ٍ
ثـوان...
في

والهام�شي
ال�ضروري
ما بني
ِّ
ِّ

لكي ي�ستطيع الإن�سان �أداء دور فاعل
وم�ؤثر� ،سواء يف احلياة االجتماعية �أو
املهنية ،عليه الإحاطة ببع�ض قواعد
و�آداب التوا�صل مع الآخرين .قد
ي�ستطيع الفرد و�ضع �أف�ضل اخلطط
وحتديد �أهدافه بدقة وترتيب الأولويات
التي حتقق هذه الأهداف ،ولكن يف النهاية ال ميكن �أن يتم الإجناز �إال
مبعاونة الآخرين ،وهنا تربز �أهمية التوا�صل والتفاعل الب َّناء مع املحيطني
بنا .ولهذا يجب علينا حت�سني قدراتنا على التوا�صل وتبادل املعلومات ب�سهولة
وو�ضوح ومبختلف الو�سائل حتى نعزز عالقتنا مع املحيط الذي نعي�ش فيه
مما ي�ساهم يف حتقيق �أهدافنا ب�صورة �أكرث كفاءة .
واليقت�صر مفهوم التوا�صل على الكالم واحلديث مع الآخرين ،بل الأهم هو
الطريقة التي يتم بها �إي�صال الفكرة واملعلومة ،فهناك حكمة �شهرية تقول
“اليهم ماذا قلت ،بل الأهم كيف كنت تبدو حني قلته” وهنا جتدر الإ�شارة
�إلى الأهمية التي متثلها بع�ض العوامل يف عملية التوا�صل ،مثل لغة اجل�سد
وو�ضعيته ونربة ال�صوت ،وكلها عوامل تك�شف عن احلالة الذهنية يف حلظة
معينة و ُت َك ِّون االنطباع الذي نر�سله �إلى الآخرين.
بني يديكم دفعة جديدة من مبادرة كتاب يف دقائق ،ت�سلط ال�ضوء بطريقة
مبا�شرة وغري مبا�شرة على ثقافة فن التوا�صل ،حيث ي�ستعر�ض امللخ�ص
الأول طريقة توا�صل مبتكرة يف احلياة املهنية ،حيث يرى امل�ؤلف �أن التوا�صل
ب�أ�سلوب طرح الأ�سئلة قادر على حتفيز املوظفني وت�شجيعهم على طرح
حلول مبتكرة ترتقي ب�أداء عمل امل�ؤ�س�سة ككل .ولكي ينجح هذا الأ�سلوب يف
التوا�صل يتوجب على القادة من مديرين ور�ؤ�ساء �أق�سام �إتقان فن طرح
الأ�سئلة ،فالكيف هنا �أهم من الكم ،حيث �إن الأ�سئلة املنا�سبة وامللهمة من
�ش�أنها �أن ت�شجع الطرف الأخر على تقدمي �إجابات ب َّناءة قادرة على تطوير
بيئة عمل حمفزة.
�أما ملخ�ص الكتاب الثاين فيتناول جزئية مهمة يف التوا�صل مع الأخرين،
وهي �إدارة الوقت وترتيب الأولويات .يناق�ش الكتاب �ضرورة التوا�صل عرب
التحكم يف اختياراتنا وعدم االجنراف وراء تنفيذ �أجندات وخطط الآخرين،
وذلك عرب حتديد الأولويات واكت�ساب مهارة فرز ما هو جوهري و�أ�سا�سي
عما هو هام�شي و�أقل �أهمية.
ويتحدث �آخر ملخ�صات الدفعة اجلديدة من مبادرة كتاب يف دقائق ب�صورة
مبا�شرة عن التوا�صل الهادئ يف حياتنا االجتماعية .وي�ؤكد الكتاب على �أن
التوا�صل ال�سلمي قائم على جتنب النمط الهجومي واالنتقادي و�إطالق
منهج
ِ
الأحكام واتباع �أ�سلوب توا�صل يعزز قيم االحرتام ومراعاة الآخرين.
والبد �أن نتذكر دائم ًا �أن التوا�صل عملية متبادلة بني طرفني �أو �أكرث ،مما
يعني �أن الإن�صات اجليد هو جزء ال يتجز أ� من �أي عملية توا�صل ناجحة.

جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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نعي�ش اليوم ع�صر ًا مزدحم ًا مبئات امله َّمات
�شدة ان�شغالنا
وامل�س�ؤوليات .وعلى الرغم من َّ
وكرثة �أعمالنا التي ت�ضغط على �أدائنا ،وتع ُّدد
ُ
ن�ستقبل
التزاماتنا التي تُك ِّبل �سرعتنا ،ف إ�نَّنا ال نفت�أ
ونوافِ قُ على املزيد من االلتزامات واملواعيد
النهائية من دون �أن ي�س�أل ك ٌّل منا نف�سه “هل ما
�ضروري حق ًا؟ هل �أريد فع ً
ال �أن �أق�ضي وقتي
�أفعله
ٌّ
هكذا؟ هل �أ�ستثمر جمهودي ومواردي يف الأن�شطة
ال�ضرورية؟” هذه هي الأ�سئلة التي يطرحها على
نف�سه ك ُّل من يبحث عن حياة حافلةٍ بالإجنازات،
وك ُّل من يعي �أنَّه ي�ستطيع  -حق ًا � -أن َ
يعي�ش
من دون �أن ُيك ِّبل نف�سه مبزيدٍ من امله َّمات غري
ال�ضرور َّية.
لكن �إجناز “ال�ضروري” ال يعني �أن نقول “ال”
�أكرث ،وال �أن نق ِّلل من �أعداد ر�سائلنا الإلكرتونية،
وال �أن ن�أخذ درو�س ًا �إ�ضافي ًة يف �إدارة الوقت ونحن
ال جند يف وقتنا مت�سع ًا لها� .إمنا يعني �أن نت َّع َلم
كيف نرتِّب خياراتِنا املتاح َة �أمامنا ،لكي ت�صبح
�أولوياتنا �أولى ،ولكي ن�ضع الأهم قبل املهم دائم ًا.
أ�سا�سي من
اجلوهري وال
ي ِّكننا الرتكيزُ على
ِّ
�إذ مُ َ
ِّ
التَّح ُكم يف خياراتنا ،بد ًال من �أن َ
نرتك الآخرين
يتحك ُّمون بنا تبع ًا ملا متليه �أجنداتُهم ورغباتهم.

هل ف َّكرت �إالم �سي�ؤول احلال وكيف �ست�سري الأعمال لو ق�ضت املدار�س على االلتزامات التي ال طائل من ورائها ،وا�ستبدلت بها م�شروعات مه َّمة
هدرة لوقت َّ
موظفيها وجمهودهم ،وا�ستبدلت بها �أوقا ًتا يق�ضونها يف التفكري
حت ِّقق تغيري ًا �إيجابي ًا يف املجتمع؟ وماذا لو �ألغت ال�شركات االجتماعات املُ ِ
إبداعي وتنفيذ الأفكار امللهمة التي ي�ستمتعون بها؟ ماذا لو تو َّقفنا عن �شراء املزيد من الأ�شياء ،وق َّررنا  -بد ًال منها � -أال ن�شرتي �أو نكدِّ َ�س �أ�شيا ًء
ال ِّ
أ�شخا�ص ال نعرفهم �أو ال نح ُّبهم؟ هل تخ َّيلت كيف �ستكون نتائجك لو تو َّقفت عن التظاهر باالن�شغال
ال ُ
أموال ال منلكها ،لنث َري � ِ
نحتاجها ،ب� ٍ
إعجاب � ٍ
أهم الأ�شخا�ص يف حياتك؟!
باعتباره مقيا�س ًا للنجاح والأهمية؟ ماذا لو ا�ستثمرت جمهودك يف الت�أ ُّمل ،واال�ستماع ،واال�ستمتاع بوقتك مع � ِّ

ُهم هو من يفعـلُ امله َِّم
امل ُّ
“�سامي” مدير جدير يف �شركة مرموقة تغيرَّ ت �إدارتها فج�أة.
َ
ويحتفظ مبكانه ومكانته
يثبت جدارته �أمام ر�ؤ�سائه اجلدد
ولكي َ
بني زمالئه ،كان يوا ِفقُ من دون تر ُّدد �أو تفكري على جميع املهام
التي ُيك َّلف بها .ونتيجة لذلك ،كان يق�ضي يومه ك َّله �أو ُج َّله؛ متن ِّق ًال
إح�سا�سه
من اجتماع �إلى �آخر ،حماو ًال �إر�ضاء اجلميع .ومع ت�صاعد � ِ
بال�ضغوط ،تراجع �أدا�ؤه وتدهورت جودة عمله .فقد كان من�شغ ًال
ب�أداء املهام الثانوية والفرعية ،حتى مل يعد �أدا�ؤه مر�ضي ًا ال لنف�سه
ممن كان يحاول جاهد ًا،
وال لر�ؤ�سائه وال لزمالئه وال لأي �أحد َّ
�إر�ضا َءهم.
ق َّرر “�سامي” ا�ست�شارة �أحد املد ِّربني الإدار ِّيني ال�شخ�ص ِّيني الذي
ن�صحه �أال ي�ؤدي �سوى الأعمال التي يعتربها �ضروري ًة بنا ًء على
َ
يتجاهل َّ
عمل �آخر ُيطلب منه .اتَّبع
تقييمه اخلا�ص لها ،و�أن
كل ٍ
�سامي هذه الن�صيحة ،وبد أ� يق ِّيم طلبات الآخرين بنا ًء على معيار
مهم بالن�سبة �إليه“ :هل ما يطلبونه م ِّني هو �أه ُّم �شيء يجب
�أن �أ�ستثم َر فيه وقتي وجمهودي ومواردي الآن؟” وبف�ضل قدرته
االنتقائية والتقييمية ،ا�ستطاع �أن يو ِّفر كثري ًا من الوقت واجلهد،
مر ِّكز ًا جهده على �أن يبدع ويقدِّ م �أف�ضل �أداء لديه ،من دون �أن
ي�شتِّت نف�سه وموارده وطاقته بع�شرات امل�شروعات يف نف�س الوقت.
يحاول �أن َ
َ
نف�سه
باخت�صار :بد ًال من �أن
يفعل كل �شيءَ ،
منح َ

املهام ال�ضرورية فقط ،وكان هذا وحده كفي ًال ب�أن
الفر�صة لي�ؤدي َّ
حما�سه ويرف َع وتري َة �أدائه.
ُيعيد �إليه َ
مل يعاقبه مدي ُره ،ومل يتذ َّمر منه زمال�ؤه .بل على العك�س ،نظر ًا
�إلى �أ َّنه ك َّر�س وقته وجهده للم�شروعات امله َّمة وذات القيمة
امل�ضافة �إلى م�ؤ�س�سته ،بد�أ اجلميع يحرتمونه ويقدِّ رون جمهوده
در�س يف حياته:
أهم ٍ
�أكرث من �أيِّ وقت م�ضى .وتع َّلم بذلك � َّ
“مبج َّرد �أن تتو َّق َف عن حماولة عمل ِّ
كل �شيء ،وعن حماولة
إ�سهامات �إيجابي َة ،وت�ستثم َر
�إر�ضاء اجلميع� ،ست�ستطيع �أن تقدِّ َم �
ٍ
الوقت واجلهدَ .
يف �أمو ٍر ت�ستح ُّق َ

�إدارة الإرادة
لطاملا �أعطينا قيم ًة �أكرب للجانب الظاهري يف عملية االختيار (�أي:
َ
والعميق
اخلفي
اجلانب
خيارا ُتنا يف �صورتها النهائية) ،وجتاهلنا
َ
َّ
(�أي� :سلوكياتنا التي تحُ دِّ د اختياراتنا) .ورغم �أ َّنه من ال�سهل �أن
تخ�سر خيارا ِتك ،فال ميكنك �أبد ًا �أن تخ�سر قدرتك على االختيار� ،أو
مبعنى �أدق� :إرادتك الذاتية يف �إدارة التزاماتك وم�س�ؤولياتك .ومع
هذا ،كثري ًا ما ُنغ ِفل هذا الأمر ب�سبب ما � َ
أطلق عليه العاملان “مارتن
كت�سب” �أو العجز الإرادي
�سيلجمان” و“�ستيف ماير” ا�سم “العجز املُ َ
خالل �إجرائهما لتجاربهما املخربية على احليوانات وبني الب�شر.
كتاب في دقائق

2

 uو�ضعا املجموعة الأولى يف قف�ص ،وقاما بتعري�ضها ل�صدمة
كهربائية ،ولكن كان �أمام هذه الكالب ز ٌّر ت�ستطيع ال�ضغط عليه
لإيقاف ال�صدمة.

1
ق�سم
يف �إحدى التجارب َّ
“�سيلجمان” و“ماير”
الكالب �إلى ثالث
جمموعات:

2
3

قف�ص �آخر يحتوي على نف�س الز ِّر،
 uو�ضعا املجموعة الثانية يف ٍ
وقاما بتعري�ضها لنف�س ال�صدمة الكهربائية ،ولكن االختالف
مما جعل
الكالب عاجز ًة عن عمل �أيِّ
�أن الزِّ َّر مل يكن يعملَّ ،
َ
�شيء لإيقاف ال�صدمة.
ُ uو ِ�ض َعت املجموعة الثالثة يف قف�ص من دون تعري�ضها لأيِّ
�صدمات كهربائية.

�صندوق كب ٍري يحتوي على فا�صل خ�شبي يف الو�سط.
الكالب يف
َّثم و�ضع العاملان
ٍ
َ
�صدمات كهربائية ،على عك�س اجلانب الآخر،
�صدر
كان �أحد جانبي ال�صندوق ُي ِ
ٍ
ال�صدمات الكهربائية �أو التي مل
ثم حدث �أمر عجيب؛ فالكالب التي �أوقفت
ِ
لل�صدمات مطلق ًا يف التجربة الأولى� ،سرعان ما قفزت َ
الفا�ص ِل
تتع َّر�ض
فوق ِ
ِ
اخل�ش ِّب ِّي وانتقلت �إلى اجلانب الآخر ،وهو اجلانب الآمن� .أ َّما الكالب التي كانت
عاجز ًة عن الت�ص ُّرف يف اجلزء الأول من التجربة ،فلم تفعل �شيئ ًا .هذه الكالب
مل تتك َّيف مع الو�ضع اجلديد ،ومل تفعل �أيَّ �شي ٍء لتتج َّنب ال�صدمات الكهربائية،
لل�صدمات وحتتملها .وهذا هو
لأ َّنها ظ َّنت �أ َّنها لي�س لديها خيا ٌر غري �أن تتع َّر�ض
ِ
“العجز املكت�سب” الذي تتع َّلمه ك ُّل الكائنات؛ غري الإيجابيني من بني الب�شر
الذين يق ِّررون �أن يق ِّرروا ،فال ُيلزمون �أنف�سهم �إال مبا َيل َزم.
يكت�سب بع�ض بني الب�شر العج َز �أو “التبلُّد الإرادي” يف الإدارة
ولكن ميكن �أن
َ
ُ
نالحظ ذلك يف كث ٍري من بيئات العمل .فعندما يعتقد
وبالطريقة نف�سها .ونحن
َّ
املوظفون �أنَّ جمهودهم يف العمل ال ي�ضيف قيم ًةَّ ،
يتلخ�ص ر ُّد فع ِلهم يف �أحد
�أمرين:
ً
ً
 uي�ستقيلون علنيا ويغادرون �أو داخليا ويتظاهرون �أ َّنهم يعملون؛ رغم تواكلهم
وتو ُّقفهم متام ًا عن املحاولة ،ناهيك عن التم ُّيز والإبداع.
� uأو يفعلون العك�س متام ًا ،فيدمنون العمل ويزيدون ن�شاطهم وي�ضاعفون
جمهودهم ،ويقبلون كل ما ُيك َّلفون به ويحاولون �أن يفعلوا ك َّل �شيء .قد ال
ُ
ال�سلوك عجز ًا مكت�سب ًا للوهل ِة الأولى ،ولكن �إذا ما ت�أ َّملته عن
يبدو هذا
كل املهام وحمل ِّ
كثب ،ف�سرتى �أنَّ الهو�س ب�أداء ِّ
كل الأعباء ،هو غطا ٌء و�ستا ٌر
�سلبي نا ٍجت عن اعتقادهم �أ َّنهم ال ميلكون خيار ًا �سوى املوافقة.
ُّ
ذهني ٍّ
لتوج ٍه ٍّ
فبد ًال من حتدِّ ي �أنف�سهم ،وحتويل ال�ضغوط �إلى �إجنازات ،يلزمون �أنف�سهم
أنف�سهم وال يالحظون �أ َّنهم ال ُي ِبدعون.
مبا ال يلزم ،و ُيج ِهدون � َ
�صحيح �أنَّ االختيار لي�س �أمر ًا �سه ًال� ،إال �أ َّنه منبع الطاقة الإيجابية و�أ�سا�س
النجاح .لكي تنجح ،عليك �أن تختار حتى ال ترتك ما ال يلزم يتح َّكم يف حياتك
ويفر�ض عليك �أولوياتك.
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ال�سالبـــــــــــة
مــن الكثـرة َّ
�إلى القِـلَّة الغا ِل َبة
تط َّرقنا يف �أعداد �سابقة �إلى “مبد�أ باريتو” الذي يطالب
بتحقيق  %80من النتائج بـ %20من املوارد .لقد
تو�سع “جوزيف جوران” ،وهو �أحد �أ�ساطني �إدارة
َّ
اجلودة ال�شاملة يف تطبيق القانون و�س َّماه “قانون الفئة
الغالبة” بعدما ر�أى أ� َّنه ميكن حت�سني اجلودة بالتخلُّ�ص
قليل من العيوب التي ت�شوب �أيَّ �شيء .فا�ستعان
من ٍ
عدد ٍ
بفريق ياباين ،حيث كانت �سمعة اجلودة اليابانية يف
معنى جديد ًا لعبارة
احل�ضي�ض ،فنجح يف �أن يعطي ً
(�ص ِنع يف اليابان) بتوجيه جهود الفريق نحو حت�سني
ُ
“ما يلزم” حت�سينه ،بد ًال من �إعادة اخرتاع املنتج.
فبف�ضل الرتكيز على اجلودة ال�ضرورية �أو “الالزمة”
�أ�صبحت اليابان ق َّوة اقت�صادية عمالقة.
كثريون م َّنا ال يرتقون �إلى م�ستويات �أعلى لأ َّنهم
م�شغولون يف ِّ
كل �شيء .الناجحون حق ًا مي ِّيزون بني ما هو
�ضروري وبني ِّ
كل �شيء �آخر .حدِّ د التزاماتك ال�ضرورية،
امللزمة” ،و�ستجد نف�سك ترتقي بحياتك
�أو “�ضرورياتك ِ
املهنية وال�شخ�صية يف قفزات متتاليات.

ال �أحد يح�صل دائم ًا على كلِّ �شيء
ما مل نتقبل واقع احلياة بكل ما فيها من احتماالت ومبادالت،
ف�سنظل نختار الهام�شي تلقائي ًا ،بد ًال من ال�ضروري منهجي ًا
وق�صدي ًا .هذا ما تثبته جتربة �إحدى �شركات الطريان التي
ِ
ا�ستطاعت �أن حتقق الكثري من الأرباح بف�ضل تطبيقها مبد�أ
“ال�ضروري �أو ًال” ،وقيامها بر�سم خط فا�صل بني ما هو جوهري
وبني ما هو هام�شي .فقد ق�صدت ال�شركة ما يلي:
� uإطالق رحالت طريان مبا�شرة ،بد ًال من ت�سيري رحـالت �إلــى
كل مكان.
 uعدم تقدمي وجبات على منت الطائرات ،بد ًال من رفع الأ�سعار
لتغطية التكاليف.
 uال�سماح للم�سافرين باختيار مقاعدهم بعد �صعودهم على منت
الطائرة ،بد ًال من حتديد �أماكن خم�ص�صة لهم م�سب ًقا؛ فمن
يح�ضر �أو ًال يخترَ ْ �أو ًال.
 uتقدمي درجة �سفر �سياحية فقط ،بد ًال من �إقناع امل�سافرين
باحلجز على الدرجة الأولى التي كثري ًا ما تبقى بع�ض
مقاعدها فارغة.
مل تتم هذه املبادالت بال�صدفة ،و�إمنا باالختيار ،فتح َّول ُكـ ٌل منها
�إلى ا�سرتاتيجية مدرو�سة على اعتبار �أن الأولية الأولى هي تخفي�ض
التكاليف .ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو� :أمل تفكر هذه ال�شركة يف
املخاطر التي قد تنجم ،مثل ا�ستبعاد امل�سافرين الذين يرغبون يف
نطاق �أو�سع من الرحالت �أو �شراء الوجبات الباهظة؟ بالت�أكيد،
ولكنها حدَّدت هدفها �أو ًال واختارت املهم بالن�سبة لها لكي تختلف
عن املناف�سني ،وت�ستهدف امل�سافرين الذين ي�ضعون ال�سعر على ر�أ�س
�أولوياتهم.
واجهت ال�شركة هجوم ًا حاد ًا يف البداية من اخلرباء واملهتمني
ب�صناعة ال�سفر على اعتبار �أنه ال �أحد ي�ستطيع تنظيم رحالت
طريان مبا�شرة ،من دون �أن يقدم وجبات ،مهما كانت التذاكر
زهيدة الثمن ،ولكن بعد م�ضي ب�ضع �سنوات فقط ،الحظ املناف�سون
زيادة �أرباح هذه ال�شركة اجلريئة التي اختارت الرتكيز على
ال�ضروريات ،ثم بد�أوا يقلدونها ويتبعون منهجها.
ت�ضحي
باملقابلُ ،طلب من مديرة �إحدى امل� َّؤ�س�سات �أن ِّ
بـ( )13م�شروع ًا من �أ�صل ( ،)18لرت ِّكز على تعظيم العائد
عام واحد .وحني عجزت
من خم�سة م�شاريع لزم �إجنا ُزها يف ٍ
هي وفريقها عن اختيار امل�شاريع اخلم�سة� ،أ�ص َّرت على
تنفيذ ِّ
كل �شيء يف نف�س الوقت .مل ت�ستطع حتديد �أولوياتها
ت�شتيت جهود فريقها
فانتهى بها ا َملطاف �إلى الف�شل ب�سبب
ِ
ومواردها.

�سبب �صعوبة االختيار .فالت�ضحي ُة ب�أيِّ
من ال�سهل �أن َ
نفهم َ
�شيءٍ تنطوي دائم ًا على خيارين مرغوبني مثل:
إجازات �أكرث؟
 uهل تريد راتب ًا �أكرب �أم � ٍ
 uهل �ستعمل ب�سرع ٍة �أم بكفاءة؟
عندما يفا�ضل النا�س العاديون بني �أمرين يريدونهما
مع ًا ،ف�إ َّنهم كثري ًا ما يختارون االثنني ،وهذه هي مع�ضلة
االختيار بني “ال�صحيح” و“ال�سهل”� ،أو بني “الأذكى”
و“الأحلى”� ،أو بني “اجلديد” و“املفيد” ،مع أ� َّنهم يدركون
أهم” قبل “املهِ ِّم”.
�أنَّ
َّ
“اجلوهري” قبل “املظهريِّ ” و�أنَّ “ال َّ
أهم ،ويقولون
باملهم من �أجل ال ِّ
�ضحون ِّ
�أ َّما الناجحون ف إ� َّنهم ُي ُّ
“ال” لكثري من الفر�ص التي تبدو غري قابل ٍة للرف�ض.

احل�ضور بالغياب
كلُّنا نحتاج م�ساح ًة نت� َّأمل فيها مكاننا لنم ِّيزَ الأعمال
القليل َة امله َّمة من الأعمال الكثرية الهام�شية .ل�سوء احلظ
ُ
منتلك هذه امل�ساحة
�أ َّننا يف ع�صرنا �سريع الإيقاع ال
جنتهد لإيجادها ومتهيدها .على الرغم
تلقائي ًا ،وعلينا �أن
َ
من �أنَّ امل�شتَّتني ينجرفون وراء �آخر فكرة تتباد ُر �إلى
عقولهم ،وي�ستجيبون �إلى �آخر ر�سالة �إلكرتونية و�صلتهم،
ف�إنَّ الف َّعالني يع�شقون الرتكيزَ ويختارون بعناية.
الوقت
رت �أ َّنك م�شغول ،فب�إمكانك تخ�صي�ص ِ
مهما ت�ص َّو َ
واملكان لتف ِّكر بهدوء ،بعيد ًا عن م�شاغل عملك املعتادة.
�ص “جيف ويرن” املدير التنفيذي
على �سبيل املثالِّ :
يخ�ص ُ
يف “لينكد�إن” – �ساعتني يومي ًا للتفكري الإبداعي.
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�إنَّها ممار�س ٌة ب�سيطة بد أ� يط ِّبقها عندما الحظ � َّأن
اجتماعات العمل املتتالية ترتكه منهك العقل واجل�سد،
وغري قادرٍ على التفكري يف حلولٍ ور�ؤى جديدةٍ  .يف هذه
يخ�ص�صها لنف�سه ،ي�ستطيع �أن ِّ
يفكر يف
امل�ساحة التي ِّ
الأ�سئلة اجلوهرية :كيف �سيكون حالنا بعد ثالث �أو
خم�س �سنوات؟ كيف نط ِّور منتج ًا رائع ًا و ُنل ِّبي حاج ًة
لن�س َّد الفجو َة التناف�سية؟ فهو
غري متو ِّفرةٍ للعمالء ُ
ليعيد �شحن طاقاته حينما ي�ضط ُّر
ي�ستثم ُر هذه امل�ساحة َ
�إلى لعب دور القائد ودور العميل ودور املهند�س املبتكر.

فوائد اللعب
 uي�ؤ ِّدي اللعب �إلى تو�سيع نطاقات اخليارات املتاحة
وي�ساعدنا يف ر�صد الفر�ص والإمكانات التي ال
لننجح
ثم عقد الروابط التي ما كنَّا
نراها من دونهَّ ،
َ
يو�س ُع مدار َكنا و�آفا َقنا،
يف ربطها من دونه .وهو ِّ
ويجع ُلنا �أك َ
حتدي افرتا�ضاتِنا الكامن ِة
رث قدرةٍ على ِّ
وتق ُّبل الأفكار غري املج َّربة.

نحن جمبولون على اللعب
اللعب للرتفيه هو � ُّأي �شيءٍ منار�سه من �أجل اال�ستمتاع ،ال
باعتباره و�سيلة �إلى غاية .وعلى الرغم من �أ َّنه يبدو ن�شاط ًا
ثانوي ًا ،ف�إ َّنه يف الواقع ٌ
�ضروري لأ�سباب عديدة .فللعب
ن�شاط
ٌ
قدر ٌة على حت�سني جميع جوانب حياتنا ب�شكل ملحوظ،
بدء ًا من ال�صحة ،ومرور ًا بالتعليم وتوطيد العالقات بني
الأفراد ،وو�صو ًال �إلى االبتكار .كما �أنَّ له دور ًا مهم ًا م�ؤ ِّثر ًا يف
يو�سع عقولنا بطرقٍ
املخِّ وقدرته على الت�أقلم والإبداع ،وهو ِّ
ت�ساعدنا على ا�ستك�شاف احلياة من حولنا بنظرة غري
تقليدية ،فن�ستلهم �أفكار ًا جديد ًة �أو نرى �أفكار ًا قدمي ًة يف
عجب �أن تكون الأوقاتُ التي ن�شع ُر خاللها
�ضوء جديد .ال َ
واالن�سجام واال�ستمتاع ،وت�ش ِّكل � َ
أف�ضل ذكرياتنا،
باحليوية
ِ
هي تلك التي نق�ضيها يف اللعب.
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 uاللعب عالج لل�ضغوط ،وهذا �أمر بالغ الأهمية ل َّأن
ال�ضغوط �إلى جانب أ�نَّها عد ٌّو للإنتاجية ،ف�إنَّها
ت�ستطيع �أن تث ِّبط �أجزاء املخ املرتبطة بالإبداع
واال�ستك�شاف .فال�ضغوط ِّ
تن�شط اللوز َة املخية ،ذلك
اجلز ُء من املخِّ امل�س� ُ
ؤول عن حتريك امل�شاعر ،كما
�أنَّها توقِ ف ن�شاط ُ
احل َ�ص نْي ،وهو ذلك اجلز ُء املخِّ ُّي
امل�س� ُ
ؤول عن الوظائف املعرفية ،فتكونُ النتيج ُة �أنَّنا
�صاف.
نعجز عن التفكري
بذهن ٍ
ٍ
إيجابي على الوظائف التنفيذية للمخِّ ،
 uللعب �أث ٌر �
ٌّ
َ
وتنظيم
وترتيب الأولويات،
التخطيط،
والتي ت�شمل
َ
َ
والتفوي�ض ،واتخاذَ
املواعيد ،والقدر َة على التن ُّب�ؤ،
َ
َ
معظم املهارات
والتحليل؛ �أي باخت�صار:
القرارات،
ُ
تنفيذي يريد �أن
بد من �أن يتقنَها � ُّأي م�س�ؤولٍ
التي ال َّ
ٍ
يتف َّوق يف عمله.

ر�أ�س مالك احلقيقي
�أف�ضل ميزة منلكها ون�ستطيع �أن ن�سهم بها ب�شكل
�إيجابي ومثمر يف عاملنا هي “�أنف�سنا”� .إن مل
ن�ستثمر يف �أنف�سنا (ونعني بذلك �أج�سادنا وعقولنا
ندمر الو�سيلة
و�أرواحنا وم�شاعرنا) ،ف إ�نَّنا ِّ
نتقد َم ونتف َّوق� .أحد
الوحيدة التي ن�ستطيع بها �أن َّ
�أكرث الطرق �شيوع ًا لتدمري هذه امليزة هي �أال
ن�أخذَ ق�سط ًا وافر ًا من النوم .لو �سمحنا بذلك،
ف�ستخو ُر قوانا ،ويتباط أُ� �أدا�ؤنا .يجب �أن ِّ
نخطط
ب�شكل ا�سرتاتيجي لإدارة �أنف�سنا مثلما نفعل يف
أنف�سنا
�إدارة �أعمالنا وم� َّؤ�س�ساتنا .علينا �أن ْ
ن�ض ِب َط �إيقا َع حياتنا ،ومنلأَ � َ
بالوقود والطاقة الإيجابية التي ِّ
متكننا من احلرك ِة والأداءِ بن�شاط.
ينظر امل�شتَّتون واملتظاهرون باالن�شغال �إلى النوم باعتباره عبئ ًا
�آخر والتزام ًا �إ�ضافي ًا يف جدول �أعمالهم املزدحم ب�آالف املهامَّ � .أما
َّ
املنظمون ،فريون النوم فطر ًة الزم ًة مل�ساعدتهم يف تقدمي �أف�ضل
خ�ص�صون للنوم م�ساح ًة كافي ًة يف جداول �أعمالهم
�إ�سهاماتهم .ولهذا ُي ِّ
ب�شكل َّ
منظ ٍم ومتع َّمد كي ي�ستطيعوا تقدمي الكثري وحتقيق املزيد .وهم
عندما يدافعون عن هذه امليزة �إنمَّ ا ِّ
ميكنون �أنف�سهم من ممار�سة
ثري من الطاقة والإبداع ي�ستم ُّدون
حياتهم اليومية اعتماد ًا على خمزونٍ ٍّ
منه طاقتهم وقت احلاجة.
واف من النوم ي�ضاعف
لقد �أثبتت الأبحاث � َّأن احل�صول على قِ ْ�س ٍط ٍ
�إنتاجيتنا وقدراتنا العقلية .ال�سبب يف ذلك � َّأن عقولنا ال تنام معنا
عندما ننام ،بل هي تبد�أ عم َلها احلقيقي ،فتقوم مبعاجلة املعلومات التي
وتعيد ت�شكيلها .وعندما ن�ستيقظ ،تكون
وترتجمها
جمعتها طوال اليوم،
ُ
ُ
للتو�صل �إلى
عقولنا قد عقدت رواب َِط ع�صبي ًة جديدةً ،فتم ِّه ُد الطريقَ
ُّ
حلولٍ جديدةٍ ومبتكرة.
النوم ممنوع ًا يف م� َّؤ�س�ستك �أو يف حياتكِّ ،
ففكر فعلي ًا وجدي ًا
ف�إذا ما كان ُ
يف تقدمي مبادرةٍ للت�شجيع على النوم� ،أو حتى القيلولة �أو ممار�سة
الريا�ضة خالل �ساعات العمل .ف�إن اعتربت هذه الأفكا َر جمنون ًة،
يخ�ص العمل والتي ت�شمل قدر ًة �أكرب
فتذكَّر
َ
فوائد النوم العديد َة فيما ُّ
على االبتكار والإنتاج ،وتقليل الإجازات املر�ضية ونفقات العالج ،وما
لذلك من ت�أثري على الطاقة الإيجابية ومتكني امل� َّؤ�س�سة من املناف�سة.
اقرتاح
الفوائد يف االعتبار ،فلن جتد �صعوب ًة يف تقدمي
و�ضعت هذه
�إذا
َ
َ
ٍ
�إلى مديرك وو�ضع النوم �ضمن ال�سيا�سات التنظيمية يف بيئة العمل.
�سات عديد ٌة ملوظفيها ب�أن ي�أتوا مت�أخِّ رين
فعلى �سبيل املثال :ت�سمح م� َّؤ�س ٌ
�إلى العمل بعد �سهرهم يف الليلة ال�سابقة على م�شروع مهم .فقادة تلك
الب�شري هي م�س�ألة جوهرية
امل� َّؤ�س�سات يعلمون � َّأن حماي َة ر�أ�س مالِهم
ِّ
وتنم عن الثقة وحت ُّمل امل�س�ؤولية.
و�أ�سا�سية ُّ

و�ضـــوح الهـــدف
ُي َّق ِّ�صر الطريــــــق
و�ضوح الهدف ي�ساعد املرء يف �أداء عمله
ب�سهولة وتركيز .احلقيقة �أنَّ احلافز
والتعاون بني �أفراد الفريق يرتاجعان يف
غياب هدف وا�ضح ي�سريون نحوه ،مما
ُي�شعِرهم بالتخ ُّب ِط وال�ضغوط والإحباط،
ويجعلهم ي�ض ِّيعون الوقت ،و ُيهدِ رون املوارد،
ويبددون املجهود؛ ك ُّل ذلك
ويخ�سرون املالِّ ،
مهام هام�شية ال َ
طائل من ورائها.
يف �سبيل َّ
العك�س من ذلك ،عندما يت َِّ�ضح
ويكون
ُ
ُ
الهدف �أمامهم ،حيث يزدهرون ويحقِّقون
وجوهر ٌّي
وري
ِ
�أف�ضل �أداء لهم فيما هو �ض ُر ٌّ
أ�سا�سي.
و�
ٌّ
وهناك منطان �سلوكيان �شائعان يربزان
عندما تفتق ُر ف ُ
ِرق العمل �إلى الهدف
الوا�ضح:
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ين�صب جمهود الفريق
 uاملداهنة :يف هذه احلالة
ُّ
ثم احت�ضان مديرهم .وبد ًال
ثم اهتمام َّ
على الفوز بانتباه َّ
من تكري�س وقتهم وجهدهم لتحقيق الإجنازات ،ف�إنَّهم
يوجهون ُج َّل طاقتهم نحو الأالعيب ،حني يحاولون �أن
ِّ
ويكرروا �أفكار
يبدوا �أف�ضل من زمالئهم� ،أو �أن يتبنَّوا ِّ
مديرهم .ونحن نفعل مثل هذا يف حياتنا اخلا�صة
ري يف احلياة من دون هدف ،ف�إنَّنا
�أحيان ًا .فعندما ن�س ُ
ُنهدر الوقت واملال
واجلهد يف حماولة للظهور مبظهرٍ
َ
� َ
أف�ضل من الآخرين ،ونبالغ يف تقدير قيمة �أمورٍ
فخم� ،أو
هام�شيةٍ مثل امتالك �سيارةٍ فارهةٍ �أو منزلٍ ٍ
حتى �أ�شيا َء غري ملمو�سة مثل عدد متابعينا على مواقع
التوا�صل االجتماعي .وكنتيجة لذلكُ ،نهمل �أن�شط ًة تُعترب
الوقت مع العائلة والأ�صدقاء� ،أو
�ضروريــ ًة لنا ،كق�ضاءِ
ِ
االعتناءِ ب�صحتنا.
وا�ضح ،ي�سعى
هدف
 uامل�صالح ال�شخ�صية :من دون ٍ
ٍ
معظم النا�س �إلى ما يحقِّق م�صالحِ َ هم ال�شخ�صي َة
ق�صري َة الأجل ،من دون �أن يدركوا مدى ت�أثري �أن�شطتهم
يف امل�صلحة العظمى طويلة الأجل لفريقهم وم� َّؤ�س�ستهم
ثم لهم �شخ�صي ًا .فعندما يعمل الأفراد
وجمتمعهم ،ومن َّ
ري من الأن�شط ِة وامل�صالح املختلف ِة
يف فرق ،ف� َّإن الكث َ
نتائج �إيجابية.
ُ
تت�ضارب ،فال ُي ْثمر جمهود الفريق عن َ

“ال” كلمة ب�سيطة ونتائج �إيجابية
معظم النا�س ال ُي ِّحبون �أن يقولوا “ال” وال �أن ي�سمعوها .فنحن
ُ
نخاف �أن نف ِّوت فر�صة ال ُتع َّو�ض� ،أو �أن نثري امل�شكالت� ،أو �أن
التوا�ص ِل الإن�ساين� ،أو �أن ُنحرج �أو ُنح ِب َط �شخ�ص ًا
ِ
نهدم ج�سو َر ُ
نحرت ُمه ونح ُّبه .ورغم �صعوبة رف�ض طلبات النا�س ،ف�إنَّ العجز
عن عمل ذلك ميكن �أن يف ِّوت علينا فر�ص ًا �أكرب و�أهم.
7

كتاب في دقائق

�ستيفن كويف ()2012 - 1932
كان ِّ
ري القيادة ال�شهري “�ستيفن
املفك ُر الإدا ِّري وخب ُ
كويف” وابنته البالغ ُة من العمر  12عام ًا ِّ
يخططان منذ
�شهور لرحلةٍ عائليةٍ يق�ضيانها وحدهما يف مدينة “�سان
ري ح�سب اخلطة املو�ضوعة،
فران�سي�سكو” .كانت الرحل ُة ت�س ُ
�إلى �أن �صادف “كويف” �صديق ًا قدمي ًا مل يره منذ �سنني.
دعا ال�صديق “كويف” وابنتَه �إلى غداءٍ يتناولون فيه
�أ�شهى الأطعمة البحرية يف مطعم ط َّبقت �سمعتُه الآفاق.
�أجاب “كويف”“ :هذا رائع!” ف�أ�صيبت ابنته بخيبة الأمل،
أحالمها حول
ِ
الذهاب �إلى املالهي وتناولِ
وتبخَّ رت � ُ
حتب
خا�ص ًة و�أنَّها مل تكن ُّ
املث َّلجات التي ت�شتهر بها املدينةَّ .
الأطعم َة البحرية ،وتخ َّيلت كم �ست�شعر بامللل ال�شديد وهي
تُن�صت مكره ًة �إلى �أحاديث فيل�سوفني وخبريين عامليني
طوال الليل ،و�أين؟! يف مدينة الفرح واملرح .بيد � َّأن �أباها
ثم تابع“ :غد ًا بالت�أكيد ،ولي�س هذه الليلة ،ف�أنا
قال “ال”َّ ،
وابنتي على موعد مع املالهي والآي�س كرمي!”
ا�شتهر “كويف” بكتابه الأكرث مبيع ًا والأ�شهر“ :العادات
يكتف بن�شر مبادئ االلتزام بالأولويات،
ال�سبع”؛ فهو مل ِ
بل كان ي�ست�شعرها يف داخله ويعي�شها .بالن�سبة �إلى كثريين
ممن
منَّا ،قد يبدو قرا ُره منطقي ًا و�سه ًالَّ .
لكن هناك �آخرين َّ
�سيقبلون دعو َة هذا ال�صديق من قبيل املجاملة� ،أو لكي ال
يف ِّوتوا فر�ص ًة نادر ًة حلوار فكري عميق ،مع �صديقٍ قدمي يف
نحدد �أولوياتِنا
جند �صعوب ًة يف �أن ِّ
مطعم عريق .فلماذا �إذن ُ
ٍ
التي تهمنا يف اللحظة احلا�سمة؟ الإجابة ب�سيطة ،وهي
نحدد ما ال�ضروري يف منظورنا .ويف هذه احلالة
أ�نَّنا مل ِّ
أدوات و�أ�سلحةٍ نداف ُع فيها عن جوهر غاياتناَّ � .أما
نكون بال � ٍ
حمددين ووا�ضحني ،ي�صبح الأمر بني �أيدينا،
عندما نكون َّ
وهام�شي.
�سطحي
وك� َّأن كل جيو�ش العامل حتمينا مما هو
ٌّ
ٌّ

عالقاتنا بالآخرين ،فنوافق ب�شكل تلقائي ،ومن دون تفكري
إح�سا�س بال�سعاد ِة عندما ُن�س ِعد �أحدهم �أو
متو ِّقعني �أن يغمرنا �
ٌ
نل ِّبي رغبا ِته.

وهناك �سبب �آخر وراء �صعوب ِة اختيار ما هو �ضروري يف اللحظة
طري من احلرج االجتماعي.
احلالية والعاجلة ،وهو خوفنا ال ِف ُّ
لأنَّ بني الب�شر جمبولون على ُح ِّب التوا�صل مع الآخرين .فمنذ
َ
وقبائل من
جماعات
�آالف ال�سنني ،عندما كان النا�س يعي�شون يف
ٍ
ال�ص َّيادين وجامعي الثمار ،كان بقا ُء جن�سنا مرهون ًا باالندماج
االلتزام ِّ
بكل ما يتو َّقعه الآخرون م َّنا مل يعد
والتوا�صل .ورغم �أنَّ
َ
إح�سا�س حمفور ًا داخلنا.
م�س�ألة حياة �أو موت ،فلم يزل هذا ال
ُ
ف�سواء دعانا �صدي ٌق �إلى الغداء �أو ك َّلفنا مدي ٌر مبه َّم ٍة ما ،ف�إنَّ
طلب م َّنا تثري �إح�سا�سنا بالذنب وبعدم
جمرد فكرة رف�ضنا ملا ُي ُ
نريد �أن نخ ِّي َب � َ
نريد �أن نخ�س َر
أمل �أحد ،وال ُ
االرتياح ،لأ َّننا ال ُ

بيد �أنَّ هذه امل�شاعر ت�ش ِّو ُ�ش �أذهاننا ،فال ن�ستطي ُع االختيا َر بني
ثم نندم لدقائقَ معدودات ،وبني �أن نقول “نعم”
�أن نقول “ال” َّ
ُ
ال�سبيل الوحيد للخروج
ونندم لأيام �أو �أ�سابيع �أو حتى ل�سنوات.
من هذا الفخِّ هو �أن نتع َّلم كيف نقول “ال” ب�صرامة ولباقة ،لأ َّننا
بعد �أن َ
ُ
�سنكت�شف �أنَّ خماو َفنا من �إيذاء الآخرين �أو
نفعل ذلك،
النا�س يحرتموننا الآن �أكرث.
�إغ�ضا ِبهم كان مبالغ ًا فيها ،و�أنَّ
َ

كيف تقول “ال” بلباقة
 uعندما َيط ُلب منَّا الآخرون �شيئ ًا ،ف�إنَّنا نخلط بني الطلب كعمل
وبني عالقتنا ال�شخ�صية بهم .وعندما نف�صل بني الأمرين،
وا�ضح و�سليم ،ومنتلك اجلر�أة الكافية
نتم َّكن من اتخاذ قرارٍ
ٍ
لنبوح مبا يدور يف ال�صدور.
بو�ضوح و�أدب من دون ا�ستخدام
 uهناك طرقٌ عديدة للرف�ض
ٍ
“كنت �أو ُّد ذلك ،ولكنَّني م�شغو ٌل
كلمة “ال” مبا�شرةً ،مثل:
ُ
جد ًا”.
َ
مقابل
النا�س يبيعون �شيئ ًا – فكرةً ،وجه َة نظرٍ � ،أو ر�أي ًا –
 uجميع
ِ
يجع ُلك �أقدر على
احل�صولِ على وقتك� .إدرا ُكك ملا يبيعونك ْ
حتديد ما �إن كنت �ست�شرتي منهم �أم ال.
ُ
يح�صل عليه ،قد يكون ر ُّد فِ عله
طلب �أحدهم �شيئ ًا وال
 uعندما َي ُ
الفوري هو اال�ستياء �أو الإحباط �أو حتَّى الغ�ضب .هذا الأثر
ُّ
ٌ
إيجابي �أق ُّل و�ضوح ًا،
ولكن الأثر ال
لبي
معروف ومتوقَّعَّ ،
َ
ال�س ُّ
َّ
إح�سا�س
وهو �أنَّه مبج َّردِ زوال ت�أثري اال�ستياء� ،س َيح ُّل حم َّله ال
ُ
باالحرتام .عندما ن�ص ُّد الآخرين ب�صرامةٍ واحرتام ،ف�إنَّنا
ني و�أنَّهم مه ُّمون ،ولكن �أهدافَنا
�إنمَّ ا ن� ِّؤكد لهم � َّأن وقتَنا ثم ٌ
وغاياتِنا الكربى �أهم.

م�شكلتهم لي�ست م�شكلتك
كانت “�سارة” َّ
موظف ًة جمتهد ًة يف عملها ،لدرجة �أ َّنها وجدت نف�سها
فج�أة تجُ ِّهز لزفافها يف الوقت الذي كانت جت ِّهز فيه عر�ض ًا تقدميي ًا
الجتماع جمل�س �إدارة م� َّؤ�س�ستها الذي �سينعقد قبل زفافها بثالثة
�أ�سابيع .فعملت َ
العر�ض قبل املوعد،
فر َغت من �إعداد
ِ
ليل نهار حتى َ
ولتكر�س الأ�سابي َع القادم َة للتجهيز لزفافها .كان مديرها �سعيد ًا لأ َّنها
ِّ
املحدد ،وكانت هي �أك َرث �سعاد ٍة وهي
انتهت من العر�ض قبل املوعد َّ
تتف َّر ُغ للتخطيط لزفافها خالل املدة املتبقية.
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َّثم و�صلتها ر�سال ٌة عاجل ٌة من مديرها يطلب منها �إجنا َز م�شرو ٍع �آخر مهم .ورغم
�أ َّنها َ
�سنوات عملها الطويلة معه ،مل تر ُف�ض له طلب ًا قط ،بل عملت مئات
خالل
ِ
ال�ساعات خارج وقت عملها لتنفيذ كل ما يطلب منها ب�إتقان ،لك َّنها مل ترتدَّد هذه
املرة ،وردَّت ِّ
بكل �صراح ٍة و�صرامة“ :ال” .اختارت �أال تعتذ َر و�أال ت ِّربر موق َفها ،بل
قالت بب�ساطة“ :لقد َّ
خططت لهذا اليوم ،وعملت لي ًال ونهار ًا من �أجله ،و�أراين
�أ�ستح ُّق ك َّل دقيق ٍة فيه؛ �أنا �آ�سفة”
َّثم حدثت مفاج�أة �أخرى ،حني رف�ض زميلها ورديفها تلبية طلب املدير ،مما
ا�ضط َّره �إلى العمل على امل�شروع العاجل وحدَه �أ�سبوع ًا كام ًال ،ومل يكن �سعيد ًا
عيوب الطريق ِة التي يدير
بذلك .ولكن بعد ما عانى و�أنه َكه العمل الطويل� ،أدرك َ
والنتائج
بها فريقه ،و�أدرك �أهمية �أن يعمل بنظام ،مو�ضح ًا للفريق ك َّل تو ُّقعاته
َ
التي عليهم حتقيقها .لك َّنه ظ َّل ممت َّن ًا لـ “�سارة” لأ َّنها �ساعدته على ر�ؤية الأمور
من زاوية جديدة .فعندما و�ضعت حد ًا فا�ص ًال بني عملها وحياتها� ،أتاحت للجميع
االحرتام والتقدير.
فر�صة للتغيري والتطوير ،وقد فعلت ذلك ب�أ�سلوب �أك�سبها
َ

نعمة الروتني الإيجابي
يعترب الروتني التنظيمي والإيجابي من الو�سائل
الف َّعالة يف التخلُّ�ص من العقبات وامل�ش ِّتتات
والهام�شيات .فعندما ن�ضع لأنف�سنا روتين ًا يحمي ما
هو �ضروريٌ والز ٌم لنا ،ف�إ َّننا �سنن ِّفذه تلقائي ًا ،ولن
يوم لإعادة ترتيب
ن�ضط َّر �إلى بذل جهد �إ�ضايف ك َّل ٍ
�أولوياتنا.

معظمنا يعرف �أنَّ الو�سائل التكنولوجية قد �ألغت احلدود بني العمل والعائلة،
وحالي ًا مل تعد هناك �أي حدود يحرتمها الآخرون فيما يتع َّلق بوقت العمل ووقت
الأ�سرة .ولكن ما ال يالحظه كثريون هو �أنَّ امل�شكلة لي�ست فقط �أنَّ هذه احلدود قد
اختفت ،بل �أنَّ العمل قد َّ
تخطى حدوده وتع َّدى على نطاق العائلة .من ال�صعب �أن
جند �صاحب �شركة يتقبل جميء َّ
موظفيه ب�أوالدهم �إلى العمل ،ومع هذا فهو يتق َّبل
ب�صدر رحب �أن يعمل َّ
موظفوه حتى وقت مت� ِّأخر من الليل �أو �أن ينجزوا امل�شروعات
امله َّمة يف عطلة نهاية الأ�سبوع.
ال ننكر �أنَّ و�ضع حدود فا�صلة بني العمل والأ�سرة قد يك ِّلفك كثري ًا .فلي�س معنى �أنَّ
الأمر جنح مع “�سارة” �أ َّنه �سينجح دائم ًا مع �أي �شخ�ص �آخر .كان من املمكن �أن
تخ�سر “�سارة” عملها .ومع هذا ،ف�إنَّ عدم ال�صدِّ وو�ضع احلدود �سيك ِّلفك �أكرث:
�سيك ِّلفك قدرتك على اختيار ما هو �ضروري يف حياتك ..وما يلزمك الآن .بالن�سبة
�إلى “�سارة” ،كان فوزها باالحرتام يف عملها وتخ�صي�ص وقت لعائلتها هو �أهم
�شيء ،ولهذا كان هذان هما الأمران اللذان و�ضعتهما على قمة �أولوياتها .تذ َّكر
�أ َّنك �إن مل ت�ضع بنف�سك حدود ًا ،ف�ستتداخل جميع جوانب حياتك بع�ضها مع بع�ض.
بل والأ�سو�أ من ذلك �أ َّنه رمبا ت�صبح هناك حدود بالفعل ،ولكنَّ الآخرين هم من
�سي�ضعونها لك.
9
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عندما نك ِّرر ن�شاط ًا ما ،ف�إنَّ خاليا ِّ
املخ تعقد
َ
روابط ع�صبي ًة جديدة .ومع التكرار ،تقوى هذه
الروابط ،وي�سهل على ِّ
املخ تن�شيطها .فعندما نتع َّلم
كلم ًة جديدة ،ف إ� َّننا نك ِّررها �أكرث من مرة وعلى
فرتات متفاوتة حتى نتقنها .ولكي نتذ َّكرها الحق ًا،
الروابط الع�صبي ِة �إلى �أن
�سنحتاج �إلى تن�شيط ذات
ِ
ن�ستخدم الكلمة يف نهاية املطاف ب�سهول ٍة وتلقائي ٍة
من دون جمهود.
تتح�سن قدر ُتنا على تنفيذ الأعمال ال�ضرورية
َّ
ً
بالتكرار واملمار�سة ،متاما َ
مثل قدراتنا الأخرى.
تذ َّكر � َأول م َّر ٍة ا�ضطررت فيها �إلى �أداء مه َّمة
جديدة يف عملك .يف البداية كنت ت�شعر بالتو ُّتر
واحلرية ،وكان املجهود الذي تبذله يف الرتكيز
متار�س نف�س املهمة
ي�ستنزف ك َّل طاقتك .وما �إن
َ
مرار ًا وتكرار ًا حتى تنتا ُبك الثق ُة بنف�سك ،و ُي ْ�ص ِبح
ب�شكل � َ
وبرتكيز
أف�ضل و�أ�سر َع
بو�س ِعك �أدا�ؤها ٍ
ٍ
ْ
وجمهود �أقل.
ٍ

م�شغولون وغري منتجني
حتديد �أولوياتنا التي ته ُّمنا يف اللحظة الراهنة ال يتعلقُ ب�أداء
املهم من الأعمال .كما ال يعني
املزيد من الأعمال ،و�إنمَّ ا ب�أداء ِّ
�أن ن�ؤدي �أعما ًال �أقل ملجرد �أ َّننا م�شغولون ،بل يعني �أن ن�س َتثمِ ر
نقوم بال�ضروري فقط ونتم َّكن
وقتَنا وجهدَ نا ومواردَنا بحكم ٍة لكي َ
من تقدمي �أف�ضل ما لدينا وما يخدمنا؛ نحن و�أهلنا وم� َّؤ�س�ساتنا
ومن حولنا .فالدر�س ال�ضروري هنا هو أ� َّننا �إن مل نحدِّ د �أولويا ِتنا
ب�أنف�سنا ،ف�سي�أتي من ُيحدِّ دها لنا ،رغم ًا ع َّنا.
هام�شي� ،سنتم َّي ُز
�ضروري وبني ما هو
مبجرد �أن من ِّيزَ بني ما هو
ٌّ
ٌّ
ُ
ونكت�شف �أ َّننا ف َّعالون وخمتلفون و�أي�ض ًا متم ِّيزون .فبينما يقول
اجلميع “نعم” لكل �شيء� ،سنقول “ال” لأكرث من �شيء ،وال نقول
ُ
“نعم” �إال للعمل َّ
ين�شغل
والهدف اجلوهريِّ  .وبينما
ال�ضروريِّ
ِ
جذب انتباه العامل� ،سن�صم ُد نحن
كثريون بالأ�ضواء ،حماولني َ
نلعب �أدوارنا اجلوهري َة واحل َيو ِّية،
ورا َء الكوالي�س منتظرين �أن َ
وهي �أدوا ُر التم ُّيز والبطولة .وبينما يعي�ش ُم َ
حتت
النا�س َ
عظ ُم ِ
كام الفو�ضى� ،سنرت َّبع نحن على ق َم ِم �أعمالنا،
ال�ضغوط وبني ُر ِ
فخورين ب�إجنازا ِتنا وحم ِّققني لذوا ِتنا .وكما قال �أحدهم يف ر�ؤيته
للقيادة والت�أثري والتنوير“ :هناك من َي ْ�صعدون الق َّم َة لرياهم
العا ُمل ،وهناك من ي�صعدونها ليرَ َ وا العا َمل”.
المؤلف:
متخصص في إدارة الذات والتفكير اإليجابي والذكاء االجتماعي.
جريج مخيون :استشاري ومؤلف
ِّ
مؤسسات عالمية منها“ :أبل” و”جوجل” و”لينكدإن”.
يُد ِّرب
َّ
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“�إن مل ُن ِّ
حدد �ضروريا ِتنا و ِ
ننجز
�أولويا ِتنا بوعينا ومع �سبق
الإ�صرار وال ُّ
رت�صد ،ف�إنَّ نا نختار �أن
ُلزم
نعي�ش على الهام�ش ونحن ن ِ
�أ َ
ـلزم لنُ ِ
نف�سنا مبا ال َي َ
نجز ما ال
يجب �أن ُي ْن َجز”.

جريج مخيون

