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ثوان...
في
ٍ
ي�سرنا يف �سل�سلة هذا ال�شهر من «كتاب يف
نقدم �إليكم ثالثة �أعداد متميزة،
دقائق» �أن ِّ
تثبت مبا ال يدع جما ًال لل�شك �س َعة لغة ال�ضاد،
وقدرتها على ا�ستيعاب لغة الإدارة احلديثة.
وهذا ما �ستالحظونه فور ا�ستعرا�ضكم للعناوين العربية الثالثة التي
حتملها �سل�سلة هذا ال�شهر.
حيث يتناول الكتاب الأول« :االئتالف يف االختالف» فكر َة التنوع وعالقتها
َ
مداخل خمتلفةٍ تثمر
ب
اجلذرية باالبتكار؛ ل َّأن مقارب َة � ِّأي م�شكلةٍ َع ْ َ
يقدم للعامل واحدة من �أعظم
بال�ضرورة نتائج جيدة .فالتن ُّوع الثقايف ِّ
فر�ص الإبداع .كما � َّأن عالقة التن ُّوع باالبتكار عالقة تبادل َّية ال �سبب َّية،
فامل� َّؤ�س�سة التي ِّ
متعددة،
توظ ُف فِ َرقَ عملٍ ينتمي �أفرا ُدها �إلى
ٍ
ثقافات ِّ
ا�سرتاتيجي ،ي�صبح م�صدر ًا
تقدم حلو ًال �أف�ضل .وحني ينب ُع التن ُّوع من فكرٍ
ٍّ
للحلول االبتكار َّية ،ويحقق منفعة اقت�صاد َّية .لكن التن ُّوع وحده ال ي�ضمن
االبتكار ،فعاملنا ينتظر تن ُّوع ًا نابع ًا من الذكاء الثقايف ،وهو القدرة على
العمل بكفاءة يف بيئات عمل منفتحة .ومن هذا املنظور ،ال نعترب االبتكا َر
م�شكل ًة حتتاج �إلى حل ،بل كنز ًا دفين ًا ينتظر َمن يكت�شفه.
فيقد ُم فكر ًة رائدةً؛ فحني تُذْ َك ُر
� َّأما الكتاب الثاين« :الت�أثري اخلفي»ِّ ،
العلوم ،ف� َّإن �أ َّول ما يدور يف �أذهاننا هو الفيزياء والكيمياء ،ومعامل
ُ
ِلم لي�س يف املعامل فح�سب ،بل هو جتارب معا�شة
االختبار؛ �إال � َّأن الع َ
تطال َّ
كل معطيات حياتنا اليوم َّية .فكما تتالحم الذ َّرات لتفرز عن�صر ًا
جديد ًا ،كذلك ت�صو ُغ تفاعالتُنا �شخ�صياتِنا ،و ُت�ؤطر �سلوكياتنا ،وتر�سم
مالمح ُهو َّيتنا ،فت�صبح ب�صمتُك االجتماع َّية مثل املغناطي�س؛ �إما �أن
جتذب النا�س �إليك� ،أو تُنفِّرهم منك .فنحن نعمد �إلى املحاكاة لنتم َّيز
عبقري العائلة ،حتاول �أن تكون
أحد �أقاربك
عن الآخرين .فعندما يكون � ُ
َّ
�أنت الفكاهي �صانع ال�ضحكات .فمتى يجب �أن ُنحاكي الآخرين ،ومتى
نتجنَّب ذلك؟ وملاذا تدفعنا املناف�سة �إلى املثابرة والعمل اجلاد؟ و�إلى � ِّأي
مدى ي�ؤ ِّثر ذلك يف �سعادتنا و�صحتنا وجناحنا؟
ويقدم الكتاب الثالث «�أولو العزم» ،ت�ص ُّور ًا جديد ًا ِّ
ميكنُ الناجحني
�صارم على النجاح ،ي�ؤتي ثماره من خالل �شغفهم
ت�صميم
من امتالك
ٍ
ٍ
ود�أبهم ،حيث تثبت امل�ؤلفة من خالل �أبحاثها املعمليةَّ � ،أن الرتكيز على
املوهبة ال على املقدرة ،ي�ؤدي �إلى تهمي�ش ِّ
ثم يتم �إر�سال
كل ما �سواهاَّ ،
ر�سالة للعامل مفادها � َّأن العوامل الأخرى ،مبا فيها العزم والقوة ،غري
مه َّمة وال �ضري يف �أن نتجاهلها .وهكذا ،ف� َّإن الرتكيز على املوهبة دون
أهمية ،بل ويفوقها �أحيان ًا� ،أال
�سواها ،ي�شتِّتنا عن عامل ال يق ُّل عنها � ِّ
وهو اجلهد املبذول .وهذا هو ما ت�ؤكده العالِ ة «�أجنيال داكورث» يف هذا
الكتاب اجلديد واملتميز.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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�أثر ال�سلوك اجلمعي
حني ن�أتي على ذكر العلوم ،ف�إنَّ �أ َّول ما يدور يف �أذهاننا هو
الفيزياء والكيمياء ،واملعامل ،و�أنابيب االختبار واملجهر،
واحتاد اجلزيئات� .إال �أنَّ ال ِع َلم لي�س يف املعامل فح�سب،
بل يجوب الأرجاء وينعك�س �صداه يف كل الأنحاء .وكما
�أنَّ الذ َّرات تتالحم مع بع�ضها لتفرز عن�صر ًا جديد ًا،
كذلك ت�صو ُغ تفاعالتُنا �شخ�صياتنا ،و ُت�ؤطر �سلوكياتنا،
وتر�سم مالمح هُ و َّيتنا ،فت�صبح ب�صمتُك االجتماع َّية مثل
املغناطي�س� :إما �أن جتذب النا�س �إليك� ،أو تُن ِّفرهم منك.
نعمد �أحيان ًا �إلى حماكاة ال�سلوك َّيات لنتم َّيز عن الآخرين.
فعندما يكون �أحد �أقاربك عبقري العائلة وعقلها املفكر،
ف�ستحاول �أن تكون �أنت الفكاهي و�صانع ال�ضحكات .فمتى
�إذ ًا ُن ِّ
ف�ضل �أن ُنحاكي الآخرين ومتى نتج َّنبها ،وملاذا يدفعنا
الأقران �إلى املثابرة والعمل اجلاد �أحيان ًا ،و�إلى اال�ست�سالم
�أحيان ًا �أخرى؟ و�إلى �أيِّ مدى ي�ؤ ِّثر ذلك يف �سعادتنا و�صحتنا
وجناحنا املهني وال�شخ�صي؟

نزعة املحـاكـاة

ت�ؤ ِّثر البيئة التي نرتعرع فيها ،والتقاليد التي نن�ش�أ عليها يف
اللغة التي ِّ
نوظفها ،وال�سلوك َّيات التي نتب َّناها .فالأطفال يقلدون
�آباءهم ،كما يت�أ َّثر الطالب اجلامعي بزمالئه يف الف�صول،
و�شركائه يف ال�سكن .وباملثل ،عندما تبحث عن َمدر�سة منا�سبة
لطفلك ،قد ت�ساعدك خرباتُ من �سبقوك على املفا�ضلة بني
اخليارات املتاحة ،ثم انتقاء مدر�سة حتظى مبعلمني متم ِّيزين
وقادرين على حتقيق التوازن بني التعلُّم واللعب.

نحن نعتمد على الآخرين باعتبارهم م�صدر ًا
موثوق ًا للمعلومات التي ت� ِّؤهلنا التخاذ قرارات
�أف�ضل ،ف�ض ًال عن �أنَّ خرباتهم ال�سابقة تو ِّفر
علينا الكثري من الوقت واجلهد .فبد ًال من
�إهدار الوقت يف القراءة والبحث عن التفا�صيل
املتع ِّلقة ِّ
بكل املدار�س املحيطة ،نخت�صر
الطريق ب�س�ؤال الآخرين ،فالقاعدة تقول� :إن
ف�ضلوا وانتقوا و�أجمعوا
كان �أغلب النا�س قد َّ
على �شيء ،فهو ج ِّيد وجدير بالتجربة .ولهذا
تنطوي املحاكاة على قيمة �أكرب من حجم
املعلومات املُكت�سبة من خالل تفاعلنا مع
التوجهات االجتماعية يف
الآخرين� ،إذ ت ؤ� ِّثر
ُّ

خياراتنا حتَّى و�إن كانت لدينا الإجابة ،ويرجع
ذلك �إلى ما ُيعرف بال�ضغط االجتماعي.
تخ َّيل �أ َّنك ذهبت ب�صحبة زمالء العمل �إلى
مطعم فاخر ،وكان احلديث ممتع ًا وكذلك
الطعام .وعندما يحني وقت احللوى ،حتتار
بني كعكة ال�شوكوالتة وفطرية التفاح؛ فهما
ُقرر �أن تدع
�شهيتان ومغريتان .ولكنك ت ِّ
الآخرين يختارون �أو ًال .وبينما �أنت تفا�ضل
بني اخليارين ،تُفاج أ� ب�أن ال �أحد �سواك
يريد تناول احللوى ,ولن حتتاج هنا �إلى
معلومات ُم�ساعِ دة من قِبل احل�ضور التخاذ
قرار �أف�ضل .ورغم رغبتك يف احللوى،

ف�سيدفعك �شيء خفي �إلى ال�صمت ،فتحذو
حذو الزمالء ،وتتنازل عنها .كل �إن�سان
يجاهد ليكون مقبو ًال لدى الآخرين ،حتَّى
و�إن جاء ذلك على ح�ساب رغباته ،وهذا
ما حدث يف املوقف ال�سابق ،بالت�أكيد كان
ب�إمكانك �أن تطلب احللوى و�إن جتاهلها
الآخرون ،فلي�س هناك ما مينع تناولك لها
مبفردك� ،إال �أ َّنك وجدت يف ذلك �شيئ ًا من
احلرج وك� َّأنا �سينظر �إليك الآخرون ب�شيء
من تقليل االعتبار ,وهكذا ت�سري الأمور؛
نتنازل عن �أهدافنا كما تنازل عنها الآخرون،
َّ
لنظل جزء ًا من منظومتنا االجتماعية.

ت�أثري الوالدين

متتاز احلرباء بقدرتها على التل ُّون وفق ًا للون البيئة املحيطة ،ويفعل الإن�سان
فربا نعجز عن تغيري لون �أج�سادنا ،ولك َّننا ن�ستطيع حماكاة
مثل ذلك؛ َّ
ال�سلوك َّيات ،والإمياءات ،والتعبريات واللغة التي ُي ِّ
وظفها املحيطون بنا.
وربا ن�ستخدم
نحن نبت�سم عندما يبت�سم الآخرون ،ونحزن عندما يت�أملونَّ ،
التعبريات التي ِّ
يف�ضلونها يف حديثنا معهم ،و�إن كانت غري م�ألوفة لنا .ف�إذا
�شخ�ص وجهَه �أو ح َّرك قدميه ،يف �أحد االجتماعات ،فمن املحتمل �أن
الم�س
ٌ
تفعل ذلك بتلقائ َّية ودون �أن ت�شعر بذلك.
يبد�أ النزوع للمحاكاة منذ نعومة �أظافرنا وينمو مبرور الوقت؛ فالطفل يبكي
لبكاء طفل �آخر ،و ُيق ِّلد تعبريات وجه ذويه منذ يومه الأول ،ويحدث ك ُّل ذلك
على م�ستوى الالوعي ،فنحن ال نتع َّمد تغيري و�ضع اجللو�س عندما يفعل
ذلك �شخ�ص �آخر ،وتتوالى مناذج املحاكاة التي حتدث على مدار اليوم
بعفو َّية ،حتَّى نتح َّول �إلى مر�آة تعك�س حت ُّركات ،و�إمياءات ،و�أو�ضاع الآخرين.
�أثبت العلماء �أنَّ مراقبة �شخ�ص وهو يقوم ب�أمر ما ،يح ِّفز عقولنا على
تكرار الفعل ذاته ،وهذا ما يعرف اليوم بـ -اخلاليا الع�صب َّية العاك�سة،-
مبعنى �أدق :عندما تتابع �سلوك �شخ�ص ما ،ف إ� َّنك ُتف ِّعل املنطقة الدماغ َّية
ذاتها التي ُي�ش ِّغلها هو لأداء هذا ال�سلوك� .أي �أنَّ م�شاهدة �شخ�ص ينتزع
�شيئ ًا بقوة ،يو ِّلد لديك �شعور ًا مماث ًال ،وبالتايل ف�إنَّ مراقبة الآخرين وهم
ي�ؤدون مه َّمة ماُ ،ت ِّفز عقولنا فن�صبح �أكرث قدرة على القيام بامله َّمة ذاتها.

�سحر املحاكاة

املحاكاة ُت ِّعزز التفاعالت االجتماع َّية وتولد الت�آلف والوفاق واالن�سجام ،فهي تعمل مبثابة املحور الذي ُّ
نلتف حوله جميع ًا .وك َّلما تع َّمق ا�ستيعابنا
ملفهوم املحاكاة و�آل َّيات عملها ،تخ َّلينا عن نزعتنا العدائ َّية جتاه َمن ُيق ِّلدون �سلوكنا ،و�أ�صبحنا �أكرث تق ُّب ًال للأمر ،باعتباره و�سيلة للم ال�شمل وتعميق
التوا�صل الإيجابي .فعندما يحاكي �أح ٌد ما �سلوكنا ،ن�ستنتج بتلقائ َّية �أنَّ هذه داللة على وجود اهتمامات م�شرتكة بيننا ،مع فر�صة لت�أ�سي�س عالقة.
قد يكون ذلك ناجت ًا عن نزعتنا للربط بني امليول املت�شابهة من ناحية ،وبني احتماالت التوافق من ناحية �أخرى .ف�إن اجتمع �شخ�صان على لهجة
بعينها� ،أو على وجبة َّ
مف�ضلة ،فهذا دليل على وجود �صلة ما بينهما � -أو هكذا نرى .هذه ال�صالت هي ما يتح َّول الحق ًا �إلى عالقات ناجحة ومثمِ رة.
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ت�سهم املحاكاة �أي�ض ًا يف حتقيق النجاحات املهن َّية ،ففي املفاو�ضات ،ال ت�ساعد املحاكاة على عقد ال�صفقات فح�سب ،و� َّإنا متكن الطرفني من
خلق قيمة حقيق َّية .وكذلك احلال يف مقابالت العمل؛ فبف�ضل املحاكاة ي�صبح املتقدِّ م للوظيفة �أكرث ارتياح ًا وثقة ،وي�ؤدِّي على نح ٍو �أف�ضل� .أ َّما يف
جمايل البيع والت�سويق ،ف ُتعترب املحاكاة من �أكرث �أ�ساليب الإقناع جناح ًا ،فنحن ال نتخ َّلى عن نزعتنا الفطر َّية للمحاكاة� ،إال �إن ك َّنا نرف�ض التوا�صل
وت�أ�سي�س عالقة مع �شخ�ص ما.

ك�سر احلواجز املناه�ضة
للب�صمة االجتماع َّية

نحن ندرك قيمة احلكمة اجلمع َّية ونتغ َّنى بها يف ِّ
كل وقت وحني� .إال
�أنَّ هذه احلكمة تنبثق من التبادل العلني ملعلومات �أبناء اجلماعة،
ومن دون التبادل تفقد اجلماعة قيمتها وحكمتها .فالقرارات
اجلماع َّية املبن َّية على حر َّية التعبري وتد ُّفق املعلومات� ،أف�ضل من
القرارات الفرد َّية� .أما العالقات التي يحكمها التقليد الأعمى
وحجب املعلومات املُتَع َّمد ،فتتال�شى بالتدريج.
أهمية االنفتاح والثقة وم�شاركة املعلومات داخل
تت�ضح َّ
مما �سبق � ِّ
ن�شجع
املجتمعات ،فكيف يت�س َّنى لنا ذلك؟ ومبعنى �أدق :كيف ِّ
الأ�صوات املناوئة واملُتخاذلة على البوح مبكنون ال�صدور؟
�أثبتت التجارب �أنَّ مبادرة واحدة تكفي لتحفيز اجلميع على
امل�شاركة ،فلي�س من ال�ضروري �أن تكون �ضمن الأغلب َّية كي تتم َّكن
من التعبري عن ر�أيك املختلف ،ما دمت ل�ست املخالف الوحيد
(كما حدث يف مثال املطعم؛ فلو �أنَّ واحد ًا فقط من احلا�ضرين
ف�ضلة).
بادر بطلب احللوى ،لزال عنك احلرج وطلبت كعكتك املُ َّ
ومن املثري للده�شة �أ َّنه حتَّى �أ�صوات الأقل َّية ال ُي�شرتط �أن تتفق على
ُغي هذه الأ�صوات من طبيعة النقا�ش ،ليخرج عن
ر�أي واحد ،بل وت ِّ
نطاق الفرد �ضد اجلماعة �أو ال�صواب مقابل اخلط�أ ،ويتح َّول �إلى
�ساحة للتعبري عن الآراء ال�شخ�ص َّية .عند هذه املرحلة فقط ،يزول
اخلجل واخلوف من اخلروج عن امل�ألوف ،وي�ستخدم اجلميع حقَّهم
امل�شروع يف التعبري عن �آرائهم املختلفة.
ي�صدق ما تراه العني؛
وهنا تلعب ال�شفافية دور ًا حيوي ًا ،فالعقل ِّ
ثم ف�إن َع ِجزنا عن ر�ؤية ما يفعله الآخرون فلن ي ؤ� ِّثروا فينا.
ومن َّ
فالب�صمة االجتماع َّية ال ت�ؤتي ثمارها �إال �إذا كانت �آراء و�سلوك َّيات
ومعلنة حتى تت ُّم املحاكاة.
اجلماعة وا�ضحة ُ

البحث عن التم ُّيز

ُ
يفرت�ض علم االقت�صاد �أنَّ اختيارات الفرد ال
ينبغي �أن تت�أ َّثر مبا يفعله الآخرون .فانتقا�ؤك
ملنتج ما يعتمد على تف�ضيالتك ال�شخ�ص َّية �إلى
جانب ت�أثري ال�سعر واجلودة ،ولكن ما يحدث
يف الواقع هو �أنَّ النا�س يحاكي بع�ضهم بع�ض ًا؛
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فك َّلما ازداد �إقبال النا�س على منتج ازدادت
احتماالت جودته ،فلو كان �سيئ ًا ،ملا تهافت عليه
اجلميع .ووفق ًا لهذه املعادلة ي�صبح الرواج
رمز ًا للجودة ،وي�صبح مالحقة ما يطلبه
الآخرون هو اخليار الأ�سلم.

كلنا نعرف �أنَّ لكل قاعدة ا�ستثناء .فعلى
الرغم من نزعتنا الفطر َّية لتج ُّنب القيام ب�أمر
ما مبفردنا ،ف�إ َّنه �إذا ازداد الإقبال على هذا
ونتوجه
الأمر ب�شكل مفرط ،ف إ� َّننا نعزف عنه َّ
�إلى �أمر �آخر �أق َّل انت�شار ًا! ف�إن �أفرط النا�س

يف مالحقة �صيحة يف عامل الأزياء� ،أو اقتناء
هاتف ُمدَّد ،يحدث ما نطلق عليه «االرتداد
العك�سي».
يف بع�ض احلاالت يحدث االرتداد العك�سي
قبل �أن تكت�سب ال�سلعة �شعب َّيتها الكاملة،
فبمج َّرد �أن يبد�أ التهافت عليها ،ترت َّفع بع�ض
فئات املجتمع عن �شرائها ،فالت�شابه املفرط
مع الآخرين ُيو ِّلد م�شاعر �سلب َّية ،ونوع ًا من
االرتباك واالنزعاج ،ولذلك ف�إننا دائم ًا ن�سعى
نحو التم ُّيز واالختالف  -ك�شراء العالمات
التجار َّية التي مل ي�سمع بها �أحد� ،أو اقتناء
منزل يف منطقة م�أهولة ب�صفوة املجتمع.

ويكت�سب االختالف قيمته من الهو َّية التي
ُي�ضفيها على ِّ
كل ِم َّنا ،فكيف ن�شعر بذاتنا
وبقيمتنا املتف ِّردة �إن حت َّولنا �إلى مناذج
متطابقة ت�سري على الأر�ض .فاالختالف هو
الذي ير�سم احلدودُ ،وي ِّيز اجلهود ،ويف ِّرق
بني اخلبيث واملحمود.
فمث ًال �إن كان �أحدهم ُيع ِّرف نف�سه ك�أ�ستاذ
جامعي ،ف�إنَّ هذا التعريف يعك�س جزء ًا من
هو َّيته ،وين ُّم عن وجود خ�صائ�ص م�شرتكة
بينه وبني ِّ
كل من ينتمون �إلى هذا املجال ،وعلى
الأرجح �ستجدهم يح ُّبون القراءة واالطالع،
وي�ستمتعون بالتفكري و�إعمال املنطقِّ ،
ويف�ضلون

ق�ضاء الوقت يف املنزل ،للبحث والت�أ ُّمل .كما
يعك�س هذا التعريف اختالفهم عن �أيِّ �شخ�ص
منتم �إلى فئة �أ�ساتذة اجلامعة .فمث ًال
�آخر غري ٍ
�ستجدهم �أق�صر ِمن العبي كرة ال�س َّلة ،و�أعلى
وزن ًا من معلمي املدار�س االبتدائية ،و�أق َّل
�إبداع ًا من الفنانني املوهوبني.
فما الذي �سيحدث لو كان اجلميع �أ�ساتذة
جامعيني؟ بالت�أكيد �سيفقد هذا الو�صف قيمته
وخ�صائ�صه ،فعندما ُتع ِّرف نف�سك مبج َّرد
«�إن�سان» ،ف إ� َّنك ال تقدِّ م �أ َّية معلومات تعك�س
هو َّيتك و�شخ�ص َّيتك الفريدة واملختلفة عن
ماليني الأ�شخا�ص املحيطني بك.

توظيف االختالف

توجهاتنا من خاللها �إلى قرارات
يقودنا ا�ستيعابنا للآل َّية التي ي�صوغ االختالف ُّ
�أف�ضل و�أكرث �إقناع ًا و�إ�شباع ًا ،فب�إمكاننا �أن ُن�ص ِّمم اخليارات  -والأجواء املحيطة
بها  -ب�شكل ُي�ضفي على الأفراد قيم ًة فريد ًة ومتميزة .مث ًال تطرح (�أبل) �أجهزة
الآيبود ب�أكرث من لون .بع�ض الأفراد ِّ
يف�ضلون اللون الأزرق �أو الأحمر �أو الرمادي،
ولكن عندما تطرح �ألوان ًا كالربتقايل والأ�صفر ،فالأمر يتجاوز جم َّرد �إر�ضاء
التف�ضيالت ال�شخ�ص َّية .فما ت�سعى �إليه امل� َّؤ�س�سة من خالل هذا التن ُّوع ،هو خلق
حالة من االختالف والتم ُّيز لعمالئها  -ح َّتى و�إن ظ َّل املنتج النهائي واحد ًا.
ف�سر هذه النظر َّية �أي�ض ًا جناح الكثري من امل�شروعات االبتكارية مثل
ُت ِّ
«�ستاربك�س» .ال َّ
�شك يف �أنَّ املقهى يُقدِّ م قهوة ذات مذاق طيب ،ويو ِّفر �أجوا ًء �أكرث
دفئ ًا ممَّ ا �سواه ،ولكن هل هذا م ِّربر لت�صل �أ�سعاره �إلى ثالثة �أو �أربعة �أ�ضعاف
غريه من الأماكن؟ والأه ُّم من ذلكَ ،مل يقبل زبائنه على دفع هذه املبالغ ب�سعادة
متناهية ودون �أدنى تذ ُّمر؟
مقاهي «�ستاربك�س» ال تبيع القهوة ،و� َّإنا تبيع «جتربة» فريدة وخمتلفة،
فب�إمكانك �أن ت�ضيف �أيَّ تعديالت على طلبك لتح�صل يف النهاية على ما �أردته
متام ًا .بل ويت ُّم �إعداد قهوتك بال�شكل الذي ينا�سب ذوقك اخلا�ص و«املختلف»،
حيث ُيكتب ا�سمك على جانب العب َّوة .وهل هناك مت ُّيز �أكرث من ذلك؟

الدالالت املُقنَّعة

تدفعنا الب�صمة االجتماع َّية يف اجتاهني
مت�ضادين :يقودنا �أحدهما �إلى حماكاة الآخرين،
ويدفعنا الآخر �إلى التم ُّيز عنهم .ف�أين تقع نقطة
االلتقاء؟ �أثبتت التجربة �أنَّ هذا يعتمد على
الطرف الآخر �إلى ح ٍّد كبري.
نحن ننزع �أحيان ًا �إلى تب ِّني دور املُح ِّقق «�شريلوك
هوملز»؛ فتجدنا ن�ستنتج ونحلل الطرف الآخر وفق ًا

خلياراته وتف�ضيالته ،فال�س َّيارات واملالب�س تكون
مبثابة �أجهزة حتليل �صامتة ،وتنطوي على الكثري
من الدالالت .هذه الدالالت هي الطريق املخت�صر
الذي ي�سهِّل علينا اتخاذ القرارات .فب�إمكاننا �أن
ن�ستخدم الدالالت املرئ َّية  -كاملظهر اخلارجي،
وطريقة تن�سيق املالب�س ،و�أ�سلوب احلديث،
و�أ�سلوب قيادة ال�س َّيارة  -يف ا�ستنباط الدالالت

املُق َّنعة؛ مث ًال :هل �سيكون من املمتع ق�ضاء بع�ض
الوقت وتناول الغداء مع هذا ال�شخ�ص؟ .تو ِّفر
هذه الدالالت الب�سيطة علينا الوقت واجلهد،
ومتنحنا �إجابة فورية .ولكن تذ َّكر �أنَّ الدالالت
متغية ولي�ست جامدة؛ �أي ميكن �أن
بطبيعتها ِّ
تتبدَّل مبرور الوقت ،فاالنطباع الأول ال ُي�شرتط
�أن يدوم �إلى الأبد.
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اخلروج عن امل�ألوف

يعتمد اختيار الأفراد ل�سلع دون غريها على الهو َّية التي تعك�سها هذه ال�سلع؛ فتجدهم ين�صرفون عن �أ�شياء بعينها ملا قد ترمز �إليه من تد ِّنى امل�ستوى
ويف�سر ذلك ان�صراف بع�ض النا�س عن �شراء منتج بعد �أن ي�صبح متداو ًال لدى فئات «�أقل»
املادي �أو االجتماعي� ،أو الرتباطها ب�أفكار قد ت�سيء �إليهمِّ .
من وجهة نظرهم� .أي �أ َّنهم يخرجون عن امل�ألوف بهدف احلفاظ على الهو َّية �أو ال�صورة االجتماع َّية املكت�سبة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنَّ بع�ض الدالالت
تكون �أكرث تعبري ًا عن الهو َّية من غريها  -وف َق ًا ملدى قابل َّيتها للمالحظة والتحليل .مث ًال لن ت�ستطيع معرفة نوع م�سحوق الأطباق �أو املناديل الورق َّية
جت�س�ست على منزله  -وبالتايل فهي دالالت غري �صاحلة للتعبري عن الهو َّية� .أ َّما املالب�س التي يرتديها ال�شخ�ص،
التي ي�ستخدمها �شخ�ص ما � -إال �إذا َّ
وال�س َّيارة التي يقودها ،فهي دالالت �سهلة املالحظة ،ولذلك هي �أكرث قابل َّية للتعبري عن الهو َّية.
وتزداد �أهل َّية الدالالت للتعبري عن الهو َّية �إذا كانت ال تنطوي على وظيفة �أو دور بعينه .مث ًال يختار ال�شخ�ص م�سحوق الأطباق �أو املناديل الورق َّية لفوائدها
الوظيف َّية البحتة ،وبالتايل ق َّلما يعتمد عليها الأفراد يف ا�ستنباط هو َّية �صاحبها .ولكن هناك بع�ض الدالالت التي تعتمد على الذوق ال�شخ�صي �أكرث من
الدور �أو الوظيفة؛ مثل ت�سريحة ال�شعر ونوع ال�س َّيارة .مثل هذه اخليارات املنطوية على امليول ال�شخ�ص َّية تكون �أكرث تعبري ًا عن الهو َّية .وتلعب الأ�سعار هنا
دور ًا بارز ًا يف ا�ستمرار بع�ض ال�سلع دون غريها ،فك َّلما ارتفع �سعر ال�سلعة ،زادت احتماالت احتفاظها بقيمتها كداللة وا�ضحة ومعربة عن هو َّية �صاحبها.
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ُّ
الت�ست ُمدي ًا
عندما يكون
تعك�س بع�ض ال�سلع عالما ٍتها التجار َّية ب�شكل
دالالت
�صارخ ،يف حني تنطوي الأخرى على
ٍ
�أق َّل و�ضوح ًا .فالعالمات التجار َّية الرائجة
وال�شعارات املرموقة تتوا�صل مع قاعدة �أعر�ض
من اجلماهري (نظر ًا �إلى �سهولة ر�ؤيتها
والتع ُّرف عليها) .ولكن هناك بع�ض الدالالت
«امل�سترتة» التي تكون �أق َّل و�ضوح ًا؛ مث ًال ق َّلما
تلفت انتباهنا ت�صاميم الأحذية وما حتتويه
من تفا�صيل تعك�س عالمتها التجار َّية .قد يظنُّ
بع�ضنا �أنَّ �صعوبة ا�ستنباط مثل هذه الدالالت
ع َّلة ت�شوب املنتج� ،إال �أنَّ لها مزايا يغفل عنها
الكثريون؛ �إذ يحول ذلك دون تداول املنتج على
نطاق وا�سع ،فيحتفظ بقيمته وندرته ومت ُّيزه
على عك�س العالمات التجار َّية ذات الدالالت«املك�شوفة» التي ي�سهل تقليدها وتداولها.
َّ
تتمخ�ض النزعة �إلى ا�ست�شفاف الهو َّية ا�ستناد ًا
توجهني خمتلفني :فهي
�إلى دالالت بعينها عن ُّ
قد ت�ؤدِّي �إلى انت�شار ال�صيحات �أو اندثارها.
مث ًال تبد�أ جمموعة �صغرية من الأفراد يف
ا�ستخدام عبارة جديدة �أو لفظ دخيل على
املجتمع� ،أو اتباع نظام غذائي �أو �إداري
ُمبتَكر .ف�إذا كانت االنطباعات الأول َّية جتاه

ه�ؤالء تفيد ب أ� َّنهم ُمتف ِّتحون� ،أو مبدعون� ،أو
مواكبون للع�صر� ،سرعان ما يبد�أ املحيطون
بهم مبحاكاتهم بهدف اكت�ساب الهو َّية ذاتها.
ومبرور الوقت يتكالب الكثري من النا�س على
هذه ال�صيحة ،فت�صبح هي القاعدة التي
تعرب عن امل�ألوف واملعروف .ومع تزايد �أعداد
ويتغي
املتب ِّنني لها ،تفقد هذه ال�صيحة قيمتها َّ
جوهرها .فما كان رمز ًا لالنفتاح والإبداع،

�صار عاد ًة تقليد َّية جتري على �أل�سنة اجلميع،
وهنا يتخ َّلى امل�ستخدمون الأوائل عنها ،لينفوا
عن �أنف�سهم هذه الهو َّية اجلديدة ،بل ويعزف
عنها امل�ستخدمون اجلدد بعد �أن فقدت قيمتها
الأ�صل َّية .وتتح َّول ال�صيحة يف نهاية املطاف من
حداثية� ،إلى رجع َّية ،وت�ؤول من االنت�شار �إلى
االندثار.

الت�أثري بالهو َّية

تتناول الإعالنات املناه�ضة للتدخني الآثار ال�سلب َّية التي تنتج عنه ،على �أمل
�أن ت ؤ� ِّثر هذه املعلومات يف عقول ِّ
التوجه
املدخنني وتن ِّفرهم منه .ينبثق هذا ُّ
من �إمياننا بنظر َّية :حدِّ ث النا�س عن �أ�ضرار التدخني وتبعات الأكل غري
ال�صحي ،و�سين�صرفون عنهما يف احلال .ولك َّننا ل�سوء ِّ
احلظ ال ندرك �أنَّ
املزيد من املعلومات ال ي ؤ�دِّي بال�ضرورة �إلى قرارات �أف�ضل وخيارات �صح َّية
�أكرث ،فالأطفال يعلمون ج ِّيد ًا �أن تناول احللوى ي�ض ُّر ب�أ�سنانهم ،ومع ذلك ال
يتغي �سلوكهم.
َّ
�أثبتت التجربة �أنَّ الربط بني تب ِّني ال�سلوك املرغوب ،واكت�ساب هو َّية �أف�ضل،
ي�ؤتي ثماره ب�شكل �أف�ضل من جم َّرد �ضخِّ املعلومات .على �سبيل املثال :كان
«باباي»  -ال�شخ�ص َّية الكرتون َّية ال�شهرية  -يكرث من تناول ال�سبانخ كي ي�صبح
�أكرث ق َّوة ،وقد َّ
متخ�ض الربط بني تناول ال�سبانخ والق َّوة �إلى زيادة ا�ستهالك
الواليات املتحدة من ال�سبانخ مبقدار الثلث .ال عجب �إذ ًا �أن يربط العاملون
يف الدعاية بني كبار النجوم  -كالعب ال�س َّلة ال�شهري «مايكل جوردان» مث ًال
 وجميع �أنواع ال�سلع؛ بداي ًة من الأحذية واملالب�س ،وو�صو ًال �إلى امل�شروباتوالأغذية ،فبمج َّرد �أن يرى اجلمهور جنمه املُ َّ
ف�ضل ميار�س �شيئ ًا ما ،يحذو
حذوه دون تر ُّدد.
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من ناحية �أخرى ،ت�ؤ ِّثر الهو َّيات غري املرغوبة
وتوجهات الأفراد بالقدر
�أي�ض ًا يف �سلوك ُّ
ذاته .وقد جنحت هذه الآل َّية يف �إقناع بع�ض
ال�صحي؛ فقد
الأ�شخا�ص بتناول الطعام
ِّ

حت َّدثنا �إلى بع�ض الزبائن يف �أحد املطاعم
املحل َّية ولفتنا انتباههم �إلى �أنَّ جمموعة من
الأ�شخا�ص  -الذين علمنا م�سبق ًا بنفورهم
منهم  -يفرطون يف تناول الوجبات ال�سريعة،

ِّ
فك ال�شفرة

وغري ال�صح َّية .و�سرعان ما تخ َّلى ه�ؤالء
الأفراد عن هذا ال�سلوك خوف ًا من �أن ي�صبحوا
مثلهم يف يوم من الأ َّيام � -أي خوف ًا من
اكت�ساب هذه الهو َّية.

تخ َّيل نف�سك م�ضط َّر ًا �إلى اختبار �صالحية ِّ
كل �شيء تواجهه .عندها ال ي�صبح
تناول رقائق الذرة يف ال�صباح جم َّرد عادة روتين َّية ،و� َّإنا م�س�ألة حياة �أو
موت؛ �إذ يتحتَّم عليك تناول رقاقة واحدة واالنتظار لرتى ما �سيحدث لك
قبل �أن ت�شرع يف تناول �أخرى.
ط َّور الإن�سان �آل َّية ُت ِّنبه هذه امل�شقة وهي جهاز ِّ
(فك ال�شفرة) اعتماد ًا على
اخلربات ال�سابقة ،ف ُمج َّرد ا�ستخدام �شيء ما م َّرة واحدة ،تن�ش�أ بينكما عالقة
حميمة ت�سهِّل عليك التعامل معه و�أنت مغم�ض العينني � -سواء �أكان �شخ�ص ًا،
�أم طعام ًا� ،أم �أداة طهي .يكون نظام ِّ
(فك ال�شفرة) فعا ًال فقط �إذا ا�ستطاع
التعامل مع التن ُّوع الذي نتع َّر�ض له على مدار اليوم بنجاح ،فحتَّى و�إن بدا
�صديقك الذي تراه اليوم خمتلف ًا كلي ًا ع َّما ر�أيته عليه يف ال�شهر املا�ضي ،فمن
املفرت�ض �أن يتع َّرف �إليه جهازك اال�ست�شعاري باعتباره (م�ألوف ًا) ،و�إال لظ َّل
تعاملنا مع الأ�شياء والأ�شخا�ص يف ِّ
كل م َّرة �ساذج ًا و�سطحي ًا كما لو كانت
امل َّرة الأولى .تلك هي �أ�ش َّعة الألفة التي ت�سدل ومي�ضها لي�س فقط على ِّ
كل
ما نتعاطى معه ب�شكل مبا�شر ،بل وعلى الأ�شياء التي ت�شرتك يف خ�صائ�صها
املتغيات التي تغزو حياتنا،
مع �أخرى .وت�ؤهِّ لنا هذه اخلا�ص َّية للتجاوب مع ِّ
فالأ�شخا�ص تتبدَّل هيئاتهم يف ِّ
كل م َّرة نراهم � -سواء بارتداء زيٍّ جديد �أو
يغي من طبيعة عالقتنا معهم.
ب�سبب ت�سريحة �شعر خمتلفة � -إال �أنَّ ذلك ال ِّ
�أي�ض ًا يفيد التعامل مع الأ�شياء املت�شابهة من ناحية ا�ستنتاج الهو َّية .مث ًال
�إذا تناولت ح َّبة توت لآالف املرات دون �أن ت�صاب ب�أيِّ مر�ض ،فعلى الأرجح
لن ت�صيبك ح َّبات التوت ال�شبيهة ب�أيِّ مر�ض هي الأخرى ،فتتناولها و�أنت
مطمئنٌّ � .أي �أنَّ التعاطي مع �أ�شياء �أو �أ�شخا�ص جتمعهم خ�صائ�ص م�شرتكة،
هو طريق خمت�صر يجعل حياتك �أب�سط و�أريح و�أكرث ان�سياب َّية.

من الألفة �إلى احلداثة

التن ُّوع هو �س َّنة احلياة التي تك�سبها رونقها ومت ُّيزها .ويف حني ينزع الإن�سان �إلى
التعامل مع امل�ألوف ،ف إ� َّنه يف بع�ض الأحيان ال ي�ستطيع �أن يقاوم رغبته يف التغيري
والتجديد ،فالإن�سان حت ِّركه رغبة دفينة يف اكت�شاف ِّ
كل ما هو جديد وفريد؛ وهذا ما
ي�ؤهِّ له الكت�ساب خربات غري معهودة.
وتو ِّلد ال ِبدع امل�ستحدثة ردود �أفعال �سلب َّية يف بادئ الأمر .فهي  -باعتبارها مدخالت
كم م�ضاعف من الوقت والرتكيز واملعاجلة الكت�شاف ما �إذا
جديدة  -حتتاج �إلى ٍّ
كانت �آمنة �أم ال .وهنا يح ِّركنا الف�ضول املحفوف بالقلق حتَّى و�إن تع َّلق الأم ُر مبنا�شف
اليد .هل يا ُترى �ستكون قو َّية االمت�صا�ص كاملن�شفة القدمية؟ وهل �سيكون قما�شها
ناعم ًا ومريح ًا �أم ال؟ بالطبع لن نت�أ َّكد من �إجابتنا �إال بعد ا�ستخدامها.
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تتبع ردود الأفعال جتاه البدع والأ�شياء غري امل�ألوفة م�سار ًا �أقرب ما يكون �إلى ال�شكل
التوجه العام �سلبي ًا �أو حيادي ًا .ومع اال�ستخدام والتع ُّر�ض
الهرمي ،ففي البداية يكون ُّ
املُتك ِّرر ،تتو َّلد الألفة امل�صحوبة بالإعجاب ،وامل�شاعر الإيجاب َّية ،ومع االنت�شار
واال�ستخدام املفرط ،يت�ضاءل الإعجاب وي�سود امللل .فعند قاعدة الهرم الأولى يكون
ال�شيء م�ستحدث ًا وغري م�ألوف ،بعد ذلك ي�صعد �إلى القمة في�صري م�ألوف ًا وحمفوف ًا
باالنبهار ،ثم يهبط من جديد عند القاعدة الثانية ،حيث الألفة املبالغ فيها وال�ضجر.
قد جتتمع الألفة واحلداثة يف �شيء واحد؛ مث ًال عندما ن�ستخدم خلطة جديدة لطبخ
الديك الرومي نكون قد �أ�ضفينا ُبعد ًا جديد ًا (اخللطة) على �شيء اعتدنا فعله لع�شرات
امل َّرات ،بطريقة م�ألوفة (الديك) .هذا التن ُّوع ي�ضيف �إلى ر�صيد الإعجاب واالنبهار.
جتذب االختالفات ال�صادمة انتباهنا �أكرث من �أيِّ �شيء �آخر .مث ًال ،لن�أخذ طف ًال تع َّلم
القطة؛ فلديها �أربع �أرجلِّ ،
�أخري ًا �شكل و�سمات َّ
ويغطي ج�سمها الفراء ،و�أحجامها
متقاربة ،وبالتايل ف�إنَّ م�شاهدة �صورة َّ
لقطة منوذج َّية لن تثري انتباهه على الإطالق؛
فهي م�ألوفة بالن�سبة �إليه .كذلك �ستكون م�شاهدته ل�صورة حوت  -مث ًال ُ -مب َهمة
باهرة؛ فهو غري م�ألوف متام ًا بالن�سبة �إليه� .أ َّما ما يثري انتباهه
وم ِّية �أكرث منها ِ
ُ
حق ًا فهو ما يخالف تو ُّقعاته وخرباته ال�سابقة  -كر�ؤية َّ
قطة بال فراء �أو بثالث �أرجل
املرت�سخ ملا ينبغي
فقط على �سبيل املثال� ،إذ تتعار�ض هذه ال�صورة مع ا�ستيعابه
ِّ
�أن تكون عليه َّ
القطة� .أي �أ َّنها م�ألوفة بالقدر الذي يتفق مع ا�ستيعابه (الألفة)،
وخمتلفة بالقدر الذي يثري انتباهه ويح ِّفز �شغفه للت�سا�ؤل واال�ستك�شاف (احلداثة).
يتح َّكم املزيج املنا�سب من الألفة واحلداثة يف الأ�شياء التي تلقى رواج ًا ،فالأبحاث
العلم َّية الأكرث ت�أثري ًا هي مزيج من اجلهود ال�سابقة واملُط َّعمة ب�أفكار جديدة
ومبتكرة .وكذلك احلال مع املو�سيقى ،والأزياء ،وغريها من املجاالت التي يد ِّوي
�صداها� :إذ تكون مماثلة مبا يكفي ملا هو دارج فتو ِّلد الألفة ،وخمتلفة مبا يكفي
عنه لتجذب االنتباه ،ومن َّثم ف�إنَّ التماثل ي�صنع ال�شهرة ملا له من دور يف جعل
الأ�شياء اجلديدة ،تبدو م�ألوفة ،وبالتايل رائجة.

الب�صمة االجتماع َّية واخليارات ال�صح َّية

نلج�أ �إلى ا�سرتاتيج َّية الثواب والعقاب لدى حماولتنا �إقناع الآخرين
ح�صتهم
ب�شيء ما ،فالأطفال ي� َؤمرون بتناول اخل�ضروات و�إال فلن ينالوا َّ
اليوم َّية من احللوى .ويف حني ت�ؤتي هذه اال�سرتاتيج َّية ثمارها على
وربا ت�أتي بنتائج
املدى القريب ،ف�إ َّنها تفقد قيمتها على املدى البعيدَّ ،
عك�س َّية .فاحللوى تنطوي على ر�سالة �ضمن َّية مفادها �أنَّ اخل�ضروات
غري جديرة بالأكل مبفردها ،و�أ َّنه يجب �أن ينال الطفل «ر�شوة» منا�سبة
ليقبل بها .ومبج َّرد �أن يتو َّقف الآباء عن الدفع ،يعزف الطفل عن تناول
اخل�ضروات .فما الذي يجربه على ذلك دون مقابل؟!
تتمتَّع الب�صمة االجتماع َّية بت�أثري �أقوى يف هذا ال�ش�أن ،فالكبار ينزعون
�إلى حماكاة ت�ص ُّرفات وخيارات َمن حولهم ،وكذلك الأطفال ،وبالتايل
�إن مل يكن الآباء يتناولون الربوكلي  -مث ًال  -فال تنتظر من �أبنائهم
�أن يفعلوا ،والعك�س �صحيح ،وكما ذكرنا �سابق ًا ،العقل ي�صدِّ ق ما تراه
العني .ولذا ،عليك �أن تكون منوذج ًا حي ًا ملا تتم َّنى �أن ترى �أبناءك عليه.
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ال�ضغـوط االجتماع َّية حتـفيز �أم
ت�شتيت؟

يعتمد ت�أثري الآخرين يف الأداء؛ �سلب ًا و�إيجاب ًا ،على
�صعوبة امله َّمة .فالتفاف الأفراد حولك يط ِّور �أداءك من
حيث ال�سرعة والد َّقة يف امله َّمات الب�سيطة و�سهلة التعلُّم،
ويق ِّو�ضه �إن كانت امله َّمة معقَّدة �أو غري م�ألوفة� .إذا كان
قد �سبق لك وذهبت �إلى النادي الريا�ضي برفقة �أحد
لل�صحبة
�أ�صدقائك ،ف�أنت بالت�أكيد تعلم الأثر الإيجابي ُّ
يف هذا ال�سياق .حتَّى و�إن مل يكن هدفك التناف�س،
فمج َّرد وجوده ي�ش ُّد من �أزرك ويح ِّفزك ،فتجد نف�سك
حتمل �أوزان ًا �أثقل �أو جتري ب�سرعة �أكرب .باملقابل ،هل
َّ
ت�صف �س َّيارتك بني �س َّيارتني يف �شارع �ض ِّيق
ج َّربت �أن
ومزدحم ،بينما يراقبك �شخ�ص ما؟ �إن كانت �إجابتك
بنعم ،فبالت�أكيد �أنك تدرك الأثر ال�سلبي الذي ترتكه
نظرات املحيطني بك ،و�أنت حتاول جاهد ًا االنتهاء من
هذه امله َّمة ال�صعبةَّ .ربا ال جتيد فنَّ توقيف ال�س َّيارة من
الأ�سا�س� ،إال �أنَّ التعر�ض لهذا ال�ضغط االجتماعي يزيد
الو�ضع �سوء ًا.
يرتبط ال�ضغط االجتماعي � -سواء �أكان يح ِّفز الأداء
�أم يق ِّو�ضه  -بع َّدة عوامل ترتاوح بني ال�سلب َّية والإيجاب َّية
منها:
� uأ َّو ًال� :إنَّ وجود الآخرين يربكك وي�شتِّت انتباهك -
�سواء �أكنت توقف ال�س َّيارة �أم تفعل �شيئ ًا �آخر.
 uثاني ًا� :أنت تتع َّلم بف�ضل الآخرين فنَّ �إدارة االنطباعات؛
فال َّ
�شك �أ َّنك تريد �أن ترتك انطباع ًا ج ِّيد ًا وحتافظ
على مظهرك ،فتبذل جهد ًا �أكرب لإنهاء مه َّمتك.
 uثالث ًا :يتمخَّ �ض التفاف الآخرين حولك ع َّما ُيعرف
بال�صحوة الف�سيولوج َّية ،التي ُي�صاحبها ت�سار ُع مع َّدل
خفقان القلب ،وارتفاع �ضغط الدم ،وت أ� ُّهب اجل�سد
للعمل.
تدفعنا هذه العوامل �إلى الأداء ب�شكل �أف�ضل يف امله َّمات
الب�سيطة ،والتلقائ َّية ،وامل�ألوفة ،و�سهلة التعلُّم؛ �إذ
تو ِّلد بداخلنا م�شاعر التحدِّ ي والروح التناف�س َّية التي
ترتقي ب�أدائنا �إلى �أعلى امل�ستويات .فعندما منار�س ما
جنيدكاجلري على َّ
امل�شاية الريا�ض َّية �أو القيام بتمرين ما
برفقة �آخرين ،نالحظ �أنَّ �أداءنا يتط َّور ب�شكل مذهل ع َّما
كان عليه ونحن مبفردنا� ،أ َّما حني يتع َّلق الأمر بامله َّمات
الأكرث تعقيد ًا �أو التي حتتاج �إلى قدر �أكرب من الرتكيز،
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ف�إنَّ العوامل ال�سابق ذكرها ،تهبط ب�أدائنا وتق ِّو�ض �إمكاناتنا ،فاخلوف
من الف�شل قد يدفعنا �إلى الهاوية.

كتب مشابهة:

بني املك�سب واخل�سارة

ت�ؤ ِّثر املقارنة االجتماع َّية � -أي املناف�سة  -يف �أداء الأفراد وحتفُّزهم
من خالل �إعادة �صياغة نقاط املرجع َّية واملعايري املُ�ستخدمة يف قيا�س
�أدائهم .فعندما ن�شارك يف �سباق خم�سة كيلومرتات� ،أو نخو�ض اختبار ًا
ما� ،أو ُنري مكاملات مبيعات داخل املكتب ،ف�إننا على الأرجح ،ن�ضع
�أهداف ًا ُم َّددة ن�صب �أعيننا قبل �أن ن�شرع يف ذلك؛ مثل� :أن ننهي
ال�سباق يف � َّ
أقل من ع�شرين دقيقة� ،أو نح�صل على امتياز� ،أو جنلب
للم� َّؤ�س�سة ع�شرة عمالء جدد هذا ال�شهر .وتتح َّكم النتائج التي نحرزها
تتو�سط
 لدى مقارنتها بهذه الأهداف  -يف َّمعدل اجتهادنا الحق ًا .ف�أن َّ
للم�ضي قدم ًا خري لك من �أن َتتل املُقدِّ مة ويتم َّلكك
ال�سباق ،وتتحفَّز
ِّ
الغرور.
ما يه ُّم يف � ِّأي مناف�سة لي�س ت�أخرك يف ال�سباق ،و� َّإنا امل�سافة التي تف�صل
بينك وبني املقدمة ،فامل�سافات الق�صرية حتفزك �أكرث لتدرك الهدف،
� َّأما امل�سافات البعيدة فت�ضعف الدافعية ويرتاجع ب�سببها جهدك أل َّنك
جتهل ما �إن كانت حماوالتك �ست�صنع فارق ًا �أم ال� .أي �أنَّ التناف�س يف
مواقف تت�ضاءل فيها احتماالت النجاح ت�ضر �أكرث مما تنفع.

�إلى �أين تقودنا هذه الأفكار؟

حدين .ف�سواء �أكان
تقودنا �إلى حقيقة �أنَّ املقارنة االجتماع َّية �سالح ذو َّ
هدفك حتفيز فريق املبيعات لبذل مزيد من اجلهد� ،أم ت�شجيع الطالب
لتعلُّم املزيد ،تبقى املقارنة االجتماع َّية (�أو املناف�سة) هي �سالح
التحفيز والتغيري� ،إذ ُي�سهم ت�سليط ال�ضوء على امل�سافات التي تف�صل
للم�ضي قدم ًا،
بني الأقران (من حيث الأداء بالطبع) يف �شحذهم
ِّ
يتم ت�صميم هذه املقارنة بعناية،
وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ،ولكن� ،إن مل َّ
ود َّقة ،وحر�ص ،ف�إنها تتح َّول �إلى �أداة تُثبط الهمة ،وتهز العزمية،
وت�ضعف الأداء.

الب�صمة االجتماع َّية يف خدمة الإن�سانية

الب�صمة االجتماع َّية ق َّو ٌة ال ُي�ستهان بها ،لأنها تتح َّكم يف ال�سلوك .وك َّلما
ازداد ا�ستيعابنا لطبيعتها و�آل َّية عملها ،ازدادت قدرتنا على ت�سخريها
ل�صاحلنا و�صالح جمتمعنا .فمه َّمتنا �أن ننهل من مزاياها ونتجنَّب
عواقبها ،لنتفادى االجنراف مع الت َّيارات ال�سلبية فمن واجبنا �أن
نا�ضج وف َّعال ،و�أن ن�ستثمر قدرة
ندير التفاعالت االجتماع َّية ب�شكل
ٍ
الآخرين على الت�أثري فينا ،يف اتخاذ قرارات �أف�ضل .واخليار لك
ُقرر متى تفتح لها ذراعيك ،ومتى
دائم ًا؛ لأنك ت�ستطيع دائم ًا �أن ت ِّ
ت�ص ُّم عنها �أذنيك.
ُ

Contagious

Why Things Catch On,
?by Jonah Berger, 2016

Hooked

How To Build Habit-Forming
Products.
By Nir Eyal and Ryan Hoover. 2014.

Pre-Suasion

A Revolutionary Way to Influence and
Persuade.
By Robert Cialdini. 2016.

قراءة ممتعة
ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على
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