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ثوان...
في
ٍ
ال َّ
�شك يف �أ َّننا ن�ستجيب بوعي معريف عميق �إلى
مبادرة «م�سرعات دبي امل�ستقبل» ،املبادرة اجلديدة
لـ «م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل» التي �أطلقها �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي،
رئي�س املجل�س التنفيذي ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل ،والتي ت�أتي كمبادرة عاملية فريدة �ضمن «�أجندة دبي امل�ستقبل»
التي �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» يف �شهر �إبريل  ،2016حيث تهدف
املبادرة �إلى توفري برنامج متكامل لت�سريع وتنمية �أعمال ال�شركات النا�شئة،
املحلية والإقليمية والعاملية ،العاملة يف جمال التكنولوجيا امل�ستقبلية �ضمن
قطاعات االبتكار الرئي�سة .و�ست�سهم هذه املبادرة يف تو�سيع �أطر التعاون العاملي
يف جمال االبتكار ،كما تُ�س ِّلط ال�ضو َء على �أهم فر�ص القرن الواحد والع�شرين
من خالل تطبيق تكنولوجيا امل�ستقبل مثل الروبوتات ،وعلم اجلينوم ،والطباعة
ثالثية الأبعاد ،واحل�سابات املالية ،وحماكاة الطبيعة ،والتكنولوجيا احليوية.
ي�ضم �أحد �أعداد هذا
وا�ستجابة لهذه املبادرة اال�ست�شرافية ،ف�إنه ي�سعدنا �أن َّ
ال�شهر ،ملخ�ص ًا لكتاب�« :صناعات امل�ستقبل» للم�ؤلف «�أليك رو�س» �أ�ستاذ
االبتكار يف جامعة «جونز هوبكنز» ،الذي ي�ؤكد على �أنَّ الأ�سواق الذكية والنا�شئة
ومن �سبقوهم
بد�أت تَدفع �إلى العامل مببادرين مبتكرين� ،أثاروا غرية �أندادهم َ
يف «وادي ال�سيليكون»؛ ففي الأ�سواق املُ ِبدعة يف ٍّ
كل من�« :إ�ستونيا» و «دبي» مث ًال،
�صار االقت�صا ُد ك ُّله �إلكرتوني ًا .ويف �أماكن كثرية حول العامل يعمل املبدعون
امل َم َّكنون على تكوين �شبكات علمية ،وبناء حتالفات جتارية تتحدى كل املعوقات
أعمال جديد ًة ،تواجه البريوقراطية والإدارة التقليدية ،لتنطلقَ يف
وتبدع
مناذج � ٍ
َ
�آفاق ال حمدودة من الإبداع يف ا�ستثمار االبتكار.
�أما العدد الثاين فيلخ�ص كتاب« :املحفزات» لـ «مار�شال جولد�سميت» ويتناول
�صناعة ال�سلوك الإيجابي املُ�ستدام ،من خالل املحفزات املبا�شرة وال�ضمنية،
واملحفزات الواعية وغري الواعية ،واملحفزات امل�شجعة التي يجب ت�شغيلها،
واملثبطة التي يجب تعطيلها ،لكي نوا�صل يف م�سرية حياتنا� ،إعادة ترتيب
�أولوياتنا وتر�سيخ نظرتنا الإيجابية �إلى ذواتنا.
�أما العدد الأخري فيقدم �سبعة حماور لبناء جيل من ال�شباب القادر من خالل
ملخ�ص كتاب «�أبناء م�ستقلني يف عا ٍمل مملوءٍ باملدَ َّللني» ت�أليف «�ستيفن جلني» و
إمكانات غري
«جني نيل�سن» اللذان ي�ؤكدان على �أننا نعي�ش يف عامل يو ِّفر لأبنائنا �
ٍ
م�سبوقة ،ولذا يكمن التحدي يف م�ساعدتهم لالعتماد على �أنف�سهم من خالل
التحفيز واملهارات التي كنا نعتربها عنا�صر �أ�سا�سية للنجاح يف جيلنا والأجيال
التي �سبقتنا .ولذا علينا �أن ُن�س ِّل َح �أبنا َءنا بالقدرات املطلوبة التي مل تعد تُكت�سب
تلقائي ًا عرب ممار�سات حياتنا اليومية ،وهذا هو التحدي احلقيقي الذي نعتربه
�صعب ًا وم�شوق ًا يف نف�س الوقت.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

2

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ما وراء التحفيز
املحفزات هي ما يجذب انتباهنا وي�ستثري حوا�سنا ويعيد �صياغة
�أفكارنا وتوجيه �أفعالنا .وتت�ش َّكل هذه املحفزات يف هيئة �أ�شخا�ص
وتغي من نظرتنا �إلى
�أو �أحداث �أو مواقف تعيد ترتيب �أولو َّياتنا ِّ
من حولنا ،و�أي�ض ًا �إلى ذواتنا وحياتنا .قد تكون هذه املحفزات
م�شجعة �أو حم ِبطة� ،إيجاب َّية �أو �سلب َّية .ومن
حمزنةِّ ,
مبهجة �أو ِ
بني املحفزات التي تغري حياتنا ،ف�إن البيئة املحيطة هي الأقوى
والأكرث ت�أثري ًا .فكم من م َّرة اخرتت هدفك ،وو�ضعت َّ
خطتك،
واعتمدت حتقيق هذا الهدف ،لت�أتي البيئة املحيطة وما حتمله
من معوقات وظروف طارئة لتقلب تو ُّقعاتك ر�أ�س ًا على عقب؟!
فقد تدفعك م�شاهدتك لزمالئك يعملون ح َّتى وقت مت� ِّأخر من
الليل �إلى مواكبة �أدائهم كي ال يتف َّوقوا عليك  -ح َّتى و�إن كان
املقابل هو �إهمالك الدائم لأ�سرتك.
تتدخل البيئة يف حياتنا و ُتف�سد َ
وهكذا ،كثري ًا ما َّ
خططنا وتدف ُعنا
�إلى تب ِّني �سلوك َّيات غري �إيجابية .ونظر ًا �إلى �أن بع�ض �آليات
عمل بيئتنا تقع خارج نطاق �سيطرتنا ،فقد يعتقد كثريون م َّنا
�أ َّنه ال ميكنهم فعل �أي �شيء حيالها؛ فنتعامل كما لو ك َّنا �ضحايا
للظروف بد ًال من �أن نكون �صانعني لها .ولذا ف�إن هذا االعتقاد
فع ًال غري �صحيح؛ فالنجاح هو اختيارُ ،يت ِّوجه الإ�صرار؛ حيث
إن�سان منا �أن يكون هو �س ِّيد القرار.
ميكن لكل � ٍ

التغيات
حمفزات فكر َّية تعرقل ُّ
ال�سلوك َّية
كثري ًا ما ُنع ِّلق ف�شلنا على �شماعة الظروف اخلارج َّية .فماذا
عن الأفكار التي نتب َّناها وحتول بيننا وبني حتقيق الإجنازات؟
هذه الأفكار لي�ست جمرد �أعذار ،بل هي حمفزات فكرية تتن َّب�أ
بالف�شل قبل حدوثه وت ِّربر تواكلنا ،ومنها:

 .1عندما �أفهم� ،س�أفعل

ممن يخرجون من دورات التنمية الب�شر َّية مفعمني ب�شحنة من التفا�ؤل
�إذا كنت واحد ًا َّ
والرغبة يف التغيري ،ثم مي ُّر عا ٌم تلو الآخر دون �أن يحركوا �ساكن ًا ،ف�أنت تدرك الفرق بني
الفهم والفعل .فمج َّرد فهمك ل�شيء ال يعني �أ َّنك �ستفعله بال�ضرورة .و�إدراكك لهذا الأمر
يح ِّفز لديك �شعور ًا بااللتبا�س واالرتباك.
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على ال ِّ
أقل �أنا �أف�ضل من الكثريين

يف حلظات الإحباط التي تعقب اخل�سارة �أو الف�شل ،ينزع الإن�سان �إلى تعزية نف�سه
فيقارنها مبن هم �أق ّل منه .هذه املقارنة تدح�ض امل�شاعر ال�سلب َّية املرتبطة بالف�شل من
خالل حتفيزها وتر�سيخ االعتقاد ب�أننا ل�سنا الأ�سو�أ على الإطالق.

� .3أمامي الكثري من الوقت

يت�ضمن هذا املح ِّفز فكرتني مت�ضاربتني يتبناهما العقل يف �آن واحد لتكونا نظرتنا امل�شوهة
�إلى الوقت� .أوالهما �أ َّننا ن�سيء تقدير الوقت الالزم لإمتام امله َّمات ،وثانيتهما االعتقاد
ب�أننا منلك قدر ًا هائ ًال من الوقت الذي �سي�سمح لنا بتحقيق جميع �أهدافنا .وهذا املعتقد
ُيح ِّفز فينا نزعة املماطلة والت�أجيل.

� .4ستحدث معجزة تغري حياتي

فيغي حياتنا .قد حتدث هذه الأمور
تتم َّثل هذه املعجزة يف � ِّأي حدث يقع لنا ب�شكل مفاجئ ِّ
يف بع�ض الأحيان� ،إال �أنَّ اال�ستغراق يف هذا العامل احلامل يو ِّلد التكا�سل والتواكل .ولذا من
املهم �أن ننظر �إلى حاالت التح ُّول املفاجئ بعني ال�شك .قد ت�ؤتي مثل هذه التجارب ثمارها
على املدى القريبَّ � ،أما على املدى البعيد فال يكون لها � َّأي �أثر ال�ستنادها �إلى االندفاع
والتل ُّهف ،ال �إلى التخطيط والتنفيذ.

�أنواع املحفزات

 .1حمفزات مبا�شرة وحمفزات
�ضمن َّية :ت�ؤثر املحفزات املبا�شرة ب�شكل
�سريع يف �سلوك َّياتنا ،فال يف�صل بينها وبني
ردود �أفعالنا �شيء؛ فنحن دائم ًا نبت�سم عندما
نرى طف ًال �ضحوك ًا� .أ َّما املح ِّفزات ال�ضمن َّية
فت�ستغرق بع�ض الوقت قبل �أن ت�ؤثر يف �سلوكنا.
فعندما نرى �صورة عائل َّية قدمية ،ن�سرتجع
بع�ض الذكريات التي جتعلنا نتذكر الحق ًا �أن
واجبنا االت�صال ب�أخ �أو �صديق.
 .2حمفزات واعية وحمفزات غري
واعية :املحفزات الواعية حتتاج �إلى وعي
من جانبنا مثل �إدراكنا لل�سبب الذي يجعلنا
ن�سحب �إ�صبعنا ب�سرعة عند مالم�سة �سطح
�ساخن � .أ َّما املحفزات غري الواعية فت�صوغ
�سلوكنا دون ُّ
تدخل مبا�شر .فحني ُ�س ِئل بع�ض
الأ�شخا�ص عن حالتهم املزاج َّية يف الأيام التي

تبي أ� َّنهم
تكون فيها الأحوال اجلو َّية منع�شةَّ ،
كانوا �أكرث �سعادة من الأيام التي عاي�شوا فيها
طق�س ًا عا�صف ًا .ورغم ت�أكيد العلماء على العالقة
بني حالة الطق�س وحالة الإن�سان املزاج َّية� ،إال
�إن امل�شاركني مل يدركوا هذه العالقة .فالطق�س
يلعب هنا دور املحفز الالواعي.
امل�شجعة واملحفزات املث ِّبطة:
 .3املحفزات
ِّ
امل�شجعة �إلى �إتقان وظيفتنا،
تدفعنا املحفزات
ِّ

وم�ضاعفة جمهوداتنا ،ومتتني قدراتنا .فالع َّداء
ي�ضاعف من �سرعته ويتحفَّز ج�سده لال�ستمرار
يف الرك�ض مبج َّرد اقرتابه من ِّ
خط النها َّية.
�أ َّما املحفزات املث ِّبطة فت�سلبنا الدافع وال�شغف
وجتربنا على التوقف .فحني يرثثر الطالب
داخل الف�صل وتبادر املع ِّلمة بقول «ه�ش�ش�ش�ش»
مقرتنة بنظرة غا�ضبة ،يدرك الطالب �أ َّنهم
يتب ُّنون �سلوك ًا مزعج ًا فيتو َّقفون عن الرثثرة.
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عجلة التغيري
ربر رف�ضنا للتغيري ،بل ونحول تلك الأعذار �إلى
نحن بارعون يف اختالق الأعذار التي ت ِّ
حمفزات فكر َّية تدعم ذلك الرف�ض .يقول املالكم «مايك تاي�سون»« :يبقى ك ٌّل م َّنا يعمل
وفق َّ
خطته حتى يتلقى �أول لكم ٍة يف الوجه» فنحن جميع ًا نخطط ثم نكت�شف الحق ًا �أن
خططنا ذهبت �أدراج الرياح.

عندما نحتاج �إلى التغيري ال�سلوكي جند �أمامنا دائم ًا �أربعة خيارات:
 .1االبتكار

يرمز االبتكار �إلى العنا�صر الإيجاب َّية التي نود
�أن ن�ضيفها م�ستقب ًال ،فحني نتخ َّيل �أننا نتب َّنى
�سلوكيات �أف�ضل ،ف�إننا نتعامل مع هذا اخليال
وك�أننا نعيد «ابتكار» �أنف�سنا بالفعل .وبالتايل،
ميكنك �أن تتخيل �أنك �أ�صبحت ال�شخ�ص الذي
تريد ،ولكن التحدي هو �أن ت�صبح ذلك ال�شخ�ص
مبح�ض �إرادتك ،ال �أن تفر�ضه عليك الظروف.

عندما يكتفى الإن�سان بال�شعور بالر�ضا ،ي�صيبه
الك�سل واخلمول ،فيوا�صل ممار�سة �أفعاله التي
مار�سها من قبل .وعندما ي�شعر الإن�سان بعدم
الر�ضا ،فقد ين�ساق وراء ما يقابله من �أفكار،
فيت�ش َّتت وتف�شل عمل َّية التغيري ب ُرمتها فالأمر
ي�شبه التن ُّقل بني حمية غذائ َّية و�أخرى من دون
�أن تفقد جرام ًا واحد ًا وهذه حماوالت جتريبية

 .2الإبقاء

ولي�ست ابتكار ًا .فاالبتكار مزيج من الإ�ضافات
واالخرتاعات ،وهو يعني خلق الكثري من الفر�ص
البتداع «ن�سخة» �أف�ضل من نف�سك – بتغيري �أ�سلوب
تعاملك مع الآخرين ،و�أ�سلوب تفاعلك مع البيئة
املحيطة ،واختيار امل�ؤثرات اخلارج َّية التي ت�سمح
لها بتوجيه �سلوك َّياتك .وعليك هنا «تخ ُّيل» هذه
الن�سخة اجلديدة و�إنتاجها ب�أ�سلوب �أكرث �إبداع ًا.

يرمز الإبقاء �إلى العنا�صر الإيجاب َّية التي منتلكها الآن ونريد �أن «نحافظ عليها» يف امل�ستقبل .وهذا يحتاج �إلى رحلة بحث داخل النف�س للتعرف �إلى
الأ�شياء التي ت�ضيف �إلينا ،وحتديد الطريقة التي �سنمتنع بها عن الت�ضحية بتلك الأ�شياء يف مقابل �أ�شياء �أخرى �أكرث �شهر ًة وبريق ًا .فال َّ
�شك �أنَّ
ً
م�ستقبل .ولكن يبقى هناك حمرك
الكثريين ِم َّنا – ال �س َّيما الناجحون – ينعمون بالعديد من اخل�صال الط ِّيبة والإمكانات اجلديرة ب�أن ترافقهم
داخلي يح ُّثهم على االختيار بني الإبقاء على املزايا احلال َّية وبني تطوير الذات والبحث عن خيارات �أف�ضل ،وهو اخليار الأرجح.
يقول �أحد خرباء ال�سيا�سة« :القرار الأقل ح�صو ًال على التقدير هو القرار الذي يحول دون وقوع �أزمة �أو تفاقمها» .ولكن كيف تثبت للآخرين �أن هذا
القرار حال دون وقوع ما هو �أ�سو�أ؟! وكذلك هو الأمر فيما يتع َّلق بالإبقاء .فمن الطبيعي �أن ينال الإن�سان ُّ
ال�شكر على ما يقدِّ مه من �إ�سهامات جديدة،
ولكن ق َّلما يحظى بذات التقدير لأنه منع حدوث ما هو �أ�سو�أ ،وبالتايل ف�إن مثل هذه اال�سرتاتيج َّية ال يقدرها �سوى �أ�صحابها .فما الذي ي�ستح ُّق �أن
حتافظ عليه يف حياتك؟ �ستوفر لك الإجابة عن هذا ال�س�ؤال الكثري من الوقت واجلهد على املدى البعيد .فك َّلما ازداد عدد �سلوك َّياتك الإيجابية التي
ُتبقي عليها ،نق�ص عدد �سلوك َّياتك ال�سلبية التي �ست�ضطر ال�ستبدالها.

 .3احلذف

ي�شري احلذف �إلى العنا�صر ال�سلب َّية التي تو ُّد التخلُّ�ص منها .ورغم ما تنطوي عليه هذه الآل َّية العالجية
من �شعور بالتح ُّرر واالنطالق� ،إال �أننا نطبقها على م�ض�ض .فالأمر ي�شبه تنظيف املنزل من الأدوات
غري ال�ضرور َّية ،والتي ترتدَّد �ألف م َّرة قبل التخل�ص منها ،فما بالك ب�سماتك وخ�صالك ال�شخ�ص َّية.
من ُّر جميع ًا بتجارب تتطلب َ
حذف �شي ٍء ما؛ فتجدنا نهرب من ال�صديق املت�شائم الذي ت�ضعفنا
طاقته ال�سلب َّية� ،أو نقلع عن �شرب الكافيني ملا له من ت�أثري �سلبي يف حالتنا املزاج َّية� ،أو نتو َّقف عن
ممار�سة العادات الغذائ َّية ال�س ِّيئة .فمن البديهي �أن يكون احلذف هو اخليار الأمثل – والأ�سهل
– حني تكون نتائج اال�ستمرار �سلبية� .إال �أنَّ التحدِّ ي احلقيقي يكمن يف قدرتنا على التخلي عن
التع�سفية مث ًال والتي ،من وجهة نظرنا،
العادات وال�سلوكيات التي تروق لنا ون�ستمتع بها _ كالقيادة ُّ
ال ت�ضر م�سريتنا املهنية لأننا نعتقد �أنها جتعلنا �أكرث حت ُّكم ًا يف زمام الأمور .وبالتايل فمن ال�صعب
التخ ِّلي عن هذه الآل َّية �أو حذفها ل�صالح �آلية �أخرى �أكرث تعاون ًا وت�ساه ًال .ولذا ف�إن �آل َّية احلذف
تتط َّلب تقييم ًا مو�ضوع َّي ًا للأمور كي نفا�ضل بني ما ي�ستح ُّق البقاء وما هو جدير باحلذف.
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 .4التعاي�ش
ي�شري التعاي�ش �إلى العنا�صر ال�سلب َّية التي ال
مف َّر منها لأننا ال ن�ستطيع �أن نعي�ش من دونها
ثم فهذا هو اخليار الأق ُّل
يف امل�ستقبل – ومن َّ
ا�ستخدام ًا من بني اخليارات الأربعة .فعلى
�سبيل املثالُّ ،
يكتظ عامل الأعمال بالعديد
احل�صة ال�سوق َّية،
من معايري الأداء مثل:
َّ
ومعايري اجلودة ،و�آراء العمالء – التي تربز
حاجتنا املُ َّلحة �إلى التغيري� .إال �أ َّننا نن�ساق
وراء غريزتنا التي تبعدنا عن التفكري
الواقعي فنغ�ض الطرف عن اجلوانب ال�سلبية
�آملني حدوث الأف�ضل .وتتج َّلى هذه الغريزة
ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا يف العالقات ال�شخ�ص َّية؛
�إذ نعتمد على االنطباعات الأول َّية – بد ًال من
املقايي�س الثابتة – التي هي عر�ضة للت�أويالت

التي قد ت�صيب �أو تخيب .فتجدنا ن�ستنبط
فقط ما «نريد» �أن نراه ون�سمعه ،ونتجاهل
املالحظات ال�سلب َّية التي «نحتاج» حق ًا �إلى
�سماعها .فنحن ن�ستقبل الأخبار ال�سعيدة
ون�صم �آذاننا عن الأخبار احلزينة.
وتزداد قيمة التعاي�ش وتق ُّبل الواقع عندما
تنعدم القدرة على الت�أثري .ورغم ذلك تبقى
هذه من �أكرث اللحظات التي ن�شعر بامتعا�ض
�شديد من فكرة التعاي�ش معها .هذه اللحظات
هي الأكرث حتري�ض ًا على ال�سلوك َّيات ال�سلب َّية.
ولذا ف�إن رف�ضنا للتعاي�ش وتق ُّبل الواقع
يتمخَّ �ض عن �سلوك َّيات عك�س َّية و�سلب َّية تفوق
ما ينتج عن ف�شلنا يف االبتكار والإبقاء
واحلذف.

عجلة التغيري قيد الت�أثري
تق َّلد «�إليا�س» من�صب مدير املوارد الب�شر َّية يف واحدة من �أكرب امل� َّؤ�س�سات اال�ستثمار َّية
التي ت�ض ُّم ما يزيد على مائة �ألف َّ
موظف و�أُ�س ِندت �إليه مه َّمة تطوير �إدارته .وكانت
قناعة الرئي�س التنفيذي هي �أنَّ القرارات التي يتَّخذها مدير املوارد الب�شر َّية �إ َّما �أن
ترتقي بامل� َّؤ�س�سة �أو تنحدر بها ،ولذا فقد �أف�سح املجال �أمام «�إليا�س» لي�شارك ،ويعرت�ض،
ويعب عن وجهات نظره وك�أنه مدير عام �أو ع�ضو منتدب.
ويطرح �آراءهِّ ،
اجتمع «�إليا�س» بفريق عمله على مدى يومني متوا�صلني بهدف تطوير �أدواتهم
وا�سرتاتيج َّيتهم يف العمل لتواكب م�س�ؤول َّياتهم اجلديدة .و�إميان ًا منه بالتغيري وما
ينطوي عليه من خيارات� ،أخرب «�إليا�س» فريقه ب�أنَّ �أمامهم �أربعة قرارات حمورية
وعليهم اختيار ابتكار ي�ضيفونه ،وثانٍ يبقون عليه ،وثالث يحذفونه ،و�آخر يتق َّبلونه.
وهذا ما تو�صلوا �إليه:
 uاالبتكار� :أجمع الفريق على �ضرورة
ابتكار معايري توظيف �أكرث فعالية لالرتقاء
بالقوى العاملة .هذه اال�سرتاتيجية اجلديدة
�ستتحقق بالرتويج للم� َّؤ�س�سة لدى اجلامعات
الرفيعة ،ويف امل�ؤمترات والندوات.
 uالإبقاء :تباينت �آراء �أع�ضاء الفريق
حول ماهية الأ�شياء اجلديرة بالبقاء ،ثم
اتفق �أع�ضاء الفريق على الإبقاء على ثقافة
�إدارتهم حيث اتَّ�سم العاملون بهذا الق�سم
بالتعاون واملودة وامل�ؤازرة ،ومتتَّعوا باملرونة
التي ت�سمح ِّ
لكل منهم بالتعبري عن وجهة
نظره دون خوف من االنتقاد �أو الرف�ض.

وبالتايل� ،أجمع الفريق على املحافظة على
امل�شاعر النبيلة بينهم.
 uاحلذف :اتفق �أع�ضاء الفريق على �أنَّ
الرتويج للم� َّؤ�س�سة يف اجلامعات وامل�ؤمترات
يحتاج �إلى مزيد من الوقت ،ف�أجمعوا على
«تفوي�ض» جزءٍ من م�س�ؤول َّياتهم الروتينية
وحددوا عدد ال�ساعات
�إلى مر�ؤو�سيهمَّ ،
املطلوبة لإجناز �أعمالهم املكتبية التي
انخف�ضت بن�سبة .%30
 uالتعاي�ش :اتفق الفريق على جمموعة
م�س َّلمات ينبغي لهم التعاي�ش معها ،ومنها
�أنَّ حت�سني م�ستوى الأيدي العاملة لن

يحدث بني ع�ش َّية و�ضحاها؛ و� َّإنا هو عمل َّية
م�ستمرة ال تنتهي .كما اتَّفقوا على �أ َّنه مهما
�ضاعفوا جهودهم ف�إن جناحهم �سين�سب يف
النهاية �إلى الإدارة العليا ،و�أن تذمرهم لن
يغي من هذا الواقع ،وهذا هو ما اتفق كل
ِّ
�أفراد الفريق على التعاي�ش معه.
وهذا هو التغيري االبتكاري ،فعندما نفت�ش
ع َّما ي�ستح ُّق احلذف وما هو جدير بالبقاء،
وعن الذي ن�ستطيع – �أو نعجز عن – تغيريه،
حينها فقط تفاجئنا ب�ساطة الإجابات
وعظمة النتائج.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

5

�أ�سئلة االن�سجام التام
�أجرى امل�ؤلفان جتربة مثرية �شملت جمموعة
ثابتة من امل�شاركني الذين طلبنا منهم �أن
يجيبوا عن �ستَّة �أ�سئلة ذات �صيغة ثابتة
على مدى ع�شرة �أيام� .ص َّممنا الأ�سئلة
وفق ًا خلرباتنا يف هذا املجال وا�ستناد ًا �إلى
متخ�ص�صة حول العوامل التي جتعل
درا�سات
ِّ
َّ
املوظفني �أكرث التزام ًا وان�سجام ًا يف العمل.
والأ�سئلة هي:
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 .1هل بذلت اليوم َّ
كل ما يف و�سعي لأ�ضع �أهداف ًا وا�ضحة؟
يحرز َّ
املوظفون ذوو الأهداف الوا�ضحة مع َّدالت التزام جتاه العمل �أكرث من غريهم .فبعد الأزمة
املال َّية العاملية التي بد�أت عام  ،2008تناوب ثالثة مديرين على �إدارة �أحد البنوك خالل ثالث
�سنوات .كان البنك يفتقر �إلى الر�ؤية ،وات�ضح ذلك من انخفا�ض قيمة االلتزام لدى �إدارته العليا.
ولكن مبجرد �أن �أُ�ستُبدل �س�ؤال «هل لدينا �أهداف وا�ضحة؟» بـ «هل بذلت ك َّل ما يف و�سعي لأ�ضع
متاما� ،إذ حت َّرر املديرون – الذين كانوا يعانون من �سطوة
�أهداف ًا وا�ضحة اليوم؟» تب َّدل الو�ضع ً
قادتهم – و�أ�صبحوا �أكرث انتما ًء ب�صورة الفتة ،بعد �أن �شرعوا يف و�ضع �أهدافهم ب�أنف�سهم ،بد ًال من
انتظار �أن ميليها عليهم ر�ؤ�سا�ؤهم.
 .2هل بذلت اليوم َّ
تقدم ًا نحو �أهدايف؟
كل ما يف و�سعي لأحرز ُّ
املهم �أن تكون لديك � ٌ
ولكن الأهم �أن تالحقها وتتابع حتقيقها بال كللٍ �أو ملل .فالنجاح هو التقدم نحو الهدف ولي�س الهدف
أهداف جل َّيةَّ ،
من ِّ
حد ذاته.
يف ِّ
 .3هل بذلت اليوم َّ
كل ما يف و�سعي لإ�ضافة قيمة؟
ال�سعي نحو �إ�ضافة قيمة – ولي�س النتيجة – هو ما مينحنا الق َّوة يف �أكرث البيئات تعقيد ًا .ف�أنت من ت�صنع القيمة حتَّى من �أب�سط الأ�شياء ،ولي�س
م� َّؤ�س�ستك �أو زمال�ؤك �أو ر�ؤ�سا�ؤك .يجعلك مثل هذا ال�س�ؤال تتح ِّلي بروح االبتكار والبحث عن قيمة يف ِّ
كل ما تفعله.
 .4هل بذلت اليوم َّ
كل ما يف و�سعي لأكون �سعيد ًا؟
ال�سعادة تنبع من القيمة .يف كتابه «البحث عن ال�سعادة» ،ي ؤ� ِّكد «دانييل جيلربت» �سوء تقديرنا وعجزنا عن التنب�ؤ بالأ�شياء التي ميكن �أن حت ِّقق لنا
ال�سعادة .فعاد ًة ما نظنُّ �أنَّ �سعادتنا حتوم حولنا يف «مكان ما» – �سواء من خالل وظيفة جديدة� ،أو مرتَّب �أعلى� ،أو منزل �أف�ضل – �إال �أنَّ ال�سعادة
احلقيق َّية تنبع من داخلنا وتتحقق ب�إرادتنا فقط ،قف عن البحث عنها فيمن وفيما حولك ،وال تنتظر �أن يبعثها �أحدهم يف نف�سك؛ فال�سعادة تالزمك
�أينما كنت ،ولكنها ال تعرف عن نف�سها �إال �أن تختارها �أنت.

 .5هل بذلت اليوم َّ
كل ما يف و�سعي لت�أ�سي�س عالقات �إيجاب َّية؟
طرحت م� َّؤ�س�سة «جالوب» على َّ
موظفيها �س�ؤا ًال مبتكر ًا يف �صيغة ا�ستفهام هو« :هل لديك
�صديق مق َّرب يف العمل؟» ووجدت �أنَّ انتماء املوظفني يرتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا ب�صيغة الأ�سئلة
املوجهة لهم .فعند تبديل ال�س�ؤال من اال�ستفهام املنفي – «ملاذا لي�س لديك �صديق مق َّرب
يف العمل؟» – �إلى اال�ستفهام املثبت ،ف�إننا نتحفَّز جتاه تطوير عالقاتنا الإيجابية ،والبحث
عن ت�أ�سي�س اجلديد منها ،بد ًال من �إ�صدار الأحكام على عالقاتنا القائمة بالفعل .لكي يكون
لديك �أ�صدقاء مق َّربون يف العمل ،ال ب َّد �أن تكون �أنت �صديق ًا مق َّرب ًا وجدير ًا بالثقة �أ َّو ًال.
 .6هل بذلت اليوم كلَّ ما يف و�سعي لأكون �أكرث ان�سجام ًا يف العمل؟
يرتكز هذا ال�س�ؤال على حمور �أ�سئلة االندماج وهو� :إن ك َّنا ن�أمل �أن نغدو �أكرث اندماج ًا
يف العمل ،فال ب َّد �أن ن�س�أل �أنف�سنا :هل بذلنا كل ما يف و�سعنا لتحقيق هذه الغاية؟ .فكما
تزداد �سرعة الع َّداء يف ال�سباقات ك َّلما �ضاعف �سرعته يف مرحلة التدريب وو�ضع لنف�سه
�إطار ًا زمني ًا حمدد ًا ،وباملثل ُي�صبح َّ
املوظف �أكرث انتما ًء عندما يتخذ قرار ًا واعي ًا ب�أن
ي�صبح كذلك ويجتهد يف قيا�س حجم جهوده .فك َّلما حر�صت على تقييم مدى انتمائك،
ارتفعت مع َّدالت االنتماء واالن�سجام �أي�ض ًا .والأه ُّم هو �أنَّ عمل َّية التقييم هذه تذ ِّكرنا
دائم ًا ب�أنَّ االنتماء – مثل ال�سعادة – هو م�س�ؤول َّية �شخ�ص َّية يجب �أن تنبع من داخلنا.
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النتائج

لقد �أجرينا حتَّى الآن �أكرث من
قائمة على الأ�سئلة الإيجابية� ،شملت 2537
م�شارك ًا .وبعد التحليل واملتابعة ،جاءت
النتائج مثرية ،ومنها:
 uحقَّق  %37من امل�شاركني تق ُّدم ًا ملحوظ ًا يف
النطاقات ال�ستَّة كاملة.
 uحقَّق  %65منهم تق ُّدم ًا يف �أربعة نطاقات
على الأقل.
70

درا�سة

 uحقَّق  %89منهم تقدم ًا يف نطاق واحد على
الأقل.
 %11 uمن امل�شاركني مل يحرزوا � َّأي تق ُّدم
على الإطالق.
 %0.4 uازدادت حالتهم �سوء ًا يف نطاق واحد
على الأقل.
وانطالق ًا من طبيعتنا الب�شرية التي تنزع
�إلى مقاومة التغيري ،تعترب هذه الدرا�سة باب ًا

جديد ًا يف عامل التحفيز وتغيري ال�سلوك� .إذ
ت�سلط الأ�سئلة ذات ال�صيغة الإيجابية ال�ضوء
على َمواطن ق َّوتنا ونقاط �ضعفنا :متى نحاول
ومتى ن�ست�سلم؟ ما الذي ن�ستطيع تغيريه وما
الذي نقف �أمامه مكتويف الأيدي؟ ويف خ�ضم
تعمق هذه الأ�سئلة �إح�سا�سنا
هذا وذاكِّ ،
بامل�س�ؤول َّية ،بد ًال من تق ُّم�ص دور ال�ضح َّية.

القاعدة الرائدة

كل خطوة تخطوها ِّ
يف ِّ
وكل جتربة تخو�ضها ،هناك قاعدة رئي�سة حتكم على حماولتك
� َّإما بالنجاح �أو الف�شل .ففيما يتع َّلق بحرفة النجارة على �سبيل املثال ،تقول القاعدة:
وتعجل يف القطعَّ � .أما يف عامل البحار فتقول القاعدة :اعرف اجتاه
ت�أنَّ يف القيا�سَّ ،
الريح �أو ًالَّ � .أما تطوير الذات ،فله قاعدة ن�سميها« :القاعدة الرائدة» ،وهي ت�أتي على
�صيغة �س�ؤال تطرحه على نف�سك ك َّلما �أجربتك الظروف على االختيار بني االن�سحاب
وبني اال�ستمرار وهي:

هل أنا مستع ّد اآلن لبذل جهد إضافي لتحقيق أثر إيجابي في هذا الشأن؟

التعر�ض ملح ِّفز خارجي وبني اتخاذ ر ِّد الفعل املالئم له  -بعد �أن يدفعك هذا املح ِّفز لفعل �شيء
هذا ال�س�ؤال هو حلقة الو�صل التي تفرق بني ُّ
ما وقبل �أن ُتقدم على �سلوك قد يخ ِّلف لديك �شعور ًا بالندم .ويكفي هذا الفا�صل الزمني للبحث عن خيارات �إيجابية �أكرث قوة وحكمة.
م�ستعد :يرمز هذا اجلزء
 uهل �أنا
ٌّ
من ال�س�ؤال �إلى قدرتنا على ممار�سة
قوة الإرادة وحت ُّمل امل�س�ؤول َّية ،بد ًال من
الر�ضوخ ال�سلبي للمعطيات التي تفر�ضها
علينا الظروف .فحني تطرح على نف�سك
هذا ال�س�ؤال ف�أنت تق�صد“ :هل �أريد حق ًا
الإقدام على هذا الفعل؟ وهل ي�ستح ُّق
الأمر كل هذا العناء؟”
 uيف الوقت الراهن :يذ ِّكرنا هذا اجلزء
بـ“حلظ َّية” املوقف؛ �أي �أ َّنه موقف عابر
يخت�ص بالوقت احلايل ،ولأن الظروف
ُّ
حتمله �أكرب من قدره.
�ستتغري الحق ًا ،فال ِّ
 uلبذل اجلهد املطلوب :هذا اجلزء
ي�ؤكد �أنَّ ردود �أفعالنا جتاه الآخرين
لي�ست جمان َّية؛ و� َّإنا هي جهد مبذول،
ووقت حم�سوب ،وطاقة مهدرة �أو
م�ستثمرة ،وفر�صة قد ن�ستغلُّها للأف�ضل �أو
للأ�سو�أ .ف�أنت ت�س�أل نف�سك“ :هل هذا هو
اال�ستثمار الأمثل لوقتي وجهدي؟”
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 uلتحقيق �أثر �إيجابي :ي�س ِّلط
هذا اجلزء ال�ضوء على اجلانب
واخلي ،واملعطاء من طبيعتنا
الط ِّيب،
ِّ
الإن�سان َّية ،فهو يذكرنا بقوتنا وقدرتنا
عــلى اخـتـيـار اال�سـتـجـابـات املتـ�أنـيـة
واملنتقاة بعناية ،والتي تُ�شَّ كِ ل فارق ًا
وتخلق عامل ًا �أف�ضل.
يوجه هذا اجلزء
 uيف هذا ال�ش�أنِّ :
تركيزك على امل�شكلة الفعلية ولي�س

�سواها .فالوقت الذي تبذله يف نقا�شات
هدر عليك
وحماوالت عقيمة هو وقت ُم َ
�أن ت�ستثمره يف �سياق �أف�ضل.
وال يقت�صر ا�ستخدام القاعدة الرائدة
على املواقف التي نفا�ضل فيها بني خيارين
– � َّإما املواجهة �أو االن�سحاب ،بل ميكن
تطبيقها يف ِّ
كل املواقف التي من املمكن �أن
ت�شكل �سمعتنا وت�ؤ ِّثر يف �سريتنا وم�سريتنا،
وتقو�ض �أو تبني عالقاتنا.

املزايا املز َّيفة

قليلون من يكرتثون لت�أثري �سلوكهم على الآخرين �أو يحر�صون على �صنع قيمة �إيجاب َّية لهم .فالإن�سان مييل بطبعه �إلى الإ�شادة بنف�سه والإعالء من قدرها
على ح�ساب الآخرين .وهذه بع�ض مظاهر املزايا املز َّيفة :الآليات التي ِّ
نوظفها لتح�سني �صورتنا بالتقليل من �ش�أن الآخرين ،وت�أتي يف �أكرث من �صورة ،ومنها:
 uالتحذلق� :أي االهتمام املبالغ فيه بالتفا�صيل الب�سيطة بهدف �إبراز �أخطاء الآخرين.
فحني يقع زميلك يف خط�أ نحوي �أثناء تقدميه لعر�ض ما ،تبادر بت�صحيحه �أمام الآخرين
– وهو بالطبع �إ�سهام �ضئيل ال ي�ضيف �إلى امل�ضمون الك ِّلي لالجتماع �أو احل�ضور ،ف�ض ًال عن
الإحراج الذي قد يدفع بزميلك �إلى االرتباك والتلعثم يف الكالم.
�« uأمل �أُخربك بذلك؟!» تخرب زوجتك ب�ضرورة �أن تغادروا املنزل يف موعد مب ِّكر حل�ضور
منا�سبة ما .تت� َّأخر زوجتك يف اال�ستعداد وت�صالن مت�أخرين قلي ًال ،فتوا�صل �أًنت ت�أنيبها
قائ ًال�« :أمل �أن ِّبهك و�أذكرك باملوعد �أكرث من مرة؟!»
 uالتف ُّوق الأخالقي :يحدث ذلك عندما تغايل يف ن�صح �صديقك ب�ضرورة �أن يقلع
عن التدخني� ،أو حني تذكره على الدوام ب�أنه �أخط�أ يف اختيار الطريق �أو املخرج ال�صحيح
وك�أنك اخلبري الأول يف الطرق .مثل هذه الأ�ساليب ق َّلما تنبثق من حر�ص �أ�صيل وحقيقي
على م�صلحة الطرف الآخر ،بل هي و�سيلة ال�ستعرا�ض اخلربة والتظاهر بالتف ُّوق العلمي �أو
االجتماعي �أو ال�شخ�صي.
َّ
تتمخ�ض هذه املبادرات عن نتائج عك�س َّية تتجاوز يف �سلبيتها امل�شكلة الرئي�سة .فعلى مدار اليوم
تنهال علينا املواقف والفر�ص التي نخرج منها إ� َّما م�شجعني �أو حمبطني �أوحمايدين .ف�إن مل
ننتبه ل�سلوكنا ،ف�سوف ننزع �إلى اخليار الثاين لإثبات تف ُّوقنا و�أف�ضل َّيتنا على ح�ساب الآخرين.
�أي �أ َّننا نتخذ من �آالمهم ُ�س َّلم ًا ن�صعد عليه .وهنا ي�أتي دور القاعدة الرائدة للتغلُّب على هذه
النزعة �أو اختزال �آثارها على الأقل.

�إجناز وانهماك بال �إنهاك
ت�ستيقظ ك َّل يوم مفعم ًا باحليو َّية والن�شاط
ِّ
وتخطط للذهاب �إلى النادي يف نهاية اليوم
ملمار�سة الريا�ضة ،ولكنك جتد نف�سك منهك ًا
يف امل�ساء ،فت ِّربر لنف�سك قائ ًال�« :س�أذهب غد ًا
مبكر ًا يف ال�صباح» ويف اليوم التايل ت�ستيقظ
مت� ِّأخر ًا فت� ِّؤجل الذهاب �إلى النادي م َّرة �أخرى
�إلى نها َّية اليوم .وهكذا ،هل يبدو هذا الو�ضع
م�ألوف ًا بالن�سبة �إليك؟!
ما الذي يحدث هنا؟ وملاذا ترتاجع قدرتنا على
الأداء ،والإجناز ،واحل�سم مع نهاية كل يوم؟
رجع علم النف�س االجتماعي هذه الظاهرة
ُي ِ
مما ي�سمونه «ق َّوة الأنا»،
�إلى خمزوننا املحدود َّ
والتي تن�ضب على مدار اليوم بف�ضل اجلهد
املبذول يف تنظيم الذات وما يندرج حتت
ذلك من مقاومة للإغراءات ،وكبح جلماح
الرغبات ،و�سيطرة على الأفكار وال�سلوك َّيات،
ور�ضوخ ق�سري للقواعد التي يفر�ضها علينا
الواقع واملعطيات.

در�سنا طبيعة الإنهاك الناجت عن �ضبط النف�س
وااللتزام من خالل �إغراء امل�شاركني يف
جتربة ال�شيكوالتة .ات�ضح �أنَّ مقاومتنا لتناول
ال�شيكوالتة تقلل �أي�ضا من قدرتنا على مقاومة
الإغراءات الأخرى فيما بعد .فالأمر ي�شبه
وقود ال�سيارة الذي ي�ستنزف مع اال�ستهالك
امل�ستمر .لذلك تكون قراراتنا الأ�سو أ� على

الإطالق هي تلك التي نتخذها يف نهاية اليوم.
فكيف نتغلُّب على هذه املع�ضلة؟ يكمن احلل يف
خلق بنية تنظيم َّية .فللنظام قدرة هائلة على
التخفيف من �سرعة ن�ضوب طاقتنا وقدرتنا
على اتخاذ القرارات ال�صائبة .فحني نتبع
بنية تنظيم َّية حمكمة ،يق ُّل عدد القرارات التي
ينبغي علينا اتخاذها على مدار اليوم.
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النظام جزء ًا من حياتنا ،ال نعود بحاجة إلى الكثير من القواعد والقوانين»
«حين يُصبح
ُ

ويبدو �أنَّ «�آلن مواليل» كان على دراية بهذه
اال�سرتاتيج َّية عندما ابتكر َّ
خطة مراجعة العمل.
تر�أَّ�س «مواليل» �شركة «بوينج» ل�صناعة الطائرات
قبل �أن ي�صبح رئي�س ًا تنفيذي ًا مل�ؤ�س�سة «فورد»
لل�س َّيارات عام  .2006امتاز «�آلن» عن �سائر الر�ؤ�ساء
التنفيذيني بيقينه الرا�سخ يف قدرة البنية التنظيم َّية
املحكمة على االرتقاء مب�ستوى امل� َّؤ�س�سة والعاملني بها
على حدٍّ �سواء .وكانت َّ
«خطة مراجعة العمل» التي
ابتكرها �أف�ضل جت�سيد لهذا اليقني .مبج َّرد دخوله
�شركة «فورد» ،و�ضع روتين ًا �أ�سبوع َّي ًا يجتمع فيه كبا ُر
املديرين التنفيذيني �صباح اخلمي�س من ِّ
كل �أ�سبوع.
وقد و�ضع جمموعة من القواعد التي حتكم هذه
االجتماعات ،وكانت كلها جديدة على «فورد» ،ومنها
�أن احل�ضور �إجباري وال تُق َبل الأعذار ،ولي�ست هناك
ا�ستثناءات ،وال ُي�سمح بالنقا�شات اجلانب َّية ،وال
بال�سخرية من �آراء الآخرين ،وال با�ستخدام الهواتف
املحمولة ،وال مبقاطعة الزمالء ،وال بتفوي�ض الآراء
وتقدمي العرو�ض �إلى املر�ؤو�سني .فقد كان مطلوب ًا
من ِّ
يعب عن الو�ضع احلايل لفريق
كل مدير �أن ِّ
عملهَّ ،
وخطته ،وتطلُّعاته ،ونقاط ال�ضعف التي حتتاج
مزيد ًا من االهتمام والرتكيز .لقد َّ
تلخ�صت مهمة
كل املديرين يف م�ساعدة نظرائهم ،ولي�س انتقادهم
وت�شتيتهم ،بحيث يكمل كل منهم الآخر .اعتاد «�آلن»
�أن يفتتح اجتماعه وفق ًا لنهج ثابت وهو« :ا�سمي
�آلن و�أنا الرئي�س التنفيذي مل� َّؤ�س�سة «فورد» ل�صناعة
ال�سيارات» .ثم يبد�أ مبراجعة َّ
اخلطة ،وحالة امل�ؤ�س�سة
الراهنة مقارنة مبناف�سيها ،وتطلُّعاتها امل�ستقبل َّية،
والنقاط الأكرث احتياج ًا �إلى الرتكيز واالهتمام،
م�ستخدم ًا نظام تقييم قائم على الألوان؛ الأخ�ضر
ويعني «جيد» ،والأ�صفر ويعني «مقبول» والأحمر
ويعني «�ضعيف» .وطلب من املديرين �أن ي�سريوا
على النهج ذاته فيما يتع َّلق باملقدِّ مة ،وترتيب وتناول
املو�ضوعات ،ونظام التقييم املل َّون.
ا�ستم َّر «�آلن» على هذا املنوال ومل يدع جما ًال
للت�شتيت والآراء املت�ضاربة .ظنَّ بع�ض املديرين يف
بداية الأمر �أنَّ يف �أ�سلوبه نوع ًا من الدُعابة �أو حماولة
فر�ض ال�سيطرة التي �سرعان ما �ستخبو �شعلتها.
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فما الذي يجربهم على الإميان بكفاءة هذا الروتني الب�سيط؟ وكيف لهذا
االجتماع الأ�سبوعي �أن ينه�ض بامل� َّؤ�س�سة ويح ِّقق ما عجز الآخرون عن
ومتم�سك ًا مبنهجه حتَّى �آخر حلظة� ،إذ
حتقيقه؟ �إال �أنَّ «�آلن» كان �صارم ًا
ِّ
انبثق �إ�صراره هذا من �إدراكه التام لكرثة عنا�صر الت�شتيت التي جتتاح
غرف االجتماعات .حيث يرتبك املديرون عاد ًة ب�سبب القرارات املتعدِّ دة
التي عليهم اتخاذها يف كل اجتماع :ماذا يقولون ،ومن يناف�سون ،وب�أيِّ
يعبون عن التق ُّدم الذي �أحرزوه ،وما املو�ضوعات التي ينبغي عليهم
�صيغة ِّ
جت ُّنبها ،وما مقدار التعاون الذي ي�سمحون به .من �ش�أن ك ّل هذه القرارات
�أن ت�صيب العقل بخلل حلظي يحول دون عمله بالكفاءة املطلوبة .ومن َّثم
فقد جاءت اجتماعات «�آلن» التنظيم َّية لتج ِّنبهم هذا العناء وذلك بتقلي�ص
عدد القرارات التي عليهم اتخاذها يف كل اجتماع.
كانت اجتماعات «�آلن» تبد أ� يف ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وت�ستم ُّر لع َّدة
ر�سخها ،لأهدر الكثري
�ساعات .ولوال البنية التنظيم َّية والقواعد الثابتة التي َّ
من الوقت يف �إدارة االجتماعات ،ف�ض ًال عن ا�ستنزاف طاقة املديرين
ووقوعهم فري�سة للإنهاك يف نهاية اليوم .فال عجب �إذن �أن ت�ضع جم َّلة
�« Fortuneآلن مواليل» يف املركز الثالث �ضمن �أعظم قادة العامل بعد
تقاعده من م�ؤ�س�سة «فورد».
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Eat Move Sleep
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حياة بال قيمة
حياة بال تغيري هي

تخ َّيل �أ َّنك حتيا حياة قوامها الرتابة وحم ِّركها امللل وعد ُّوها التغيري .بالطبع
مثل هذه الرتابة ال تعني فقط اال�ستمرار يف وظيفة واحدة طوال العمر� ،أو
االكتفاء ب�أ�صدقاء الطفولة� ،أو حتَّى البقاء يف م�سقط ر�أ�سك؛ فهذه خيارات
ُترتم .كذلك ال نق�صد تغيري نوع َّية الطعام الذي تتناوله� ،أو الكتب التي
حت ِّبذ قراءتها� ،أو حتَّى ملب�سك وهيئتك .التغيري الذي نق�صده هو تغيري
الفكر وال�سلوك الذي تنبثق منه �أف�ضل العالقات ،و�أعظم االبتكارات،
و�أه ُّم الإجنازات .فالتغيري هو �سمة الع�صر الذي من دونه نتخ َّلف ونرتاجع
ونف�شل .فمهما ت�ش َّبث الإن�سان مبا�ضيه وو�ضعه الراهن ،ف�سي�أتي اليوم الذي
تُنهك فيه قواه ويعجز فيه عن مقاومة متغريات العامل التي �ستجربه – �شاء
�أم �أبى – على التغيري.
ورغم اجتياح التغيري ل�شتَّى نواحي احلياة ،ف إ� َّننا ما زلنا نتب َّنى بع�ض
ال�سلوك َّيات غري الإيجابية ،من دون �أن ندرك �أخطاءنا .ف ِّكر الآن يف ِّ
كل
ما ميكنك تغيريه؛ فمبادرة واحدة حم ِّفزة من �ش�أنها �أن ت�صنع الكثري.
ات�صل ب�أحد عمالئك لت�شكره على والئه الدائم مل�ؤ�س�ستك� ،أو ب�صديق
انقطعت �أخباره� ،أو اعتذر من زميلك ع َّما بدر منك يف حقه� ،أو ق ِّرر �أن
تبقى �صامت ًا يف االجتماع املقبل بد ًال من اال�ستحواذ على كل احلوار طوال
الوقت كعادتك .فالفر�ص يف احلياة كثرية ،و�أهمها هي الفر�ص التي
ت�صنعها بنف�سك وتتيحها لنف�سك .ابد�أ اليوم ،ابد أ� الآن ،فهذه اللحظة -
غي فيها الإيجابيون
هي �أي�ض ًا  -مواتية مثل كل اللحظات ال�سابقة التي َّ
عاملهم وعاملنا.

Habit Triggers

How to Create Better Routines and
Success Rituals to Make Lasting
Changes in Your Life.
By: Romuald Andrade. 2015.
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