على ادائهم.  ونوع آخر من 

الرؤساء يكون لطيفا، ويكثر من اإلبتسام، لكنه يتسبب فى 

توتر مرؤوسيه ألنه كثيرا ما يرسل بالمالحظات، وال يستقر 

 .على رأى كما أنه ال يستطيع ان يتخذ أى قرار بنفسه

ر مرؤوسيك. لذلك كن حريصا كى ال تكون السبب فى توت

وحاول أال تعطى المشكلة حجما أكبر من حجمها 

الطبيعى، وتذكر دائما أخطاؤك السابقة عندما تتحدث مع 

 .أى شخص

 

 عالمات التوتر

 :دعنا اآلن نتعرف معا على عالمات التوتر

 اإلفراط فى..  إرتفاع صوت ضربات القلب..  فقد الشهية

..  اإلحباط..  لرأسصداع وآالم فى ا..  العدوانية..  الطعام

..  الغضب..  النسيان..  عدم اإلهتمام باألنشطة المختلفة

واإلنهماك فى المشاعر السلبية .. اإلستغراق ..  األرق

 .مشاكل بالرقبة والظهر

أن تطول هذه القائمة بمزيد من األعراض، لكن ويمكن 

عليك أن تستطيع أن تتبع العالمات وأن تعالجها بسرعة .. 

عر أنك غير قادر على اإلسترخاء، وتغضب فعندما تش

بسرعة، وال تسير األمور على هواك، وتشعر بالتعب ألقل 

مجهود، كما انك تجد صعوبة فى التركيز، وكثيرا ما تنسى 

األشياء، وتعمل كثيرا حتى بدون نتائج، وكثير القلق .. 

فهذه كلها عالمات تشير إلى أنك تقع تحت طائلة التوتر، 

 .ليك أن تفعل شيئا حيال ذلكوأنه لزاما ع

 تركيبة الدفاع عن النفس ضد التوتر

الرجل العظيم يكون مطمئنا يتحرر من القلق بينا الرجل "

 "ضيق األفق فعادة ما يكون متوترا

 كونفويشيوس

 :التفويض (1

عندما تشرك مرؤوسيك فى بعض مهامك اليومية 

 الروتينية، سوف تستطيع أن تمنح نفسك مزيدا من الوقت

 .والفرصة لتتعامل مع األمور األكثر أهمية

 :التنظيم( 2

عندما يسود النظام جو العمل من حولك، وقتك وأولوياتك، 

وعندما تساعد مرؤوسيك على تنظيم أعمالهم، سوف 

تستطيع أن تتجنب الوقوع فى العديد من المواقف التى 

 .تدفعك للتوتر

 :العمل بروح الفريق ( 3

الفريق والمشاركة فى إتخاذ عندما يسود العمل روح 

القرارات، فإن ذلك يسوف يرفع األعباء من على كاهلك، 

 .مما يقلل من تعرضك للتوتر

 :توقع المواقف التى قد تسبب التوتر ( 4

توقع تلك المواقف التى قد تجعلك متوترا، وإستعد لها 

مسبقا، مثال: إجتماعات اإلدارة، واجتماعك مع رئيسك أو 

 .مرؤوسيك

 :ذر التحدث مع النفس بطريقة سلبيةاح( 5

إذا ما سمعت نفسك تردد عبارات سلبية مثل: "إنه ألمر 

عسير"، "لماذا يحدث كل هذا لى؟"، "لماذا يتربص بى 

 رئيسى؟"، "إنه من المستحيل العمل هنا" ..
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ما حدث هذا توقف فورا، وواجه حديثك السلبى، ورد فإذا 

بى أحوال أسوأ من عليه بعبارات إيجابية مثل" لقد مرت 

هذا، وإستطعت أن أتغلب عليها" أو "أنا استطيع القيام 

بهذا العمل ألنى قمت به قبل ذلك، وأستطيع أن انجزه 

ثانية" .. وال تنسى أنك سوف تحقق ما تعتقد أنه بإمكانك 

أن تحققه، فأبحث عن حلول لمشكالت العمل، وتحكم فى 

تغلب على حديثك السلبى مع نفسك، وسوف تستطيع أن ت

 .التوتر

 :آجل التوتر ( 6

ما هو اسوأ شئ يمكن أن  :وجه إلى نفسك األسئلة اآلتية

ما هو أفضل ما يمكن ..  ماذا قد يحدث لى؟..  يحدث لى؟

 ان يحدث لى؟

قل لنفسك سوف أعتنى بهذا األمر اليوم، وقم بتسجيل 

المشكلة .. وخمسة حلول ممكنة لها.  وال تشغل نفسك 

ث فى خالل شهر، بل أجل توترك إلى أن بمشكلة قد تحد

حين وقوع المشكلة، ومن المحتمل أن يمر الموقف 

من  %90بسالم، ودون مشاكل، فيقول ديل كارنجى "أن 

 %10األشياء التى تثير قلبنا، ال تحدث أبدا .. أما الـ 

حكم لنا  الباقية فهى تحدث ألنها خارجة عن إرادتنا، وال

 ا".عليه

 :فتر اإلنجازات اليوميةاستراتيجية د ( 7

يمكن أن تأتى بدفتر وتكتب عليه "دفتر اإلنجازات 

اليومية" .. ثم احرص كل يوم أن تسجل على األقل شئ 

واحد حققته أو أنجزته بهذه الطريقة سوف تتعلم كيف 

تفكر فى صفاتك اإليجابية، ومواضع قوتك عندما تمر 

ضر بظروف سيئة أو تحديات وترى الدنيا مظلمة .. أح

دفتر إنجازاتك، وخذ نفس عميق، وأقرأ ما سجلته من 

انجازات سابقة عندئذ ستشعر بتحسن، ستكون على يقين 

أنك قد حققت الكثير، وسوف تحقق نجاحات جديدة مهما 

 .كانت الظروف

 :المثل األعلى( 8

إتخذ لك "مثل أعلى" يكون شخصيا تعجب به، وعلى 

المشاكل درجة كبيرة من الحكمة والقدرة على حل 

بسهولة، وهذا الشخص قد يكون إنسان تعرفه معرفة 

شخصية، أو قد يكون شخصية من صنع خيالك.  عندما 

تواجهك مشكلة، تخيل أنك هذا الشخص، وفكر بنفس 

طريقته لتصل إلى حلول لمشكلتك.  فيقول كونفوشيوس 

"عندما ترى شخصا فى منزلة رفيعة .. فكر فى أن تحقق 

 ."ما وصل إليه

 

 

 :8 – 2 – 4نظام التنفس  ( 9

إجلس وركز إهتمام على تنفسك.  تأكد فى أال يزعجك أحد 

 .لمدة عشر دقائق على األقل

 .4خذ نفسك عن طريق األنف ببطء وعد حتى  -

 .2إحتفظ بنفسك وعد  -

 .ثم إسترح 8أخرج النفس ببطء من الفم وعد  -

 .مرات األقل 10كرر هذا المدة  -

 :دقائق 10ة راحة ذهنية لمد ( 10

إسترجع فى خيالك وقت، حيث كنت فى قمة اإلسترخاء، 

فمثال عندما كنت فى إجازة بعيدا عن  -وتذكر أين كنت 

 :ثم اتبع اإلستراتيجية التالية –العمل 

 .اجلس أو تمدد بشكل مريح -

 .8 – 2 – 4قم بأداء تمرين التنفس  -

 .أغمض عينيك -

كنت تشعر فيه سافر بخيالك إلى ذلك المكان الذى  -

بإسترخاء تام، وعش تلك اللحظات وفترة أجازتك مرة 

 .أخرى، وكأنك بالفعل هناك

أشعر بكل األحاسيس التى شعرت بها وانت تمر بحالة  -

اإلسترخاء، وتخيل أنك هناك بكل حواسك، ثم ركز على 

 .تنفسك

دقائق، وبعدها ستجد أنك  10استمر على ذلك لمدة  -

 .د إليك توازنكتشعر براحة نفسية تعي

 :التمارين الرياضية( 11

قامت مدرسة الطب بجامعة ماساسيوستش بإجراء دراسة 

من المسؤولين التنفيذيين عن كيفية مواجهة  3000على 

التوتر، وكان اإلجابة الغالبة هى التمارين الرياضية، 

 :وكانت كالتالى

 .الجرى بصورة منتظمة 72% -

 .المشى والسباحة 66% -

 .ستخدام عجلة ثابتةإ  64% -

 .رفع أثقال 57% -

 .تنس أو راكيت  25% -

اإلجابات األقل تضمنت اإلستماع إلى الموسيقى،  -

 التأمل، ... ألخ

وتلك الحقائق تبرز مدى أهمية القيام بنشاط رياضى أو 

 .بدنى يوميا لمواجهة ضغوط العمل والتوتر

 :الهوايات الخاصة( 12

الرسم أو الموسيقى أو  ما هى هوايتك المفضلة هل تحب

 ة ــن طبيعــر عــض النظغــر .. فبـاط آخـيام بأى نشـالق
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هوايتك، فإن ممارستها ستساعدك على أن تحول بؤرة 

تركيزك من العمل إلى اهتمامات اخرى تحبها وتستمع بها 

مما يقلل من توترك.  وإذا لم يكن لديك أى اهتمامات 

التفكير فى هوايات خاصة، فقد حان الوقت ألن تبدأ فى 

 .لك، وتذكر أن ذلك سيفيدك كثيرا

 فى العدد القادم .. تذكر دائما: إلى أن نلتقيو
 

 

 

 عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة فى حياتك .. 

 عش بحبك لله سبحانه وتعالى

 الرسل واألنبياء واألولياء الصالحين عش بالتطبع بأخالق

 م .. عش بالعلم والكفاح .. عش بالفعل وااللتزا

 عش بالمرونة والصبر .. عش بالحب .. 

 وقدر قيمة الحياة
 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
 

 الحميدة الصفاتقائمة 
 

 الفصل الي المعلمة دخلت االيام من يوم في

 كل يخرج أن الطالب وطلبت من متحمسة،

 باسماء قائمة عليها ويكتب ورقة منهم واحد

 اسم كل بين مسافة ركت مع الفصل في زمالئه

 اجمل بكتابة يقوموا أن منهم طلبت ثم وآخر،

ن قوله عن كل زميل في هذه المسافة يمك شئ

الخالية، واخبرتهم المعلمة أنها سوف تجمع 

 . االوراق بعد يوم العطلة

وبالفعل بدأ كل طالب يحضر ورقته ويكتب 

، وبعد يوم العطلة المعلمةفيها ما طلبت 

االوراق وكتبت اسم كل جمعت المعلمة كل 

طالب في ورقة منفصلة وتحته قائمة بكل ما كتبه عنه 

زمالئه، ثم أعطت كل طالب وطالبة الورقة التي تحمل ما 

 . كتبه عنه اصدقائه في الفصل

بعد مرور وقت قصير بدأت ابتسامة عريضة تظهر علي 

اء الفصل وجوه الجميع وهم يقرأون االوراق، وتردد في انح

: حقًا ؟! لم أكن اعرف انني برة سعيدة مثلعبارات بن

محبوب لهذه الدرجة من زمالئي، لم ادرك يومًا انني اعني 

 . شيئًا ألي احد

مر اليوم ونسي الطالب أمر االوراق ولكن االختبار اتي 

ثماره ونتائجه المرادة، حيث كان الجميع سعيدًا 

ومسرورًا من نفسه ومن اآلخرين ايضًا، وكبرت تلك 

وعة من الطالب، وانتقلوا من صّف إلى صف، المجم

 .وتخرجوا من المدرسة

وبعد مرور سنوات طويلة صار احد هؤالء الطالب 

ضابطًا وُقتل في حرب فيتنام. حضرت المعلمُة الجنازة 

وكانت هذه المرة االولي التي تري فيها جنديًا في كفن 

باصدقاء المكان  ، لقد كان وسيمًا جمياًل، وامتألعسكري

هذا الجندي القدامي من المدرسة، واحاطوا بالنعش وهم 

يتمنون له الرحمة والمغفرة، وكانت المعلمة آخر من 

هل أنِت "وسألها:  أحد الجنودبارك الجثمان، فجاء إليها 

أومأْت باإليجاب، "؟ .. لمادة الرياضيات« مارك»معلمة 

 ".كان مارك يتحدث عنك كثيًرا"فقال الجندي: 

لجنازة جاء والد مارك ووالدته للتحدث مع بعد انتهاء ا

المعلمة وطلبوا منها أن تأتي معهم حتي يعرضوا عليها 

شيئًا ما، ثم قام والده بإخراج ورقتين من محفظته عليهم 

دم واثر السنوات واضحًا شرائط الصقة ويبدو عليهم الِق

للغاية، ثم اعطي هذه االوراق للمعلمة وقال لها انهم 

جثمان مارك عندما قتل، تعرفت المعلمة  وجدوا هذه فوق

علي الفور علي االوراق، فقد كانت هي قائمة الصفات 

 .الطيبة التي كتبها الزمالُء في مارك

عندما أخبرتهم المعلمة باالمر اخذت والدة مارك تبكي 

نشكرك كثيًرا على ِفعل هذا، كما "بحرارة وهي تقول: 

قي الزمالء القدامي بدأ با". ترين كان مارك يعتبرها ثروته

لمارك يتجمعون حول المعلمة ويخبروها أنهم ال يزالوا 

: ايضًا حتي اآلن يحتفظون بهذه القائمة، وتمتم احدهم

 قوائمنا".أظن أننا جميًعا نحمل "
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 ةخواطر من الحيا
 د. خالد رشدان                                                                

                                                                                         

 التغيير هو أكثر مفهوم ثابت فى الحياة

إنَّ من األمور المضحكة المبكية في الحياة هو أن 

التغيير بحد ذاته هو أكثر مفهوم ثابت في "مفهوم 

نَّ الحياة. هل هذا سببه مقاومة الناس للتغيير؟ إ

المشكلة ليست في التغيير نفسه بل في مفهوم الناس 

 عن مفهوم التغيير. 

من الحياة  التغيير والحركة والتقدم أجزاء التتجزأإن 

الحياة وإن لم تكن موجودة في واقع كل منَّا  وهي من أصل

فيجب علينا إعادة حساباتنا ألن الحياة التنتظر والتفهم 

تطلب منك أن  ن الحياةماإذا كنت سعيدًا أم حزينًا، إ

تتغير بأسلوبك وإن قاومت ذلك فإنَّ الحياة ستغيرك 

بأسلوبها. كل شئ خارجك وداخلك يتحرك ويدور ويتغير 

فإن لم تتغيرأفكارك وتتأقلم مع متطلبات كل مرحلة من 

مراحل الحياة فإنك ستشعر بغربٍة وضيٍق في هذا الكون 

 .رغم إتساعه
 

 مالذي شقَّ الصخرة ؟

أني  طلبت منك أن تكسر صخرة كبيرة ولنفرض  تخيَّل

؟ مالذي أنك كسرتها في الضربة رقم مئة. السؤال هنا

الضربة رقم مئة أم أن كل  ؟ هل هي فعاًلكسر الصخرة

 ضربة كانت خطوة تلو األخرى لكسر الصخرة؟ 

إن العاطفة والعقل نعمتان متالزمتان منحهما لنا الله 

ناء عن أحدهما. المشكلة وتعالى واليمكن اإلستغ سبحانه

هي عندما تصبح الدماغ غير متزنة فإنها ترجح أحدهما 

جدًا أنَّ تكون العالقات  على اآلخر إلستعادة توازنها. جميٌل

اإلنسانية مبنية على الحب ولكن كلمة "مبنية " هنا تعني 

 أساس البناء فقط وليس الجدران واألثاث والسقف. إن

ة الحياة فالبد من الجدران أساس البناء اليكفي لمواجه

والسقوف لتقينا من حر الصيف وبرد الشتاء. وكذلك 

العالقات اإلنسانية لتتكامل 

 فالبد من اإلصرار بالحب

ً  كنقط الماء أيضًا ، تماما

 .تلك التي شقت الصخر
 

  :زيادة الوزن

عندما يزداد وزن أحدنا 

فماذا يفعل:  إما يقلل من 

 كمية األكل الذي يأكله وإما

يغير من نوعية األكل وإما 

يقوم باأللعاب الرياضية. 

نفعل هذا من أجل زيادة وزن الجسم فلماذا  فإذا كنا

النفعل نفس الشئ عندما يزداد وزن أفكارنا السلبية. لماذا 

في األجواء السلبية  النقلل من كمية األوقات التي نقضيها

أو نغير من نوعية األشخاص الذين نقضي معهم معظم 

نا أو نمارس الرياضة الفكرية بالتركيز على أنفسنا وقت

 ! بداًل من التركيز على اآلخرين ومراقبتهم ومراقبتها
 

 أتضعني في صندوق؟

كنت أفكر دائمًا في سبب خلقنا بأشكال وألوان وأصوات 

مختلفة وكنت أعلم أن المغزى من وراء ذلك هو أن الله 

بصمتي وفي كل وفريدًا بصوتي و يريدني أن أكون مختلفًا

شئ ولكني وجدٌت سببًا آخر أكثر عمقًا وهو أن الله يثبت 

أن نبقى  لنا بأننا خلقنا أحرار بتفرُّدنا وتميُّزنا هذا ويجب

. مرًة تجد . كذلك. إن الله خلق البشر بألوان مختلفة

. نفس الخلق . شخصًا أسود ومرة تجد شخصًا ابيض

يين األصوات ممكن أن تملك مال ونفس التكوينة البشرية

المختلفة وماليين البصمات المختلفة والرسالة وراء ذلك 

 هي: التضع نفسك في صندوٍق صغير منعزاًل بأفكارك

وطريقتك وتقول أنا  غير مميز وغير ناجح في حين أن 

الله خلقك ُمتفرِّدًا وُمتميِّزًا وحرًا بذاتك ويمكن أن تكون 

  .أي شئ ُتريد أن تكون
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 :إنظر للوراء

قد تستغرب من قولي هذا. كيف أسألك النظر للوراء مع 

 .أننا من المفترض أن ننظر إلى األمام دائمًا

إنظر للخلف ولكن إبِق رأسك لألمام: عندما نركب 

السيارة ننظر إلى الوراء والغزال أيضًا ينظر للوراء حتى ال 

يصطاده االسد ولكن غالبًا ماننهي قيادتنا للسيارة بسالم 

ا للوراء وغالبًا مايصطاد الغزال األسد رغم رغم نظرن

 لفرق بين اإلثنين؟ ا نظره للوراء فما

فصحيٌح أننا ننظر للوراء ولكن  عندما نقود السيارة

نبقي رأسنا لألمام ونبقى على إدراك بالبيئة المحيطة بنا 

ينظر  وعلى إدراك بالوضع الحاضر أما الغزال فإنه عندما

يكون للوراء وينقطع تمامًا عن للوراء فإن تركيزه كليًا 

 الوقت الحاضر وعما يحدث أمامه من تغيرات. 

فانظر للماضي  إذا أردت أن تنظر للوراء وللماضي

بهدف التعلم منه وترتيب الحاضر كسائق السيارة والتكن 

إنَّ  كالغزال الذي ينظر للوراء وإلى ماضيه وينسى حاضره.

للتعلم فقط بل للتركيز كليًا للوراء   ال ينظر للوراء الغزال

دون أي هدف مفيد ُمستقِباًل أمامه واقعًا أليم ومستقباًل 

الخطر ولكن اإليمان  مجهول. إنَّ األمل ُيقربك من تجاوز

 .وحده هو الذي يجعلك تتخطاه
 

  :العبرة بالخواتيم

تخيل أن شخصًا بدأ في تعلم الموسيقى وليس لديه أي 

قى فماذا سيكون شكل عزفه خلفية عن الموسي

 يحترف الموسيقى.  وموسيقاه؟ إنََّك لن ُتطيَق سماعه حتى

كذلك فإنك لن تستمتع في جني ثمار تعبك وعملك حتى 

نهاية العمل. عندما نقرر أن ننجح وننضبط لتحقيق 

المشوار سيكون متعبًا لنا وستجد الكثير من  هدفنا فإن

يضحكون الناس التي تمر عليك وأنت في عملك و

الحالية التي ى ستعجبون وربما يسخرون من الموسيقوي

تعزفها بغرض تحقيق هدفك ولكن تذكر إلى أن تتقن 

موسيقاك وتتقن صنعتك فإنك ستجد نفسك ُمالمًا وُمتهمًا 

حلمك والتسمع إلَّا إلى ذلك الصوت الداخلي  فامضي في

أنا جئت إلى هذا "في أعماقك الذي يصدر إحساسًا يقول 

مختلفًا المشابهًا  ن ألكون ُمختلفًا ويجب أن أكونالكو

لم يسمعها  ىلآلخرين وأني لن أموت وبداخلي موسيق

 ".العالم بعد

 

 وإلى خواطر أخرى من الحياة فى العدد القادم ..

 أتمنى للجميع حياة موفقة

   

 

 

            

 

 

 

 قالوا عن التسامح

 
ن تتذكر  دون أن إن "التسامح" اليعنى أن تنس .. بل أ"

 "تمتعض

*** 

كن شديد التسامح مع من خالفك الرأى .. فإن لم يكن "

 "رأيه كل الصواب فال تكن أنت كل الخطأ بتشبثك برأيك

*** 

قد يرى البعض أن التسامح انكسار، وأن الصمت هزيمة "

.. لكنهم اليعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من 

 "كالم اإلنتقام، وأن الصمت أقوى من أى

*** 

 اليوجد أنتقام أكمل من التسامح""

*** 

لن تستطيع أن ٌتعطى دون حب .. ولن تستطيع أن تحب "

 "بدون تسامح

*** 

التسامح هو أن تمنح للكراهية مساحة ضئيلة جدا فى  "

 "قلبك

*** 

 "فى العفو لذة ال نجدها فى اإلنتقام"

*** 

 

 "خالد رشدان" باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية   الدكتور يمكنكم الحصول على مؤلفات الكاتب

 Amazon / Books / Khalid Rashdanقسم الكتب كالتالى  "امازون"من موقع 
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 .. أين المفر
  استشارى تدريب –وليد محمد على                                                                                     

                                                                                      

 

 الحياة

مع تالطم أمواج الحياة وأزدياد 

ا نجد منا من يستسلم لها تحدياته

ألخر يبحث عن ، ونجد اولقوتها

 المفر؟؟

أين تجد .. فمن أنت من هؤالء؟ 

ما حجم أمواج .. نفسك اآلن؟؟ 

وهل أنت تؤمن بقدرتك .. حياتك؟؟ 

أم أنك أستسلمت  .. على مواجهتها؟

 لقوتها؟؟

االنسان بطبعة يبحث عن أي 

مصدر يقربة من الراحة والهدوء 

والسعادة ولكن لكي يصل إلى ذلك 

ضريبة "ع يجب عليه أوال أن يدف

وأعني بذلك أن لكل غاية " .. الوصول

في الحياة ضريبة يجب أن تدفعها 

وتتعلم أن تحل اللغز للتحديات التي 

ستواجهك في طريق الوصول إلى 

 .الغاية المأمولة

   
 وتحقيقه الهدف تحديد

عليك أن تصنع قاربك الخاص وتبحر 

في أمواج حياتك العاتية كقبطان 

جانب محترف حتى تصل إلى ال

اآلخر، بمجرد عبورك لهذه األمواج 

تنظر من بعيد لتجد جزيرة رائعة 

جزيرة الراحة "

فتشعر " والسعادة

بمتعة الصعوبة 

في الوصول للغاية، 

تنظر خلفك لتجد 

إنهزام أمواج 

حياتك وخضوعها 

لرغبتك العارمة 

في الوصول إلى 

تلك الجزيرة تصل 

لغايتك في الوقت 

س غرق في الذي غيرك الكثير من النا

 أعماق بحار الفشل واليأس

هنا أنت هذا االنسان الذي تتمني أن 

هنا رحلة حياتك تتجلي .. تكون 

بأسمي صورها لتخلق لك حياة من 

هنا خلقت .. أمتع وأفضل ما يكون 

جزيرتك الخاصة بمجرد قرارك 

المواجهة دون إستسالم لتصل 

للراحة والسالم لتجد أنوار الدنيا 

مسك من جديد، وروعتها لتشرق ش

أستمتع بهذه اللحظات وأبدأ في 

مغامرة جديدة مع أمواج الحياة 

التي تعودت علي هزيمتها لتصل إلى 

 . جزيرة أخري أكثر روعة وجماال

 أظن االن عرفت إلى أين المفر؟؟

.. نعم المفر إلى حياة الوفرة 

 .واإلستحقاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال تيأس إذا رجعت 

راء .. فال تنس خطوة للو

أن السهم يحتاج أن 

ترجعه للوراء لينطلق 

 بقوة إلى األمام

التكن دائما واضحا مع الجميع .. 

فوضوحك أحيانا يكون نقطة 

ضعف لديك .. ولذا احتفظ بكثير 

من الغموض كى تبقى أوراق قوتك 

 كبين يدي

 أناقة لسانك 

 هى ترجمة ألناقة فكرك

 .. فال ترفع صوتك .. 

 بل أرفع مستوى 

 كالماتك
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 الحياة منقصص 
 ناء طافشمشاركة من س                                                  

                                                   

 اإلساءة تترك أثرا ربما ال يمحيه الزمن

حكى أنه كان هناك شاب عصبى المزاج سريع الغضب ي

 هبشكل ال يصدق، وكان دائما ما يغضب ويخرج عن صواب

بشكل دائم، وكان والد هذا  هالوأفع هويجرح الناس بأقوال

الشاب رجل حكيم له خبرة كبيرة بالحياة وقد الحظ هذة 

 هالسيئة بإبنة، فقرر أن يعلمة درسًا ليصلح ةالصف

فأحضر له كيسًا مملوءًا بالمسامير الصغيرة وقال  هويقوم

له يا بنى كلما شعرت بالغضب الشديد وفقدت أعصابك 

ن تقوم بدق مسمارًا وبدأت تفعل أشياء ال تصح عليك أ

 واحدًا فى السياج الخشبى لحديقة المنزل.

وفعاًل نفذ الشاب 

وكان  هنصيحة والد

كلما يشعر بالغضب 

الشديد يبدأ فى دق 

المسامير ولكن لم 

يكن إدخال 

المسامير فى السور الخشبى سهاًل على اإلطالق فهو 

 .يحتاج جهدًا ووقتًا كثيرًا

مسمارًا وتعب كثيرًا  37دق وفى اليوم األول قام الولد ب

أن يحاول أن يملك  هفى دق المسامير، فقرر فى نفس

عند الغضب حتى ال يتكبد عناء دق المسامير، ومع  هنفس

مرور األيام نجح الولد فى إنقاص عدد المسامير التى 

بشكل  هيدقها يومًا بعد يوم، حتى تمكن من ضبط نفس

 .بدنهائى وتخلص من تلك الصفة السيئة إلى األ

ومر يومين كاملين والولد ال يدق أى مسمار فى السياج، 

الوالد على هذا التحول  هفرحًا وفعاًل هنأ هفذهب إلى والد

طلب منه شيئًا جديدًا وهو القيام بإخراج  هالجيد، ولكن

أخرى من السياج، تعجب الشاب من  ةجميع المسامير مر

ميع قام بتنفيذ طلبة فورًا وأخرج ج هولكن هطلب والد

، هالمسامير، وعاد مرة أخرى إلى والدة وأخبرة بإنجاز

وخرجا إلى الحديقة وأشار الرجل الى السياج  هفأخذة والد

 هقائال: احسنت صنعًا يا بنى ولكن إنظر اآلن إلى كل هذ

الثقوب المحفورة فى السياج، هذا السور مستحيل أن 

ال الثقوب هى األفع هيعود يومًا كما كان مهما فعلت، وهذ

واألقوال التى تصدر منك عند الغضب، يمكنك أن تعتذر 

ك تمحى أثرها، ولكنها دومًا ستترك ألف مرة لعلبعدها 

 أثرًا فى نفوس اآلخرين.

 

 األمل يصنع المستحيل

بينما كانت الفتاة تستلقي على السرير من شدة األلم 

والمرض سألت أختها الكبيرة التي تحدق من النافذة 

رقة بقيت على أغصان الشجرة التي وقالت لها كم و

امامك يا أختى؟، قالت األخت الكبرى وعيناها تدمع لماذا 

تسألين يا حبيبة قلبي؟، ردت الفتاة المريضة وقالت ألن 

أيامي في هذه الحياة هي نفس عدد أوراق أغضان 

 الشجرة التي أمامك؟.

ابتسمت األخت الكبرى لكي تخفف عن أختها المريضة 

أتي هذا اليوم البعيد جدا تعالى نستمتع بكل وقالت حتى ي

لحظة نقضيها سويا، مرت األيام وتساقطت كل أوراق 

 الشجرة كلها ماعدا ورقة واحدة فقط.

ظلت الفتاة تترقب اليوم الذي ستسقط فيه تلك 

الورقة، ولكنها لم تسقط أبدا، وذهب الخريف وحل الشتاء 

ة شيئا والورقة متشبثة بغصن الشجرة، وتعافت الفتا

فشيئا، ولما تماثلت الفتاة للشفاء تماما وأصبحت بكامل 

عافيتها خرجت لخارج المنزل وتوجهت للشجرة ولمست 

ورقة الشجرة األخيرة، فاكتشفت أن الورقة من مادة 

البالستيك، وعرفت أن أختها ثبتت هذه الورقة حتى ال 

تفقد أختها األمل، األمل يجدد الروح ويصنع المستحيل 

 تعلق القلب بالله لن يخيب أبدا أمله وال رجاه.وإذا 

 

 القناعة كنز ال يفنى

يحكى أنه كان هناك ملكًا يعيش فى مملكة عظيمة أراد 

أن يكافئ أحد المواطنين فأحضرة إلى قصرة وقال له أنه 

سوف يعطية جميع األراضى التى سوف يقطعها سيرًا 

، فرح  على أقدامة ملكًا له إلى األبد دون دفع أى نقود

الرجل وبدأ مسرعًا فى السير فى جنون محاواًل قطع أكبر 

كمية ممكنة من مساحة األراضى حتى يمتكلها جميعها، 

حتى بلغ مسافة كبيرة جدًا وتوقف مفكرًا أن يعود إلى 

الملك لينال جائزتة، ولكن الطمع تمكن منه فقرر 

مواصلة السير حتى يحصل على المزيد والمزيد، وهكذا 

الرجل فى السير غير مكتفيًا بما يتوصل إلية استمر 

مهما بلغ من مساحات شاسعة، سار فى طريقة حتى ضل 

الطريق وضاع فى الحياة، ضاع دون أن يمتلك أى شئ 

وذلك ألنه ال يمتلك الشئ الذى به يملك الدنيا وما فيها 

وهى القناعة، ولذلك خسر كل شئ ألنه لم يعرف اإلكتفاء 

 والرضا.
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 .. وأهميتها بناءاأل تنشئة
 سالم العربىمشاركة من                                                                                                               

                                                                                               

هبة من الله سبحانه وتعالى، وفى نفس األبناء هم 

اآلباء واألمهات عاتق على تقع مسئولية كبيرة هم الوقت 

فى تربيتهم التربية الصالحة التى تتوافق مع قيم 

المجتمع الذى يعيشون فيه، بما يؤهلهم إلى بناء حياتهم 

ومستقبلهم على أسس سليمة.  ومما ال شك فيه أن البشر 

لوقات بالمقدرة على التمييز بين يتميزون على باقى المخ

الخطأ والصواب، وذلك فى حال ما إذا كانوا قد نشأوا على 

القيم الدينية واإلنسانية التى تجعلهم على قدرة عالية من 

 التمييز واالختيار الصحيح.
 

نتيجة التطور اإللكترونى واإلنفتاح على العالم فى و

ة التربيالوقت الحاضر وصراعات الحياة، أصبحت 

الوقت المتاح كبيرا ألن تحّديًا  تشكلالسليمة لألطفال 

بصورة واضحة لتوجيه األبناء تقلص  واألمهاتآلباء ل

، ومن هنا برزت لتأمين متطلبات الحياةالعمل بسبب 

الحاجة ألن يتشارك الّزوجان في تحّمل مسؤولّية تربية 

األطفال، بحيث يتحّمل كلُّ طرٍف منهما جزءًا منها، 

وال تقع على عاتق لي تتوّزع األعباء على الّطرفين، وبالّتا

 دون اآلخر. واحد طرف
 

وأساليب التنشئة اإلجتماعية تختلف من اسرة إلى 

أخرى تبعا للظروف اإلجتماعية ومستوى التعليم والحالة 

اإلقتصادية وتأثيرها على اسلوب األباء واألمهات فى 

ن الكثير ينتج عنه أوهو ماالتعامل مع مجريات األمور 

سلوك سلبى  تولدمن األطفال لديهم مشاكل تربوية كبيرة 

تجاه اآلخرين، وهو ما يشتكى منه األهل دون أن يعلموا 

أنهم السبب فى ذلك من خالل األساليب الخاطئة التى 

 اتبعوها فى تربية ابنائهم.
 

 األبناء إقصاء

ة .. من األساليب الخاطئة في التنشئة االجتماعي هو

األبناء عندما يشاركوا فى بإسكات  األهلقوم فمثاًل ي

وجود ضيف أو بين من هم أكبر منهم سنا عند الحديث 

على اعتبار أن ذلك يمثل عدم احترام للكبار.  وهذا تصرف 

تربوى خاطئ يخلق طفل ذو شخصية ضعيفة غير قادرة 

المشاركة فى النقاش بفاعلية مما يسبب وعلى الحديث 

يؤدى إلى سلوك انعزالى وإضعاف فى قدرات الطفل 

 .ثقته فى نفسهوفقدان 

األبناء فرصة المشاركة فى  من المهم إعطاءفلذا و 

لعنف الحديث وإبداء الرأى مع التوجيه بطريق تخلو من ا

الحدود المعقولة من  األبناء فى حالة تجاوز والعصبية

التربويون على  الخبراء ويؤّكد . الحديث بصورة الئقة

لطفل في الحديث بين الكبار؛ ألنّ ها توّلد ضرورة مشاركة ا

 .الناضجين ثقافةوإثرائه بجزء من لديه الثقة بالنفس، 
 

 التذبذب فى المعاملة

معاملة األب واألم لألبناء .. تذبذب والمقصود بذلك هو 

فمثال عندما اليوافق األب على تصرف صدر من ابنه، نجد 

ذبذب قد يوّلد وهذا التأن األم ال تعترض عليه، وتشجعه.  

لدى الطفل اضطرابًا سلوكيًا وانفعاليًا نتيجة التباين 

 ه.واالختالف في أساليب معاملة والدي
 

 تخويف الطفل

واألمهات المجتمع خارج  يصور اآلباء وفى هذا الشأن

األشراءا مجتمعًا مخيفًا به الكثير من المنزل واألسرة أنه 

عدم األمان في يوّلد لدى الطفل الخوف و ، وذلكاألخطارو

.  ويخلق هذا األسلوب التعايش مع األخرين خارج المنزل

شخصية انطوائية ضعيفة غير فى التربية والتنشئة 

 .قادرة على مقاومة التحّديات والعقبات في الحياة
 

 الخالفات العلنية

تمثل النقاشات الحادة والخالفات العائلية بين األب 

خطورة كبيرة فى واألم على مرأى ومسمع من األبناء 

تدمير شخصيتهم ألنها تخلق نوعا من الخوف والقلق 

لذا يجب تجّنب وعدم األمان فى التعايش مع األسرة.  و

ذلك لظروف وإن تم األبناء، أمام الحادة العلنية النقاشات 

 أنيجب على الوالدين توضيح خارج نطاق التحكم، فإنه 

مهما وحبهما واحترا ما حدث لن يؤثر على عالقتهما

 لبعضهما.
 

وتسبب األساليب الخاطئة التى ذكرناها أزمات نفسية 

حادة لشخصية األبناء ناتجة عن اشياء كانوا يعيشونها 

عنه تجنب اإلختالط باآلخرين ينتج وهو ما فى الصغر، 

الميل إلى الوحدة، والشك فى القدرة على العمل و

نقص والتفاعل مع الغير، وفقدان الثقة فى النفس و

بصورة فعالة قدير الذاتى، فإذا لم يعالج هذا الخلل الت

 سيتولد عن هذا الوضع سلوك سلبى تجاه المجتمع.
 

الحرية داخل البيت؛ وينصح التربيون أن يعطى للطفل 

والعمل على تعزيز الثقة في نفسه وفي قدراته الذاتية، 

كما ينبغي تعليم الطفل كيف يحترم ويخضع لنظام 
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لعادات والتقاليد األسرية الحميدة، األسرة، والتمّسك با

بحيث يتعامل مع اآلخرين بأسلوٍب مهّذب ويدرك حدود 

حريته من دون االضرار بحريات اآلخرين واحترام 

رغباتهم، وأن ينشأ على الطاعة ال العصيان، ولذا يجب 

على االهل اعطاء الطفل قدرًا من االستقالل للتعبير عن 

دوره إيجابيًا في الوسط  ذاته وابداء الرأي، بحيث يكون

 .المحيط به عندما يكبر
 

وينصح علماء التربية بضرورة أن تتسم تربية الطفل 

بالحزم والجدية والمنطقية والثبات، مع التأكيد على 

ضرورة أن يشعر الطفل بالحبِّ واألمن واألمان من جميع 

َمن يحيطون به، ويترك ذلك أحسن األثر على نضجه 

ح شابًا، يتأثر ويؤثر فيمن حوله من العاطفي عندما يصب

األفراد، وعلى األهل أن يتحّلوا بالحكمة والصبر والمثابرة 

وأاّل يسارعوا إلى عقاب الطفل، وإذا اضطرت األم إلى 

ل حّتى ال عقاب طفلها يجب أن توضح سبب العقاب للطف

، ويجب أن يتحّلى أسلوب تربية يقع في الخطأ مرة أخرى

التكّيف وفقا الحتياجات كل طفٍل، وال األطفال بالمرونة و

جدال أنَّ التربية القائمة على الحب والحنان والتشجيع 

والتقدير القدرة على االستجابة للنظم المّتبعة تؤتي بثماٍر 

 .طيبة في مراحل العمر المختلفة
 

وُيعد الهدف من عملية التربية الصحيحة الحصول 

 والمبادئ القيم، يتبع افراده على مجتمٍع متماسك

، وذلك من أجل تفادي جميع األمور التي تعّرض الحميدة

المجتمع لالنهيار، وُيعد األبناء اللبنة التي تكون المجتمع، 

 وفإن َصُلحت هذه اللبنة كان المجتمع قوًيا ومتماسًكا.

 

 
 يومك أحلى ...

 مشاركة من محمود ابو زهرة                                                                           

 
 فهناك شي؛ كل على حارسًا تكن ال •

 دعها وأخرى تذهب دعها أشياء

 األحوال بتغير إستمتع.. فقط  تنتهي

 عقول التدركها بالغة حكمة لله فــ

 .البشر

 

ال تنتظر أحدًا ُينيُر لَك عتمُتْك  •

 .جاهْد بنفِسَك ِلُتنيرها
 

بات التي يومًا ما ستعرف أن الصعو •

سبب سعادتك األبدية  تمّر فيها هي

ستعرف أن الصبر الذي صبرته ... 

فه قّوة ستجعلك خبيرًا في الحياة خل

 فقط ثق بالله.. 
 

األمل صديق رائع ربما يغيب لكنه  •

ال يخون ابدا .. لهذا ال تلغى األمل من 

 الحياة. فبدونه لن تستمرحياتك 

أن تكون جميل أن تنتمي لذاتك ..  •

أن تحتوي نبضك .. أنت وطن نفسك 

بكلتا يديك بعيدًا عن خيبات أهل 

 االرض جميعًا.
 

يكون اجمل  ربما يساق اليك قدر •

 فال تيأس ..من احالمك 
 

لم يسلم أحدا منا من صفعات أبدا  •

م الذين ، لكن األقوياء فقط هالزمن

، منعوا به امتلكوا من اإلرادة قدرا

إيديهم من أن تتحسس موضع 

 .صفعة، فلم يلحظ أألمهم أحدال
 

مهما كانت أحالمك كبيرة فهي  •

ليست أكبر من قدرة القادر على 

 ثق بالله..  تحقيقها

 

ومن ..  من اقترب فنحن له أوفى •

.. قاعدة  استغنى فنحن عنه أغني

منها وطريق مختصر للسالم البد 

 .الداخلي 

 

..  صباح اليقين في تدبير الله •

 .. والرضا بقدره والثقة في اختياره

 ... والتسليم لحكمته

 

لن يحملك الله ما ال تطيقه، لذلك  •

 . انت دائما تستطيع

 

ُكن نافعًا ولو ِبالنية، فإن الله إذا  •

 خيرا .. يسرك للخير. رأى فيك

 

أبق قويا .. فهناك من يتبع خطاك  •

 بصمت
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Real Life Quotes 
                                By Sameh Ghaleb 

 
 

“Reality is that when you stop 

believing in it, doesn't go 

away.” 

 

Life’s most persistent and 

urgent question is: “What are 

you doing for others?” 

 

Life is really simple, but we 

insist on making it 

complicated. 

 

Nothing in life is to be feared, 

it is only to be understood.  

Now is the time to understand 

more, so that we may fear less. 

 

Do not dwell in the past, do not 

dream of the future, 

concentrate the mond on the 

present moment. 

 

Good friends, good books and 

a sleepy conscience: this is the 

ideal life. 

 

The quality, not the longevity, 

of one’s life is what is 

important. 

 

Life itself still remains a very 

effective therapist. 

 

You have enemies? Good. 

That means you’ve stood up 

for something, sometime in 

your life. 

 

Life imitates art far more than 

art imitates life. 

Life is a series of natural and 

spontaneous changes.  Don’t 

resist them – that only creates 

sorrow.  Let reality be reality.  

Let things flow naturally 

forward in whatever may they 

like. 

 

Sometimes lif hits you in the 

head with a brick.  Don’t lose 

faith. 

 

Life isn’t about finding 

yourself.  Life is about creating 

yourself. 

 

The shoe that fits one person 

pinches another; there is not 

recipe for living that suits all 

cases. 

 

You will never be happy if you 

continue to search for what 

happiness consists of.  You 

will never live if you are 

looking for the meaning of life. 

 

If you love life, don’t waste 

time, for time is what life is 

made up of. 

 

A life is not important except 

in the impact it has on other 

lives. 

 

How far you go in life depends 

on your being tender with the 

young, copnassionate with the 

aged, sympathetic with the 

striving and tolerant of the 

weak and strong.  Because 

someday in your life you will 

have been all of these. 

 

Everything has been figured 

out, except how to live. 

 

The person who dares to waste 

one hour of time has not 

discovered the value of life. 

 

The chief danger in life is that 

you may take too many 

precautions. 

 

The true secret of happinesses 

lies in taking a genuine interest 

in all the details of daily life. 

 

Life is succession of lessons 

which must be lived to be 

understood.  All is riddle, and 

the key to a riddle is nother 

riddle. 

 

With the past, I have nothing 

to do; nor with the future.  I 

live now. 

 

There is a very fine line 

between loving life and being 

greedy for it. 
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 األكادميية العاملية للمدربني

International Trainers' Academy 
 

رحمه الله،  -اصرارا على تكملة مسيرة المفكر ورائد التنمية البشرية د. إبراهيم الفقى 

، وتحقيق يحة، وتنمية قدراتهمومن منطلق حاجة اإلفراد على فهم ذواتهم بصورة صح

لتحقيق مستقبل أفضل سواء على مستوى الفرد أو  األداءاإلتصال الفعال باآلخرين، وتطوير 

التي ما يحقق السالم والعدل، فيعود اإلنسان إلى الفطرة السليمة مالمجتمع ومن ثم العالم 

 العالمية للمدربين"تقوية الجانب الروحانى .. جاءت فكرة تأسيس "األكاديمية تساهم في 

التنمية البشرية، وتسعى إلى احتواء  علوم أحدث تقنياتبحتة مدعمة ب وتقوم مبادئ األكاديمية على قيم إنسانية

فى العالم لنشر رسالتهم السامية لتبادل المهارات والخبرات فيما بينهم، وأيضا ، األداء اإلنسانيخبراء ومدربي تطوير 

 رحمه الله. -د. الفقى المبدع عاليم وأفكار التى هى أساسا مبنية على ت

 

 :ئحة األكاديميةال

األلتزام بنشر رسالة رائد التنمية البشرية د. ابراهيم  .1

 رحمه الله. -الفقى 

 عن اإلنتماء الشخصي. التخلياإلنتماء للمجموعة و .2

الحفاظ على السرية التامة لكل ما يدور فى  .3

 اجتماعات األعضاء.

 األعضاء وتبادل الخبرات.التعاون الكامل بين  .4

عدم التحدث بالسوء على المؤسسات التدريبية  .5

 األخرى أو الغير.

 العطاء المستمر لآلخرين. .6

في مجال تطوير  استمرار الدراسة والبحث العلمي .7

 .األداء البشرى

 :شروط اإللتحاق

حضور دورة "المدرب المحترف المعتمد" أو ما  .1

 يعادلها من مركز تدريبى معترف به.

 ترام الالئحة الداخلية لألكاديمية.اح .2

 العمل فى التدريب بصفة دورية. .3

القدرة على استحداث دورات تدريبية تناسب كافة  .4

 االحتياجات.

 القدرة على التحدث أمام الجمهور بثقة وثبات. .5

 اإلشتراك فى انشطة األكاديمية. .6

 اإللتزام بأهداف التنمية البشرية. .7

 :مميزات العضوية

تدريبية لألعضاء مجانا ثم بعد ذلك  أول دورة اعتماد .1

 بإستثمار خاص.

من إحدى  ة "مدرب معتمد"الحصول على شهاد .2

شركات "مجموعة شركات إبراهيم الفقى 

 .العالمية"

 الحصول على دبوس "مدرب معتمد". .3

وضع اسماء األعضاء فى كادر المدربين المحترفين  .4

 لألكاديمية.

لكترونى اإلعالن عن دورات األعضاء فى الموقع اإل .5

لمجموعة شركات ابراهيم الفقى العالمية 

 .مجانا خالل فترة العضوية كندا( -)مونتريال 

 تقديم الدعم الفنى لتطوير دورات األعضاء. .6

 :استثمار العضوية

 ، وتدفع بإحدى الطرق التالية:دوالر سنويا 100

بتحويل مصرفى إلى حساب "مجموعة شركات  .1

بياناته فى  إبراهيم الفقى العالمية" والمرفق

 .الصفحة التالية

نقدا للوكيل الحصري للمركز الكندي للتنمية  .2

البشرية المتواجد فى بلدك والمعلن عنهم بالموقع 

 .الرسمى لدكتور إبراهيم الفقى

 :ملحوظة

  يرجى استيفاء بيانات استمارة العضوية )الموجودة

الحقا( وتسليمها عن دفع اإلشتراك السنوى 

 باألكاديمية.

 دفع بتحويل مصرفى، يرجى إرسال )باإليميل( عند ال

صورة من قسيمة التحويل واستمارة العضوية على 

 العنوان التالي:

info@ibrahimelfiky.com 
  سيتم قبول المنتسبين إلى "المؤسسة العربية

التى تم وقف نشاطها، الكندية للمدرب المحترف" 

، دون دفع اشتراك الذين لم تنتهى عضويتهم بعدو

 ن تنتهى عضويتهم فى المؤسسة.إلى أ
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 بيانات شخصية

  األسم
 

 العنوان
 

 
   

 التليفون
 العمل: موبايل:
  المنزل:

  اإليميل

  تاريخ االنتهاء  الرقم القومى

 بيانات مهنية

  مكان العمل  المهنة 

  عنوان العمل

 )يرجى كتابة آخر ثالثة مؤهالت علمية(المؤهالت العلمية 

  السنة  المعهد   .1

  السنة  المعهد   .1

  السنة  المعهد   .1
 

 إقرار وتوقيع
 

 أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات عاليه، وإننى اطلعت على الئحة اإلكاديمية وملتزم بها ومؤمن بمبادئها ..

 

 اريخ:التوقيع:                                                                 الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (استمارة العضوية) 
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 ى قراءتكم نشكركم عل

 مجلة اإللكترونيةلهذا العدد من ال
   

 واحة ابراهيم الفقى

   

 كما نشكر كل من شارك فيها

 ويسعدنا تلقى اقتراحاتكم

 نشر مشاركته نونعتذر لكل من لم 

 كما نعتذر عن أى خطأ نحوي أو لغوي 

 جاء بها سهوا

 ويشرفنا مشاركتكم لنا 

 فى تحرير العدد القادم

 .كتابة صفحة واحدةالعلى أال تتعدى 
 

فى  إىل اللقاء  

 العدد القادم

 مجموعة شركات إبراهيم الفقى العالمية

 2322 - 624 (514) 1تليفون : 

email: info@ibrahimelfiky.com 
www.ibrahimelfiky.com 


