
 شخصيتك من تحقق

  الجزء الثاني

   

 سوريا – الحبشيبترجمته إلى العربية لينا ترجمه 

الغطرسة هي سرطان إنساني مؤٍذ آخر. يعّرف قاموس أكسفورد الشخص المتكبر 

بأنه "يتصرف بطريقة فخرية ومتعالية، يظهر الكثير من الفخر للذات والقليل من 

 االهتمام لآلخرين". 

األشخاص المتكبرون لديهم سلوك إظهار أهمية للذات ال مبرر لها. إنهم يتطلعون 

لفترة طويلة ويجاهدون ليكونوا محبوبين ، ولديهم الحاجة إلى القبول ، وهدفهم 

لكنهم ال  اآلخرين،معظمهم ال يقصد إيذاء  ذلك،الرئيسي هو السيطرة. ومع 

 . أنفسهم دون القيام بذلك عن يعون التعبيريستط

الشخص المتعجرف والذي ال يراعي مشاعر الناس وحساسيتهم وعواطفهم ، لديه 

 التوترمن مستوى  هذا سيزيدأصدقاء أقل وسيتم رفضه دائًما و في النهاية سيفشل. 

  واإلحباط والشعور بالوحدة والعديد من األعراض السلبية األخرى.

أعلى من الجبل. بغض النظر ال يهم كم هو كبير أو طويل، فإنه لن يصبح أكبر أو 

مركزا من قبل شخص آخر  أعلى  أو هزيمتها عن مدى قوة الشخص ، سيتم هزيمته

  وأقوى.

تعتبر االنتقادات ، الغيرة الحسود ,والتقليل من أهمية الناس من أجل المصلحة 

.هذه الفتاكة عاطفيا للبشر  السرطانات الرئيسية للسرطانات اآلخرين،الشخصية أو 

غضب  توتر،وستشكل ،  السرطانات متعلقة ببعضها و خلقت من بعضها البعض 



الحياة أو أي مجموعة من   مسيرة فيدمر العالقات في أي توس،كراهية ، اكتئاب ، 

  الظروف.

األشخاص الذين لديهم هذه السرطانات يشعرون بالغيرة والحسد, وال يبدون أي 

الوقت هم يشعرون بقلق بالغ إزاء مشاعرهم اهتمام بمشاعر اآلخرين ، وفي نفس 

 الخاصة. 

أخبرتني أحد المشاركات أنه في يوم من األيام دعاها رئيسها  ،ندواتفي إحدى ال

التنفيذي إلى عقد اجتماع عاجل. تمحور االجتماع حول أفكاره الجديدة لتطوير العمل 

سر، مجتهدة ،ذكية وزيادة عائدات الشركة. وفقا لكبر سنها ، فهي مخلصة, كاتمة لل

 باختصار،،منتجة ولها العديد من الخصائص التي تتطلبها أي شركة من الموظف. 

 ألشخاص الذين ال يمكن االستغناء عنهم في تلك المنظمة.هي من 

)الذي أعتقد أنه كان مديًرا جيدًا(  جهودها عندما بدأ االجتماع ، أدرك مديرها المباشر

وشكرها على جهودها ومبادرتها ، والمساهمة التي قدمتها حتى اآلن وأثنى عليها ، 

بيان مدير التنفيذي قال ال ذلك،. ومع وراضيةمن أجل نجاح األعمال ، وكانت سعيدة 

، قال لها أن ال  لما قالتهسعادتها إلى حزن ووضعها في حالة من اإلحراج. وفقا  حول

أفضل  األشخاص من هم  ن اآلالف منتغمرها إنجازاتها وأن هناك المئات إن لم يك

 شيء. فإنه ال منها ، ومهما كانت قد أنجزت أو ساهمت في المنظمة ، 

هو أحبطها بغض النظر ، فعله عن قصد أو من دون قصد ، كان تصرفه خاطئًا. 

قدها لسبب أو آلخر. إما أنه كان غيوًرا ، حسودًا ، لم يعرف عواقب هذا الفعل أو تناو

، مهما كان ، ارتكب خطأ فادحا وخلق على أي حال ثين عن خطأ. كان أحد الباح

  استقالتها. منهم،حالة من اإلبطال في ذهنها أ

إن سرطان تحبيط الناس هو سمة سلبية للغاية تهدف )عن قصد أو عن غير قصد( 

 إلى خفض وتدمير مشاعر الناس االعتزاز ،الكرامة ،الشرف ،الثقة ، واحترام الذات. 

الذين يحاولون إحباط الناس يفعلون ذلك ألنهم يعتقدون أن الناس أفضل منهم ، أولئك 

 أو أنهم يخافون من أن يكون الناس أفضل منهم.

،  التوترلعديد من المشاعر السلبية في الشخص المنتقد. سيخلق وك سيخلق اهذا السل

، عاطفيالالغضب والكراهية ، األمر الذي سيؤدي إلى العديد من أنواع السرطان 

   وفي نهاية المطاف يمكن أن يتحول إلى مشاعر ذاتية غير قابلة للشفاء في عقله.

في معظم األحيان ، الشخص الذي ينتقد أو يحبط الناس يشعر بالذنب ، لكنه ال يعرف 

كيف يحل الضرر الذي تسبب به. سيدرك أنه أضر بالعالقة وسيعتذر لك بشكل 

يشعرون ال رك عالنية. هم )مرة أخرى( خاص )في بعض الحاالت(، بعد أن أض

  مشاعرهم الخاصة.ب للغاية مهتمون اآلخرين بينما هم في نفس الوقت بمشاعر

أذكرهم  شأنهم،أو إهمالهم أو التقليل من  بدون ذنببالنسبة ألولئك الذين تم انتقادهم 

 بتواضع بأن رأي أحدهم ليس بالضرورة أن يكون هو واقعك. أنت أفضل مما تعتقد،



وما يكمن خلفك وما يكمن أمامك ال شيء مقارنة بما هو في داخلك.  تظنأعظم مما 

 الحماسة التي هي أكثر بكثير مما تستعمله اآلن.القدرات، ,المواهبلديك 

، يتم إهمالهم أو التقليل من شأنهم دون ذنببالنسبة ألولئك الذين يتعرضون النتقادات ب

، أعطي نصيحتي المتواضعة كما قال مارك توين. قال: "ابتعد عن األشخاص 

الصغار الذين يحاولون التقليل من طموحاتك. فالناس الصغار يفعلون ذلك دائًما ، 

  ولكن العظماء حقًا يجعلونك تشعر بأنك أيًضا يمكن أن تصبح عظيما". 

أعطي نصيحتي  الناس،أو يهينون  يحبطون, ينتقدون،لذين بالنسبة ألولئك ا

تريد أن تقلل من نسبة استقالة الموظفين و اكتساب االحترام و  المتواضعة. إذا كنت

المكافأة ، ،  عتراف بالجميلتشجيع ، الثناء ، االالتحقيق انتاجية عالية , يجب عليك 

  وجعل الناس يشعرون بأهمية كبيرة.

" ، بيفرلي كاي وشارون جوردان Love Em or Lose Emالشهير "في كتابهم 

إيفانز ، بعد إجراء استطالع  حول  ما هو السلوك الصادر من المدير أو الشخص 

من ردود   ٪ 04المسؤول والذي يجعل الموظفين يغادرون الوظيفة ، استنتج أن 

  ين.أمام اآلخر شأنه  عندما ينتقد أو يقلل منكانت أفعال الموظفين 

خص لم شعور شالموظف قد ارتكب خطأ. فكيف يكون كان هذا على الرغم من أن 

  ؟التقليل من شأنه  ه أودنتقاام ما يتدعن،  بجد عمليرتكب خطأً  و

حتى عندما يرتكب الشخص خطأ ،انتقاده  لن يحل المشكلة. وعالوة على ذلك ، فإنه 

ع في طريقة لتجنب الوقو لن يجعل الشخص يتجنب ارتكاب الخطأ مرة أخرى. أفضل

 وليس مؤدي العمل.  األداء،خطأ مرة ثانية هو انتقاد ال

 كنت إذا. وسيتصرف كخاسر ظنك يخيب لنف ، كخاسر شخص مع تتعامل كنت إذا

  .وسيتصرف كبطل  ظنك يخيب لنف كبطل، شخص مع تتعامل
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