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ثوان...
في
ٍ
االهتمام باملعرفة ،وتل ُّم ِ�س دورِها
مع
ت�صاعدِ
ُ
ِ
امل�ستقبل،
وا�ست�شراف
املجتمعات
رقي
ِ
ِ
ِ
ِّ
املحوري يف ِّ
ً
ِّ
َّ
وحر�صا منا على مواكب ِة كل ما هو جدي ٌد يف
َ
ت�شمل �أعدادنا هذا
عا ِمل املعرفةِ ،فقد ر�أينا �أن
امل�ستقبل ،حيث
جماالت قراء ِة
كتب يف
ال�شهرثالثة ٍ
ِ
ِ
طروحات
م َّر َد
بحوث
نتاج
ٍ
ٍ
َ
تتم َّيزُ ب�أنها ُ
وجتارب علم َّي ٍة وتطبيق َّيةٍ ،ولي�ست ُ َ
جتارب فرد َّيةٍ.
نظر َّي ٍة �أو
َ
كتابنا الأول بعنوان« :اال�ست�شراف اخلارق :فن وعلم قراءة امل�ستقبل» ت�أليف
ٍّ
كل من فيليب تيتلوك ،ودان جاردنر .وهو نتاج ممار�سة ميدانية ُع ِر َفت با�سم
«م�شروع التنب�ؤات الدقيقة» �شارك فيها �آالف املتطوعني الختبار مدى قدرة
ثم ا�ست�شراف امل�ستقبل وا�ستح�ضاره
الإن�سان على تو ُّقع ما ميكن �أن يقع ،ومن َّ
َ
اال�ست�شراف اجل ِّي َد ال
ب�سرعة .يعر�ض الكتاب ر�ؤي ًةجديدةً ،وي�ؤكد على �أنَّ
برجميات متقدمة �أو طرقٍ �سحر َّيةٍ ،بل هوعمل َّي ٌة ممنهج ٌة
يتط َّل ُب ا�ستخدام
ٍ
عدة ،وو�ضع االحتماالت ،والعمل
تقوم على جمع الأدلة واملعلومات من م�صاد َر َّ
يف فريق ،واالعرتاف بالأخطاء� -إن حدثتُ -ث َّم تعديل خطة العمل .ولهذا
ف�إنَّ الكتاب يعر�ض طريق ًة وا�ضح ًة وف َّعال ًة لتطوير �أ�ساليبنا يف اال�ست�شراف
امل�ستقبلي يف مناحي احلياة كافة.
� َّأما الكتاب الثاين فهو« :املبادئ ال�سبعة للزواج الناجح :دليل عملي للعالقات
الزوجية الإيجابية» ت�أليف الدكتور جون جومتان ،واخلبرية نان �سيلفر،
ويعر�ض فيه الكاتبان خال�صة درا�سات �أكادميية وميدانية ،وخربات عملية
وا�ست�شارية يف التعامل مع الأزواج ،ومالحظة العوامل التي تدفع زواجهم �إلى
النجاح �أو الف�شل،كما ي�سوق عدد ًا من املبادئ واال�سرتاتيجيات للتعامل مع
أ�س�س م�شرتكة بني الزوجني
أر�ض و� ٍ
اخلالفات الزوجية بفاعلية ،وكيفية �إيجاد � ٍ
للو�صول �إلى م�ستوى �أعلى من املودة وال�سعادة العائلية.
�أما الكتاب الثالث فهو للدكتورة «تينا �سيليج» الأ�ستاذة يف جامعة «�ستانفورد»
َي العا َمل» ،وهو من الكتب القليلة يف
«حرر �أفكا َرك و َد ْع َها ُتغ ِّ ُ
وهو بعنوانِّ :
وتطرح ر�ؤي ًة جريئ ًة تُ�ساعدنا على �إطالق روح
منحى عمل ّي ًا،
االبتكار التي ت�أخذ
ُ
ً
تعريفات مركز ًة ملفاهيم اخليال،
ريادة الأعمال لدينا .فبعد �أن ُت َقدِّ ُم امل�ؤلفة
ٍ
ِّ
ٌّ
والإبداع ،واالبتكار ،والريادة ،تو�ضح كيف ي�ؤثر كل منها يف املراحل الأخرى.
طوات وا�ضح ًة ال�ستثمار اخليال ،وتوليد الأفكار ،واالبتكار ،وت�ؤكد
ثم ُت َقدِّ ُم ُخ ٍ
على �أنَّ االبتكار  -وهو املرحلة الثالثة يف �سل�سلة الإبداع – هو م�صدر الريادة؛
فكما �أنَّ االبتكار يتبع الإبداع ،ف�إن الريادة تنبع من دوافع ابتكار َّية داخل َّية،
وهذه �إ�ضافة علمية مل تطرحها كتب االبتكار من قبل.
ولأننا نحتاج �إلى مهارات عملية و�شخ�صية عديدة ملواكبة التغريات املت�سارعة
يف كل مناحي احلياة ،ومن َث َّم التغلب على التحديات اليومية ،واغتنام
الفر�ص الريادية واال�ست�شرافية ،ف�إنَّ من يقر�أ �أعداد «كتاب يف دقائق» بتعمق
ودقيق بني كتا َب ْي «اال�ست�شراف
رفيع
هذا ال�شهر ،ف�سي�شعر بوجود ٍ
ٍ
خيط ٍ
و»حرر �أفكارك»�،إذ ميكننا توظيف دورة االبتكار مبراحلها الأربع
اخلارق»ِّ ،
َ
أ�س�س ا�ست�شراف َّي ٍة ورياد َّي ٍة يرتقي بها
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ومِ ن ث َّم بنا ُء � ٍ
املجتمع الناجح.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

2

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

اال�ستح�ضار الدقيق
بادر «فيليب تيتلوك» وفريقه املتخ�ص�ص يف �إدارة �أبحاث
امل�ستقبل �إلى �إطالق فكرة «م�شروع التنب�ؤات الدقيقة»
و�شاركهم �آالف املتطوعني الختبار مدى قدرة الإن�سان على
توقع ما قد يقع ،ومن ثم ا�ست�شراف امل�ستقبل وا�ستح�ضاره
ب�سرعة.
ورغم �ضخامته ،مل يكن م�شروع التوقعات هذا �سوى جزءٍ
من جهد بحثي كبري �شاركت فيه عدة وكاالت ا�ست�شرافية
ُ
الهدف
وعلمية ومراكز �أبحاث م�ستقبلية �أمريكية .مت َّثل
الأول للم�شروع يف �إجراء جتارب ودرا�سات واختبار الكثري
من التوقعات والفر�ضيات ،ثم و�ضع �آلية دقيقة  -قدر
الإمكان  -ال�ستح�ضار االجتاهات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتكنولوجية العاملية.
و�إذ يلعب اال�ست�شراف دور ًا حموري ًا يف م�ستقبل الدول ،فقد
ج َّندَ ت الواليات املتحدة �أكرث من ع�شرين �ألف حملل معلوماتي
وطلبت منهم ا�ست�شراف كل �صغرية وكبرية ميكن �أن حتدث يف
العامل .ورغم ذلك ،مل تتمكن فرق جمع املعلومات من حتقيق
نتائج ا�ست�شرافية دقيقة وكافية ،مقارنة مبليارات الدوالرات التي
خ�ص�صت للتنب�ؤ بامل�ستقبل .ملواجهة ذلك الف�شل اال�ست�شرايف يف
ا�ستح�ضار امل�ستقبل ،مت تنظيم بطولة لال�ست�شراف تناف�ست
فيها خم�سة فرق علمية يقودها �أف�ضل الباحثني يف جمال التنب�ؤ
بامل�ستقبل ،وقد اختربت قدرات ه�ؤالء الباحثني يف توقع الأحداث
امل�ستقبلية التي يهتم بها حمللو اال�ست�شراف كل يوم .وكان فريق
«م�شروع التنب�ؤات الدقيقة» واحد ًا من الفرق اخلم�سة.

ُطلب من كل فريق �أن يعمل م�ستق ًال ،و ُمنح كل فريق حق اختيار طرق اال�ست�شراف التي يراها
منا�سبة ،على �أن يقدم تو ّقعا ِته يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،بداية من �شهر �سبتمرب 2011
وحتى �شهر يونيو  .2015وحيث كان على كل فريق �أن يتوقع نف�س الأحداث ويجيب عن نف�س الأ�سئلة
الفر�ص متكافئ ًة َّ
ومتخ َ�ضت امل�سابقة عن كنز من البيانات حول
كل يوم ويف نف�س املوعد فقد �صارت
ُ
ما ميكن �أن يحدث ووقت حدوثه ومدى دقة ا�ستح�ضاره وعلى مدى �أربعة �أعوام ،طرحت وكالة
البحوث واال�ستخباراتية املتقدمة  IARPAما يقرب من � 500س�ؤال عن ال�ش�ؤون العامليةّ ،
وغطت
معظم التو ّقعات فرتة تزيد على �شهر وتقل عن عام .ومت جمع �أكرث من مليون توقع عن امل�ستقبل.
 uيف العام الأول ،تفوق فريق «التنب�ؤات الدقيقة» على املجموعة الأخرى
بن�سبة .%60
 uويف العام الثاين ،و�صلت ن�سبة التفوق �إلى . %78
 uكما تفوق فريق «التنب�ؤ الدقيق» على ِف َرق« :جامعة ميت�شيغن» و «معهد
بفروق ملحوظة ترتاوح ن�سبتها بني
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا (ٍ »)MIT
� %30إلى  ،%70كما تف ّوق على حمللي اال�ستخبارات املحرتفني امل�سموح
لهم باالطالع على املعلومات ال�سرية �أي�ض ًا.
 uبعد عامني� ،أ�صبح �أداء فريق «التنب�ؤات الدقيقة» �أف�ضل من �أداء كل
املناف�سني مما دفع ( IARPAوكالة البحوث اال�ستخبارية املتقدمة) �إلى
ا�ستبعاد الفرق الأخرى.

وقد متخ�ضت هذه املناف�سة الكبرية عن اال�ستنتاجني التاليني:
� uأو ًال :اال�ست�شراف ممكن ،وهو موهبة يحظى فيها بع�ض النا�س �أكرث
من غريهم .وه�ؤالء لي�سوا م َن ِّجمني وال ع ّرافني خارقني ،ولكنهم يتمتعون
بقدرة ملمو�سة على تو ُّقع الأحداث احلرجة التي ميكن �أن تقع خالل
فرتات ترتاوح بني ثالثة �أ�شهر و�سنة.
 uثاني ًا :ال تنبثق قدرات ه�ؤالء امل�ست�شرفني املاهرين من قدرات �سحرية
خارقة ،بل من الطرق التي يفكرون ويعملون بها .فالب�صرية الثاقبة
حم ِّ�صلة طرق معينة للتفكري وجمع
لي�ست هبة �أو ملكة نولد بها ،بل هي َ
املعلومات وتر�سيخ العادات .ومثل هذه املعتقدات الفكرية ميكن اكت�سا ُبها
وغر�سها يف �أي �شخ�ص يتح ّلى بالذكاء وعمق الفكر واملُثابرة.
ُ

�أوهام املعرفة
عندما ي�صف علما ُء النف�س املعا�صرون َ
ق�سم العامل �إلى نظامني:
طرق التفكري واتخاذ القرار ،ف�إنهم ي�ستخدمون منوذج ًا ثنائي ًا ُي ِّ
 uالنظام الثاين هو الواقع امل�ألوف للأفكار الواعية .ويتكون من كل �شيء نختار ونقرر �أن نركز عليه.
� uأما النظام الأول فهو يناق�ض الثاين ،لأنه يتعلق بالوعي التلقائي والعمليات الإدراكية العفوية.
ونحن مل نرتب النظامني ع�شوائي ًا .فالنظام الأول يجب �أن ي�أتي �أو ًال ،لأنه الأكف أ� يف ت�سريع
اال�ست�شراف والتوقع ،ولأنه يعمل دائم ًا يف اخللفية العقلية .ف�إذا تلقيت �س�ؤ ً
اال و�أجبت عنه فور ًا،
ف�إن �إجابتك ت�صدر من النظام الأول� .أما النظام الثاين ،فهو الذي يتحقق من تلك الإجابة ليت�أكد
من �أن هناك �أدل ًة تدعمها .وهذه العملية تتطلب وقت ًا وجهد ًا؛ ولذا ف�إن عملية اتخاذ القرارات تبد�أ
ب�أن يقدِّ م النظا ُم الأول �إجاب ًة ،فيقوم النظام الثاين باختبار القرار ،ثم يثبته �أو يلغيه.
ويرى الدكتور «دانييل كانيمان» م�ؤلف كتاب «التفكري ب�سرعة وبطء» ال�شهري� ،أن «النظام الأول
م�صمم ليقفز �إلى النتائج من خالل �أدلة قليلة» ف�إذا ر�أيت ظ ًال منعك�س ًا على الأر�ض داخل الغابة
ف�إنك �ستقلق �إذا كنت قد �شاهدت �أ�سد ًا ينق�ض على فري�سته يف مكان مماثل؛ لأن هجوم الأ�سد
�سيتمثل يف وعيك ،بعدما يتم ا�ستدعا�ؤه من الالوعي .يبدو �شرح هذه العملية مم ًال وبطيئ ًا ،ولكن
نظام التفكري الأول يجعلها تلقائية و�سريعة لأنها حتدث يف ع�شر من الثانية ،فتتاح لك يف حلظة
ت�شبه الغفلة.
يتمتع العلماء عاد ًة بحد�س مثلهم مثل جميع النا�س .ولكنهم تدربوا على احلذر ،وجعلوا مفاتيح
ا�ستنتاجاتهم التي ت�ستنبط وحتلل املواقف تنبع من ال�شك .ولهذا ،فعلى الرغم من �أنهم ي�ست�شعرون
احلقيقة مثل الآخرين� ،إال �إنهم يعرفون �أن عليهم �أن ُي َن ُّحوا �إح�سا�سهم جانب ًا وي�ستبدلوه بدرجة
�شك حم�سوبة بدقة  -وهي درجة تقل قيمتها ويرتاجع دورها عند ظهور دليل �أكرث �إحكام ًا.
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العر�ض الزائف والعني ن�صف املفتوحة

�ستظل عمليات النظام الأول حتوم بال توقف
خلف هذيان العقل الواعي� ،سوا ًء �أعجبك ذلك �أم
ال .وميكننا ا�ستخدام ت�شبيه جمازي �أكرث و�ضوح ًا
يحدث يف عمليات الإب�صار .فعندما ن�ستيقظ
�صباح ًا وننظر �إلى العامل بعني ن�صف مفتوحة،
تتدفق الر�ؤى والأ�صوات �إلى عقولنا ويكون النظام

نقاط “برير”

تقي�س نقاط «برير» امل�سافة بني ما تو َّقعته وبني ما حدث بالفعل .ولذلك فهي ت�شبه نقاط
اجلولف :ك َّلما قلت ،كان ذلك �أف�ضل.
 uلتحقيق نتيجة مثال َّية يف توقع امل�ستقبل يجب �أن تكون النقاط (.)0
� uأما عدم اليقني وال�شك والتو ُّقع الع�شوائي فيعطينا عدد  0.5من نقاط برير.
� uأما التوقعات اخلاطئة والكاذبة باملطلق فيتم متثيلها بـ  2.0من نقاط برير .وهذا يعني �أن
التو ُّقعات بعيدة ك َّل ال ُبعد عن احلقيقة التي جزمنا بوقوعها و�أكدناها ب�شكل قاطع.
هذا يعني �أن جمموع نقاط «برير» يعتمد دائم ًا على ما يت ُّم تو ُّقعه .تخ َّيل مث ًال �أنه طلب منك
�أن تتوقع حالة الطق�س يف مدينة «فينيك�س» بوالية �أريزونا الأمريكية ال�صحراوية يف �شهر
يونيو� .سيمكنك بكل ب�ساطة �أن حتد�س ب�أن الطق�س �سيكون حار ًا جد ًا وم�شم�س ًا طوال ذلك
ال�شهر ،ومع ذلك ف�إنك �ستحقق ن�سبة توقع قريبة من  ،%100وتكون درجاتك على مقيا�س
«برير» قريبة جد ًا من ( ،)0وبعيدة جد ًا عن  .0.2ومن ثم ف�إن االختبار احلقيقي للمهارات
هو عدم االعتماد على التو ُّقع الأعمى ،فيتم االقرتاب من درجة ( ،)0يف حاالت توقع يكون
فيها متو�سط التوقعات قريب ًا من احلد ( .)0.2ولذا ،ف�إن احلكم على دقة التنب�ؤات وقراءة
امل�ستقبل املنظور والبعيد يجب �أن يقوم على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص؛ ك�أن نطلب ممن يحققون
نتائج دقيقة يف «�أريزونا» ال�صحراوية ذات الطق�س احلار �صيف ًا� ،أن يعطونا قراءاتهم
وتوقعاتهم لأحوال الطق�س يف والية فلوريدا امل�شهورة بكرثة تقلبات الطق�س فيها.
4

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ميكن ملنظور «العني ن�صف املفتوحة» �أن ُي َو ِّلد
وبطرق
ت�صورات وا�ضح ًة وقهري ًة وخاطئة،
ٍ
ٍ
كثري ٍة ومتنوعة .وهذا يعني �أن احلد�س ميكن �أن
يخدع �صاح َبه بنف�س القدر الذي ميكن �أن ُيفيده.
وتوليد احلد�س للأوهام �أو احلقائق �أمر يعتمد
على ما �إذا كنت تعي�ش يف عامل مملوء بالإ�شارات
ال�سليمة التي ميكنك ت�سجيلها لال�ستخدام
امل�ستقبلي �أم ال.

"

«احلقيقة �صعبة املنالُ ،
واحلكم على
ّ
التوقعات �أ�صعب بكثري مما ينبغي �أو
ُيفرت�ض �أن يكون عليه الأمر»

"

عندما يواجهنا �س�ؤال �صعب ،ف�إننا نحاول
علي �أن �أقلق من
ا�ستبداله ب�س�ؤال �سهل« .هل ّ
الظل الذي ر�أيته يتحرك بني �أ�شجار الغابة؟» هذا
�س�ؤال �صعب؛ ومن دون بيانات �إ�ضافية �سيبقى
مثل هذا ال�س�ؤال غري قابل للإجابة .لذلك ف�إننا
ن�ستبدله ب�س�ؤال �أ�سهل« :هل ميكنني ا�ستدعاء
�صورة �أ�سد يهاجم �شخ�ص ًا يف الغابة؟» يتم طرح
هذا ال�س�ؤال كبديل لل�س�ؤال الأ�صلي ،ف�إن جاءت
الإجابة عنه بنعم ،ف�ستكون �إجابة ال�س�ؤال الأول
�أي�ض ًا« :نعم» .ولذلك تعترب «ا�سرتاتيجية الإتاحة»
مناور ًة وا�ستدعا ًء للعر�ض الزائف .وحيث �إن
«ا�سرتاتيجية الإتاحة» هي يف الواقع ٌ
ن�شاط غري
وا ٍع من �أن�شطة النظام الأول ،ف�إن مناورة العر�ض
الزائف تعترب ن�شاط ًا ال واعي ًا �أي�ض ًا.

الأول م�شغو ًال .ولهذا يبقى هذا الت�صور �أو املنظور
�شخ�صي ًا ومتفرد ًا لكل منا ،لأنه يختلف يف مداه
وعمقه من �شخ�ص �إلى �آخر .ف�أنت وحدك َمنْ
ن�صف مفتوحة.
ميكنه ر�ؤية العامل بع ٍني ِ

امل�شهد الداخلي ،وامل�شهد اخلارجي ،ونقطة االرتكاز
تعي�ش �أ�سرة «رينزيتي» يف منزل �صغري وم�ستقل يف �أحد الأحياء الهادئة .يبلغ «فرانك
رينزيتي» الرابعة والأربعني من العمر ،ويعمل حما�سب ًا لدى �شركة نقل ،وتبلغ زوجته
«ماري» اخلام�سة والثالثني وتعمل يف ح�ضانة �أطفال ،ولديهما طفل يف اخلام�سة ا�سمه
«تومي» ،وتعي�ش معهم يف نف�س املنزل ال�سيدة «كاميال» والدة «فرانك».
�س�ؤالنا هو :ما ن�سبة احتمال �أن يكون لدى الأ�سرة حيوان �أليف؟
�سريكز معظم املحللني على تفا�صيل العائلة� .سيقول بع�ضهم« :رينزيتي هو ا�سم �إيطايل،
وكذلك “فرانك” و“كاميال” ،وهذا يعني �أنَّ فرانك ن�ش�أ يف �أ�سرة كبرية ،وهو يف�ضل �أن
يعي�ش يف عائلة �أكرب ،لك َّنه ال ي�ستطيع حت ُّمل تكاليف معي�شتها .لذلك ،فمن املنطقي �أن
وربا يف ِّكر حملل �آخر فيقول« :يقتني النا�س
يحاول تعوي�ض ذلك باقتناء حيوان �أليف»َّ .
احليوانات الأليفة لأطفالهم ،و�أ�سرة رينزيتي لديها طفل واحد ،وتومي لي�س كبري ًا
بالدرجة التي ت�ؤهِّ له لالعتناء بحيوان �أليف .ولذا ،على الأرجح لي�س لديهم حيوان �أليف».
قد تبدو هذه الطريقة يف التفكري مقنعة للغاية .لكنَّ امل�ست�شرفني املهرة ال ي�شغلون فكرهم بذلك.
�أ َّول ما �سيفعلونه هو البحث عن ن�سبة البيوت الأمريك َّية التي تقتني حيوانات �أليفة .وهذا ما يعرف
�إح�صائي ًا مب�صطلح «املعدَّل الأ�سا�سي» ،وهو ي�شري �إلى مدى انت�شار �شيء �أو ظاهرة ما يف �إحدى
طبقات املجتمع .ولكن يقدم الدكتور «دانييل كانيمان» م�صطلح ًا بدي ًال ي�سميه «امل�شهد اخلارجي»؛
وهو على النقي�ض من «امل�شهد الداخلي» ،الذي ي�شرح تفا�صيل حالة مع َّينة .عندما تبحث يف
«جوجل»� ،ستكت�شف �أنَّ ن�سبة الأ�سر الأمريك َّية التي متتلك حيوانات �أليفة تبلغ  ،%62وهذا ما مي ِّثله
ف�سنتو�صل �إلى �أنَّ عائلة رينزيتي متتلك حيوان ًا
امل�شهد اخلارجي ،و�إذا اعتمدنا عليه يف بادئ الأمر،
َّ
�أليف ًا بن�سبة  .%62وبعد ذلك� ،سننتقل �إلى امل�شهد الداخلي – ونحاول ا�ستخدام تفا�صيل حياة
تو�صلنا �إليها من خالل امل�شهد اخلارجي وهو .%62
�أ�سرة رينزيتي – لرفع �أو خف�ض الن�سبة التي َّ
من الطبيعي �أن ننجذب �إلى امل�شهد الداخلي ،فهو واقعي وفيه تفا�صيل ثر َّية ميكن ا�ستخدامها
ق�صة حول ما يحدث� .أ َّما امل�شهد اخلارجي فهو جتريدي وال ي�ساعد على ن�سج الق�ص�ص.
لن�سج َّ
غالب ًا ما يكون من ال�سهل ت�صور م�شاهد خارج َّية
خمتلفة ،فبالن�سبة �إلى عائلة «رينزيتي» ،يع ُّد
معدَّل امتالك البيوت الأمريك َّية حليوان �أليف �أحد
امل�شاهد اخلارج َّية ،ولك َّنه م�شهد ميكن �إ�ضفاء
املزيد من ال ُعمق عليه ،فاملنازل امل�ستقلة والهادئة
تعترب بيئة منا�سبة القتناء احليوانات الأليفة مقارنة
بال�شقق ال�سكن َّية .لذلك ميكننا ت�ضييق ب�ؤرة الرتكيز
وا�ستخدام معدَّل امتالك الأ�سر التي تعي�ش يف
منازل ،والذي يبلغ  .%73ومتثل هذه الن�سبة م�شهدنا
اخلارجي الثاين ،الذي يتفق �أكرث مع احلالة التي
نحن ب�صددها ،ومن ثم ف�إن احلد�س بن�سبة %73
�أف�ضل من التوقف عند ن�سبة .%62
َّربا تت�ساءل :كيف ميكن للم�شهد اخلارجي �أن ي�أتي
�أو ًال؟ فربغم ك ِّل �شيء ،ميكنك �أن تتع َّمق �أكرث يف
اخلا�صة،
وتتو�صل �إلى ا�ستنتاجاتك َّ
امل�شهد الداخلي َّ
َّثم تنتقل �إلى امل�شهد اخلارجي .لكن البدء بامل�شهد

الداخلي يحقق دقة توقع �أقل ،وذلك ل�سبب نف�سي
�أ�سا�سي ي�س َّمى «االرتكاز».
عندما ن�ضع تقديراتنا ،ف�إ َّننا منيل �إلى البدء برقم
ما َّثم نعدِّله .والرقم الذي نبد�أ به ي�س َّمى رقم
االرتكاز ،وهو مه ٌّم لأ َّننا كثري ًا ما نخطئ يف التعديل،
ممَّ ا يعني �أنَّ االرتكاز اخلاطئ يقودنا �إلى تقدير
خاطئ .يف التجارب التقليد َّية� ،أظهر «كانيمان» �أ َّنه
ميكنك الت�أثري يف �أحكام النا�س مبج َّرد عر�ض رقم
عليهم – �أيِّ رقم ،ح َّتى لو كان رقم ًا ال يعني �شيئ ًا
على الإطالق ،كرقم خمتار ع�شوائي ًا على لوحة
د َّوارة .فالأ�شخا�ص الذين يعتمدون يف تو ُّقعاتهم
على تفا�صيل امل�شهد الداخلي يخاطرون ب�أن تقع
توقعاتهم حتت ت�أثري رقم َّربا تكون داللته �ضعيفة �أو
لي�س له داللة على الإطالق .ولذا ف�إن البدء بامل�شهد
اخلارجي ي�ؤهلنا لأن نبد�أ التحليل بنقطة ارتكاز
ذات داللة .ولالرتكاز الدَّال ميزة وا�ضحة.
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الفر�ض َّية والنقي�ض والت�أليف
عنـدمـا يـكـون لـديك م�شهد خـارجـي ومـ�شـهد
داخلي ،ميكنك دجمهما ،مثلما يجمع دماغك
ال�صورتني املختلفتني اللتني تراهما عيناك يف
�صورة واحدة .ولكن ت�صور م�شهد خارجي وم�شهد
داخلي والت�أليف بينهما لي�س نهاية املطاف ،بل هو
جم َّرد بداية .فاال�ست�شرافيون املبدعون يبحثون
ب�شكل ثابت عن م�شاهد �أخرى ي�ستطيعون دجمها
ٍ
اخلا�صة ،وهناك طرق عديدة
مع م�شاهدهم
َّ
للح�صول على ر�ؤية جديدة ،من بينها طرح �أ�سئلة
مثل :ماذا يرى امل�ست�شرفون الآخرون؟ ما امل�شاهد
اخلارج َّية والداخل َّية التي �صنعوها؟ ماذا يقول
اخلرباء؟ ميكنك �أي�ض ًا تدريب نف�سك على توليد

وجهات نظر خمتلفة .فعندما يتو�صل «بيل فليك»،
�أحد امل�ست�شرفني املهرة� ،إلى ُحكم ،ف إ� َّنه ِّ
يو�ضح
تفكريه لأع�ضاء فريقه ،ويطلب منهم انتقاده،
وب�شكل جزئي ،يقوم بذلك وهو يتم َّنى �أن ِّ
يو�ضحوا
ٍ
له العيوب ويقدِّ موا وجهات نظرهم ال�شخ�ص َّية،
ولك َّنه يكتب حكمه اخلا�ص �أي�ض ًا لينف�صل عنه
�إلى ح ٍّد ما ،حتَّى ي�ستطيع �أن يرجع خطوة �إلى
الوراء ويفح�صه ،فهو يقول�« :إ َّنها طريقة ملراجعة
الذات ب�شكل تلقائي .هل �أتفق مع هذا؟ هل هناك
علي �أن �أجد �شيئ ًا �آخر مللء ما
نق�ص يف ذلك؟ هل َّ
ً
لديَّ ؟ هل �سيقنعني ذلك لو كنت �شخ�صا �آخر؟»
�إ َّنها خطوة ذك َّية للغاية.

طريقة فريمي
هناك �س�ؤال مل يطرح يف مناف�سة اال�ست�شراف :كم عدد َمنْ يتقنون �ضبط و�إ�صالح البيانو يف
�شيكاغو؟ ال حتاول البحث يف «جوجل» الآن؛ فقد طرح الفيزيائي «�إنريكو فريمي» – وهو �أحد
امل�شاركني يف �صنع القنبلة النوو َّية – هذا ال�س�ؤال الفكري قبل اخرتاع الإنرتنت ب�أعوام ،ومل يكن
لدى تالميذه دليل هواتف �شيكاغو .ومل يكن لديهم �شيء ،على الرغم من ذلك فقد تو َّقع فريمي
منهم �أن يقوموا بتقدير دقيق �إلى ح ٍّد معقول.
ً
كان مفتاح الإجابة يف تق�سيم ال�س�ؤال �إلى عدَّة �أ�سئلة مثل« :ما الذي ينبغي �أن يكون �صحيحا لكي
�أمت َّكن من الو�صول �إلى الإجابة ال�صحيحة؟» وهنا ميكننا �أن ن�س�أل« :ما املعلومات التي �أحتاج
�إليها لأجيب عن هذا ال�س�ؤال؟».
ماذا نحتاج لنتوقع عدد َمنْ يعملون يف مهنة �ضبط البيانو يف �شيكاغو؟ ح�سن ًا ،يعتمد عدد َمنْ
يعملون يف هذه املهنة على متو�سط الوقت املطلوب ل�ضبط البيانو ،ومقدار العمل الالزم لت�شغيل
�ضابط بيانو واحد .لذلك ميكننا الظفر بالإجابة �إذا ك َّنا نعرف �أربع حقائق:
 .1عدد �آالت البيانو يف �شيكاغو.
 .2عدد م َّرات �ضبط البيانو ك َّل عام.
 .3الوقت املطلوب ل�ضبط بيانو واحد.
 .4عدد ال�ساعات التي يعملها �ضابط البيانو
يف العام.
من احلقائق الثالث الأولى ،ميكننا ا�ستنتاج
�إجمايل وقت �ضبط البيانو يف �شيكاغو،
َّثم نقوم بق�سمته على عدد �ساعات العمل،
وبذلك فقط ميكننا احل�صول على توقع
�صحيح ن�سبي ًا لعدد َمن ي�شتغلون يف هذه
املهنة يف �شيكاغو.
ولك َّننا ال منلك �أ ًّيا من تلك املعلومات! لذلك
قد تعتقد ب أ� َّننا �أ�ضعنا وقتنا يف حتويل �س�ؤال
6
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ال ميكننا الإجابة عنه �إلى �أربعة �أ�سئلة ،ولكن
الأمر لي�س كذلك .ما فهمه «فريمي» �أ َّنه
بتق�سيم ال�س�ؤال ،ميكننا �أن نف�صل ما هو قابل
للمعرفة ع َّما هو غري قابل للمعرفة ،لذلك ف�إنَّ
التو ُّقع – الذي ي�شبه يف هذه احلالة �إخراج
رقم من �صندوق �أ�سود – لي�س م�ستحي ًال،
ولك َّننا �أخرجنا عمل َّية التو ُّقع و�سلطنا عليها
ال�ضوء حتى ميكننا ا�ستك�شافها ،و�ستكون
النتيجة النهائ َّية ا�ستنتاج ًا �أكرث د َّقة من �أيِّ
رقم قد يقفز �إلى ذهننا عندما نقر�أ ال�س�ؤال
لأ َّول م َّرة .وهذا يعني �أنه علينا التغلُّب على
خماوفنا الدفينة من �أن نبدو �أغبياء .فطريقة
«فريمي» اجلريئة هذه تتح َّدانا لكي ُنخطئ.

تن ُّب�ؤ اليع�سوب

«اليع�سوب  »Dragonflyح�شرة ذات عينني �ضخمتني ومنتفختني وخارقتني وحمميتني
بعد�سات �صغرية وكثرية ،قد ت�صل يف بع�ض احلاالت �إلى ثالثني �ألف عد�سة يف العني
مما يعطيها منظور ًا خمتلف ًا .تتد َّفق املعلومات القادمة من تلك املناظري املقدَّرة
الواحدةَّ ،
بالآالف �إلى ِّ
مخ اليع�سوب و ُيدمج بع�ضها ببع�ض ،فيتمتع اليع�سوب بر�ؤية رائعة ت�سمح له
ب�أن يرى يف جميع االجتاهات يف نف�س الوقت ،وبو�ضوح ودقة تكفي القتنا�ص احل�شرات
الطائرة ب�سرعة خارقة.
امل�شاهد اخلارج َّية ،وامل�شاهد الداخل َّية ،وامل�شاهد الأخرى ،و�آرا�ؤك الأولى والثانية
والأخرية ،متثل �أي�ض ًا الكثري من املناظري ،وتوفر معلومات كثرية ومت�ضاربة .فقد الحظنا
من واقع التعليقات التي كتبها امل�ست�شرفون املبدعون على منتديات «م�شروع التنب�ؤات
الدقيقة» �أنها تزخر مبداعبات جدل َّية طريفة مثل« :من جانب /ومن جانب �آخر» ،ونظر ًا
�إلى �أنَّ لدى امل�ست�شرفني املهرة �أكرث من جانبني �أو نظرتني يف الغالب ،فقد ا�ستخدموا
�أي�ض ًا تعبري« :ومن جانب ثالث» .هذا هو املق�صود بر�ؤية اليع�سوب .فامل�ست�شرفون يناق�شون
النقطة ونقي�ضها ،ويحتفظون بالتاريخ الطويل للنقطة التي ي�ست�سلم لها �أغلب النا�س.
وهذا يعني �أنك ت�ستطيع ن�سيان الن�صائح واملعلومات والقرارات القدمية لكي تف ِّكر م َّرتني
على الأقل� ،أو تفعل كامل�ست�شرفني املاهرين الذين يف ِّكرون ويكررون التفكري دون كلل �أو
ملل ،وكثري ًا ما يكون ذلك مترين ًا ذهني ًا ومتهيد ًا لالنخراط يف حتليل �أكرث عمق ًا.

االحتمال� ،إجابة منا�سبة لكل �س�ؤال

"

"

«ي�صل العلماء �إلى االحتماالت بطرق خمتلفة ومتفاوتة جذري ًا ،فهم ي�ستمتعون بعدم الت�أ ُّكد،
ويعتربون عدم ال�شك والت أ� ُّكد املطلق يف مناذج احلقيقة العلم َّية فع ًال ب�شري ًا خادع ًا».

بف�ضل قدراتهم احل�ساب َّية الفائقة ،ف�إنَّ امل�ست�شرفني املاهرين ،متام ًا كالعلماء
والريا�ضيني ،مييلون �إلى التفكري يف االحتماالت ،رغم �أن االحتماالت �صعبة
التقدير وي�صعب ح�سابها .ولذا ،فمن ال�ضروري اال�ستفادة من املقارنة
التي عقدها الفال�سفة بني عدم الت�أ ُّكد «املعريف» و«الع�شوائي»؛ فعدم الت�أ ُّكد
املعريف هو �شيء ال تعرفه ولك َّنه قابل للمعرفة .ف�إذا �أردت �أن تتو َّقع كيف َّية
عمل �آلة غام�ضة ،ف�إ َّنه ميكن للمهند�سني �أن يفح�صوها ويختربوها ويعرفوا
طريقة عملها .ولذا ف�إنَّ معرفة الآل َّيات جتعل اال�ست�شراف عم ًال منطي ًا� .أ َّما
عدم الت أ� ُّكد الع�شوائي ،فهو لي�س جم َّرد �شيء ال تعرفه فقط؛ ولك َّنه غري قابل
للمعرفةِّ .
بغ�ض النظر عن مدى رغبتك يف معرفة ما �إذا كان املطر �سيهطل
يف «نيويورك» بعد عام من الآن �أم ال ِّ
وبغ�ض النظر عن عدد خرباء الأر�صاد
الذين �ست�ست�شريهم ،فلن ميكنك التن ُّب ؤ� باملع َّدالت املو�سم َّية ،وهل �ستتطابق
مع املعدالت ال�سنوية ال�سابقة �أم ال .ف�أنت تتعامل مع م�شكلة �ضباب َّية �صعبة
املرا�س ،ومن امل�ستحيل �إزالة عدم الت�أكد متام ًا من هذه احلالة .ولذا ف�إن
عدم الت أ� ُّكد الع�شوائي يعني �أنَّ حياتنا �ستظ ُّل مملوءة باملفاج�آتِّ ،
بغ�ض النظر
عن مدى اهتمامنا بالتخطيط ومهاراتنا فيه.
لقد �أدرك امل�ست�شرفون املاهرون تلك احلقيقة العميقة �أكرث من غريهم ،وتع َّلموا �أ َّنهم عندما ي�شعرون ب�أنَّ ال�س�ؤال الذي �أمامهم حم َّمل بحالة من
عدم الت�أ ُّكد غري القابل لالختزال ،ومن ثم عليهم �أن يكونوا حذرين ،في�ضعون تقديراتهم املبدئ َّية ويبقونها يف نطاق االحتمال الذي يرتاوح ما بني
 %35و ،%65ويظلون يف حالة من ال�شك ،ويتح َّركون برتدُّد.
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التوا�ضع يف مو�ضعه ِر ْفعة

يتح َّلى امل�ست�شرفون الفائقون ب�صفة التوا�ضع ،وال يعتربون التوا�ضع املطلوب للحكم اجل ِّيد �شك ًا يف قدراتهم؛ كالإح�سا�س
ب�أ َّنك غري موهوب �أو غري ذكي �أو غري جدير بالثقة� .إ َّنه التوا�ضع الفكري و�إدراك �أنَّ الواقع مع َّقد وعميق ،ولذلك تتط َّلب
ر�ؤية الأ�شياء بو�ضوح ن�ضا ًال م�ستمر ًا ،هذا �إذا كان من املمكن حتقيق ذلك يف الأ�سا�س ،و�أنَّ احلكم الب�شري لل�سبب ذاته ال
ب َّد �أن يعاين من الأخطاء .ولذلك ،ميكنك حق ًا �أن تقدر نف�سك حق قدرها ،وتكون يف نف�س الوقت متوا�ضع ًا فكري ًا ومهني ًا.
ويف احلقيقة ميكن لهذه اخللطة الإن�سانية املرهفة �أن ت�ؤتي ثمارها ،حيث ي�ؤدِّي التوا�ضع الفكري �إلى الثقة بالنف�س وجعلها
منطلق ًا جديد ًا للحكم ال�سديد؛ فثقة املرء بقدراته تلهمه وحتفزه التخاذ �إجراءات دقيقة وحازمة يف املواقف ال�صعبة.
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عندما يكون ال�صغري كبري ًا
هناك خطران يواجهان امل�ست�شرف بعد و�صوله �إلى قرار مبدئي :الأ َّول هو عدم تقدير
املعلومات اجلديدة مبا يكفي ،والآخر هو خطر التفاعل الزائد عن احلدِّ مع املعلومات
اجلديدة ،وحتميلها معا َ
ين ال حتتملها ،وتعديل تو ُّقعاته طبق ًا لهذه املعلومات ب�صورة
ُمبالغ فيها .ميكن لك ٍّل من عدم التفاعل مبا يكفي والتفاعل الزائد عن احلدِّ �أن ي�ضعف
من د َّقة التو ُّقع ،وميكن لكليهما �أحيان ًا �أن ُيهدرا تو ُّقع ًا دقيق ًا.
يف املو�سم الثالث للم�سابقة التي نظمتها (وكالة البحوث اال�ستخبارية املتقدمة) احت َّل
«تيم مينتو» املركز الأ َّول بعدد نقاط بلغ  0.15على مقيا�س «برير» ،وكان هذا �إجناز ًا
رائع ًا .ويرجع ال�سبب �إلى ما ح َّققه مهند�س الربجم َّيات القادم من «فانكوفر» الكندية
من جناح �إلى مهارته يف التحديث .كان «تيم» ي�ستغرق ،يف تو ُّقعاته الأول َّية �أق َّل من
امل�ست�شرفني الآخرين ،ثم يعود وينظر م َّر ًة �أخرى يف تو ُّقعاته ويك ِّون ر�أي ًا ثاني ًا .وكان
يت�ص َّيد �أيَّ ر� ٍأي معاك�س على الإنرتنت ليخترب ا�ست�شرافاته ،حتى َت َع َّو َد �أن يفعل ذلك
يغي ر�أيه كثري ًا .وعندما يحني
خم�سة �أ َّيام يف الأ�سبوع .وكان ك ُّل هذا اال�ستك�شاف يجعله ِّ
موعد �إغالق ال�س�ؤال ،يكون «تيم» قد ك َّون الكثري من التو ُّقعات ،وقد و�صلت عدد توقعاته
التي غريها خالل فرتة املناف�سة �إلى خم�سني تو ُّقع ًا يف بع�ض احلاالت .ويف �أحد الأ�سئلة –
وكان حول ما �إذا كانت الواليات املتحدة و�أفغان�ستان �ستتو�صالن �إلى اتفاق حول ا�ستمرار
وجود ق َّوات �أمريك َّية �أم ال .كان «تيم» قد و�ضع  77تو ُّقع ًا ،حتى بدا وك�أنه ممن ير�ضخون
لل�ضغوط ويبدلون �آراءهم ب�سبب عدم الت�أكد .ولك َّننا مل نناق�شه يف عمل َّية ومدى جدوى
ت�صحيح امل�سارات ب�شكل م�ستمر ،بل م َّك َّناه من اتخاذ قراراته بنف�سه ،خا�صة عندما
الحظنا �أن تعديالته وت�صحيحات م�ساره كانت �صغري ًة ،ولك َّنها ت�صنع فرق ًا.
مل يكن «تيم» ُيدخل تغيريات كبرية مثل غريه ممن يعدلون توقعاتهم بن�سبة
متو�سط ن�سبة التحديثات ،3.5
ثالثني �أو �أربعني يف املئة ،حيث مل يتجاوز ِّ
وكان ذلك �أمر ًا حا�سم ًا ،ف�إجراء حتديثات قليلة كانت �ست�ضعه يف قائمة
امل�ست�شرفني الذين ال يتفاعلون مبا يكفي ،بينما �سي�ؤ ِّدي �إجراء العديد من
التحديثات الكبرية �إلى �إدراجه يف قائمة التفاعل املفرط ،ولكنه مت َّكن
بالتعديالت ال�صغرية واملواكبة �إلى العبور الآمن بني املطرقة وال�سندان.
امل�ست�شرفون املاهرون ال ميتازون عن غريهم بكرثة التحديث فقط ،ولك َّنهم يقومون
بذلك على دفعات �صغرية ،وال�سبب يف جناحهم لي�س لغز ًا ،فامل�ست�شرف الذي ال
يعدِّ ل تو ُّقعاته على �ضوء املعلومات اجلديدة لن يلتفت �إلى قيمة تلك املعلومات بعدما
ترتاكم؛ وامل�ست�شرف الذي ينبهر كثري ًا باملعلومات اجلديدة ويبني عليها تو ُّقعاته
بالكامل� ،سيخ�سر قيمة املعلومات القدمية التي ارتكز عليها تو ُّقعه الأ�سا�سي� .أ َّما
امل�ست�شرف الذي يوازن بني القدمي واجلديد ،ف�إنه ي�ستفيد من قيمة االثنني مع ًا.
والطريقة املثلى لفعل ذلك هي التحديث امل�ستمر ،خطو ًة بخطوة.

�إدراك الف�شل

لنتع َّلم من ف�شلنا ،ال ب َّد �أن نعرف متى ف�شلنا ،فالفتى الذي يجرح ركبته عندما يقع من على الدراجة يعرف ف�شله ،كما يعرفه َمنْ ي�ض ِّيع هدف ًا
�سه ًال وي�سدِّ د الكرة خارج املرمى؛ ولأ َّنهم يدركون ف�شلهم ،ي�ستطيعون التفكري يف اخلط�أ ثم ي�صححون م�سارهم ويحاولون من جديد .ولكن �أغلب
التح�سن ،ولذلك �سببان:
امل�ست�شرفني ال يتل َّقون تقييم ًا �شافي ًا كالذي ي�ساعد خرباء الأر�صاد على
ُّ
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حتدي ًا كبرياً :فامل�صطلحات
 uت�شكِّل اللغة املبهمة ِّ
املرجح» جتعل ا ُ
حلكم
امللتب�سة مثل «من املحتمل» و«من َّ
على التو ُّقعات م�ستحي ًال ،فعندما يقول امل�ست�شرف �إنَّ
�شيئ ًا ميكن �أو يحتمل �أن يحدث �أو َّربا يحدث ،ف�إن
عدد
قوله يظل فارغ ًا من املعنى .ينطبق ذلك على ٍ
ال نهائي من امل�صطلحات التي قد تبدو دقيقة ،ولكنَّ
الفح�ص الدقيق يثبت �أ َّنها �ضبابية وغائمة .فمن
ال�صعب على املحلل واملدقق املن�صف �أن يكتب تقييم ًا
ذا معنى من تو ُّقع ملتب�س ،ولكن غالب ًا ما يكون �صاحب
القرار النهائي هو امل�ست�شرف نف�سه ،الأمر الذي يزيد
الطني ب َّلة.
 uاحلاجز الثاين هو الت�أخري الزمني .انتظار النتائج
 عندما متت ُّد التو ُّقعات  -ل�شهو ٍر �أو �سنوات ،ي�سمحلعيوب الذاكرة ب�أن تتدخَّ ل� .أنت تعرف ما ت�شعر به الآن
حيال امل�ستقبل ،لكن هل �سيكون مبقدورك ا�سرتجاع
تو ُّقعاتك بد َّقة عندما تتج َّلى الأحداث؟ من املحتمل
�أنك لن تتم َّكن من ذلك؛ لي�س فقط لأ َّنك �ستواجه
الن�سيان الطبيعي ،ولكن الأرجح �أ َّنك �ستبتلى مبا
ي�سميه علماء النف�س انحياز الإدراك املت� ِّأخر .فبمج َّرد
ِّ
�أن نعرف نتائج �شيء ما ،ف�إنَّ هذه املعرفة تت�س َّبب يف
انحراف �إدراكنا ملا ك َّنا نف ِّكر فيه قبل معرفة النتائج.
ال يح�صل امل�ست�شرفون الذين ي�ستخدمون لغة غام�ضة
ويعتمدون على عيوب الذاكرة عند ا�ستعادة التو ُّقعات
القدمية على تقييم وا�ضح ،وهو ما يجعل التعلُّم باخلربة
معي من
م�ستحي ًال بالن�سبة �إليهم.
لتتح�سن يف نوع َّ
َّ
اال�ست�شراف ،عليك جتريبه وتكراره م َّرات وم َّرات ،مع
�شاف ُير�شدك ب�ش�أن م�سار تدريبك،
احل�صول على تقييم ٍ
و�أن تتح َّلى بالرغبة يف �أن تقول« :لقد �أخط�أت هذه امل َّرة،
ويجدر بي التفكري يف �سبب ذلك».

“بيتا” �أبدية

ُيطلق مربجمو احلا�سب الآيل م�صطلح ًا رائع ًا على
الربنامج غري املعدِّ للإطالق يف ن�سخته النهائ َّية ،والذي
يتم ا�ستخدامه وحتليله وحت�سينه بال نهاية عو�ض ًا عن
ذلك� .إ َّنه «بيتا الأبدية» .وامل�ست�شرفون املاهرون يعي�شون
كذلك يف حالة الـ «بيتا» الأبد َّية التي ال تنتهي.
لقد تع َّلمنا الكثري ب�ش�أن امل�ست�شرفني املاهرين ،بداية
من حياتهم ،ومرور ًا بنتائج اختباراتهم ،وحتى عاداتهم
يف العمل ،وميكننا الآن �أن نر�سم �صورة تقريب َّية مر َّكبة
للم�ست�شرف النموذجي.
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فمن ناحية النظرة الفل�سف َّية ،يكون امل�ست�شرفون املاهرون:
 uحذرين :فال يتيقَّنون من �شيء.
 uمتوا�ضعني :لأن احلقيقة معقَّدة �إلى ما ال نهاية.
مقدر له ولي�س حتمي ًا �أن يحدث.
 uمت�شككني :فما يحدث غري َّ
وهم من حيث قدراتهم و�أ�ساليبهم يف التفكري يكونون:
يتم اختبارها
 uمتفتِّحي الذهن :فاملعتقدات جم َّرد فر�ضيات ُّ
ولي�ست كنوز ًا يجب حمايتها.
� uأذكيا َء ووا�سعي املعرفة ،ولديهم دائم ًا «حاجة �إلى املعرفة» فهم
والتحديات الذهن َّية.
ف�ضوليون فكري ًا ،ي�ستمتعون بالألغاز
ِّ
 uت�أمليني :ا�ستبطانيني وناقدين للذات.
 uرقميني :يرتاحون للتعامل مع الأرقام.
ومن حيث طريقتهم يف التو ُّقع واال�ست�شراف يكونون:
 uواقعيني :غري مرتبطني ب� ِّأي �أفكار �أو �أهداف.
 uحتليليني وقادرين على الرجوع �إلى اخللف والتخ ِّلي عن وجهة
نظر «العني ن�صف املفتوحة» لي�ضعوا الآراء الأخرى بعني االعتبار.
يقدرون الآراء املختلفة ويدجمونها يف �آرائهم.
 uيع�سوبينيِّ :
 uاحتماليني :ي�ستخدمون درجات خمتلفة من االحتماالت.
تتغي احلقائق.
u
ِّ
حمدثني ومتابعني :يغريون �آراءهم عندما َّ
 uبارعي احلد�س :على وعي بقيمة متحي�ص الأفكار وفرز
االنحيازات الذهن َّية والعاطف َّية.
وهم يف �أخالقهم العملية:

التح�سن �أمر ممكن.
 uيفكِّرون بعقل َّية النمو :ي�ؤمنون ب� َّأن
ُّ
 uمثابرونُ :ي�ص ُّرون على حتقيق ما يريدون مهما طال الزمن.

هذه هي اخلطوط العري�ضة فقط ،وال يجب اعتبار ِّ
كل ال�صفات
بنف�س الأهم َّية ،ف� َّإن �أقوى م�ست�شرف من امل�ست�شرفني املاهرين يكون
يف حالة «بيتا» �أبد َّية ،وهي الدرجة التي يلتزم فيها املرء بتحديث
معتقداته وحت�سني ذاته ،وحينها يكون امل�ست�شرف �أقوى بثالثة
�أ�ضعاف على الأقل من �أقرب مناف�سيه يف الذكاء .ويف هذا يرى
الكد،
«توما�س �إدي�سون»َّ �« :أن اال�ست�شراف الف ّعال يتكون من  %75من ِّ
و %25من الإلهام».
وال يتمتَّع ك ُّل م�ست�شرف ناجح ِّ
بكل هذه ال�صفات ،فهناك طرق
متعددة ومت�شعبة للنجاح ،وطرق �أخرى لتعوي�ض � ِّأي نق�ص يف �أحد
املجاالت من خالل اكت�ساب الق َّوة يف جماالت غريها .ورغم هذا،
ف� َّإن الق َّوة التو ُّقعية لـ «بيتا الأبدية» ت�شري بالت�أكيد �إلى �أنَّه مهما كانت
درجة ذكاء املرء ،فمن ال�صعب �أن يع ِّو�ض عدم التفاين وبذل اجلهد
والعرق لتو�سيع مداركه.
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إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات

ﻟﻌﺎم اﻟﻘﺮاءة 2016

ﻓﻲ زﺣـﺎم اﻟﺤﻴـﺎة وﻛﺜﺮة اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت ﻧﺤﺘﺎج ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺠﺪد ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ وﺗﻤﻠﺆﻧــﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ

ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻟﻨﻘﺮأ

ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺮاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻓﻘﻂ

