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ثوان...
في
ٍ
ال�شك �أن تبادل اخلربات وعر�ض
املمار�سات واالطالع على التجارب
من �أهم م�سارات ن�شر ونقل
املعرفة ،فبد ًال من �إعادة اخرتاع
العجلة واملرور بنف�س التحديات
للو�صول �إلى حلول منوذجية ،ميكن
اال�ستفادة من التجارب امل�شابهة مع حتديثها مبا يتنا�سب مع
متطلبات املعرفة احلديثة من جوانب �إبداعية ومبتكرة وتفعيلها
على �أمثل وجه� .إن تطوير مهارات م�شاركة اخلربات لدى الأفراد
وتعزيز قنوات االطالع على ممار�سات الآخرين ي�ساهم يف
حفظ املوارد الب�شرية واملالية ويفتح املجال �أمام الأجيال ال�شابة
لالنطالق من حيث انتهى الآخرون.
ويف �إطار �سعي م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم الدائم �إلى ن�شر
وطباعة امل�ؤلفات التي تُرثي العقول وترتقي مبكت�سبات الوطن
والتي ت�ؤكد على منهجية توجهات ور�ؤى قيادتنا الر�شيدة ،ت�أتي
ملخ�صات الدفعة اجلديدة ملبادرة «كتاب يف دقائق» لت�شمل 3
موا�ضيع معنية ب�أهمية تبادل اخلربات وم�شاركة التجارب.
ويف دفعتنا اجلديدة �سي�أخذكم ملخ�ص كتاب «املبتدئ الذكي» يف
رحلة اكت�شاف �سلوك املوظف املبتدئ وو�ضعه يف مقارنة مع ذوي
اخلربة من حيث احلما�س واملعرفة وحب التعلم والولع باالبتكار.
وي�ؤكد الكتاب على �أن القائد البارع �صاحب اخلربة الطويلة
هو �أهم م�صدر لنقل املعرفة للجيل اجلديد عرب طرح �أف�ضل
املمار�سات وم�شاركة ما م َّر به من جتارب وما اكت�سبه من خربات.
�أما ملخ�ص الكتاب الثاين وعنوانه «لتكن غا ُيتك بدا َيتك» ويتناول
القادة العظماء القادرين على �إلهام النا�س بالإقدام على الفعل،
ويرى الكاتب �أن ه�ؤالء مينحون �أتباعهم �إح�سا�س ًا باالنتماء ،وي�ؤكد
على �أن القادة الذين يتمتعون بقدرة فطرية على بث روح الإلهام
يف نفو�سنا ،لديهم مهارة �أكرب يف التوا�صل وم�شاركة التجارب مع
الآخرين.
وتختم ملخ�صات الدفعة اجلديدة بكتاب «�آباء متفهمون �أبناء
�سعداء» وير�صد امل�ؤلف حقيقة �أن الآباء الناجحني ال ميلكون
توجهاتهم الفكرية؛ فهم
ع�ص ًا �سحري ًة؛ و� َّإنا ين ُبع ُ
جناحهم من ُّ
يتحدَّثون وي�ستمعون ويتوا�صلون وينقلون خرباتهم وجتاربهم
احلياتية �إلى �أبنائهم ب�شكل �إيجابي.
�أمتنى �أن تكون ملخ�صات الدفعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
قد �أ�ضافت �إلى خمزونكم املعريف� ،آم ًال �أن نكون قد �ساهمنا ولو
باجلزء الي�سري يف تعزيز ثقافة القراءة واالطالع كركيزة لتطوير
جمتمع متقدم ،يتخذ من املعرفة �سند ًا وظهري ًا يتكئ عليه يف
رحلته نحو التنمية امل�ستدامة.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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م�ســ�ألـــــــة الـخربة
أف�ضل حاالتنا
ال يبدو منطقي ًا للوهلة الأولى �أن نكونَ يف � ِ
عندما نكون مبتدئني وغري م�ؤهلني مبا يكفي؛ �أي عندما ن�ؤدي
عم ًال لأول مرة يف حياتنا .فهل ما زال ممكن ًا  -وبعد عقود
من اخلربة � -أن ن�ستعيد ال�شعور باحلما�سة وحب اال�ستطالع
و�شجاعة ال�شباب لنواجه حتديات جديدة؟ �إذا فكرنا بالعقلية
املنا�سبة ف�إن هذا ي�صبح ممكن ًا بالت�أكيد .فعندما نبذل جهد ًا
يفوق قدراتنا احلاليةُ ،يكننا �أن نتع َّل َم من جميع الأ�شخا�ص
والأ�شياء حولنا و�أن نفكر بطريقة خمتلفة  -وهذا هو �سلوك
من ُنطلق عليه «املبتدئ الذكي» .وهو م�صطلح م�ألوف يف
عامل الريا�ضة ويف بع�ض الفنون اال�ستعرا�ضية .فاملبتدئ هو
�شخ�ص جديد �أو يف ال�سنة الأولى يف مهنة �أو ن�شاط ما .ويتم
تعريف م�صطلح «املبتدئ الذكي» عاد ًة كـ «حالة عقلية» تتميز
باملرونة وحب اال�ستطالع وات�ساع الأفق وحب ا�ستك�شاف كل
ما هو جديد.
لقد د�أبنا عرب عقود املعرفة الأخرية على رفع اخلربة �إلى
�شخ�ص يف قمة النجاح
مكانة التفوق؛ فنحن ُن َقدِّ ر فكر َة وجود
ٍ
يف لعبة ريا�ضية �أو يف مهنة ما .فال�شخ�ص البارع هو املدير
�سي�شد الآخرين
واملدرب واملعلم الذي بعد �أن ت�سلق اجلبلُ ،
ويقودهم �إلى القمة .ولكن «�إذا كان حجم املعلومات يف جمال
العلوم يت�ضاعف كل ت�سعة �أ�شهر ،ف�إلى كم من الوقت �ستدوم
خربة اخلبري ومهارات ال�شخ�ص البارع؟» .فمع ا�ستمرار
تقدم التكنولوجيا ترتاجع قيمة ما يعرفه اخلرباء و�سنكون
حمظوظني لو تذكرنا  %15فقط مما كنا نعرفه بعد مرور
خم�سة �أعوام من الآن.
ولذلك ،تزداد قيمة املعرفة اجلديدة �أو جتديد املعرفة على
الدوام وذلك على العك�س من قيمة اخلربة؛ مما يدل على
�أن اخلربة ُيكن �أن تكون م�شكلة تواجهنا يف عامل يتغري
ب�شكل مت�سارع؛ حيث تختفي مهن ويتوقف االبتكار وي�صبح
االعتماد على الإ�سرتاتيجيات احلالية تفكري ًا قدمي ًا .فكونك
مبتدئ ًا جديد ًا وقليل اخلربة يف جمال ما ،قد يكون ميزة
يف �صاحلك .وبالن�سبة للعاملني يف جمال املعرفة يف وقتنا
احلايلُ ،يعد التعلم امل�ستمر �أكرث قيم ًة من الرباعة .والقادة
الذين يتفهمون كيفية �إطالق العنان لإمكانات املبتدئني
والنا�شئني فقط؛ هم َمنْ ي�ستطيعون حتقيق نتائج هائلة.

ع�صر الـالخربة
�سنعر�ض يف هذه اخلال�صة بع�ض الت�صورات املثرية لالهتمام
حول العبقرية الكامنة لدى الكثريين من عدميي اخلربة .وبالفعل
�أو�ضحت الدرا�سات �أن فرق املبتدئني ُيكن �أن تتفوق على اخلرباء.
فقد �أو�ضح علماء ال�سلوك يف جامعة «�شيكاغو» �أن �أخ�صائيي علم
الأمرا�ض ال يتوقعون الوقت املتبقي ملري�ض ال�سرطان �إال ب�صعوبة
بالغة ،وذلك بنا ًء على م�شاهدة �شريحة من عينة فح�ص املري�ض،
يف حني �أنه عندما يتم الأخذ ب�آراء وقرارات جمموعة من العلماء
املبتدئني والأقل خربة ب�ش�أن نف�س املو�ضوع ،تكون القراءة �أ َدقَّ من
توقعات اخلرباء املخ�ضرمني.

ال نعني بهذا �أنه ال قيمة للخربة يف بيئة العمل ،ولكن قيمة انعدام
ب�شكل كبري .وال نقرتح �أي�ض ًا
اخلربة قد تكون مورد ًا غري م�ستغل ٍ
�أن اجلهل �أف�ضل من الذكاء املدرو�س ،ولكننا ننبه �إلى �أن هناك
�شيئ ًا ق ّيم ًا وخمتلف ًا حق ًا يف طريقة تفكري املبتدئني وعملهم،
يعو�ضون به نق�ص معرفتهم وميلأون به الثغرات يف مهاراتهم -
بينما تعد ثقة العارفني بعلمهم م�شكلة يف بع�ض الأحيان عندما
يعولون على خرباتهم ال�سابقة ويتوقفون عن التعلم .فاحلقيقة
هي �أن ما نعرفه قد ُيخفي ما ال نعرفه ويعيق قدرتنا على التعلم
والأداء .ويف بع�ض الأحيان يكون ال�شخ�ص الذي ُيقدم الن�صيحة
هو �أقل النا�س موا�صل ًة و�شغف ًا بالتعلم .وهذا هو الع�صر اجلديد
من انعدام اخلربة.

املبتدئون مقابل اخلرباء
قام فريق من الباحثني الذين در�سوا ما يقرب من � 400سيناريو يف بيئة العمل ،باملقارنة بني طريقة تعامل املبتدئني وطريقة تعامل اخلرباء مع مهام
العمل .وع ّرفوا املبتدئ ب�أنه ال�شخ�ص الذي مل ي�ؤ ِد هذا النوع من العمل من قبل؛ واخلبري ب�أنه من ميلك خربة �سابقة يف هذا النوع من العمل ،وبغ�ض
كل منهما .وقام الباحثون بتحليل البيانات ح�سب م�ستوى الأداء بحث ًا عن املفا�ضالت الأ�سا�سية بني كيفية �أداء املبتدئني واخلرباء
النظر عن عمر ٍ
لعملهم ،واملواقف التي برعوا فيها .و�أثمرت الدرا�سة عن �أربع مفاج�آت هي:
�أو ًال :املبتدئون م�ؤ ّدون بارعون :فقد حققوا م�ستويات �أداء �أعلى قلي ًال من م�ستويات اخلرباء يف ال�صناعات القائمة على املعرفة ،ولكنهم
تفوقوا ب�شكل كبري على اخلرباء يف االبتكار ووقت �إجناز املهام.
ثان ًيا :يتمتع املبتدئون بحالة جناح فريدة :طلب املبتدئون الأعلى �أدا ًء اخلربة من الآخرين،
وربطوا النقاط بع�ضها ببع�ض ،وج َّربوا وتع َّلموا من الأخطاء ور َّكزوا على حتقيق مكا�سب
�إ�ضافية .بينما متيز اخلرباء الأعلى �أدا ًء برباعة وا�ضحة من حيث �سرعة الت�صرف
وا�ستثمار املوارد املتاحة و�إيجاد احللول الب�سيطة والرتكيز على حل امل�شكلة املنا�سبة.
ثال ًثــا :املبتــدئ لــيــ�س كمـــا يبـــدو يف احلقيقــة:
 ميتلك املبتدئون معدالت من الوعي بالذات �أعلى من اخلرباء  -على الرغم من �أنناغالب ًا ما نفرت�ض جهلهم يف هذا اجلانب.
 يعمل املبتدئون بحذر �أكرب وينجحون يف تنفيذ الأجزاء ال�صغرية والتن�سيق �أكرث مع الأطرافاملعنية لتقليل ن�سبة اخلطر  -على الرغم من �أننا نعتربهم مندفعني و�أكرث �شغف ًا باملجازفة من
اخلرباء.
 ي�سعى املبتدئون للح�صول على اخلربة �أكرث من اخلرباء على الرغم من امتالكهم ل�شبكاتعمل �أ�ضعف.
وموارد ٍ
 مييل املبتدئون �إلى �إيجاد حلول مالئمة زمني ًا �أكرث من اخلرباء على الرغم من امتالكهمملنحنى تعلم وخربة �أقل.
�أحيانـًـا تُك ّون اخلربة نقاط �ضعف حرجة .حددت درا�ستـن ــا عدة حاالت ك ّونت فيها
اخلربة غمو�ض ًا �أدى �إلى ح�صر تركيز اخلبري و�أدخلته يف حالة من اجلمود .فمع اخلربة
ت�أتي العادات ومبجرد ت�شكيلنا لعادة ما يتوقف املخ عن العملُ .ويكن للمعرفة
املُكت�سبـ ــة �سابق ًا �أن متنعن ـ ــا من ر ؤ�ي ـ ـ ــة تطورات جديدة ،فنتوقف ع ــن البحث خارج
ما اكت�سبناه من �أفكار .وخالل ت�سلقنا قمة منحنى التعلم ،منيل �إلى التوقف عن طلب �آراء حول
جمال ما،
م�ستوانا احلايل ،والعزوف عن اكت�شاف جمـ ــاالت جديدة .وعليـ ــه؛ ميكن القول �إن اكت�ساب خربة يف ٍ
نواح �أخرى.
قد ي�ؤدي �إلى اكت�ساب خربات �سلبية يف ٍ
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تفكري املبتدئ الذكي
فم ْن منا ال يريد �أن يبدو �شاب ًا؟! ولكن الطاقة احلقيقية
نحن نعي�ش ونعمل يف جمتمع مغرم بالظهور مبظهر ال�شبابَ .
تنبع من التفكري بروح ال�شباب .وحل�سن احلظ ،ف�أي ًا كان عمرك وم�ستوى خربتك ُيكنك �أن تبد أ� من جديد يف التفكري
ب�أملعية وعقلية املبتدئ الذكي ،وتبد أ� يف تعلم اجلديد كل يوم عن طريق �إدخال نف�سك يف طريقة تفكري املبتدئ
الذكي التي تتميز ب�أربعة �أمناط؛ ُيعد كل منط عن�صر ًا من طريقة تفكرينا وت�صرفنا عندما ُننفذ مهماتنا
كاملبتدئني � -أي عندما نفعل �أي �شيء لأول مرة .و ُيلخ�ص اجلدول التايل �أمناط املبتدئ الذكي الأربعة وطرق
التفكري باملقارنة مع «تفكري اخلبري» �أو طريقة تفكرينا وت�صرفنا عندما منتلك اخلربة.
�أمناط املبتدئ الذكي
النمط
الرحالة
ّ
ال�ص َّياد وجامع ال ِغالل
ال�سائر على اجلمر
الريادي

�أمناط وتفكري اخلبري

طريقة التفكري
االنفتاح
الت�أهب وال�سعي
االنتباه وال�سرعة
التعط�ش واملثابرة

الرحالة مقابل احلار�س
ّ -1
لأنه لي�س لدى املبتدئني ما ُيثقل كاهلهم �أو ليخ�سروه ،فهم منفتحون
بتفان .وبد ًال من التعلق ب�أف�ضل
الحتماالت جديدة ويت�صرفون
ٍ
املمار�سات املا�ضية ،يبحث املبتدئون عن ممار�سات جديدة تُنا�سب
احلقائق اجلديدة .طريقة التفكري املتحررة والواعدة هذه ت�سمح
لهم بالتنقل وا�ستك�شاف جماالت جديدة؛ �أي يت�صرف املبتدئون مثل
ال ّرحالة .لقد �أو�ضح «ريت�شارد بران�سون»� ،صاحب جمموعة «فريجني»

النمط
احلار�س
املُر�شد والدليل
ع ّداء املارثون
ال�ساكن امل�ستوطن
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التحفظ
الن�صح والتوجيه
ال�سرعة الثابتة
الراحة واال�ستهالك

طريقة التفكري هذه فقال« :لقد �أ�س�سنا مئات ال�شركات اجلديدة
ويف معظم احلاالت مل نكن نعرف �شيئ ًا تقريب ًا عن ال�صناعات التي
ندخلها .ولكن �أتاحت لنا قلة خربتنا الرتكيز على كيفية فعل كل �شيء
ب�شكل خمتلف بد ًال من اال�ست�سالم والرتكيز على ال�صعوبات» .ويف
املقابل يت�صرف اخلرباء كحرا�س .فمن خالل ما لديهم من �سجل
حافل وخزانة حتوي تذكارات انت�صاراتهم وغنائم جناحاتهم ،ف�إنهم
مييلون �إلى �إبقاء الو�ضع على ما هو عليه .وبد ًال من ا�ستخدام جناحهم
كمن�صة انطالق ،يت�شبثون مبكانتهم ويتجمدون يف مكانهم.
َّ

َّ
كيف
نتخطى حدود اخلربة ونهرب من
م�صائد النجاح؟
 -1اطرح �أ�سئلة ب�سيطة :ت�شاور مع
الأطراف املعنية بعملك واطرح �أ�سئلة يف
�صميم املو�ضوع واك�شف عن الأهداف �أو
االحتياجات الأ�سا�سية .وبعبارة �أخرى،
اطرح �أ�سئلة قد ي�س�ألها �أي مبتدئ ذكي.
ان�س ما تعرفه؛ ابد�أ من جديد:
َ -2
ط ّبق نظام الف�صل الدرا�سي حيث تكون
للعمل بداية ومنت�صف ونهاية يتم فيها
�إعالن االنت�صار �أو الهزمية .ثم ابد�أ من
جديد وامنح نف�سك وزمالءك فر�صة
االنطالق غري مت�أثرين ب�أداء املا�ضي.
� -3أطلق العنان ملواردك :ينت�شر مبد�أ
حماية املوارد يف عامل الأعمال بعدة طرق
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طريقة التفكري

خمتلفة؛ حيث يت�شبث بع�ض املديرين
مبنا�صبهم الفخم ـ ـ ــة ويقي�سون النجاح
بعدد الأ�شخا�ص الذين يتبعونهم،
ويعتربون عدد العاملني متثي ًال لت�أثريهم
التنظيمي .وحتى املديرين الذين يت�صفون
بح�سن النية ُيكنهم �أي�ض ًا �إ�ضعاف التقدم
واالبتكار بدرجة كبرية من خالل التم�سك
بالفكر التقليدي واجلمود واالهتمام بكبار
املوظفني فقط .و�أنت بالطبع ال حتتاج �إلى
ت�سريح كل موظفيك ،ولكن ميكنك �أن تبد�أ
ب�إعادة تخطيط ميزانيتك من ال�صفر.
كما �أنه من املهم �أن ت�س�أل نف�سك« :ماذا
كنت �س�أفعل �إن مل يكن لدي موظفون
لأقيمهم؟ وماذا كنت �س�أفعل لو كان لقبي
هو« :ع�ضو يف فريق»؟

 -2ال�صياد وجامع ال ِغالل
مقابل املر�شد والدليل
املبتدئون م�ش َّو�شون ويفتقدون املعرفة،
ولذلك يجدون �أنف�سهم جمربين على
الدخول يف منط �شعوري يحكمه املنطق؛
مما يجعلهم ينتبهون �إلى البيئة من حولهم
ويحاولون الو�صول �إلى الآخرين للح�صول
على التوجيه .يقوم املبتدئون مب�سح املنطقة
املحيطة بهم والبحث عن اخلرباء فريجعون

ب�أفكار ملواجهة التحدي الذي ي�صادفونه.
وعن طريق الت�أهب وال�سعي ،يت�صرف ه�ؤالء
املبتدئون مثل ال�صيادين وقنا�صي الفر�ص.
�ضرب �أحد مديري نظم املعلومات يف �شركة
كبرية للخدمات املالية مث ًال لهذا النمط.
فعندما ُو ِّكل �إليه ِّ
تول �إدارة املبيعات فج�أة،
مل يكن لديه �أي خربة وكان الأمر غريب ًا عليه
متام ًا .لكنه حاول ب�شكل منتظم �أن يتوا�صل
مع � 25شخ�ص ًا من ذوي اخلربة الكبرية

كيف نف ِّعل منط ال�صياد جامع الثمار؟
ِ � -1أعد اكت�شاف املبتدئ داخلكُ :ع ْـد �إلى الزمان واملكان حيث
بد�أت مهنتك الأولى بعد تخرجك .تذ ّكر ماذا كان �شعورك وماذا
فعلت وكيف �أقبلت على العمل .ا�ستخدم هذه الر�ؤية لتكون قائد ًا
عظيم ًا للخريجني ا ُ
جلدد ولتجديد عملك.
� -2ضاعف خربتك :يف املرة املقبلة التي يواجهك فيها َ
حتدٍّ
يف نطاق خربتك ،جت َّنب �إغراء اخلو�ض فيه ،وبد ًال من ذلك،
حاول االت�صال بخم�سة خرباء �آخرين على الأقل واطرح عليهم
�أ�سئلتك� .ستكت�سب بذلك خربات جديدة الجتياز التحدي الذي

يف �إدارة املبيعات وامل�شرتيات .ويف غ�ضون
�أ�سابيع قليلة ،امتلك جمموعة من الأدوات
وعرف ما هي الأ�سئلة املنا�سبة التي يجب
طرحها .وباملقابل ،ولأن اخلرباء غالب ًا
ما يكونون واثقني يف مدى فهمهم للبيئة
من حولهم ،فهم ال ي�سعون للح�صول على
معلومات جديدة؛ فهم يت�صرفون كالأدالء
ال�سياحيني املحليني الذين يت�شبثون مبا
يعرفونه ويقدمون الن�صيحة بد ًال من التعلم
والبحث عن اجلديد.

تتو�صل �إلى �أمناط جديدة.
تواجهه .ا�ستمر يف طرح الأ�سئلة حتى َّ
 -3اعك�س �أدوار الإر�شاد :اعك�س �أدوارالتعلم؛ فبد ًال من عر�ض
خرباتك وت�صوراتك على زميل �أ�صغر �سن ًا و�أقل خرب ًة .ا�سمح له
�أن ير�شدك �إلى �أ�ساليب وتقنيات جديدة واعر�ض عليه ت�صوراتك
التي تعك�س خربتك بقاعدة العمالء �أو دائرة املوظفني.
و�سع منظورك :ق ِّلل �شعورك بالت�شتُّت عن طريق �إزالة فالتر
ّ -4
املعلومات اخلا�صة بك و�ضع يف االعتبار ر�ؤى تختلف عن ر�ؤيتك.
وعند تغيريك الجتاه املعلومات التي تتلقاها ،فلن تقوم بتو�سيع
و�ستو�سع �شبكة معرفتك �أي�ض ًا.
نطاق تفكريك فقط ،بل
ِّ
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 -5ار�سم خريطة :ارجع مب�ؤ�س�ستك احلالية خطوة �إلى الوراء
وار�سم الطريق الذي قد ي�سلكه املبتدئ .ا�س�أل نف�سكَ :منْ هم
الالعبون؟ ما هي قواعد اللعبة؟ �أين تكمن القيمة يف هذه الثقافة؟
َمنْ ذا الذي ُيكنني التوافق معه؟ َمنْ هم اخلرباء الذين ُيكنهم
�إر�شادي عندما �أواجه م�شكلة؟

بدل الوظائف ليوم واحد :اخرت زمي ًال من مكان قريب وب ّدال
ّ -6
الوظائف ملدة حمدودة؛ ح�سب االتفاق ،بداي ًة من يوم واحد وحتى
�أ�سبوعني .ا�ستغل هذا التبادل يف اكت�ساب ر�ؤى جديدة وطرح �أ�سئلة
جديدة.

اخلرباء واملواقف اخلاطئة
يف منط ال�ص َّياد وجامع الثمار ،قد ت�ؤدي ثقة اخلرباء يف خربتهم ومعرفتهم بالبيئة املحيطة �إلى الغرور .فنحن منيل �إلى:
�أ -البحث عن بيانات ت�ؤكد ما نعرفه بالفعل .ونتجاهل البيانات التي تتح َّدى معتقدا ِتنا .والنتيجة :جمود الر�أي .الحظت «ليزا الهي»  -من
كلية الرتبية يف جامعة هارفارد �أن من الأ�شياء التي حتدث عندما نتم�سك بافرتا�ضاتنا ب�شكل ُمطلق ك�أنها حقائق ،هو �أننا ننتبه �إلى ما ي�ؤكد
هذه االفرتا�ضات فقط .ولذلك قد ال نالحظ وجود تطور جديد.
ب -االنغــالق على �أنف�سنــا .فقد يدفعنا غرور اخلربة �إلى ال�شعور بالراحـة ونحن جنل�س يف قاعــة مغلقـة من املرايا التي ال تعك�س �سوى �صورتنــا
فال نرى �سوى منظورنا الأحادي ور�ؤيتنا ذاتها وهي تنعك�س وتت�شابه وتتكرر .يف حني يحتاج التفاعل يف بيئة العمل ر�ؤي ًة �شامل ًة ومتنوعة.

 -3ال�سائر علـــى اجلمــــــر
عداء املاراثون
مقابل َّ

نظ ًرا لأن املبتدئني تنق�صهم الثقة امل�ؤ�س�سية
فهم يعملون ب�شكل م�ستمر و�سريع مع بذل
اجلهد ل�سد فجوة املعرفة والأداء .فهم
يتقدمون بخطوات �صغرية وحم�سوبة،
وي�سعون للح�صول على مالحظات حول
�أدائهم؛ ليظلوا على الطريق ال�صحيح.
تت�سم هذه الطريقة باحلذر وال�سرعة؛ فهم
يتحركون كمن مي�شي على اجلمر .ي�صف
�أحد املديرين كيف ط ّور طريقة التفكري هذه
بقوله« :كانت دائم ًا تُوكل � ّإلى مهام �صعبة ومل
تكن لدي خربة لإجناز هذه املهام؛ فدفعني
نق�ص املعرفة �إلى اال�ستماع �إلى الآخرين
وال�سماح لهم بتعليمي وجمع البيانات ب�أق�صى
�سرعة ممكنة .ولكني كنت مهوو�س ًا ب�أن �أ�صبح

قائد ًا يف �أ�سرع وقت؛ مما دفعني �إلى حتويل
هذه الر�ؤى �إلى خطة ب�شكل �سريع» .ويف
املقابل ولأن اخلرباء ي�شعرون ب�أنهم قادرون،
ف�إنهم مييلون �إلى التعامل كـع ّداء املاراثون؛
الذي يجري يف ال�سباق مل�سافة طويلة ب�سرعة
ثابتة .فهم ينتقلون �إلى منط الط َّيار الآيل

ممن ي�سريون على اجلمر؟
كيف تتعلَّم َّ

 -1تخل�ص من املخاطرة كعائق واترك جما ًال للتجربة:
حدد فئتني من املهام يف العمل:
 املهام التي يكون النجاح فيها م�ضمون ًا. واملهام التي يكون الف�شل فيها ًقابل للتعوي�ض.
يف املجال الثاين يجب �أن ُي�صبح ملعبك منطقة �آمنة لك
ولفريقك وللمبتدئني مع �إف�ساح جمال للكفاح والف�شل املحتمل؛
من دون �إحلاق الأذى بالأطراف املعنية �أو ب�أعمالهم .يف هذا
امللعب ،حدد م�شروع ًا ُيكنك �أنت وزمالءك املجازفة فيه ثم
6
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ب�سرعة ،وي�سريون بخطوات كبرية وا�سعة من
دون ا�ست�شارة الأطراف املعنية والنظر �إلى
الإ�شارات املهمة على الطريق .فهي طريقة
تفكري تتَّ�سم بثبات امل�ستوى و�ضبط ال�سرعة
واملثابرة على طول الطريق مع افرتا�ض �أنهم
ما زالوا يبلون بال ًء ح�سن ًا.

 ومن خالل �سل�سلة من اخلطوات ال�صغرية املح�سوبة  -ك ّررحماوالتك حتى ت�صل �إلى احلل املنا�سب.
 -2اقرتب من احلدث :يف جمال التعدين ،يعمل ال�شخ�ص
«املُنخرط يف عمل املناجم» يف املناطق التي يقوم فيها العمال
باحلفر وا�ستخراج الفحم .وعندما جتتاز طبقات الإدارة وتتجه
ٍ
حينئذ
�إلى مكان وجود الفحم الذي يتم ا�ستخراجه ،ميكنك
احل�صول على املعلومات واملالحظات التي حتتاجها لتظل يف
امل�سار ال�صحيح.

 - 4الريادي مقابل
ال�ساكن امل�ستوطن
لأن املبتدئني يواجهون املجهول وغالب ًا ما
يواجهون مواقف ُمربكة ،فهم يرجتلون
ويعملون بال كلل �أو ملل لتوفري االحتياجات
الأ�سا�سية .يواجه املبتدئون ندر ًة يف املوارد
فيحافظون على ب�ساطة الأ�شياء ،ويركِّزون
على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية .وهم
يزيحون بجهدهم العقبات لأنهم ميلكون
زمام الأمور ،ويح ِّققون قيمة للآخرين الذين
يتبعون خطاهم .و ُي ِّعب هذا التفكري عن
تعط�ش لإثبات الذات؛ حيث ي�شق املبتدئون
طريقهم �إلى الأمام كـالرواد.
وتعترب رحلة «�سارة بالكلي» لت�أ�سي�س �شركة «�سبانك�س» بر�أ�س
مال يبلغ  5000دوالر حتى و�صلت �إلى مليار دوالر خالل 12
عام ًا فقط مثا ًال وا�ضح ًا على هذه العقلية الريادية� .صممت
«�سارة» منوذج ًا �أولي ًا للمنتج بنف�سها ثم اجتازت قنوات التوزيع
املبا�شرة ،وظلت طيلة ذلك الوقت تدير عملها مبوارد قليلة
حتى �صارت لعالمتها التجارية مكانة ثابتة .وعلى النقي�ض،

كيف تتبنَّى تفكري الريادي؟
 -1هاجر بعيد ًا عن منطقتك الآمنة
وحاول �أداء مه َّمة ل�ست م�ؤه ًال لها:
بد ًال من ا�ستخدام نقاط قوتك ،ف ّكر يف
ن�سيانها وادخل يف حالة التعلم .حاول
القيام مبا يلي:
تويل وظيفة يف جمال جديد� :إذاكنت تُدير فريق الت�سويق ملنتجات
ا�ستهالكية للأفراد ،فرمبا حتتاج �إلى
املخاطرة واالنتقال �إلى ق�سم توزيع

ولأن اخلرباء َّ
منظمون للغاية وقادرون على الو�صول �إلى املزيد
من املوارد؛ فهم مييلون �إلى الت�ص ّرف مثل امل�ستوطنني .ونظر ًا
لأنهم �أ�س�سوا �أنف�سهم بالفعل ،ف�إنهم يتبعون الربوتوكوالت
ال�صارمة ويظلون يف منطقة راحتهم ويعتمدون على ما هو ُمتاح
فقط .وتت�سم طريقة التفكري هذه بالراحة واال�ستكانة وا�ستنفاد
املوارد.

املنتجات املقدمة لل�شركات وتع ّلم كيفية
�إدارة فريق يف ال�سوق اجلديد.
 تولى م�س�ؤولية ذات نطاق �أو�سع:انتقل بربناجمك على م�ستوى الق�سم
�إلى امل�ستوى التايل الأ�شمل و أ� ّيد تطبيق
تلك املبادرة على م�ستوى ال�شركة
بالكامل.
 -2ابحث عن م�شكلة تنقلك �إلى نطاق
جديد� :أو�ضح «جفري مور»  -وهو م�ست�شار
�أعمال  -الطريقة التي حافظ فيها على
جتديد �أفكاره وعمله .يقاوم «جفري» �إغراء

الذهاب �إلى �شركة ما ليتحدث حول ما
يعرفه فقط ثم يغادر ،وذلك ب�إلزام نف�سه
بحل م�شكلة العميل .فهو يتع َّهد بخو�ض
حتد ما ،ثم يرتك هذا التحدي يجذبه
ٍ
�إلى منطقة غري معروفة .ويف الأماكن
غري امل�ألوفة ،ف�إن مناذجه ونظرياته
و�إجاباته الروتينية ال تكفي؛ �إذ يتحتم
عليه �أن يرجتل و ُيعيد التفكري و ُي�شارك
�أفكاره مع عمالئه .فحاول �إلزام نف�سك
حتد جديد ولن جتد حلو ًال جديدة
بخو�ض ٍ
فقط ،بل و�ستتجدد �شخ�صيتك �أي�ض ًا.
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املبتدئالذكــــــي
املبتدئ الذكي هو حمرتف �أو قائد يحافظ -
رغم �سنوات اخلربة والنجاح  -على طريقة
تفكري املبتدئ .رمبا يتمثل �أو�ضح اكت�شاف
حول ه�ؤالء القادة يف �أنهم مل يعتنوا مببتدئيهم
فح�سب ،بل كانت طريقة تفكريهم كمبتدئني
هي امل�صدر الأ�سا�سي لت�ألقهم امل�ستمر .وعلى
الرغم من مواهبهم ومهاراتهم الفطرية
املتعددة� ،إال �أن ه�ؤالء القادة ي�شرتكون يف
النق�ص عند
ت�سد
َ
جمموعة من ال�سمات التي ُّ
مبتدئيهم با�ستمرار .فه�ؤالء القادة:
 -1حمبون لال�ستطالع :يتجاوز حب
اال�ستطالع جمرد كونه اهتمام ًا عادي ًا؛
فهو توق للمعرفة والفهم وتعط�ش للبحث
عن خربات جديدة .ينقل حب اال�ستطالع
الأ�شخا�ص �إلى منط املبتدئ؛ حيث يبحثون
عن �أفكار جديدة ويبقون منفتحني .فه�ؤالء
يجددون ا�ستخدام
الذين يحافظون �أو ِّ
حبهم لال�ستطالع ،يتمتعون بت�أثري قوي على
م�ؤ�س�ساتهم .عندما قابلنا «م�ؤيد وحيد» -
وهو مدير عام يف �شركة «بيه بال»  -يف بحثنا
حول املبتدئ الذكي� ،أعطى فريقه حتدي ًا
ان�س ما تعرفه واعترب نف�سك تقوم
�شيق ًاَ :
بهذا العمل لأول مرة .قاد «م�ؤيد» الطريق؛
حيث بد أ� يف طرح �أ�سئلة واكت�شاف م�سارات
جديدة ،وكان غالب ًا يطرح �أ�سئل ًة ب�سيط ًة مثل
«ملاذا �أقوم بهذا؟» �أو «هل من طريقة �أخرى
لتطوير هذا؟» .لقد �أ�شعل حب اال�ستطالع
لديه حب اال�ستطالع عند املهند�سني يف
فريقه الذين ت�ضاعف عملهم ع�شر مرات.
يقول هذا املدير الذي حت ّول �إلى مبتدئ ذكي
�« :أف�ضل �أيامي يف العمل هو عندما �أدرك
�أنني خمطئ �أو عندما �أتعلم �شيئ ًا جديد ًا».
 -2مازحون� :إذا كانت الرباعة تتطلب
املمار�سة املدرو�سة ،ف�إن كونك مبتدئ ًا
8
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ذكي ًا يتطلب خفة الظل .قدمت العديد من
ال�شركات معايري لزيادة ال�شعور باملرح
والألفة �أثناء العمل :مثل وجود طاوالت
تن�س الطاولة يف حجرة تناول الطعام،
وكرا�سي التدليك و�ألعاب الفيديو يف حجرة
اال�سرتاحة .لقد ثبت حقا �أن من يتمتعون
بروح املبتدئني الدائمني ين�شرون البهجة يف
�أي كل عمل ي�ؤدونه؛ فبالن�سبة �إليهم تعترب
كل الأعمال مرحة .ويتمتع القادة الذين
يديرون �أعمالهم بح�س من الدعابة ب�أن
ميكنوا كل من يعملون معهم من ال�شعور
الدائم ب�أنهم موظفون �سعداء .وحتى يف
قاعات التدري�س عندما ميزح املعلمون يف
حما�ضراتهم ف�إن طالبهم يتعلمون �أف�ضل
ويح�صلون درجات �أعلى بن�سبة .15%
فعندما ُي�صبح عملنا مرح ًا ،مي�ضي الوقت
ونحن ال نريده �أن مي�ضي.

 -3متمهلون :عندما ُي�صبح املرح عادة،
فلن يق�ضي املبتدئون الأذكياء الدائمون كل
�أوقاتهم يف املرح .فاملبتدئ الذكي متمهل
بطبعه :فهو ي�ؤدي عمله ب�شيء من التم ُّعن.
وال يقوم بخطوات متعجلة �أو ع�صبية؛ بل
وبر ِّوية .الدكتور
يت�صرف بعقلية منفتحة َ
«جون»  -طبيب ماهر وذو خربة وعلى
عِ لم بالتباينات الت�شخي�صية واخليارات
العالجية املتعددة  -وعندما ي�صادف حالة
معقدة  -على الرغم من براعته � -إال �أنه
ال ُي�صدر حكم ًا مفاجئ ًا ،وبد ًال من ذلك،
ُيفكر بعقلية املبتدئ وي�ستغرق يومني وهو
مقاالت وكتب ًا حول احلالة.
يفكر ويقر أ�
ٍ
ومبنهجه املتمهل هذه اكت�شف املئات من
حاالت ال�سرطان املبكر و�ساعد �أ�صحابها
على ال�شفاء منها.

اكت�شف روح املبتدئ يف داخلك

مثل العديد من القادة الناجحني ،رمبا �أنك
ال تزال متتلك قلب املبتدئ الذكي ،رغم �أنك
الآن تلعب دور اخلبري املتمر�س .فما الذي
عليك فعله �إذا ما فقدت روح املبتدئ؟ �ضع
اخلطوات التالية يف اعتبارك:
 -1اعمل مع الهواة :بد ًال من العمل مع
اق�ض بع�ض الوقت
ذوي اخلربة فقطِ ،
مع الوافدين ا ُ
جلدد .راقب كيف يعملون
وميرحون وتعلم منهم .عندما كان
«�سريجيو مارت�شيوين»  -الرئي�س واملدير
التنفيذي ملجموعة �شركات «كراي�سلر»
والبالغ من العمر  59عام ًا ُ -يعيد جتهيز
م�صنع ال�سيارات املتهالك ،تخ ّلى عن
مكتب الرئي�س يف الطابق العلوي وانتقل
�إلى مكتب يقع �إلى جوار ِفريق الت�صميم
والهند�سة ،وق�ضى بع�ض الوقت مع العمال
العاديني يف الور�ش .كما تخ ّلى مارت�شيوين
عن العديد من املنا�صب الإدارية العليا
وفتّ�ش يف ال�شركة ووجد  26من القادة
ال�شباب الذين كانوا يتبعونه مبا�شر ًة.
حر�ص ه�ؤالء القادة على بقائه قريب ًا
من احلدث ومفعم ًا بالن�شاط حتى �أعاد
لل�شركة طاقتها وحيويتها .ف�إذا وجدت
نف�سك عالق ًا يف من�صبك ،اذهب وحتدث
مع موظفيك يف اخلطوط الأمامية �أو يف
ور�ش الإنتاج �أو مع الوافدين ا ُ
جلدد.
 -2بد ًال من اللعب بحذر ،العب فح�سب:
ال تبالغ يف التفكري �أو الت�شكيك يف نف�سك
ويف كل عمل؛ فقط افعل ما تراه �صحيح ًا.
�إذا كنت ت�ستنفد الكثري من طاقتك حماو ًال

الفوز ،حاول مرة �أخرى �أن تت�صرف
بالطريقة التي ا�ستخدمتها عندما مل يكن
لديك ما تخ�سره .تخ ّيل بع�ض املواقف
وا�س�أل نف�سك« :ما الذي كنت �س�أفعله لو
مل �أكن خائف ًا من اخل�سارة؟» اكتب ذلك
وابد أ� يف تكوين هيكل تنظيمي جديد يدعم
جر�أتك .فعندما ت�سري على ارتفاع و�أنت
تعلم �أن هناك �شبكة جناة يف الأ�سفل،
تكون معدالت �إلهامك �أكرب من معدالت
خوفك.
 -3ان�س �أف�ضل ممار�ساتك وط ّور
ممار�سات جديدة :مت ت�صنيف املف ِّكر
الإداري الراحل «�سي كيه براهاالد» –
وهو م�ؤلف الكتاب املتميز« :التناف�س
عال يف �إدارة
على امل�ستقبل»  -ك�أف�ضل ِ
الأعمال يف العامل .ويف الذكرى ال�سنوية
لوفاته يف عام � ،2010أف�صحت زوجته
عن �أنه كان يرمي مالحظات التدري�س
اخلا�صة به بعد كل ف�صل درا�سي .ويف
املرة الأولى التي ر�أت زوجته مالحظاته
الثمينة ُملقا ًة يف �سلة املهمالت �س�ألته
عن �سبب التخل�ص منها ،فقال« :طالبي
ي�ستحقون اجلديد دائم ًا» وال عجب �إذ ًا
يف �أن طالب كلية «رو�س» للأعمال يف
جامعة «ميت�شيغان» كانوا يتزاحمون
حماولني اال�ستماع �إلى حما�ضراته الرثية
دائم ًا .و�أنت �أي�ض ًا حاول �أن ُتزق دفرت
مالحظاتك وكل خرباتك ال�سابقة التي
حتب�سك يف �صندوق الروتني .ومبجرد �أن
تقوم بهذا �ستُقدم فكر ًا جديد ًا للآخرين
و�ستُجدد فكرك ونف�سك �أي�ض ًا.

تن�شئة املبتدئ
ب�شكل يفوق تخ ّيلنا .فقد �أو�ضح مدير يف موقع «�إيبيه  »eBayذلك
يتمتع املبتدئون بالكفاءة ٍ
بقوله« :كنت �أعتقد �أن عقول امل�ستجدين يف العمل تكون خالية من الأفكار و�أنني �أحتاج
�إلى ملئها .ولكني وجدت عقولهم زاخرة بالأفكار» .ويف الواقع مييل املبتدئون �إلى تقدمي
�أف�ضل ما لديهم من عمل حتت قيادة املديرين اليقظني واملهتمني  -القادة الذين مينحونهم
احلرية يف ا�ستك�شاف �إمكانات جديدة ،بالإ�ضافة �إلى حتميلهم امل�س�ؤولية الكافية والالزمة
لرفع منحنى التعلم لديهم .وهذه بع�ض الطرق التي ي�ستعني بها القادة اليقظون على حتقيق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة من مواهب مر�ؤو�سيهم املبتدئني:
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

9

 -1التمكني وحتديد االجتاه :يكمن �سر �إدارة موهبة املبتدئ
يف �إعطائه م�ساحة للمحاولة واحلق يف الف�شل .املبتدئون مفعمون
بالطاقة ،ولكنهم يحتاجون �إلى توجيه نحو االجتاه ال�صحيح.
ّ
و�ضح لهم النتائج التي يجب حتقيقها وملاذا هي ذات �أهمية .حدد
حدود احلماية ومعايري كمال احلل .ذ ِّكرهم ب�أن يطلبوا ال ُن�صح من
اخلرباء عند اللزومُ .يكنك �أي�ض ًا تفعيل منط ال�ص َّياد بتزويدهم
مبراجع وجهات ذات خربة ،وتقدميهم للآخرين وحتدِّ يهم ب�أن
يت�شاوروا مع اخلرباء املنا�سبني عند احلاجة .ومبجرد �أن تُر�شدهم
�إلى «ما» يجب عليهم حتقيقه و«ملاذا» يعترب هذا العمل ذا �أهمية،
و«منْ » عليهم �أن ي�ستعينوا به ،دعهم ي�ستنتجون ب�أنف�سهم «كيف»
َ
يحققون ذلك.
 -2التحديات البنّاءة :اعر�ض �أهداف ًا مرن ًة من دون �أن تتح َّكم
يف املبتدئني .بالطبع عندما تكون الفجوة التعليمية كبريةُ ،يكن �أن
ينهار املبتدئون كغريهم من املوظفني .ولكن عندما يكون التحدي
�ضئي ًال ،ف�إن النا�س ال يقبلون عليه مطلق ًا .فت�أكد من �أن التحدي
كاف من ال�صعوبة للحث على العمل ،بالإ�ضافة
الذي تُقدمه على قد ٍر ٍ
�إلى مزيج منا�سب من املالءمة وال�صعوبة وفر�صة التميز .بالن�سبة
للموظفني ال�صغار ،اخرت م�شروع ًا ُيكن �إجنازه خالل مدة وجيزة
ليح�صل املبتدئ على مالحظات وتقييم فوري لأدائه .وبالإ�ضافة �إلى
التحدي ،يحتاج املبتدئون �إلى مالحظات وم�صدر ثري من املعلومات
ي�ساعدهم يف البقاء على الطريق ال�صحيح.
 -3حبل م�شدود و�شبكة جناة :عندما يعمل الأ�شخا�ص فوق
م�ستوى مهاراتهم احلالية ،ف�إنهم ي�سريون على حبل م�شدود .وحتم ًا
�سيت�أرجحون ورمبا ي�سقطون يف مرحلة ما .ال يجب على القادة
اخلرباء �أن ي�ضعوا املبتدئ فوق احلبل امل�شدود فقط؛ و�إمنا يجب
�أن يكونوا موجودين اللتقاطه وم�ساعدته عندما ي�سقط .يف �شركة
«بي تي �إ�س» اال�ست�شارية العاملية  -ويف كل م�شروع من م�شاريعها
هناك �شخ�ص واحد  -مثل قائد الفريق �أو املدير املايل  -يكون
مبثابة �شبكة جناة؛ عندما يالحظ ُّ
تعث ع�ضو يف الفريق ،يتدخل
بدون تَط ُّفل و ُيعيد املبتدئ �إلى توازنه على احلبل امل�شدود.

ثنائيات القوة

املبتدئون لي�سوا قادرين على �أداء عملهم برباعة فقط؛ ولكنهم
ي�شعلون ال�شرارة التي تُ�شعل طاقة فريق اخلرباء .وغالب ًا يكون
املزيج املُك َّون من املبتدئني الذين يعملون بالتوازي مع اخلرباء هو
ما ي�أتي بالنتائج املبهرة� .أثناء درا�سة كيفية مزج املديرين والقادة
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الأذكياء بني �أف�ضل ما ُيكن �أن يقدمه املبتدئون واخلرباء ،حددنا �أربعة
ت�شكيالت ُيكن �أن حتقق نتائج ممتازة:
 -1الأ�سا�س والطاقة :يف هذا الثنائي القوي يجلب اخلبري الو�ضوح
والر�ؤية ويعترب �أ�سا�س البناء ،ويجلب املبتدئ الطاقة والعزمية.
 -2مكت�شف املواهب واملوهبة اجلديدة :يف هذا الثنائي يجلب
املبتدئ �أفكار ًا جديدة و�أ�سلوب ًا مبتكر ًا ،وي�أتي اخلبري لي�شجع على
االلتزام ويغذي قدرة املبتدئ .فالقادة ذوو اخلربة يتمتعون باحلكمة
والقوة ويتح َّملون م�س�ؤولية حتديد املواهب واالرتقاء بها.
 -3الدليل املر�شد و رجل الأعمال :ي�أتي املبتدئ ب�أفكار وتقنيات
و�سع اخلرباء �شبكات
جديدة ُيكن �أن ِّ
تغي �صناعة ب�أكملها ،بينما ُي ِّ
�أعمالهم �إجما ًال وي�شكلون تربة خ�صبة للمبتدئني من منط ال�صياد.
يقدم قادة الأعمال اخلرباء ن�صائح مهمة وعبارات حتذير ،وهي
ذات �أهمية خا�صة �أنَّ رجال الأعمال املبتدئني �سيجدون �أنف�سهم
حتم ًا يف منط من مي�شي على اجلمر.
 -4الفريق املتباين :يتكون الفريق املتباين من �أ�شخا�ص ذوي خلفيات
وخربات غري مت�شابهة .فقد �أو�ضح «بوب �ستون»؛ الأ�ستاذ يف
جامعة �ستانفورد ذلك قائ ًال« :يف املجاالت التي حتتاج �إلى ابتكار
�شديد ،علينا �أن ن�ضم َمنْ يعرفون القليل مع الذين يعرفون الكثري».
املزيج بني املعرفة العميقة والتفكري اجلديد ُيكن �أن ُيحقق جناح ًا
جوهري ًا .املبتدئ قليل اخلربة ُيجرب اخلبري على الدخول يف منط
التعليم ،مما ُيربز الفر�ضيات التي ُيكن التحقق منها ودرا�ستها من
ِقبل اجلميع الحق ًا.

بناء جيل من املبتدئني الأذكياء
نحتاج �إلى بناء جيل من القادة الذين ال يخافون مواجهة �أ�صعب
التحديات يف العامل؛ قادة يعرفون كيف يح�شدون اخلرباء وا�ستثمار
الذكاء والطاقات الب�شرية يف م�ؤ�س�ساتنا .ف�سلوك املبتدئ الذكي ال
يقت�صر على ُعمر �أو م�ستوى خربة معني؛ فهو حالة ذهنية  -حالة متوفرة
لكل َمنْ يرغب يف ن�سيان ما يعرفه و�إعادة التعلم .هذا ال�سلوك اختيار يف
متناولنا جميع ًا .ومع ت�سارع �إيقاعات عامل الأعمالُ ،يكننا �أن نبطىء
من �سرعتنا ونبقى يف امل�ؤخرة ،كما ُيكننا �أن ن�سرع اخلطى و ُن�سابق
العامل ون�سبق� .إنه يف و�سعك الآن �أن تعود �إلى املكتبة حيث ا�شرتيت �أول
وع ْ�ش
كتاب يف الإدارة �أو تنمية الذات �أو الطاقة الإيجابية .رافق ال ُهواة ِ
عقلية املبتدئ و�أطلق طاقاتك الكامنة واملُتح ِّفزة .ت�ساءل عن االحتماالت
املمكنة ،ثم انطلق وافعل �شيئ ًا جديد ًا ورائع ًا .فمن خالل تعلم اجلديد
الت�س ُلق
وتخطي العقباتُ ،يكننا التوا�صل مع طاقاتنا الإبداعية؛ فمتعة َّ
تكمن يف �شعورنا ب�أننا على قمة العامل.
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