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ثوان...
في
ٍ
نقرتب من العدد «مائة» يف �سل�سلة
ي�س ُّرين  -ونحن
ُ
«كتاب يف دقائق»� -أن �أقدِّ َم لكم ثالث َة �أعدادٍ تبدو
ظاهر عناوينها خمتلف ًة؛ �إال �أنه يكا ُد ينتظمها
من
ِ
ُ
أحدها يتناول دو َر
مو�ضو ٌع واح ٌد .فعلى الرغم من �أنَّ � َ
ُ
آليات
أفراد.
ويعر�ض الثاين � ِ
الذكا ِء يف رف ِع �إنتاج َّي ِة ال ِ
التقد َم
ت�سر ُع َّ
�إعادة اخرتاع املجتمعات .وير ِّك ُز الثالثُ على احلتم َّيات التي ِّ
ت�شكيل وت�سري ِع امل�ستقبل.
التقني للم� َّؤ�س�سات؛ �إال �أنها ت َُ�ص ُّب جميع ًا يف �إعادة
ِ
امللخ�ص الأ َّو ُل بعنوان «�أذكى و�أ�سرع و�أف�ضل� :أ�سرار زيادة الإنتاج َّية يف
ُ
َ
احلياة ال�شخ�ص َّية والعمل َّية» ،وفيه ُيربز م�ؤلفه «ت�شارلز دوهيغ» الو�سائل التي
ن�ستخدمها لنكونَ �أذكى ،و�أ�سرع ،و�أف�ضل يف ِّ
�صبح �أك َرث
كل ما نفعله ،وكيف ُن ُ
�ساعات
�إنتاج َّي ًة يف حياتنا العمل َّية وال�شخ�ص َّية .فالإنتاج َّي ُة لي�ست نتاج ًا لق�ضاء
ٍ
� َ
أطول يف املكتب� ،أو الت�ضح َّية ب�أولو َّيات حياتنا ،بل هي قراراتٌ نتخذها بطرقٍ
ُ
اال�ستخدامات املُثلى لطاقاتنا،
ت�صف حماوال ِتنا ملعرف ِة
ُمت َِّ�س َق ٍة وف َّعالةٍ .وهي
ِ
أف�ضل عائدٍ ب� ِّ
أقل جهدٍ ؛ وهي عملي ٌة تتع َّلقُ
نقر ُر حتقيقَ � ِ
و�أفكارنا ،ووقتنا ،عندما ِّ
املوارد ،وغ�ض
ب�إجنا ِز ما يجب علينا �إجنازه ،دونَ الت�ضحي ِة باجلود ِة ،و�إهدا ِر
ِ
جمتمع.
الطرف عن ر�ضا العمالء ،يف � ِّأي م� َّؤ�س�س ٍة �أو
ٍ
امللخ�ص الثاين لكتاب «املُنحنى الثاين :نظراتٌ يف �إعادة اخرتاع املجتمعات»
للم�ؤلف ال�شهري «ت�شارلز هاندي» ،الذي يعتربه الإجنليز نظري ًا لفيل�سوف
أوج َه
امللخ�ص
الإدارة العاملي «بيرت دراكر»؛يقدِّ ُم
معنى جماز ّي ًا ي َو ِّ�ض ُح � ُ
ُ
ً
ا�ستخدام املُنحنيات يف عامل الأعمال ،وذلك للداللة على امل�ستقبل وا�ست�شرافه.
ُعب املنحنياتُ عن �أن�ساق حياتنا ،و�أعمالنا ،وحكوماتنا ،وحتالفاتنا ،وعن
�إذ ت ِّ
براجمها امل�ستقبل َّي َة ،وتُبد ُع يف �إدارة التغيري.
ابتكارات امل� َّؤ�س�سات ،وهي ت�ض ُع
َ
َي�ستلهم «هاندي» املقولة ال�شهرية« :لكي تبقى الأمو ُر على حالها ،ال َّبد للأمور
تعك�س
تتغي» ،للكاتب الإيطايل «جي�سبي توما�سي دي المبدو�سا» ،التي ُ
من �أن َّ َ
َ
حتافظ على
ع�صر العومل ِة الرقم َّية والأ�سواقِ الإلكرتون َّية .فلكي
ما يحدثُ يف
ِ
تواكب ،عليك �أن ت ُغ َّذ ا ُ
خلطى ،ولكي
مت�شي؛ ولكي َ
مكانك �أو مكانتك ،عليك �أن َ
نتقد َم يف خمتلف مناحي احلياة،
ت�سبقَ  ،عليك �أن تنطلقَ ب�سرعة ال�ضوء .فلكي َّ
َ
أ�سلوب
علينا �أن ن�شقَّ طريق ًا خمتلف ًا عن الطريق احلايل ،ما يتط َّلب
تفعيل � ٍ
امل�شكالت املعتادة ،وهذا ما ي�سميه «توما�س كون»« :تغيري
جديدٍ للتفك ِري يف
ِ
منوذج التفكري».
ويف امللخ�ص الثالث« :احلتم َّيات 12 :قو ًة تقن َّي ًة ت َُ�ش ِّك ُل م�ستقب َلنا» ،يتناول امل�ؤلف
َ
ال�صناعي ،الذي يدف ُع العامل
توظيف الذكاء
املحتدم يف
ال�سباق
«كيفن كيللي»،
ِ
َ
ِّ
�سرعة للم�ستقبل .وهو يرى
نحو ا�ستيعاب املتغريات والقوى التقن َّية احلتم َّية املُ ِّ
ُ
َ
ت�شكيل
وتوا�صل
�أنَّ القوى التي �صاغت نزعا ِتنا التقن َّية يف املا�ضي� ،ستزدا ُد ق َّوةً،
االفرتا�ضي
حياتنا عرب العقود القادمة ،لأنَّ احلتم َّية الرقم َّية �ستح ِّو ُل الواق َع
َّ
ُ
الذكي اجلديدُ «ب ْك ِ�سل»
الهاتف
حقيقي .ومن م�ؤ�شرات هذه احلتم َّيات؛
واقع
ٍّ
ُّ
�إلى ٍ
الذي ي�ض ُع َّ
رب �أوام َر
كل املخزونِ املعر ِّيف ل�شرك ِة «جوجل»يف خدم ِة الإن�سان َّي ِة ،ع َ
ال�صناعي �إلى �أ�سئل ٍة طبيع َّيةٍ ،وي�ستح�ض ُر �إجابا ِتها
�شفه َّيةٍ ،يح ِّو ُلها الذكاء
ُّ
ُ
اخليال عن ت�ص ُّورِها.
الفور َّي َة ب�سهول ٍة يعج ُز
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ما الإنتاجية؟
الإنتاجية هي املُ�صطلح الذي ُنطلقه على حماوالتنا ملعرفة
اال�ستخدامات املُثلى لطاقاتنا ،و�أفكارنا ،ووقتنا ،عندما نقرر
حتقيق �أف�ضل عائد ب�أقل جهد� .إنها عملية قائمة على الكفاح
�أثناء تل ّم�س طرق النجاح ب�أقل قدر من ال�ضغوط والتكاليف.
وهي تتعلق ب�إجناز ما يجب علينا �إجنازه دون الت�ضحية
باجلودة� ،أو �إهدار املوارد� ،أو ر�ضا العمالء الداخليني
واخلارجيني يف �أيِّ م�ؤ�س�سة �أو جمتمع.
فالإنتاجية لي�ست �أن نعمل �أكرث� ،أو نبذل جهد ًا �أكرب ،فهي
لي�ست نتاج ًا لق�ضاء �ساعات �أطول يف مكتبك �أو الت�ضحية
ب�أ�شياء �أكرث قيمة ،ولكنها تتعلق باختيارات حمددة نختارها
بطرق مت�سقة ومتوافقة وف َّعالة� .إنها الطريقة التي نقرر �أن
نرى بها �أنف�سنا ون�ؤطر بها اختياراتنا اليومية؛ والق�ص�ص التي
نرويها لأنف�سنا ،والأهداف ال�سهلة التي نتجاهلها؛ واحل�س
َ
اجل ْمعي الذي نبنيه بني الزمالء يف بيئة العمل؛ والثقافات
الإبداعية التي ن�ؤ�س�سها كقادة :وهي احلدود الفا�صلة بني �أن
نكون م�شغولني فقط ،وبني �أن نكون منتجني ومبدعني بحق.
فما �سنقدمه عرب هذا امللخ�ص هو �إبراز للطرق والأفكار
التي ُنحدِّ د بها خياراتنا التي تغذي الإنتاجية احلقيقية ،وهو
خال�صة للعلوم ،والتقنيات ،والأدوات والفر�ص التي غريت حياة
الكثريين .وهو عر�ض للطرق التي ن�سلكها لنكون �أذكى ،و�أ�سرع،
و�أف�ضل يف كل ما نفعله لالقرتاب من امل�ستقبل واقتحامه بجر�أة،
ثمان من الأفكار الرئي�سة التي نراها تلعب دور ًا حموري ًا يف
عرب ٍ
زيادة الإنتاجية.

الفكرة الأولى :ال�سيطرة ت�شعل فتيل الدافعية
معـظم كـتـب تطـوير الـذات و�أدلة الـتـحفيز والقـيــادة ،تـعترب الـدافعية �سـمـ ًة ثـابت ًة يف �شخ�صياتنا،
�أو هي نتاج عملية ح�سابية و�سلوكية نقارن فيها ال�شعوري ًا بني اجلهد ونتائجه .ولكن هناك من
يرى �أن التحفيز والدافعية �أعقد من ذلك .فالدافعية ت�شبه مهاراتنا التي نكت�سبها يف حياتنا،
فهي كالقراءة والكتابة ،ميكن تعلمها و�صقلها .و�سر الدافعية كما يرى الباحثون اجلدد يكمن يف
�إدراكنا �أن ال�شرط الأ�سا�سي لها هو الإميان بقدرتنا على التحكم يف �أفعالنا والبيئة املحيطة بنا.
وبعبارة �أخرى لتحفيز �أنف�سنا يجب علينا �أن ن�شعر ب�أننا مم�سكون بدفة القيادة.
عندما يظن النا�س �أنهم م�سيطرون على زمام الأمور ،ف�إنهم مييلون �إلى العمل �أكرث ،وحتفيز �أنف�سهم
�إلى بذل جهد �أكرب .ويتح ّلون بثقة �أكرب ب�أنف�سهم وي�ستطيعون التغلب على الإخفاقات ب�صورة �أ�سرع.
وتتمثل �إحدى الطرق التي ن�شعر من خاللها ب�أننا ن�سيطر على الو�ضع يف اتخاذ قراراتنا اليومية،
حتى لو كانت هذه القرارات بال فائدة ُتذكر ،فالنا�س يريدون �أن ي�شعروا دائم ًا بحرية االختيار.
ومن تلك الإرها�صات ،ن�ش�أت نظرية للدافعية مفادها« :تكمن اخلطوة الأولى ل�صنع الدافع يف
�إعطاء النا�س فر�ص اتخاذ القرارات التي جتعلهم ي�شعرون ب�أنهم يديرون �أعمالهم ب�أنف�سهم ،و�أن
م�ستقبلهم وجناحهم هو م�س�ؤوليتهم هم دون غريهم ،و�أنه يف متناول �أيديهم».
ي�شتعل فتيل الدافعية عندما نتخذ قرارات تعطينا انطباع ًا ب�أننا م�سيطرون على ما حولنا .ويعترب
ت�أكيد هذه ال�سيطرة �أبلغ وقع ًا يف نفو�سنا من االختيارات املحددة التي نتخذها .فعندما ن�شعر
ب�أننا قادرون على تقرير م�صائرنا ب�أنف�سنا ،ف�إنا نوا�صل حياتنا ويزداد �شعورنا بالدافعية .ولكن
هذا ال يعني �أن �إيجاد الدوافع الالزمة لتحفيزنا �أمر �سهل .ففي الواقع ،ال يكون اتخاذ قرار
حمدد �إجرا ًء كافي ًا يف بع�ض الأحيان .ولذا ف�إننا لتحفيز �أنف�سنا فعلي ًا ،نحتاج بني احلني والآخر
�إلى دوافع �أكرث ُعمق ًا.

ب�ؤرة التحكم الداخلية
وجد الباحثون �أن من يتمتعون بب�ؤرة حتكم داخلية مييلون �إلى متجيد �أنف�سهم عند
النجاح ،ولومها على الف�شل ،بد ًال من �إلقاء امل�س�ؤولية على الظروف واملتغريات
اخلارجية .فالبائع الذي يتمتع بهذه ال�صفة يلقي مب�س�ؤولية خ�سارة �صفقة كبرية على
قلة اجلهد الذي بذله ،بد ًال من التذرع باحلظ العاثر.
من ناحية �أخرى ،وجد فريق من علماء النف�س �أن وجود ب�ؤرة حتكم خارجية لدى
ال�شخ�ص مثل الإميان ب�أن حياته تت�أثر ب�شكل �أ�سا�سي بالأحداث اخلارجة عن �سيطرته،
يرتبط مبعدالت ال�ضغط النف�سي املرتفع الناجت عن اعتقاد ال�شخ�ص �أن املوقف الذي
يواجهه هو �أكرب بكثري من قدرته على التحدي.

"

تن�ش أ� ب�ؤرة التحكم الداخلية
عندما ُنطور عادة ذهنية ُتول
العادات الروتينية �إلى خيارات
ذات معنى ،عندما نحقق ذلك نكون
قد �سيطرنا على حياتنا فع ًال.

"

كـمـا �أو�ضـحت الـدرا�سـات �أن بـ�ؤرة تـحكـم
ال�شخ�ص ميكن �أن تت�أثر بالتدريب والتقومي
والتحفيز .ويف هذا ترى «كارول دويك» عاملة
النف�س التي �ساهمت يف هذه الدرا�سة يف
جامعة «�ستانفورد» �أن «ب�ؤرة التحكم الداخلية
مهارة ميكن تعلمها» و�أ�ضافت�« :أغلب النا�س
يتعلمون التحكم مبكر ًا يف مطلع حياتهم.
ولكن بع�ض النا�س يظلون يعتقدون ب�أن تقرير
نتائجهم وم�ستقبلهم يت�أثر �أكرث ما يت�أثر
بطرق تن�شئهتم ،وباخلربات التي ميرون بها،

وين�سون املدى وال َقدْر الذي ي�ستطيعون به
الت�أثري يف حياتهم اخلا�صة» .وت�ؤكد «دويك»
�أن «التدريب مهم جد ًا يف هذا اجلانب ،لأنك
�إذا و�ضعت النا�س يف موقف ي�ستطيعون فيه
ال�سيطرة على ما حولهم ،وحني يتم تنبيه
ب�ؤرة التحكم الداخلية مرة �أخرى ،ف�إنهم
ي�شرعون يف بناء عادات جتعلهم ي�شعرون
ب�أنهم ي�سيطرون على حياتهم اخلا�صة وكلما
زاد �إح�سا�سهم بذلك ،زاد حتكمهم الفعلي يف
�أنف�سهم وم�ستقبلهم».
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عندما مننح النا�س فر�صة الإح�سا�س بال�سيطرة الذاتية ،ونرتكهم
حينئذ �أن يتعلموا ممار�سة قوة
ي�صنعون قراراتهم ب�أنف�سهم ،ميكنهم
ٍ
الإرادة .ومبجرد �أن يعلم النا�س كيفية حتويل اتخاذ القرارات الذاتية
�إلى عادة ،تتحول الدافعية �إلى عملية تلقائية.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،وحتى نع ّلم �أنف�سنا كيفية حتفيز النف�س ب�سهولة ،ف�إننا
ال يجب �أن ننظر �إلى اختياراتنا كتعبري عن ال�سيطرة فح�سب ،بل كت�أكيد
على قيمنا و�أهدافنا .فاالختيارات التي تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف توليد
الدافع ،هي القرارات التي تقنعنا ب�أننا نتحكم يف زمام الأمور ،ومتنح
�أفعالنا معنى �أكرب و�أعمق من معناها ال�سطحي.

"

ذكاء فريق العمل �أكرث من جمموع ذكاء
املعايري جتعل َ
�أفراد الفريق كل على حدة .املعايري ال�صحيحة ترفع
الذكاء اجلمعي للنا�س العاديني ،واملعايري اخلاطئة تعوق
وحتد من ذكاء الأع�ضاء فائقي الذكاء.

"

الفكرة الثانية :الأمن النف�سي يزيد الفاعلية

هناك �أدلة قوية على �أن معايري قيادة فِ َرق العمل تلعب دور ًا حا�سم ًا يف ت�شكيل اخلربة العاطفية للم�شاركني فيها ،حيث ت�شري
الأبحاث �إلى �أن املعايري ُتدد ما �إذا كنا ن�شعر بالأمان �أم بالتهديد ،باخلمول �أم بالن�شاط ،وبالتحفيز �أم بالإحباط من زمالئنا.
بد�أت الباحثة “ �آمي �إدموند�سون” العمل على ر�سالة الدكتوراة خا�صتها ،قامت
بزيارة بع�ض امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صناعات التقنية وم�صانعها .وطرحت
“�إدموند�سون” على العاملني هناك بع�ض الأ�سئلة عن القوانني غري املكتوبة التي
ت�شكل �سلوك الزمالء يف فرق العمل .جاءت �إجاباتهم على النحو التايل ،وفق ًا ملا نقلته
“�إدموند�سون” “ :هذا من �أف�ضل الفرق التي عملت معها ،لأنني �أكون على طبيعتي
متام ًا يف �أثناء العمل مع زمالئي� ”.أو “ نحن ال نخ�شى م�شاركة الأفكار املجنونة”.
كان العمل يف هذه ال ِف َرق يقوم على �أ�سا�س احلما�س والدعم ،كما كان اجلميع ي�شعر
باحلرية يف التعبري عن ر�أيه ،وخو�ض املجازفات.
بينما �صرح لها بع�ض �أع�ضاء ال ِف َرق الأخرى ب�إجابات مثل :جميع الزمالء يف فريق
العمل �أوفياء مع بع�ضهم بع�ض ًا ،لذلك ال �أحاول مغادرة الق�سم قبل التن�سيق مع رئي�سي
يف العمل� ،أو نحن يف �سفينة واحدة ،لذلك ال �أحب �أن �أطرح فكرة قبل �أن �أت�أكد
من جدواها ”.يف هذه ال ِف َرق ،يقوم العمل على �أ�سا�س الوالء الذي يحول دون خروج
املوظف عن امل�سار الذي مي�شي فيه باقي الفريق – بعبارة �أخرى ت َق ِّو�ض هذه ال ِف َرق
ا�ستعداد املوظف لتقدمي املقرتحات �أو اغتنام الفر�ص.
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�أ�صبحت “�إدموند�سون” الآن �أ�ستاذ ًا يف جامعة “هارفارد” ،وعملت على ا�ستكمال
�أبحاثها ،واكت�شفت الكثري من القواعد اجليدة التي تبدو دائم ًا ذات �صلة بالإنتاجية
املرتفعة .فعلى �سبيل املثال ،يف �أف�ضل الفرق ،ي�شجع القادة �أع�ضاء الفريق على
التعبري عن �آرائهم ،وال ي�شعر �أي ع�ضو بحرج عند عر�ض نقاط �ضعفه �أمام زمالئه،
كما �أكدوا على �إمكانية طرح الأفكار اجلديدة دون خوف من العقاب ،بجانب �أن ثقافة
امل�ؤ�س�سة متنع اجلميع من �إ�صدار �أحكام قا�سية .ومع ا�ستمرار منو قائمة «�إدموند�سون»
للمعايري اجليدة ،بد�أت تالحظ �أن املعايري كانت جميعها تتحول �إلى �سلوكيات ،وتخلق
�إح�سا�س ًا بالعمل اجلماعي مع الت�شجيع على املجازفة واغتنام الفر�ص.
لقد �أطلقت الباحثة على هذا ال�سلوك اجلماعي الإيجابي م�صطلح «الأمان النف�سي»،
وقد عرفته يف بحث ن�شرته عام  1999ب�أنه اعتقاد م�شرتك ،يحافظ عليه �أع�ضاء
الفريق ،حني ي�شعرون جميع ًا ب�أنهم يف �أمان مهما خاطروا وغامروا وجربوا و�أخط�أوا
حرج� ،أو يرف�ض� ،أو ُيعاقب �أحد ًا
�أو جنحوا»� .إنه «�إح�سا�س بالثقة ب�أن الفريق لن ُي ِ
على الإف�صاح واحلديث ب�صراحة ،لأنه يخلف مناخ ًا عام ًا للفريق يتميز بالثقة بني
الأ�شخا�ص واالحرتام املتبادل ،ويجعلهم ي�شعرون بالراحة ب�أن يكونوا �أنف�سهم ،من
دون متلق �أو جماملة �أو والءات م�صطنعة».

�سلوكيات وبواعث الأمان النف�سي
الحظ الباحثون الذين در�سوا ِفرق العمل �أنه بينما تختلف املعايري من فريق �إلى �آخر ،ف�إن جميع الفرق اجليدة ت�شرتك يف �سلوكني.
 uالأول :هو �أن جميع �أفراد الفرق اجليدة حتدثوا بنف�س الن�سبة ،الظاهرة التي �أ�شار �إليها الباحثون بـ «امل�ساواة يف توزيع الأدوار يف احلوار».
 uالثاين :هو �أن الفرق اجليدة تبدو وك�أنها على قدر «متو�سط من احل�سا�سية االجتماعية» وهذه طريقة مزخرفة و�أنيقة للقول �إنَّ املجموعات
الفعالة كانت ماهرة يف ا�ست�شعار �إح�سا�س الأع�ضاء بناء على نربة �صوتهم ،وكيف ي�ضبط الأ�شخا�ص �أنف�سهم ،وتعبريات وجوههم ،ولغة
�أج�سادهم.
حتى ين�ش�أ الأمان النف�سي يف �إطار املجموعة ،ال ينبغي
على الزمالء �أن ي�صبحوا �أ�صدقاء ،لكنهم يحتاجون
�إلى �أن يكونوا ح�سا�سني اجتماعي ًا ويت�أكدوا �أن ك ًال
منهم ي�شعر ب�أن �صوته م�سموع .يف درا�سة ملجتمعات
امل�ست�شفيات التي قامت بها «�إدموند�سون» ،كانت
الفرق ذات امل�ستويات الأعلى من الأمان النف�سي تتمتع
بقيادة متفهمة وذات ح�سا�سية �شخ�صية واجتماعية
عالية .فقد دعوا موظفيهم للحديث ب�صراحة،
وحتدثوا عن م�شاعرهم ،ومل يقاطعوا الآخرين ،كانوا
يتوقعون كيف يتفاعل النا�س ،ويعملون على ا�ستيعاب
تلك التفاعالت .هذه الطريقة التي ت�شجع بها الفرق
�أع�ضاءها على االختالف ،بينما هم �صريحون مع
بع�ضهم بع�ض ًا ،رغم �أنهم يختلفون ويت�صادمون بني
حني و�آخر .فامل�صدر الأول للأمان النف�سي هو �إعطاء
فر�ص مت�ساوية للجميع ،وت�شجيع الإح�سا�س والتفاعل
االجتماعي بني الزمالء.
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الفكرة الثالثة :النماذج الذهنية
ت�ساعد على الرتكيز
عندما �أ�صبح الت�شغيل الآيل �أكرث تداو ًال ،ارتفعت خماطر ف�شلنا يف
الرتكيز ،حيث تُظهر الدرا�سات �أن احتماالت الأخطاء تكون �أكرب
ب�صفة خا�صة عندما يجرب النا�س على التحول بني التعامل مع الآلة
والرتكيز الذهني ،مما ي�شكل خطر ًا كبري ًا عندما يت�سلل الت�شغيل
الآيل �إلى الطائرات وال�سيارات والبيئات الأخرى التي تكون القرارات
اخلاطئة فيها م�أ�ساوية .ففي ع�صر الت�شغيل الآيل ،ت�صبح معرفتنا
بكيفية �إدارة تركيزنا �أمر ًا �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى.
ي�شرتك الفعالون يف �إدارة انتباههم يف �سمات متعددة؛ منها امليل
�إلى خلق �صور يف �أذهانهم ملا يتوقعون ر�ؤيته .ه�ؤالء هم من يحدثون
�أنف�سهم مبا يحدث قبل و�أثناء وقوع احلدث ،فهم ي�ستعر�ضون
ويحكون وير�سمون خرباتهم ال�شخ�صية يف ر�ؤو�سهم ،ومييلون �إلى
�إجابة كل الأ�سئلة باحلكايات بد ًال من الإجابات املبا�شرة والب�سيطة.
كما يعي�شون يف �أحالم اليقظة حاالت من التداعي وهم يتخيلون
حمادثاتهم امل�ستقبلية� .إنهم يت�صورون �أيامهم بتفا�صيل �أكرث من
غريهم ،وهذا ما ي�سميه علماء النف�س�« :صنع مناذج ذهنية».

"

"

لنكون منتجني بحق ،علينا �أن نتحكم يف انتباهنا؛ و�أن نبني مناذج ذهنية ت�ضعنا
وتبقينا دائم ًا يف موقع ال�صدارة امل�ؤثرة والقيادة القوية.

ت�ساعدنا النماذج الذهنية على توفري قنوات لتدفق املعلومات التي تغمرنا با�ستمرار ،ويف اختيار املكان الذي نوجه �إليه انتباهنا لكي نتخذ القرارات،
بد ًال من التفاعل فح�سب .و�أنت يف طريقك �إلى العمل ،حاول تخيل يومك .وعندما ت�شارك يف غداء عمل ،حاول تف�سري ما تراه وما ت�سمعه بكل معانيه
الوا�ضحة وامل�سترتة .انغم�س دائم ًا يف منط �سلوكي يجربك على توقع ما �سيقال وما هو قادم� .إذا كنت �أب ًا �أو �أم ًا ،توقع ما �سيقوله �أبنا�ؤك على الع�شاء.
و�ستالحظ ما مل يتم التطرق �إليه ،و�ستقر�أ ما بني ال�سطور ،وتلتقط �أي تعليق �أو خواطر �شاردة �سواء �أكانت �إيجابية �أم حتذيرية.

اخللل الإدراكي والتفكري االنفعايل
«اخللل الإدراكي» هو ا�ضطراب ذهني يحدث �أحيان ًا عندما ُن ِب املخ
على التحول املفاجئ من الت�شغيل الآيل املريح �إلى االنتباه امل�ضطرب.
يقول «دافيد �سرتاير» وهو عامل نف�س معريف يف جامعة «يوتا»« :ميكنك
التفكري يف نطاق انتباهك العقلي كب�ؤرة �ضوء ميكن �أن تت�سع وتت�شتت،
�أو ت�ضيق وترتكز» .فنوايانا تقود نطاق انتباهنا .فنحن نختار ،يف
�أغلب املواقف� ،أن نركز ب�ؤرة ال�ضوء �أو �أن نرتكها ت�سرتيح �أو تذوب
وتتال�شى .ولكن عندما ن�سمح للأنظمة امل�شغلة �آلي ًا ،مثل احلوا�سيب
�أو القائد الآيل� ،أن تنتبه من �أجلنا ،ف�إن عقولنا تعتم ب�ؤرة ال�ضوء هذه
وت�سمح لها بالت�أرجح كيفما �شاءت.
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يقول الدكتور «�سرتاير»« :ولكن عندما حتدث
حالة طوارئ ب�شكل ما� ،أو نتلقى ر�سالة �إلكرتونية
غري متوقعة� ،أو ي�س�ألنا �أحدهم �س�ؤا ًال مه ّم ًا
يف اجتماع؛ فج�أة ي�صبح من ال�ضروري لب�ؤرة
ال�ضوء يف �أن تتكثف ب�سرعة ،ويف البداية ،ال
تكون قادرة على حتديد النقطة التي �ستبد�أ
منها» .ولذلك ف�إن مهارة العقل هي �إجبارها
على البقاء المعة قدر الإمكان يف �أكرث املحفزات
و�ضوح ًا ،مهما كان ما ميثل �أمامنا ،حتى �إذا
مل يكن ذلك هو اخليار الأمثل .هذا هو الوقت
الذي يحدث فيه الرتكيز الإدراكي املفرط.
ميكن للرتكيز الإدراكي �أن يدفع النا�س ليكونوا

مدركني ب�صورة زائدة عن املطلوب على �أي �شيء
�أمام �أعينهم� ،أو �أن يكونوا م�شغولني باملهام
الفورية .وهذا ما يدفع ال�سائقني �إلى ال�ضغط
على املكابح فور ر�ؤية �ضوء �أحمر �أمامهم.
�أما التفكري االنفعايل ،فهو �شقيق الرتكيز
الإدراكي ،ويحدث عندما نركز تلك الب�ؤرة يف
�أدمغتنا على �شيء م�ألوف .التفكري االنفعايل هو
طريقتنا يف تكوين العادات ،وهو ما مينح �أهمية
ق�صوى لقوائم املهام والتنبيهات املتوالية؛ فبد ًال
من اتخاذ قرار فيما يجب فعله ،ميكننا توظيف
طاقاتنا االنفعالية ومن�ضي تلقائي ًا يف حياتنا من
دون تركيز �شديد يف كل حلظة من حلظاتها.

ومن �سلبيات التفكري االنفعايل �أن العادات
والتفاعالت ميكن �أن ت�صبح تلقائية جد ًا بحيث
تتحكم فينا ويف �أحكامنا وقراراتنا ،لأننا نتفاعل
معها تلقائي ًا مبجرد �أن ن�ستمد حافزنا منها.
يحدث كل من الرتكيز الإدراكي والتفكري
االنفعايل عندما تتحول ب�ؤرتنا الذهنية من
اخلفوت �إلى اللمعان يف جزء من الثانية .ولكن
�إذا د�أبنا يف احلديث �إلى �أنف�سنا و�صنعنا �صور ًا
ذهنية قوية ،ف�إن ذلك ال�ضوء ال ينطفئ �أبد ًا .بل
يظل يلمع ويتوهج يف �أدمغتنا ،فنبقى جاهزين
دائم ًا للتفاعل مع الأحداث من حولنا ،والنزول يف
الوقت املنا�سب والتفاعل الواعي على �أر�ض الواقع.

الفكرة الرابعة :اال�ستهداف ال�صحيح والر�ؤى طويلة املدى
الهدف الـذكي هو :الهدف املُحدد ،والقابل للقيا�س ،والقابل للتحقيق ،والواقعي ،واملبني على
خطة زمنية .فقد �أثبتت التجارب �أن من ي�ضعون �أهداف ًا ذكية مييلون �إلى �إجناز املهام لأنهم
يرونها �سهلة ،وهم �أكرث مت�سك ًا ب�إنهاء امل�شاريع يف مواعيدها ،وت�شبث ًا بالأولويات مبجرد حتديدها
انطالق ًا من الهدف املو�ضوع.
الهدف املمتد وبعيد املدى هو هدف طموح جد ًا لدرجة �أن املديرين ال ي�ستطيعون ،على الأقل
مبدئي ًا ،و�صف كيفية حتقيقه .وقد �أثبتت الدرا�سات اجلادة ت�أثري الأهداف املمتدة لأن االلتزام
بالطموح ،والأهداف التي تبدو بعيدة املنال ي�سبب قفزات هائلة يف االبتكار والإنتاجية.

"

"

الأهداف بعيدة املدى ت َو ِّلد ابتكارات م�شهودة ،ولكن ذلك ال يحدث �إال بوجود منظومة قادرة على
حتويلها �إلى خطط واقعية قابلة للتنفيذ.

ي�ؤكد الباحثون على �أن الأهداف املمتدة «تعمل ك�أحداث ارجتاجية متزق الر�ضا عن الذات وت�شجع
التفكري بطرق جديدة» .وميكن للأهداف املمتدة �أن ترفع م�ستوى التطلعات اجلماعية ،و�أن
حتول االنتباه �إلى م�ستقبل جديد ممكن ،فت�شعل مزيد ًا من الطاقة الإيجابية يف امل�ؤ�س�سة .ولهذا
ف�إن خرباء التطلع اال�ستك�شايف يحثون على التعليم اال�ست�شرايف من خالل التجريب ،واالبتكار،
والبحث املتنوع واملتعمق واملمتد ،وعرب لقاءات الع�صف الذهني وطرح الأفكار املجنونة والطريفة.
ُتظهر الدرا�سات �أن الأهداف املمتدة ميكنها �أن تثري االبتكار �إذا كانت جريئة .وميكنها �أن ت�سبب
االرتباك و ُتقنع النا�س ب�أن النجاح �صعب لأن الهدف كبري جد ًا وي�ستحيل حتقيقه .فهناك خيط
رفيع بني الطموح الذي ي�ساعد النا�س على حتقيق املعجزات ،وبني الهدف الذي يحطم املعنويات.
ولكي حتقق الأهداف املمتدة الإلهام ،يجب �أن تكون ذكية ومنطقية وعقالنية وحمددة الأبعاد.
�أما ال�سبب الذي يجعلنا نحتاج �إلى الأهداف املمتدة والأهداف الذكية ،فهو �أن اجلر�أة وحدها ال تكفي.
فكثري ًا ما تكون كيفية و�ضع الأهداف غري وا�ضحة .ولذلك ،ولكي ي�صبح الهدف املمتد �أكرث من جمرد
طموح ،نحتاج �إلى عقلية من�ضبطة تو�ضح كيف نحول هدف ًا بعيد ًا جد ًا �إلى �سل�سلة من الأهداف الواقعية
ق�صرية الأمد .فالذين يعرفون كيف ي�ضعون �أهداف ًا ذكية ،يلتزمون بثقافة يتم فيها تق�سيم الأهداف الكبرية
طموحات كبري ًة ،ف�إنهم يعرفون كيف يت�صرفون.
�إلى �أجزاء قابلة للإجناز كل على حدة .وعندما ي�ضعون
ٍ
فالأهداف املمتدة ت�أتي دائم ًا مقرتنة ومتكاملة مع الأهداف الذكية ،فت�ساعدنا على جعل امل�ستحيل ممكن ًا.
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الفكرة اخلام�سة :الثقة وااللتزام يف �إدارة الآخرين
يعترب منوذج االلتزام يف الثقافة امل�ؤ�س�سية عودة �إلى ع�صر كان الأفراد فيه يعملون ب�سعادة لدى م�ؤ�س�سة واحدة طوال العمر.
وكانت امل�ؤ�س�سات امللتزمة �أكرث تردد ًا يف ف�صل املوظفني .وعندما در�س �أ�ستاذا �إدارة الأعمال «جيم�س بارون» و «مي�شيل هانان»،
مناذج امل�ؤ�س�سات ملعرفة ما �إذا كان �أحد النماذج �أكرث ارتباط ًا بالنجاح ،من غريه؛ وجدا �أن الثقافة الوحيدة التي كانت تنت�صر
دائم ًا هي ثقافة االلتزام التي تتبناها امل�ؤ�س�سات امللتزمة .لقد تفوقت الثقافة امللتزمة على �أمناط الإدارة الأخرى ،وبكل املعاين
تقريب ًا .يقول بارون« :مل تف�شل ولو م�ؤ�س�سة واحدة من امل�ؤ�س�سات امللتزمة التي در�سناها ،وال واحدة ،وهو �أمر مده�ش يف حد ذاته.
ولكن تلك امل�ؤ�س�سات كانت هي الأ�سرع يف الو�صول �إلى امل�ستهلكني ،وحققت �أعلى معدالت الأرباح ،وكانت معظمها من امل�ؤ�س�سات
املتو�سطة وال�صغرية ،وذات هياكل مرنة ،وفيها مديرون �أقل يف الإدارة الو�سطى ،لأنك عندما تختار موظفيك ببطء ،ت�ستطيع
اختيار املتفوقني واملن�ضبطني يف �إدارة �أنف�سهم».
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�أحد �أ�سباب جناح ثقافة االلتزام ،نتج عن
الإح�سا�س بالثقة بني العاملني ،واملديرين،
والعمالء؛ الأمر الذي دفع اجلميع للعمل بجد
وم�ؤازرة بع�ضهم بع�ض ًا يف �أوقات الأزمات.
امل�ؤ�س�سات امللتزمة مل جتنح �إلى ت�سريح
املوظفني �إال �إذا مل يكن هناك حل �آخر .وقد
�أنفقت ب�شدة على التدريب .وكانت هناك
م�ستويات �أعلى من عمل الفريق والأمان
النف�سي .مل يكن لدى امللتزمني و�سائل ترفيه
ومطاعم فخمة ،ولكنهم قدموا �إجازات �أمومة
�سخية ،وبرامج رعاية يومية ،وخيارات للعمل
من املنزل .ومل تكن تلك املبادرات فعالة من
حيث التكلفة وقت تقدميها ،ولكن امل�ؤ�س�سات
امللتزمة قدمت ما يجعل موظفيها �سعداء
على الربح ال�سريع؛ فمال العاملون �إلى رف�ض
الوظائف ذات الرواتب الأعلى لدى املناف�سني.

ظل العمالء �أوفياء لأنهم كونوا عالقات امتدت
ل�سنوات .لقد تفادت امل�ؤ�س�سات امللتزمة
التكاليف اخلفية للأعمال ،وعلى ر�أ�سها
الأرباح املفقودة عندما ي�أخذ املوظف عمالءه
معه �إلى املناف�سني.
يعمل املوظفون ب�شكل �أذكى و�أف�ضل عندما
يعتقدون ب�أن لديهم �سلطة �أكرب التخاذ القرار،
وعندما ي�شعرون ب�أنَّ زمالءهم ملتزمون جتاه
جناحهم .فالإح�سا�س بالتحكم ي َغ ِّذي احلافز،
ولكن لكي ي�ؤدي ذلك �إلى ر�ؤى وابتكارات،
يحتاج النا�س �إلى معرفة �أن اقرتاحاتهم ت�صنع
فرق ًا ،و�أن الآخرين جميع ًا يدعمونهم� .إلغاء
مركزية القرار يجعل من �أي �شخ�ص خبري ًا
وم�س�ؤو ًال ،ولكن �إذا مل تكن الثقة موجودة،
تفقد امل�ؤ�س�سة القدرة على ا�ستثمار اخلربات
الوا�سعة التي نحملها جميع ًا يف ر�ؤو�سنا.

الفكرة ال�ساد�سة :حتليل امل�ستقبل يدعم اتخاذ القرار
لكى نتخذ قرارات �أف�ضل علينا �أن نتعلم التفكري االحتمايل .و�أن جنرب �أنف�سنا على ت�صور �أكرث من م�ستقبل � -أن نحمل يف ر�ؤو�سنا �سيناريوهات متناق�ضة  -ثم نعر�ض
�أنف�سنا �إلى نطاق وا�سع من النجاحات والف�شل ،لنطور حد�س ًا ونت�صور �أي التنب�ؤات �أكرث �أو �أقل احتما ًال.

ي�سمي الباحثون القدرة على ا�ست�شعار
الأمناط�« :إدراك بييز»� ،أو «علم نف�س
بييز» .وقاعدة «بييز» هي ُمعادلة
ريا�ضية تتطلب �إجراء �آالف النماذج يف
نف�س الوقت ،ومقارنة ماليني النتائج.
ويف لب قاعدة «بييز» تكمن قاعدة
�أخرى مفادها« :حتى �إذا كانت البيانات
املتوافرة قليلة ،يظل ب�إمكاننا التنب�ؤ
بامل�ستقبل بخلق افرتا�ضات وا�ستبعادها
بناء على ما نالحظه يف العامل .على
�سبيل املثال :افر�ض �أن �أخاك قال �إنه
�سيقابل �صديق ًا له على الع�شاء .رمبا
تتنب�أ ب�أن هناك احتمال � ٪60أنه ذاهب
ملقابلة رجل ،لأن �أغلب �أ�صدقاء �أخيك
رجال .الآن افرت�ض �أنه �أ�شار �إلى �أن
رفيق ع�شائه �صديق من العمل .رمبا
تريد حينها تغيري توقعك ،لأنك تعلم �أن
�أغلب زمالء عمله من الن�ساء .وميكن
لقاعدة «بييز» �أن حت�سب االحتماالت
الدقيقة لكون رفيق الع�شاء رج ًال �أو
امر�أة بناء على بيان واحد �أو اثنني

فقط� ،إ�ضافة �إلى افرتا�ضاتك .وكلما
دخلت معلومات جديدة ،ميكنك �أن
تنقح وت�صحح قاعدة «بييز» لتقريب
االحتماالت �أكرث.
الب�شر جيدون يف التوقع وفق ًا لطريقة
«بييز» ،حتى و�إن مل يكن لديهم علم بها.
ولكننا ،يف بع�ض الأحيان ،نخطئ .فكيف
ن�صل �إلى االفرتا�ضات ال�صحيحة؟
نحن نتعر�ض يومي ًا �إلى نطاق كبري
من اخلربات .والتنب ؤ� الدقيق يتطلب
تعري�ض �أنف�سنا �إلى �أكرب قدر ممكن من
النجاحات والإخفاقات ،رغم �أن ذلك
�صعب ،لأن التطلع �إلى النجاح �أ�سهل.
فنحن نتجنب  -مث ًال � -س�ؤال �أ�صدقائنا
الذي خ�سروا وظائفهم عن �أ�سباب
ذلك؛ كما نرتدد يف ا�ستجواب املطلقني
عن �أ�سباب �سوء التفاهم بينهم؛ لكننا
باملقابل ،نراجع �أنف�سنا ون�س�أل زمالءنا
عن معدالتهم ونتائجهم وتقارير �أدائهم
لنقارن �أنف�سنا بهم ،لأننا نحاول معرفة
ما �أجنزناه وما ف�شلنا فيه.
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يف املرة القادمة؛ عندما ترى زمي ًال لك يفقد ترقيته ،ا�س�أله عن ال�سبب .وعندما
تف�شل يف �إبرام �صفقة ،ات�صل بالطرف الآخر وا�س�أل عن اخلط�أ الذي ارتكبته.
وعندما تواجه يوم ًا ع�صيب ًا �أو تنفجر يف وجه �شريك حياتك ،ال تقل �إن الأمر
�سيكون �أف�ضل يف املرة القادمة .بد ًال من ذلكَ ،و ِّطن نف�سك على معرفة ما حدث
فع ًال .ثم ا�ستخدم ر�ؤاك للتنب�ؤ بامل�ستقبل املحتمل ،وللحلم مبزيد من االحتماالت
عما قد يحدث .من امل�ؤكد �أن توقعاتك لن تكون يقينية بن�سة  .٪100ولكن عندما
تتعلم كيفية ت�ص ُّور احتماالت امل�ستقبل ،ملعرفة االفرتا�ضات امل�ؤكدة �أو ال�ضعيفة،
تتح�سن احتماالت اتخاذك لقرارات م�ستقبلية �صائبة.
�سوف َّ

الفكرة ال�سابعة :كن خبري ابتكار

ال ميكن اختزال الإبداع �إلى معادلة .فالإبداع يحتاج �إلى اجلدية واملفاج�أة،
وعنا�صر �أخرى ال ميكن تخطيطها �سلف ًا لتبدو فريدة وجديدة .ولي�ست هناك
قائمة مراجعة ميكننا اتباعها لن�صل �إلى مرحلة «ابتكار عند الطلب».
لكن العملية الإبداعية خمتلفة� .إذ ميكننا خلق ظروف ت�ساعد على تن�شيط
الإبداع .فنحن نعلم �أن الإبداع ي�صبح �أكرث احتما ًال عند مزج الأفكار القدمية،
والنظر �إليها من زاوية جديدة .كما نعلم �أن فر�ص النجاح ترتفع عندما ي�ستفيد
اخلرباء  -الذين ميلكون منظور ًا َّ
غ�ض ًا وخمتلف ًا ،والذين ر�أوا الأفكار يف �أطر
خمتلفة -من التنوع املوجود يف �أذهانهم .كما نعلم �أنه ميكن للت�شتيت �أن ي�شكل
هزات تنتزعنا من الإيقاع والتدفق الذي يقع فيه حتى �أكرث املفكرين �إبداع ًا.
لكي تكون خبري ًا وت�سرع عمليات �إبداعك ال�شخ�صي ،هنالك ثالثة درو�س ميكن
�أن ت�ساعدك:
� uأو ًال :كن ح�سا�س ًا ب�ش�أن خرباتك اخلا�صة .انتبه �إلى ت�أثري الأ�شياء يف
تفكريك و�شعورك� .إنها الطريقة التي منيز بها ال�شعارات والأوهام من الر�ؤى
احلقيقية .انظر �إلى حياتك وجتاربك اليومية كتغذية ومن�شطات �إبداعية،
و�أ�سقط خرباتك على العامل الوا�سع.
 uثاني ًا :ت�أكد من �أن ال�ضغط النف�سي الذي ت�شعر به كلما حاولت �أن تبدع لي�س
عالمة على الف�شل .بالعك�س� ،إنها احلالة التي جتعلنا مرنني مبا يكفي لفهم كل
�شيء جديد .ميكن للي�أ�س الإبداعي �أن يكون خطر ًا؛ �أم القلق الإبداعي فيدفعنا
�إلى ر�ؤية الأفكار القدمية ب�شكل جديد.
 uثالث ًا :تذكر �أن الراحة امل�صاحبة لالنطالقة الإبداعية ميكن �أن تعمينا
عن ر�ؤية البدائل .من ال�ضروري احلفاظ على م�سافة بيننا وبني ما �أبدعناه.
فمن دون النقد الذاتي ،ومن دون ال�ضغط النف�سي ،ميكن لفكرة واحدة �أن
تزاحم مناف�ساتها .ولكن ميكننا ا�ستعادة تلك امل�سافة احلرجة ب�إجبار �أنف�سنا
على نقد ما قمنا به بالفعل ،وب�أن ننظر �إليه من زاوية جديدة متام ًا ،وبتغيري
ديناميكيات ال�سلطة يف املكان� ،أو �إعطاء �سلطة جديدة ل�شخ�ص ما مل تكن
لديه من قبل.
هناك فكرة �أخرى ميكننا ا�ستخال�صها من الدرو�س الثالثة :ميكننا يف احلقيقة
تق�سيم العملية الإبداعية �إلى مراحل و�شرحها .وهذا يعني �أنه ميكن لأي �شخ�ص
�أن ي�صبح مبدع ًا؛ ميكننا جميع ًا �أن نكون و�سطاء وخرباء �إبداع ،لأننا منلك
اخلربة والأدوات ،ونواجه ال�ضغوط التي ميكن �أن جتعلنا مبدعني؛ وعلينا دائم ًا
�أن نغتنم حاالت الأ�سى والغ�ضب والتعب ب�أن ننظر لأفكارنا القدمية بطريقة
جديدة.
10

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

الفكرة الثامنة :ا�ستوعب البيانات

نحن جيدون ب�شكل ا�ستثنائي يف فهم البيانات ،لأنه ميكننا تق�سيم هذه
املعلومات �إلى �سال�سل و�أجزاء �صغرية .هذه العملية ُت ْعرف «بالغربلة» �أو
«التنقيح» .فاملُ َن ِّقحات والفالتر الذهنية ت�شبه خزائن امللفات اململوءة باملوارد،
التي ت�ساعدنا على تخزين املعلومات وا�سرتجاعها كلما دفعتنا احلاجة.
يف العقدين الأخريين ارتفعت كمية املعلومات املدجمة يف حياتنا اليومية
ب�سرعة جنونية .ول�سوء احلظ ،ف�إن قدرتنا على التعلم من املعلومات مل تواكب
�سرعة وعمليات توالد املعلومات� .أما َع ْج ُزنا عن اال�ستفادة من البيانات
املتوافرة ي�سمى« :عمى املعلومات» �أو «تلوث املعلومات» .وي�شري عمى املعلومات
�إلى ميل عقولنا �إلى التوقف عن امت�صا�ص املعلومات عندما تكون �سرعاتها
وكمياتها ال متناهية.
لعالج «عمى املعلومات» علينا �أن نتعامل مع البيانات املوجودة �أمامنا فقط،
وحتويلها �إلى �سل�سلة من الأ�سئلة املطلوب الإجابة عنها� ،أو اخليارات التي
ينبغي انتقا�ؤها .وذلك ب�أن ن�ستخدم «التقطيع» و «الت�صغري» و «التكثيف» لكي
ن�ستوعب الكثري على فرتات ومراحل متتالية .ف�أكرث النا�س جناح ًا يف التعلم،
هم القادرون على ه�ضم البيانات املتاحة لهم ،والذين يت�شربون الر�ؤى
الكامنة يف خرباتهم ويفيدون من املعلومات املتدفقة من املا�ضي ،واملتاحة يف
احلا�ضر .فهم ُيح ِّولون ويعاجلون ما تلقيه �إليهم احلياة ويعيدون �صياغته مبا
ينا�سبهم ،ووفق ًا لنماذجهم الذهنية التي �سبقت الإ�شارة �إليها .وهم يعلمون
�أن �أف�ضل الدرو�س هي التي جتربنا على فعل �شيء ما ،وعلى �إعادة تركيب
البيانات .وهم بذلك ي�أخذون البيانات ويحولونها �إلى جتارب.
عندما تواجه معلومات جديدة ،عليك دائم ًا �أن تتعلم منها .و�أنت تقر أ� هذا
الن�ص ،اكتب مالحظات تو�ضح ما تعلمته الآن� ،أو اكت�شف طريقة جديدة
الختبار فكرة� ،أو ار�سم �شك ًال بياني ًا معلوماتي ًا تو�ضيحي ًا ل�سل�سلة من نقاط
البيانات على قطعة من الورق� ،أو تطوع يف �شرح وتو�ضيح فكرة ل�صديق .فكل
قرار نتخذه يف حياتنا هو جتربة جديدة ،والذكاء الإبداعي هو تدريب �أنف�سنا
على ر�ؤية البيانات املدجمة يف تلك القرارات ،ثم ا�ستخدامها بطريقة �أو
ب�أخرى ،لكي نتعلم منها.
ربط الأفكار الثمانية ببع�ضها
تتلخ�ص الفكرة املحورية والأ�سا�سية التي بنينا عليها م�صفوفة الأداء «الأذكى
والأ�سرع والأقوى» يف �أن الإنتاجية تنبع من اخليارات التي غالب ًا ما يغفلها
الآخرون .كما تتعلق باتخاذ قرارات حمددة بطرق فعالة .فالطريقة التي
نختارها لر�ؤية حياتنا؛ والق�ص�ص التي نرويها لأنف�سنا ،والأهداف التي ندفع
�أنف�سنا لتو�ضيحها؛ والثقافة التي نقيمها مع زمالئنا؛ تت�أ�س�س بداي ًة وتنطلق
نهاي ًة ،من الأ�ساليب التي ن�شكل بها خياراتنا ،وندير بها املعلومات يف حياتنا.
فالنا�س املنتجون وامل�ؤ�س�سات املبدعة ،تقبل على اتخاذ القرارات ،واملخاطرة
بخيارات ُيحجم عنها الآخرون؛ وهذا يعني �أن تعظيم الإنتاجية ال يتحقق �إال
عندما يدفع النا�س �أنف�سهم �إلى التفكري بطرق خمتلفة؛ �أي بطرقهم اخلا�صة
واملبتكرة.
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