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ثوان...
في
ٍ
قبل عقود كان احلديث عن بناء مدن عربية ذكية
�أمر ًا بعيد املنال ورمبا �صعب التحقيق على �أر�ض
التوجه عاملي ًا و�شرط ًا
الواقع .لكن اليوم �أ�صبح هذا ُّ
رئي�س ًا للو�صول �إلى التنمية امل�ستدامة للمجتمعات
وحتقيق ال�سعادة والر�ضا للأفراد يف بلدانهم.
عربي للتح ُّول �إلى مدين ٍة ذك َّي ٍة،
ولن نتح َّدث هنا عن مدى جاهزية دبي
ٍ
كنموذج ٍّ
خا�صة �أن الإجنازات الأخرية يف هذا املجال تتح َّد ُث عن ِ
وتواكب تطلُّ َعات
نف�سها
ُ
ا�سرتاتيج َّية حتويل دبي �إلى مدينة ذكية ،والتي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» ،التي ت ؤ� ِّك ُد يف جميع حماورها الر�ؤية الثاقبة حلكومتنا ،ومت ُّيز دبي
متقدم ٍة لها بني املدن الذك َّية على م�ستوى العامل.
وقدرتها يف حجز مكان ٍة ِّ
أهم فائد ٍة هي �إ�سعا ُد
لكن ما هي فوائد التح ُّول �إلى املدن الذك َّية؟ ال �شكَّ � َّأن � َّ
ِ
النا�س من خالل �شعورهم بالراحة �أثناء القيام باملعامالت احلكومية واخلا�صة،
وقت ومن � ِّأي ٍ
ب�سال�سة و�سهولة يف � ِّأي ٍ
املدن الذك َّي َة ت�سهم يف من ِّو
مكان ،كما � َّأن َ
الناجت املحلي؛ لأنها جاذب ٌة لال�ستثمارات ،وحم ِّف َز ٌة لأ�صحاب امل�شاريع ب�سبب
بنيتها التحتية املتط ِّورة التي ت�س ِّهل �أداء املهمات ،وتق�ضي على البريوقراطية
أمام
والروتني وتوفِّر �أك َرب ك ٍَّم ممكنٍ من املعلومات� ،إلى جانب �أنها تفتح ال َ
آفاق � َ
املجتمعات لالبتكار والتم ُّيز يف �أ�شكال الأداء والتطوير .وم�ستقب ًال �سنجد جميع
مدن العامل ال�ساعية �إلى التنمية امل�ستدامة حتذو حذو دبي؛ حتى ال تفوتها م�سرية
الثورة الرقمية التي ال تنتظر املت�أخرين.
وت�سلِّط مبادرة «كتاب يف دقائق» اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال�ضوء ،من خالل جمموعة امللخ�صات اجلديدة ،على مو�ضوعات تتناول حت�سني
�إدارة املدن ،عن طريق احللول الذكية و�أنواع االبتكار .بالإ�ضافة �إلى مناق�شتها
لفنون التحكُّم يف الذات.
حيث يحمل الكتاب الأول عنوان «املدينة الذك َّية  ..املُ َم ِّكنَات الرقمية ودورها
يف احلوكمة و�إ�شراك املجتمع املحلي» ،ويناق�ش �أ�ساليب حت�سني �إدارة املدن
من خالل احللول الذكية وبالتزامن مع الطفرة الرقمية ،التي متنح القيادات
الفر�صة الكت�شاف طرق مبتكرة خلدمة املتعاملني.
�أما الكتاب الثاين «اختبار املار�شملو وفن التحكُّم يف الذات» في�سلِّط ال�ضو َء على
ق َّوة الإرادة وقدراتنا الكامنة يف التحكُّم بذاتنا وت�أجيل ال�شعور بالر�ضا الفوري؛
ٍ
ِ
أهم.
حتقيق �
بهدف
إجنازات م�ستقبل َّي ٍة �أك َرب و� َّ
أنواع لالبتكار ..
ونتع َّرف من خالل الكتاب الثالث الذي يحمل عنوان « ع�شرة � ٍ
منهجية بناء الطفرات املعرفية» ،على الأخطاء يف �إدارة االبتكار وكيفية جعله
�أ�سلوب ًا ومنهج ًا يف احلياة ،و�إخراجه من دائرة العلم املمنهج .ونحن �إذ ن�ضع هذه
امللخ�صات بني �أيديكم ن�أمل �أن تز ِّو َدكُم باملعرفة الالزمة عن هذه املو�ضوعات،
َّ
جتارب جديد ًة مم َّيز ًة.
وتقدم لكم
ِّ
َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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مهارات التح ُّكم يف الذات
تعترب القدرة على التحكُّم يف الذات وت�أجيل ال�شعور بالر�ضا
الفوري يف �سبيل حتقيق تطلعات و�إجنازات م�ستقبلية مهارة
�ضرورية للغاية لكل من يريد �أن يقود حيا ًة ناجحةً .فبعد
عدة عقود من موا�صلة درا�سات التحكُّم يف الذات ،ثبت � َّأن
االعتقاد املتوارث ب� َّأن قوة الإرادة هي �سمة فطرية يولد �أو ال
يولد بها الإن�سان هو اعتقاد خاطئ .وهذا يعني � َّأن التحكُّم يف
الذات والقدرة على مقاومة الإغراءات مهارة فكرية مكت�سبة
ُيكن تعلُّمها وتعديلها وتنميتها من خالل ا�سرتاتيجيات
ذهنية حم َّددة .و ُتع ُّد م�ساعدة الأطفال على االختيار
بحرية �أمر ًا مهم ًا جد ًا حتى يتعلموا ويعتادوا االختيار وتعلُّم
اال�سرتاتيجيات ومقاومة الإغراءات ،ومن ثم التح ُّرر من
ال�شعور بال�ضغوط وال�ضعف �أمامها.

ق�صـة «اختبـــار املار�شمــلو»
�أطلق ا�سم «اختبار املار�شملو» على جتربة �شهرية يت ُّم فيها
�إعطاء الطفل قطعة «مار�شملو» وحتفيزه على االنتظار مدة
من الزمن ت�صل �إلى  15دقيقة قبل �أن يلتهمها .ف�إذا ما انتظر
الطفل وقاوم رغباته و�ضغوط احللوى اللذيذة ،تتم مكاف�أته
بقطعة �أخرى .فالتجربة تعك�س �صراع الإن�سان الأزيل بني �أن
ي�ستمتع الآن برغباته ال�صغرى� ،أو ي�ؤجلها  -قدر امل�ستطاع -
يف �سبيل ت�سهيل حتقيق �أهدافه الكربى .وقد ك�شفت اختبارات
«املار�شملو» املتعددة �أن مقاومة رغبات الذات ممكنة و�سهلة لدى
بع�ض الأطفال ،يف حني كانت �صعب ًة للغاية لدى بع�ضهم الآخر.
ثم ات�ضح �أنَّ القدرة على مقاومة الإغراءات تعتمد على بع�ض
الظروف ،وعلى طريقة تفكري ال�شخ�ص ،ومعنى ال�شعور بالر�ضا
وال�سعادة بالن�سبة له؛ حيث ُيكن لل�شخ�ص تخفيف ال�شعور
ال�شديد بالإغراء �أو ت�أجيل ال�شعور باملتع حتى يتحقَّق التح ُّكم يف
الذات باتباع عمليات وا�سرتاتيجيات ذهنية وعقلية متعددة.

بعد �سنوات من �إجراء جتربة «املار�شملو» متَّت
متابعة الأطفال امل�شاركني فيها ،وجمع معلومات
عنهم بعد �أن �أ�صبحوا مراهقني وبالغني ،و َّمت
اكت�شاف عالقات وا�ضحة بني �سلوكهم يف
التجربة وطريقة ت�ص ُّرفهم يف احلياة الواقعية
والنجاحات �أو الإخفاقات التي حققوها الحق ًا.
فالأطفال الذين ا�ستطاعوا مقاومة الإغراء

مرتفع من التحكُّم يف
م�ستوى
حافظوا على
ٍ
ً
الذات على م ِّر ال�سنني .وكمراهقني متكَّنوا
من التحكُّم ب�أنف�سهم يف املواقف املُحبِطة
وكانوا �أقل ا�ست�سالم ًا للإغراءات ،و�أقل ُعر�ضة
للت�ش ُّتت و�أكرث قدرة على الرتكيز ،و�أكرث ذكا ًء
واعتماد ًا على النف�س ،ومت َّيزوا باالطمئنان �إلى
�أحكامهم ال�شخ�صية والثقة ب�أنف�سهم ،وعدم

االنهيار عند التع ُّر�ض لل�ضغوط .وتبني �أي�ض ًا
نون التفك َري يف امل�ستقبل و ُي ِّ
خططون
�أنهم ُي ِع َ
ب�شكل �أف�ضل ،وعندما يت ُّم حتفيزهم ي�ستجيبون
ب�سرعة ويعملون ب�إ�صرار على حتقيق �أهدافهم.
وكبالغني متكَّنوا من موا�صلة تعليمهم وموا�صلة
طريق النجاح وجني املزيد من الأموال ،ف�ض ًال
عن متتعهم بال�سعادة وال�صحة.

�سلوكيات مقاومة الإغراءات

مبراقبة الأطفال من خالل نافذة زجاجية �أحادية االجتاه ،الحظ الباحثون � َّأن الأطفال متكَّنوا من مقاومة �إغراء املار�شملو وانتظروا
ٍ
لوقت �أطول عندما:

مت تغطية احللوى :عندما َّمت الك�شف عن
َّ u
املار�شملو كان الإغراء كبري ًا ،وكان من ال�صعب
على الأطفال االنتظار؛ فقد انتظر معظمهم
ملدة دقيقة واحدة تقريب ًا .ولكن عندما متَّت
تغطيتها ،كان من ال�سهل عليهم االنتظار؛ فقد
انتظروا ملدة  10دقائق تقريب ًا .وعندما كانت
قطعة احللوى مرئية ،قام بع�ض الأطفال بغلق
�أعينهم ب�أيديهم لتجنُّب النظر �إليها.

 uف ّكـــروا يف �أفكــار �سعيدة :ا�ستطاع
الأطفال االنتظار لأكرث من  10دقائق
عندما طُ ِلب منهم التفكري يف بع�ض الأفكار
ال�سعيدة قبل بدء التجربة .الأفكار الذاتية
ت�صدت للت�أثري القوي الناجت عن
ال�سعيدة َّ
م�شاهدة احللوى ،وقد �ساعدهم ذلك على
االنتظار.

ُ uع ِر�ضت عليهم املكاف�أة ك�صورة فقط:
الأطفال الذين ُع ِر�ضت عليهم �صورة اجلائزة
متكَّنوا من االنتظار �ضعف وقت انتظار
الأطفال الذين ُع ِر�ضت عليهم �صور لي�س لها
عالقة باجلائزة� ،أو مل ُتعر�ض لهم �صور على
ال�شا�شة �إطالق ًا ،و�أكرث من الأطفال الذين
�شاهدوا اجلائزة الفعلية.

 uوثقوا مبانح املكاف�أة :الأطفال الذين
كانت لديهم ثقة كبرية بالباحث ا�ستطاعوا
االنتظار لوقت �أطول من الأطفال الذين مل
يثقوا به؛ فمن ال�سهل على الطفل �أن يختار
االنتظار �إذا كان واثق ًا من أ� َّنه �سيح�صل على
قطعة املار�شملو الثانية بالفعل.

 uال ُعمر� :أظهر الأطفال يف ُعمر �أربع
�سنوات �أو �أقل قدرات �أقل ف َّعالية يف ت�أجيل
ال�شعور باملتعة والر�ضا� .أما يف �سن اخلام�سة
فقد ا�ستطاع معظمهم التحكُّم يف الذات
ب�شكل �أف�ضل؛ فقد متكَّنوا من �إلهاء �أنف�سهم �أو
خماطبة �أنف�سهم وتذكريها باجلائزة الأروع
والأف�ضل والتي يف انتظارهم.

 uاجلن�س :ا�ستطاعت الفتيات االنتظار
لوقت �أطول من الأوالد مع تن ُّوع واختالف
ا�سرتاتيجي ــاته ـ ــم؛ حيث ا�ستخـ ــدم الأوالد
ا�سرتاتيجي ــات مث ــل االهتزاز �أو احلركة ،يف
حني قامت الفتيات بالغناء والهم�س بع�ضهن
�إلى بع�ض لت�شجيع �أنف�سهن على االنتظار.

متغيـر
االكت�شـــاف الأول :العقـــل ِّ

ا�ستطاع الأطفال مقاومة الإغراء ب�شكل ناجح باتباع ا�سرتاتيجيات للتحكُّم يف �أنف�سهم ولتخفيف ِح َّدة ال�صراع وال�ضغط الواقع عليهم .ومن
اال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدموها ما يلي:
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جتاهل «احلا�ضر» والرتكيز على «امل�ستقبل»
ُ
بغ�ض النظر عن ال ُعمر ،ف� َّإن اال�سرتاتيجية الرئي�سة للتحكُّم يف الذات هي
ِّ
الإعرا�ض عن «احلا�ضر» والرتكيز على «امل�ستقبل»؛ مبعنى دفع الإغراء بعيد ًا
عنك يف املكان والزمان وا�ستح�ضار النتائج طويلة الأجل يف ذهنك .على �سبيل
مدخنو ال�سجائر على العواقب «امل�ستقبلية» طويلة الأجل الناجتة
املثال� :إذا ركَّز ِّ
عن التدخني ،فقد يتخ َّيلون �أنف�سهم مر�ضى ب�سرطان الرئة ،ويت�ضاءل ا�شتها�ؤهم
للتبغ .و�أي�ض ًا َّمت تطبيق نف�س الأمر على حم ِّبي ال�شوكوالتة؛ فعندما يركزون على
العواقب «امل�ستقبلية» طويلة الأجل الناجتة عن تناول ال�شوكوالتة� ،سيتخ َّيلون
�أنف�سهم وقد �أ�صبحوا ُبدناء مما يقلِّل من ا�شتهائهم لها ،ولكن الرتكيز على
«احلا�ضر» والت�أثري الفوري ق�صري الأجل «ال�شعور بالر�ضا» كان له ت�أثري معاك�س
بالطبع ،مما يجعل من امل�ستحيل مقاومة ال�شعور با�شتهاء �شيء ما.
عندما يقوم نظام التحفيز يف داخلنا بتوجيه
تركيزنا نحو الإغراء احلايل يف احلياة،
فلن جند ما يلفت انتباهنا كي ن�ستح�ضر
النتائج بعيدة الأجل ونُخ ِّفف ال�شعور بالر�ضا
واال�ستمتاع الفوري .لإتقان مهارة التحكُّم
ُوجه �أنف�سنا .وهذا
يف الذات ،يجب �أن ن ِّ
ال يحدث تلقائي ًا �إذا هيمن نظام التحفيز
الداخلي على املوقف فهو ُيلغي التفكري يف

النتائج بعيدة الأجل ،لأنه ين�شط بوترية �أ�سرع
من نظام التهدئة وي�ضعفه ويقلل من قدرتنا
على ال�صمود .هيمنة الدوافع الداخلية على
املواقف رمبا تكون قد �ساعدت �أ�سالفنا على
العي�ش يف احلياة الربية بتن�شيط غريزة حب
البقاء؛ �إال �أنَّها تقودنا �أي�ض ًا �إلى اال�ست�سالم
للإغراءات كر ِّد فعل ال �إرادي ،وهذا ما قد
يجعل بع�ض الأذكياء يت�ص َّرفون بغباء يف �سبيل

املتع ال�سريعة والزائلة� .إذا �شعرنا بالندم
ب�سبب ف�شلنا يف التحكُّم يف الذات ،ف�سوف
يزول هذا ال�شعور �سريع ًا ل َّأن جهاز املناعة
النف�سية يف �أج�سامنا يعمل على حمايتنا
والدفاع ع َّنا وتربير نق�ص التحكُّم يف الذات،
وال يجعلنا ن�شعر بالذنب لوقت طويل ،وهذا ما
يحرمنا من �أن نتعلَّم عادة الت�ص ُّرف بطريقة
�أف�ضل �أو خمتلفة يف امل�ستقبل.

ت�شتـيـت االنتبــــــــــاه

الأطفال الذين جنحوا يف الإحجام عن تناول املار�شملو فعلوا جميع ما بو�سعهم لإلهاء �أنف�سهم وتخفيف ال�ضغط الذي ي�شعرون به ،فقد
ا�ستخدموا بع�ض الطرق للم�ساعدة يف تهدئة �صراعهم مع ق َّوة الإرادة كت�أليف � ٍ
أغان وق�ص�ص مرحة وابتكار �ألعاب ،كما � َّأن بع�ضهم خلعوا
�أحذيتهم ولعبوا ب�أ�صابع �أقدامهم وك�أنها لوحة مفاتيح بيانو .كما غطُّ وا �أعينهم وك�أنهم يلعبون الغ َّمي�ضة وغ ُّنوا ور�سموا وجوه ًا م�ضحكةً ،وهم�س
بع�ضهم لبع�ض ت�شجيع ًا لأنف�سهم على االنتظار ،ونظَّ فوا �أنوفهم و�آذانهم وابتكروا بع�ض الألعاب ب�أيديهم و�أقدامهم ،حتى � َّأن بع�ضهم �أخذوا
ق�سط ًا من النوم والغفوات ال�سريعة.

خطـــة (�إذا  -ف�ســـوف)
�إذا �أردنا االجتهاد يف حتقيق التح ُّكم يف
الذات ،يجب �أن جند طرق ًا لتن�شيط نظام
التهدئة تلقائي ًا عندما نكون يف حاجة
4
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�إليه .خطة «�إذا-ف�سوف» من الو�سائل
التي ُت�ستخدم ال�ستبدال ر ِّد الفعل التلقائي
(هيا) بر ِّد الفعل الرادع املُخطَّ ط له م�سبق ًا
�سن املدر�سة الذين مت
(ال) .الأطفال دون ِّ
تزويدهم بخطَّ ة وا�ضحة لل�سبب والنتيجة
أقل ا�ست�سالم ًا لإغراء قطعة املار�شملو
كانوا � َّ
الأولى ،لأنهم ا�ستطاعوا ا�ستدعاء ر ِّد الفعل
املعاك�س املرغوب فيه ك َّلما احتاجوا �إلى
ذلك ب�شكل فوري ،فتم َّكنوا من ت�شكيل
�أهداف وعادات جديدة .ت�ساعد هذه
اخلطط الأطفال والبالغني على االلتزام
ب�أهدافهم واملثابرة يف �أعمالهم ومقاومة
الإغراءات والتح ُّكم يف �سلوكهم ب�شكل

نتخيل� .إذا
�أكرث جناحاًَّ ،
مما ميكننا �أن َّ
مت التد ُّرب عليها جيداً،
كانت لدينا خطط َّ
ف�سيت ُّم ا�ستدعاء ر ِّد فعل التح ُّكم يف الذات
مت ربطها به ب�شكل
بوا�سطة املح ِّفزات التي َّ
تلقائي .من �أمثلة ذلك�« :إذا مل ا ُقرتب من
رن جر�س
الثالجة ،فلن �أفتح بابها»�« ،إذا َّ
املنبه ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً ،ف�س�أنه�ض
و�أذهب �إلى العمـ ــل مبك ــراً» .فك َّلمــا تد َّربنا
علـ ــى تنفيــذ اخلطط ومار�سنــاهـ ــا �أكرث،
�أ�صبحت عفوية وتلقائية ،وهو ما ي�ساعدنا
على التخلُّ�ص من اجلهد املطلوب للتح ُّكم
يف الذات الذي يتط َّلب يف البداية جهد ًا
كبرياً.

ا�سرتاتيجية «نعم �أ�ستطيع»
كلَّما زاد اعتقاد الأطفال ب� َّأن با�ستطاعتهم مقاومة الإغراء ،زادت قدرتهم على ت�أجيل ال�شعور بالر�ضا والتحكُّم يف ميولهم االندفاعية.

�إعادة التقييم الذهني
الأطفال الذين ي�ستطيعون تغيري ت�ص ُّو ِرهم للمح ِّفزات ،ي�س ُهل عليهم التحكُّم يف الذات .فالأطفال الذين يت ُّم �إقناعهم بت�ص ُّور قطع املار�شملو
وك�أ َّنها �سحاب منفو�ش ،يتمكَّنون من قهر �إغرائها بدرجة �أكرب من الأطفال الذين يت ُّم ت�شجيعهم على التفكري يف طعم املار�شملو احللو.

ا�سرتاتيجيات البالغني لت�أجيل املُ َتع الفورية
التح ُّكم يف الذات هو ال�سمة الأ�سا�سية لبناء حياة �إيجابية و�سعيدة ،ولكن هناك �سمات �أخرى مهمة ميكن �أن حتمينا من الت�أثريات
ال�سلبية الناجتة عن التع ُّر�ض لل�ضغط وو�ضع حجر الأ�سا�س لل�سلوك القوي الذي ُيكن تهذيبه وت�أديبه .وهي:

ا ِ
حل ْذق والإتقان

الإميـ ــان بقدرتك على �أن تكـ ــون عامـ ـ ًال
م�س ـ ــاعد ًا وف َّع ـ ــا ًال يف حتديد ت�صرفـ ـ ــاتك
مما يعني �أنَّك قاد ٌر على
و�سلوكك اخلا�صَّ ،
التغيري وتو�سيع جتاربك والتعلُّم من خرباتك
وال�سيطرة على جمريات الأمور ومواجهة
ٍ
حتديات جديدة.

التفا�ؤل

املتفائلون م�ستع ُّدون بدرج ٍة �أكرب لت�أجيل
ال�شعور بالر�ض ـ ــا الفوري ح َّتى و�إن كان من
ال�صعب القي ـ ــام بذلك ،وال�سبب هو �أنهم
ميلكون م�ستوى مرتفع ًا من التطلُّع �إلى النجاح
ٍ
ب�شكل عام ،وتوقُّع حتقيق �أف�ضل النتائج
املمكنة.

التفكري بال�سبب والنتيجة

متام ًا مثل ردود �أفعال الأطفالُ ،يكن خلطة
(�إذا  -ف�سوف) ت�ساعد الكبار على مقاومة
الإغراءات ب�شكل ف َّعال من خالل �شحذ نظام
التحفيز وا�ستدعاء ر ِّد الفعل املرغوب فيه كلَّما
تطلَّب الأمر ذلك .ومع مرور الوقت تت َك َّون
عالقات �أو عادات جديدة.

الــــذات امل�ستقبليـــــــــــة
عندما نتخ َّيل �أنف�سنا يف امل�ستقبل ٍ
ب�شكل م�ستمر ،ن�صبح م�ستعدين ومت�أهبني للت�ضحية بالكثري من
املُتع احلا�ضرة يف �سبيل الو�صول �إلى ما �سنكون عليه يف امل�ستقبل .فعندما ترتبط بذاتك امل�ستقبلية
ب�ش َّدة ،ف�إنك �ستحاول �أن ت�أخذ يف احل�سبان كيف �ست ؤ�ثِّر �أفعالُك احلالية على م�ستقبلك.
على �سبيل املثال :عندما تت�ص َّور نف�سك �أ َّنك مري�ض بال�سرطان و�أنه ال بد لك من اخل�ضوع
للعالج الإ�شعاعي امل�ؤمل .فمن املعروف �أن اخلوف من الأمل يحفزنا �أكرث من الرغبة الدافعة
لل�شعور باملتعة .فتن�شيط نظام التحفيز لعر�ض امل�ستقبل يعمل ب�شكل �أقوى من الإغراء الذي
ثم يت ُّم ا�ستخدام نظام التهدئة بانتظام لإعادة التفكري
تتعر�ض له يف الوقت احلايل ،ومن َّ
َّ
بالإغراء احلايل وبطرق تبطل مفعول هذه الإغراءات �أو جتعل نظام التحفيز ينبذها.
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امل�سافــــــة النف�سيـــــة
ملقاومة الإغراء يجب علينا تهدئته و�إبعاده عن �أنف�سنا ،ب�أن ن�ستخف به �أو جنعله
جم َّرد ًا .ولكي ن�ضع امل�ستقبل يف احل�سبان ال بد من ا�ستدعائه بحيث ي�صبح قريب ًا
وجلي ًا .فلكي ِّ
نخطط للم�ستقبل ،يجب �أن نتخيل �أننا نعي�شه م�سبق ًا ولو ب�صورة
موجزة على الأقل� ،أو �أن نت�ص َّور ال�سيناريوهات البديلة املحتملة وك�أنها مك�شوفة
ومرئية يف الوقت احلا�ضر ،مما يتيح لنا تو ُّقع نتائج خياراتنا بحيث ُنح ِّفز �أنف�سنا
َّثم ُنف ِّكر بهدوء ،وبعد ذلك ن�ستجمع ر�ؤانا و ُنفكر بطريقة �أف�ضل ،فيما هو �أف�ضل.
6
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عندما نتخ َّيل امل�ستقبل �أو نف ِّكر يف املا�ضي ،فنحن بذلك جنتاز
ُبعد ًا ونطاق ًا داخلي ًا ن�سميه :امل�سافة النف�سية .هذه امل�سافة ُيكن �أن
تكون يف الزمن (الآن �ضد امل�ستقبل �أو املا�ضي) ،واملكان (القريب
�ضد البعيد) ،وقد تكون اجتماعية (الذات مقابل الآخر)ُ ،ويكن
�أن تكون يف درجة اليقني (امل�ؤ َّكد �ضد االفرتا�ضي) .وك َّلما زادت
امل�سافة النف�سية� ،أ�صبحت معاجلة املعلومات جم َّردة وعالية
امل�ستوى ،حتى تُ�ص ِبح حمكوم ًة بنظام التهدئة العقالين والذهني
على نح ٍو متزايد .وك َّلما ن ُق�صت امل�سافة النف�سية� ،أ�صبحت
ومف�صلة وحما�سية وعاطفية
معاجلة املعلومات واقعية ووا�ضحة
َّ
وملهمة ب�شكل كبري .هذا التح ُّول يف م�ستوى معاجلة املعلومات -
من التفكري املج َّرد يف امل�ستقبل �إلى التفكري الواقعي الوا�ضح يف

�إبعـــــــاد الذات

يتطلب جتاوز امل�شاعر امل�ؤملة ومقاومة
�أ�صعب �أنواع الإغراءات بالإ�ضافة �إلى
تهدئة نظام التحفيز وحتريك م�شاعر
التهدئة �إعادة تقييم املوقف الذهني
لتكوين م�سافة تن�أى بنا حلظي ًا عن ذاتنا،
فن�ستطيع فع ًال ت�ص ُّور التجربة يف املدى
املنظور وك�أ َّننا حا�ضرون �آنذاك .حاول

احلا�ضر  -ي�ؤ ِّثر على �شعورنا وطريقة تخطيطنا وتقييمنا واتخاذنا
للقرارات .لتج ُّنب ال�شعور بالندم ،ا�صطنع املرور باملواقف ب�شكل
وا�ضح قدر الإمكان وبتف�صيل �شديد ،وذلك ب�أن تعي�شها م�سبق ًا.
ُيكن للم�سافة النف�سية �أن تُ�س ِّهل كثري ًا من مقاومة الإغراءات
املبا�شرة �إذا ف َّكرنا فيها بطرقٍ هادئة� ،أو اعتربناها بعيدة يف
املكان والزمان .يعمل مثل هذا التفكري التجريدي العميق على
تن�شيط نظام التهدئة و�إ�ضعاف نظام التحفيز ،و ُيق ِّلل من التف�ضيل
التلقائي للح�صول على املكاف�آت الفورية التي ينتهي مفعول متعتها
بانتهائها ،ويزيد من االنتباه للنتائج امل�ستقبلية ،و ُيق ِّوي يف داخلنا
غاية التح ُّكم يف الذات وال�شعور بالزهو بعدما ننت�صر على ما
ي�ستدرجنا من �إغراءات.

�أن تتف َّهم م�شاعر ذاتك البعيدة .ومن منظور
«�إبعاد النف�س» هذا ،ت�صبح ردود الأفعال
�أ�ضعف و�أخف وط�أة و�أكرث جت ُّرد ًا و�أقلَّ �أنانية.
عندما نُحلِّل م�شاعرنا و�أ�سبابها من منظو ٍر
يباعدنا عنها ف�إ َّننا نبد أ� يف �إعادة تقدير
جمرد ِ
مرة �أخرى
�سرده َّ
املوقف بد ًال من َّ
و�إعادة تن�شيط ال�شعور بالأمل امل�صاحب له.

ثم نبد�أ يف ر�ؤيته بطريقة �أكرث ت أ� ُّم ًال وعمق ًا
مما ي�سمح لهذه امل�شاعر �أن
و�أقلَّ انفعاالًَّ ،
ٍ
بطرق ت ؤ� ِّدي �إلى �إنهاء
ُتعلِّل املا�ضي الأليم
املوقف .وميكننا بهذه الطريقة �أن ن�شعر ب�أ َّننا
�أف�ضل حا ًال و�أق ُّل �شعور ًا بال�ضغط ل َّأن �إبعاد
الذات ي�ساعدنا على �إعادة التفكري يف املوقف
بطريقة حمايدة وعقالنية و�إن�سانية جمردة.

جهاز املناعة النف�سية

يعمل هذا اجلهاز على بناء �شبكة �أمان حلمايتنا من ت�أثريات التع ُّر�ض لل�ضغط املزمن ،كما
ح�صننا ح َّتى ُيكننا حت ُّمل الأخبار املفزعة ،و�أي�ض ًا يعمل على خف�ض ال�شعور بال�ضغط،
�أنَّه ُي ِّ
وي�ساعدنا على جت ُّنب الإ�صابة باالكتئاب .تقوم ت�أثريات تقليل ال�ضغط التي ي�ؤديها جهاز املناعة
النف�سي بتعزيز جهاز املناعة احليوي �أي «الف�سيولوجي» .وهو امل�س�ؤول عن حمايتنا من الأمرا�ض،
و�صحتنا ح َّتى عندما تكون
وبذلك ي�ؤثِّر ك ٌّل منهما على الآخر با�ستمرار للحفاظ على �سعادتنا َّ
احلياة قا�سية .يعمل جهاز املناعة النف�سية �أي�ض ًا على متهيد الطرق وفتح اخليارات �أمامنا
ح َّتى نتج َّنب كُره �أنف�سنا ب�سبب حتقيق نتائج �س ِّيئة ،فنميل �إلى تقدير �أنف�سنا عند حتقيق نتائج
يح ِذرون من املبالغة يف الإح�سا�س بذواتنا والزهو بانت�صاراتنا لأن
ج ِّيدة .ولكن علماء النف�س َّ
جهاز املناعة النف�سي ميكن �أن يخدعنا ويدفعنا �إلى الثقة املبالغ فيها ،فن�أتي بت�صرفات ال تخلو
من الغرور وال�شطط والثقة غري الواقعية ب�أنف�سنا ومواقفنا .نظام املناعة النف�سية يحمينا من
ال�شعور بالذنب عندما تف�شل توقُّعاتنا� ،إال �أنَّه يجعلنا �أي�ض ًا مت�ش ِّبثني مبعتقداتنا يف وجه الدليل
الذي يعار�ضها ب�إ�صرار ،وهو ما ي ؤ� ِّدي �إلى ارتكابنا للأخطاء التي ُتكلِّفنا كثري ًا .ف�أحيان ًا قد يكون
من ال�صعب التفريق بني الوهم والتفا�ؤل.
ف�شل �أو �ضعف نظام املناعة النف�سي هو ما يف�سر معاناة الأ�شخا�ص املكتئبني ب�ش َّدة ب�سبب ر�ؤيتهم
ال�سلبية للعامل والذات وامل�ستقبل ب�شكل غري واقعي� .أما من يتمتعون مبناعة نف�سية �إيجابية ف�إنهم
يرون العامل والآخرين ب�شكل متوازن ،وال يرون �إال ما هو جميل عندما يق ِّيمون �أنف�سهم ،فال
ي�شعرون بالأ�سى �أو االكتئاب �إال نادر ًا ويف احلدود الطبيعية .ولذا ف�إن الوعي بالذات وح�سن
تقييمها ي�ساعد على حمايتنا بتقليل حاالت �ضعفنا و�شحذ قوتنا النف�سية.
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الطاقة التنفيذية
هي جز ٌء من نظام التهدئة احلا�سم يف عملية التحكُّم يف الذات ،وهي ت�شمل املهارات الذهنية التي ت�ساعدنا على التحكُّم الواعي يف الأفكار
والدوافع والأفعال وامل�شاعر .كما متنحنا هام�ش ًا من احلرية ل�صد وتهدئة الدوافع العفوية ،ويف التفكري و�إعادة توزيع وتركيز االنتباه ٍ
ب�شكل مرن
ي�سمح لنا بال�سعي نحو حتقيق �أهدافنا.

خ�صائ�ص الطاقة التنفيذية لدى م� ِّؤجلي املتع

ثالث من
خا�صة للتح ُّكم يف الذات ،ولك َّنهم �أي�ض ًا ا�شرتكوا يف ٍ
جميع الأطفال الذين ا�ستطاعوا االنتظار بنجاح كانت لديهم ا�سرتاتيجيات َّ
اخل�صائ�ص الوظيفية للطاقة التنفيذية:
�أو ً
ال :كان عليهم تذ ُّكر هدفهم الذي اختاروه و�إمكانية حتقيقه.
ثاني ًا :كان عليهم مراقبة تق ُّدمهم نحو هدفهم والقيام بتعديالت امل�سار ال�ضرورية لنقل �أو تغيري جمال انتباههم و�إدراكهم �أنهم يوجهون
�أفكارهم نحو الهدف لتقليل ال�شعور بالإغراء.
ردود الفعل العفوية التي قد متنعهم من حتقيق هدفهم.
ثالث ًا :كان عليهم َ�ص ُّد ِ

احليــــــل النف�سيـــــــة
تلعب احليل النف�سية دور ًا مهم ًا يف تن�شيط التحكُّم يف الذات يف وجه الإغراءات ،كما تلعب دور ًا
حا�سم ًا يف اجلهود املبذولة لتنظيم وتخفيف امل�شاعر امل�ؤملة .وهذه احليل ُمدعمة بجهاز املناعة
النف�سية الذي يعمل برباعة يف احلفاظ على احرتام الذات وتقليل ال�شعور بال�ضغط ،كما يجعل معظم
الأ�شخا�ص ي�شعرون بال�سعادة معظم الوقت ،فهو ي�ساعدنا �أن نرى الأ�شياء اجلميلة يف احلياة ،مما
مينع ال�شعور بال�ضعف واالنهماك يف املتع ال�سريعة� .أما �إذا توقَّفنا عن هذه الر�ؤية الوردية والإيجابية
للحياة فقد تزداد خماطر الإ�صابة باالكتئاب� .إال � َّأن التفكري هكذا طوال الوقت ي�ؤدي �إلى املبالغة يف
الأوهام التفا�ؤلية وتق ُّبل املخاطرة .و�إذا ا�ستخدمنا نظام التهدئة ملراقبة وت�صحيح الت�ش ُّوهات من
منظور هذه الر�ؤية الوردية للحياة ،فرمبا نتمكَّن من جت ُّنب العجرفة وبع�ض خماطر فرط الثقةَّ � .إن
املناعات النف�سية التي حتمينا من ال�شعور بالب�ؤ�س قد ت�ساعدنا يف تطوير ال�شعور بالق َّوة والفاعلية يف
حياتنا ،وهو ما ُين�شِّ ط التوقُّعات التفا�ؤلية التي تعمل بدورها على خف�ض ال�شعور بال�ضغط واملحافظة
على ال�صحة النف�سية والبدنية.

كيف ن�ساعد �أطفالنا على التحكُّم يف الذات
ُيعد تعليم التح ُّكم يف الذات ودرء الرغبات واحد ًا من �أهم ال�سلوكيات التي ُيكن �أن يعلمها الآباء لأطفالهم ،لأنَّ هذه املهارات من �أهم مق ِّومات
ال�سعادة ال�شخ�صية والنجاح يف احلياة العملية م�ستقب ًال .بتعلُّم مهارة التح ُّكم يف الذات ،يتم َّكن الأطفال من اتخاذ القرارات املنا�سبة ،واختيار
البدائل املنا�سبة ،واال�ستجابة للمواقف ال�ضاغطة با�ستخدام �أ�ساليب �إيجابية .تتم َّيز القدرة على التح ُّكم
يف الذات �أي�ض ًا بت�أثريات ذات �أهمية كبرية يف حمايتنا من نقاط �ضعفنا .فعلى �سبيل املثال جند
احل�سا�سني من التع ُّر�ض لال�ستبعاد ي�شعرون بقلق �شديد من التهمي�ش فيتعاملون مع
الأ�شخا�ص َّ
�أ�صدقائهم و�شركائهم بطرق جتعلهم يتع َّر�ضون للنبذ بالفعل .بينما جند �آخرين يعانون من
نف�س احل�سا�سية جتاه النبذ ،ولك َّنهم قادرون على التحكم بهواج�سهم ومقاومة فكرة الإعراب
عن املخاوف ،فال ينجرفون نحو �أي �سلوك عدواين؛ لأنهم ميتلكون القدرة على التح ُّكم يف ردود
�أفعالهم ،وبذلك فهم ال يتخيلون النتئاج ال�سلبية عند تع ُّر�ضهم للتهمي�ش .وهذا يعني �أن ملهارة
التح ُّكم يف الذات ت�أثري ًا وقائي ًا ي�سمح له�ؤالء الأ�شخا�ص بالتعامل ب�شكل �أف�ضل مع م�شكالتهم
و�ضغوطهم وكل ما يجري حولهم.
فماذا يفعل الآباء مل�ساعدة �أبنهائم على تطوير قدرات التح ُّكم يف
الذات؟
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 -1خف�ض ال�شعور بال�ضغوط
املهم �إبقاء ال�شعور بال�ضغط يف م�ستويات منخف�ضة خالل فرتة
من ِّ
احلمل ،ويف ال�سنوات الأولى من ُعمر الأطفال الر�ضع؛ فمن املعروف � َّأن
التعر�ض ل�ضغط �شديد ولفرتات طويلة يف �سنوات الطفولة الأولى يكون
ُّ
ال�شدة يف
متو�سطة َّ
يتعر�ضون لعوامل �ضغط ِّ
مدمراً .فالأطفال الذين َّ
التعر�ض خلالفات متوا�صلة بني الوالدين  -و�إن تكن
عامهم الأول ،مثل ُّ
املخ عندما ي�سمعون �أ�صوات ًا غا�ضبة
�سلمية  -يعانون من ردود �أفعال يف ِّ
وهم ما بني النوم واليقظة .للحفاظ على م�ستويات ال�ضغط منخف�ض ًة عند
الر�ضع ،ف�إن �أول ما يجب على الوالدين فعله هو حماولة خف�ض
الأطفال َّ
ال�شعور بال�ضغط لديهم ،وخا�صة � َّأن هذا ال�ضغط يزداد دائم ًا عندما ُيرزق
هدئ وتتحكَّم يف ردود
الوالدان ب�أطفال .ونف�س هذه اال�سرتاتيجيات التي ُت ِّ
�أفعال نظام التحفيز جتاه الدوافع والإغراءات ،ويف حاالت التعر�ض للنبذ
يتم تطبيقها عند التعامل مع الأطفال يف حالة البكاء �أو عند حاجتهم �إلى
� ِّأي م�ساعدة كلَّ ب�ضع �ساعات.
بداي ًة من العام الأول ُيكن للوالدين
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الإلهاء ل�صرف
انتباه الطفل عن ال�شعور بالتك ُّدر والرتكيز
على املح ِّفزات والأن�شطة امل�سلِّية بد ًال من
ذلك .ومبرور الوقت يتعلَّم الطفل كيف
يتحكَّم يف انتباهه فيقل ال�شعور بالتك ُّدر
ب�إلهاء نف�سه  -وهذه هي اخلطوة الأولى يف
تطوير وظيفة الطاقة �أو القدرة التنفيذية
 وهنا يكون لتوجيه الوالدين لأطفالهمفائد ٌة كبرية يف هذه الفرتة االنتقالية.

هكذا يت ُّم ت�شكيل ا�سرتاتيجيات التحكُّم يف
الذات التي ُيط ِّورها الأطفال من جتاربهم مع
الوالدين منذ بداية حياتهم .فالآباء الذين
ي�أملون يف تربية �أبناء يظلُّون على ارتباط وثيق
بهم ،ولكنهم نف�س الوقت يط ِّورون مهارات
يح�سنوا
مالئمة للتحكُّم يف الذات ُيكن �أن ِّ
فر�ص جناحهم يف حتقيق هذا من خالل �ضبط
�سلوكياتهم اخلا�صة .ف�إذا كان الآباء يت أ�ثِّرن
يقدمون لهم الدعم
باحتياجات �أطفالهم؛ حيث ِّ
في�شجعون �شعورهم ومت ّتعهم
كلما دعت احلاجة ِّ

باال�ستقاللية ،فتكون فر�صهم �أف�ضل من الآباء
الذين يفرطون يف التحكُّم يف �أطفالهم ب�شكل
�سافر� ،أو الذين يركِّزون على احتياجاتهم
اخلا�ص ــة �أكرث م ــن احتيـاجـ ــات �أطفاله ـ ــم.
لتقوية �إح�سا�س الأطفال بكلٍّ من اال�ستقاللية
وامل�س�ؤوليـ ــةُ ،يكننـ ــا م�ساعدتهـ ــم يف بداية
ٍ
خا�صة
حياتهم على �إدراك � َّأن لديهم
خيارات َّ
بهم وحدهم ،و� َّأن لكلِّ خيار عواقبه :للخيارات
اجل ِّيدة عواقب ج ِّيدة ،وللخي ـ ــارات ال�س ِّيئـ ــة
عواقب غري ح�سنة.

 -2بناء الثقـــــــة
عدهم بجائزة م� َّؤجلة ،فيجب �أن نفي بوعودنا.
�إذا �أردنا �أطفالنا �أن ي�صبحوا م�ستعدِّ ين لت�أجيل ال�شعور بالر�ضا واال�ستمتاع الفوري عندما َن ُ
فعن طريق الوفاء بالوعود واال�ستجابة الحتياجات �أطفالنا ،ف�إ َّننا نبني ثقتهم بنا.

 -3كـــن منوذجـــ ًا ُيحتــــذى به
�أه ُّم ما ُيكنك فعله مل�ساعدة �أطفالك على
تعلُّم مهارة التحكُّم يف الذات هو �ضبط
م�شاعرك ب�أن تظ َّل هادئ ًا وحنون ًا معهم.
ت�ؤثِّر خ�صائ�ص و�سلوكيات الكبار على
ما يتعلَّمه ال�صغار ويحتذون به وينقلونه
�إلى الآخرين؛ فالأطفال يكت�سبون ويتبنون
معايريهم اخلا�صة من واقع م�شاهدتهم
و�إح�سا�سهم مبا يدور حولهم .فمن املهم
توجههم بها ،نف�س
�أن ُت�شكِّل املعايري التي ِّ
ال�سلوك الذي تتبناه �أنت �أي�ض ًا؛ فال يجوز �أن

تكون مت�شدد ًا معهم ومت�ساه ًال مع نف�سك مثالً.
�شكِّل يف ذاتك ما ترغب يف �أن ي�صبح �سلوك ًا
را�سخ ًا لدى �أطفالك .فكما يقوم الوالدان
والرموز الأخرى يف حياة الطفل بالتحكُّم يف
�أنف�سهم ،وكما يتعاملون مع ال�شعور بال�ضغط
والإحباط واالنفعاالت ،وبنف�س املعايري التي
ي�ستخدمونها يف تقييم �إجنازاتهم ،ومدى
تعاطفهم وت�أثُّرهم مب�شاعر الآخرين و�سلوك َّياتهم
و�أهدافهم وقيمهم وا�سرتاتيجياتهم الت�أديبية،
كل هذه عوامل ت�ؤثِّر على الطفل .هكذا يقوم

الوالدان بت�شكيل وتعليم الأطفال قائمة كبرية
من ردود الأفعال املحتملة جتاه عدد ال نهائي من
ويعدلون
التحديات ،والتي يختار منها الأطفال ِّ
على ما ينا�سبهم منها ،وما يعمل ل�صاحلهم
على مدار فرتة تطويرهم لردود الأفعال يف
حياتهم .لقد قام الباحثون بتو�ضيح الت�أثريات
القوية لهذه النماذج املوجودة يف حياة الطفل
ح َّتى يف التجارب ق�صرية الأجل التي مت تطبيقها
و�أثبتت �أن الأبناء هم يف البداية والنهاية �صنيعة
�سلوكيات وا�ستجابات الآباء.
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 -4غر�س بذور التفا�ؤل يف ذواتهم
النجاحات التي ُيحققها الأطفال يف �سنواتهم الأولى يف احلياة تزيد من ا�ستعدادهم وقدرتهم على اللحاق ب�أهدافهم ب�إ�صرار ،وتزيد من تطويرهم
للتو ُّقعات التفا�ؤلية بالنجاح وتغلُّبهم على الإحباطات وحاالت الف�شل والإغراءات التي �سيم ُّرون بها حتم ًا يف مراحل عمرهم الالحقة .وعلى
النقي�ض :الأطفال الذين يفتقرون �إلى املهارات الأ�سا�سية يف التح ُّكم بالذات وي�شعرون أ� َّنهم خارجون عن ال�سيطرة ،يت�شاءمون ب�ش�أن قدراتهم
ويجاهدون ملجرد احلفاظ على ال�شعور باحرتام الذات .فمن دون مهارات التح ُّكم يف الذات والتو ُّقعات التفا�ؤلية وجتارب جناح وم�ساعدة ودعم
الآخرين ،يقع الأطفال حتت �سيطرة نظام حتفيزهم اخلا�ص .و�إذا ما حدث هذا ف�إنهم يتوهون ،و ُيتعبون �آبا َءهم و َيتْعبون.

 -5م�ساعدتهم على �إدراك خياراتهم وعواقبها
املهم م�ساعدة الأطفال على امتالك خياراتهم و�إدراك عواقبها .وال مانع �أبد ًا من
لتقوية ح�س امل�س�ؤولية وممار�سة اال�ستقاللية من ِّ
ت�صرفوا بطريق ٍة
ا�ستخدام املكاف�آت لت�شجيعهم على الأخذ باخليار املنا�سب؛ حيث يحتاج الأطفال �إلى معرفة � َّأن ل�سلوكهم عواقب .ف�إذا َّ
هدامة فلن تكون العواقب ج ِّيدة .وهذا يعني �أنهم يجب �أن يعوا العالقة
ت�صرفوا بطريقة َّ
ب َّناءة ومبتكرة ف�ستكون العواقب ج ِّيدة .و�إذا َّ
الدائمة بني ما يفعلونه وبني ما يحدث لهم ليتمكَّنوا من تطوير هذا الإح�سا�س والتحكُّم يف �سلوكهم اخلا�ص.

 -6م�ساعدتهم على تطوير طرق التفكري
بد ًال من تر ُّقب ح�صول الأطفال على درجات عالية والت�صفيق لهم لكونهم «�أذكياء
للغاية» ،من املهم �أن ُنف ِّكر يف مواهبهم وقدراتهم وذكائهم و�سلوكهم االجتماعي ،لي�س
كانعكا�س لل�سمات املوروثة املت� ِّأ�صلة فيهم ،ولكن كمهارات وكفاءات ميكنهم �صقلها �إذا
بذلوا جهد ًا على م�ستواها �أو �أعلى منها.

 -7م�ساعدتهم على التعامل مع االنتكا�سات

ثم ت�شجيعهم على �إيجاد طرق ب َّناءة
من ِّ
املهم �أي�ض ًا م�ساعدة الأطفال على ا�ستيعاب وقبول فكرة �أنَّ التع ُّر�ض للف�شل هو جزء من احلياة والتعلُّمَّ ،
للتعامل مع مثل هذه االنتكا�سات ،وبذلك ي�ستم ُّرون يف املحاولة بد ًال من ال�شعور بالقلق والإحجام.

 -8تطوير مهاراتهم التنفيذية با�ستخدام الألعاب وبرامج الكمبيوتر
املهارات التنفيذية هي م�صدر الفعل والأداء وهي ُ�س َّلم التفوق واالرتقاء لدى الكبار وال�صغار على حد �سواء .الأطفال ذوي القدرات
التنفيذية العالية يبد�أون مبادرا ِتهم وحياتهم العملية م َب ِّكرين ،وال ينتظرون التعليمات لإمتام �أعمالهم �أو حتمل م�س�ؤولياتهم جتاه ما هو
مطلوب منهم .وعلى عك�س ال�شائع والذائع؛ ف�إن تكليف الأطفال ب�أعمال روتينية مبكرة ومتكررة ومتابعتهم يف تنفيذها على �أكمل وجه،
ت�شكل البذرة الأولى يف �إدارتهم لذواتهم ولكافة �ش�ؤون حياتهم.

منوذج للتحكُّم يف الذات وق َّوة الإرادة

م َّر الدكتور «والرت مي�شيل» بوقت ع�صيب
عند �إقالعه عن التدخني ،فقد بد�أ التدخني
يف �شبابه وح َّتى مع من ِّو ذكائه ومعرفته بذاته
مل ي�ستطع التوقُّف .وبعد قراءة تقرير مبكر
حول خماطر التدخني عام � ،1964أدرك
� َّأن التدخني ُيكن �أن يودي بحياته� .إال � َّأن
حماوالته للإقالع عن التدخني باءت بالف�شل.
كان يتمكَّن من التوقُّف َّثم  -مثل العديد من
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الأ�شخا�ص الذين يحاولون ك�سر العادة  -يعود
للتدخني مر ًة �أخرى .وقد ب َّرر هذه املحاوالت
امل�ستم َّرة ب أ�نَّها جز ٌء من �صورته ال�شخ�صية.
وعلى الرغم من �أّنَّه كان قد در�س وتعلَّم �أهمية
التحكُّم يف الذات للنجاح يف احلياة ،فلم يتمكَّن
من منع نف�سه من التدخني .فقد �أقنع نف�سه �أنَّه
متحكِّم يف ذاته بدرجة كبرية ل َّأن التدخني ُيبقيه
هادئ ًا ومتزن ًا ومركز ًا ،و� َّأن هذه امل�ضاعفات

ال�سلبية التي ع ِلم ب�ش�أنها لن ت ؤ� ِّثر عليه كثري ًا.
ظ َّل يحاول الإقالع عن التدخني ويعاين حتى عام
 1969عندما ر�أى رج ًال م�صاب ًا ب�سرطان الرئة
يف كلية الطب يف جامعة «�ستانفورد» ،وكان �صدره
مك�شوف ًا ور�أ�سه حملوق ًا مع وجود عالمات ()X
باللون الأخ�ضر يف جميع �أنحاء ج�سمه حيث ُت�شري
�إلى املناطق التي �ستخ�ضع للعالج الإ�شعاعي،
وهنا �أدرك الدكتور «مي�شيل» �أنَّه يخدع نف�سه.

ومنذ تلك اللحظة ويف ِّ
كل م َّرة �أراد فيها �أن يدخن �سيجارة (ك َّل ثالث دقائق
تقريب ًا ،وفق ًا حل�ساباته) ،كان ي�ستح�ضر �صورة ذاك الرجل يف عقله .كتب
الدكتور «مي�شيل» وا�صف ًا جتربته فقال« :لقد قمت بتغيري القيمة املو�ضوعية
مقزز ًا» ،ومل
لل�سجائر؛ فقد انتقلت من كونها �شيئ ًا �أ�شتهيه �إلى كونها �شيئ ًا ِّ
ُيدخِّ ن منذ ذلك احلني �أبد ًا .ويف عام  1989أُ��صيب مي�شيل مبر�ض يف
املف�ضلة لديه �أ�سهل
املعدة ،فوجد � َّأن «الإقالع» عن تناول الوجبات ال�سريعة َّ
بكثري من الإقالع عن التدخني .وتذكَّر الأمر قائ ًال« :كان وقت ًا مذه ًال حيث
اكت�شفت ماذا يحدث عندما يكون هناك حت ُّول داخلي تلقائي يف قدراتنا
على التحكم يف ذواتنا» ،و�أ�ضاف« :لقد كان تغيري ًا مفاجئ ًا حيث حت َّولت
املعجنات وال�سندوي�شات
الأ�شياء التي كنت �أع�شقها طوال حياتي  -مثل ِّ
واملعكرونة � -إلى �سموم يرف�ضها عقلي».

كتب مشابهة:

The Willpower Instinct

How Self-Control Works, Why It
Matters, and What You Can Do to Get
More of It
By Kelly McGonigal. 2013

يت�صرف بع�ض الأذكياء بغباء؟
ملاذا
َّ

الأ�شخا�ص الذين ميتلكون القدرة على التحكُّم يف الذات ويف مقاومة
�إغراءات معينة ،قد ال ميلكون نف�س القدرة �أو احلافز للتحكُّم يف الذات
عندما يتعر�ضون لإغراءات �أخرى .ف�أن يكون ال�شخ�ص واعي ًا وجدير ًا
بالثقة يف موقف ما �أو جانب من حياته ،فهذا ال يدل على مت ُّتعه بالق َّوة يف
جميع املواقف واملجاالت �أي�ض ًا .ومن ثم ف�إن قدراتنا على التحكم يف ذواتنا
تتفاوت من �شخ�ص �إلى �آخر ،ومن طبيعة �إغراء �إلى �آخر؛ بنا ًء على نقاط
قوتنا من ناحية ،واخلربات والطريقة التي ن�ش�أنا عليها يف �صغرنا من ناحية
�أخرى .وهذا هو ال�سبب الذي يجعل بع�ض الناجحني وامل�شهورين يرتكبون
�أخطاء �سلوكية تثري اال�ستهجان لأنها مل تكن متوقعة منهم .احلل الوحيد
لهذه املع�ضلة من واقع جتربة الدكتور «مي�شيل» هو تخيلهم لأنف�سهم وهم
يواجهون َمن حولهم و�أي�ض ًا �أنف�سهم ،يف حال انك�شفت �أخطا�ؤهم �أو حدث
انهيارهم .نعم بع�ض الأذكياء يخطئون ،لكن الأقوياء والأ�سوياء والأ�صحاء
وي�ص ِّححون م�سارا ِتهم.
الذين يعون دورهم وذواتهم ،يتغريون َ

احلم�ض النوويُ ،ن�ش ِّكله و ُي�شكلنا

�أظهرت جتارب «املار�شملو» عرب العقود اخلم�سة املا�ضية � َّأن اجلينات
الوراثية واحلم�ض النووي ( )DNAي�ش ِّكالن �أهمية ،ولكن ما يت ُّم تن�شيطه
وما ال يت ُّم تن�شيطه منهما يعتمد علينا وعلى تن�شئتنا �إلى حد كبري .ما
نفعله ونفكِّر فيه ومن ُّر به ك�أ�شخا�ص ،وم�ستويات ال�ضغوط التي نتع َّر�ض
لها والعادات التي نكت�سبها والأخطاء التي نرتكبها وال�سموم التي
ن�ستن�شقها والأ�شياء التي نفعلها ون�شعر بها  -وكل الطرق التي نقود بها
م�شاعرنا ون�ضبط بها �إيقاع حياتنا  -ت�ؤثِّر على �أدائنا وبقائنا وتكويننا
للحم�ض النووي الذي يعود و ُي َك ِّوننا .فبغ�ض النظر عن جيناتنا وتكويننا
وحظنا الف�سيولوجي عند والدتنا ووالدة �أبنائنا ،يبقى �أمامنا الكثري من
اخليارات وامل�ساحات التي متكننا من �إحداث نقالت وحتوالت جذرية
يف حياتنا وحياة �أبنائنا ،لأن ال�سعادة �صناعة والنجاح فطرة مكت�سبة
و ُم َر َّكبة .فلننظر عرب نافذة املالحظة الزجاجية �إلى �أبنائنا وهم
يقاومون الإغراءات ،و�إلى �أنف�سنا عرب مر�آة الذات ،ونحن ن�ساعدهم
و�أنف�سنا على ابتغاء �أف�ضل اخليارات و�سلوك �أح�سن امل�سارات.

Kidding Ourselves

The Hidden Power of Self-Deception
By Joseph T. Hallinan. 2014

The Power of Habit

Why We Do What We Do in Life and
Business
By Charles Duhigg. 2014
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ﻢ َوا ْﻟ َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺔ أَ ْﻗ َﻮى
" ِإ ﱠن ا ْﻟ َﻘ َﻠ َ
ﻴﺮ ﻣِ ْ
ـﺮى "
ـﻦ أَ ﱢ
ِﺑ َﻜ ِ
ـﺜ ٍ
ي ُﻗ ﱠ
ـﻮ ٍة أُ ْﺧ َ
اﻟﺴ ُﻤﻮّ ﱠ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم
ﺤ ﱠﻤﺪ ِﺑﻦ ر ِ
ﺻ ِ
َ
اﻟﺸﻴْ ُﺦ ُﻣ َ
ﺎﺣ ُ
ﺐ 
ﺑ َ
ﻢ وَ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ،
ِﻬ ِﺬهِ ا ْﻟ َﻤ ُﻘﻮ َﻟ ِﺔ ﻳُﺮْ ِ
اﻣ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُ
ِﻢ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َِﺔ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺳ ُﻤﻮ ه دَ ﻋَ ﺎﺋ َ
ﺳﻲ ُ
اﻣ ِﺔ وَ ِﻗﻮَ ُ
ﺴ َﺘ َﺪ َ
َ
َ
ﻄﻮ ِر ا ﱠﻟ ِﺬي ا ْﻧ َ
وَ ُﻫ َﻤﺎ ر ََﻛﺎﺋ ُِﺰ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻄ َﻠ َﻘ ْ
َاﺷﺪ آل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ

ﻮس ﱠ
وَ ا ْﻟ َﻬﺎدِ َﻓ ُﺔ ِإ َﻟﻰ َﻧ ْ
ﻻ ْﺑﺘ َ
ﺸﺮِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﺛ َﻘ َ
َض
اع وَ ا ِ
اﻟﺸﺒ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ا ْﻟ ِﺈﺑ َْﺪ ِ
َﺎب ﺑ َِﻐﺮ ِ
ِﻜﺎ ِر ِﻓﻲ ُﻧ ُﻔ ِ
ﻃﺮِ ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َُﺔ وَ ًﻏﺎ َﻳ ُﺘ َﻬﺎ ا ِ
ِإ َ
ﻻ ْزدِ َﻫﺎ ُر وَ اﻟﺮﱠ َﺧ ُ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم َﺗ ْﻬ ِﺪ ُ
ف
َات وَ ا ْﻟ َﺒﺮ ِ
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ِإ ﱠن ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎدَ ر ِ
َاﻣ َﺞ ا ﱠﻟﺘِﻲ أَ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺘ َﻬﺎ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ
ﺎت َﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ َﻠﻰ ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑ َﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإ ْﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
َ
ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﻴﻦ اﻟ ﻠ َﻐ ِﺔ ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣ َﻜﺎ َﻧﺘ َ
ِﻬﺎ َﻟ َﺪى
ﻜ
ﻤ
ﺗ
ﻢ
أ
،
ﺔ
ﺎﻓ
ﻘ
اﻟﺜ
ﻜ
ﻔ
ﻟ
ِﺎ
ﺑ
ﺎت
ﻌ
ﻤ
ﺘ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﺮِ وَ
ِ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠ َ
وْ دَ ﻋْ ِ وَ ْ
َات وَ ﱠ
َﺎل ا ْﻟ َﻘﺎدِ َﻣ ِﺔ  ،وَ َﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﺜ َﻘ َ
ض اﻟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎجَ ا ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ ﱢي ِﻟ ْﻠ َﺤ َ
ﺎت ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺘﻠ ًِﻔ ِﺔ ،
ﺎﻓ ِ
ﻀﺎر ِ
ا ْﻟ َﺄ ْﺟﻴ ِ
ِﻚ ﻋَ ْﺒ َﺮ ﻋَ ﺮْ ِ
ﺎق ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ َ
ﻴﻞ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻤﺒ ِْﺪﻋِ َ
ﺿ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺈ َ
ﻄﻮ ِر
ﻴﻞ وَ إِﻋْ َﺪادِ ِﺟ ٍ
ﺎﻓ ِﺔ ِإ َﻟﻰ َﺗ ْﺄ ِﻫ ِ
ﻴﻦ َﻗﺎدِ ٍر ﻋَ َﻠﻰ دَ ْﻓ ِﻊ ا ْﻟ ُﺄ ﱠﻣ ِﺔ ِﻟ ﱢﻠ َﺤ ِ
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ﻲ.
ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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