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ثوان...
في
ٍ
ينتمي الإن�سان يف حياته لعدة بيئات منها بيئة
العمل وبيئة الأ�سرة ،وال �شك �أن االهتمام بالفرد
من خالل دعم هذه البيئات وتزويدها باملقومات
الالزمة هو مفتاح النجاح لبناء �أجيال من القادة
واملبدعني يف الأ�سرة واملدر�سة والعمل ،وحتقيق
ال�سعادة والر�ضا للجميع.
ويتطلب دعم البيئات التحفيزية توفري جمموعة من املقومات التي ت�ضمن
جناح البيئات يف ت�أ�سي�س �أفراد مبدعني يف جماالتهم وقادرين على االبتكار
والتميز ،ولعل �أهم هذه املقومات الت�شجيع والتحفيز الذي ي�شكِّل دافع ًا
كبري ًا لبذل املزيد من اجلهد واملثابرة على العمل.
�أي�ض ًا من �أهم املقومات ت�شجيع العمل اجلماعي الذي ي�شحذ العقل ويطلق
العنان لتكامل الأفكار اخلالقة وحتويلها �إلى �إجنازات على �أر�ض الواقع.
كما �أنه من ال�ضروري �أن نعطي م�ساحة كافة من احلرية للفرد ليقوم
بالعمل الذي مييل �إليه وبالتايل يبدع فيه ب�شكل �أكرب.
وال نن�سى هنا �أهمية اجلانب الإن�ساين كمق ِّو ٍم ٍ
رئي�س للبيئة التحفيزية
فعندما ي�شعر الإن�سان بالراحة والهدوء والطم�أنينة يف حياته اخلا�صة تكون
لديه قدرة وتركيز �أكرب على النجاح واالبتكار والتفوق يف حياته العملية.
وكالعادة تقدم مبادرة «كتاب يف دقائق» ال�شهرية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم جمموعة جديدة من ملخ�صات �أهم الكتب العاملية والتي
ت�سلِّط ال�ضوء على كيفية قيادة فريق العمل ،وخطوات تن�شئة جيل �سعيد من
الأبناء و�أهمية التفكري الإيجابي.
ويحمل الكتاب الأول عنوان «فريق من القادة  ...كيف متكِّن فريقك من
حت ُّمل امل�س�ؤولية واملبادرة والإجناز» ،ويناق�ش �سبل قيادة القائد �أو املدير
لفريق العمل ،و�أ�سا�سيات �إدارة العالقات بني �أع�ضاء الفريق .كما يتناول
طرق مواجهة التحديات التي يتعامل معها املديرون واملوظفون الطاحمون
لتحقيق النتائج.
ويعرفنا الكتاب الثاين «�أبناء ال�سعادة  ...خطوات تن�شئة جيل من الأبناء
املبتهجني والآباء الهانئني» على مفهوم الطفولة ال�سعيدة ودورها يف بناء
�شخ�صيات الأطفال� .إلى جانب دور ال�سعادة لدى الفرد يف حتقيق معدالت
�أداء �أعلى يف العمل والعالقات الإن�سانية.
ويتحدث كتاب «�إعادة التفكري يف التفكري الإيجابي  ...الغو�ص يف �أعماق
علم التحفيز اجلديد» عن �أهمية التحفيز و�أدواته يف حياتنا للنجاح وحتقيق
الأمنيات ،وقوة التفا�ؤل و�أنواعه� .آملني �أن حتوز امللخ�صات اجلديدة
�إعجا َبكم وتز ِّو َدكم بالفائدة.
جمال بن حويرب
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وما نيل املطــالـب بالتم ِّني
تعودنا حني يقابلنا �أحد الزمالء �أو العمالء �أو الأقرباء
�شاكي ًا �أو باكي ًا �أو متعرث ًا �أو متذمر ًا �أو مت�شائم ًا من �إمكانية
حتقيق �أهدافه وجتاوز العقبات التي تقف يف طريقه� ،أن
نتق َّم�ص دور النا�صح اخلبري ونقول له« :فكِّر ب�إيجابية» �أو
الن�صائح ونحن نحاول �أن نر�سم
«ك ُْن �إيجابي ًا»َّ .ثم تتوالى
ُ
يتخ َّيل و َيحلُم مبا
�صور ًة م�شرق ًة للم�ستقبل وندفعه لأن َ
�سيكون ،فنلقي بالكثري من العبارات والأمنيات املح ِّفزة
فنقول« :تخ َّيل �أناقتك بعدما تتخل�ص من عدة كيلوجرامات
«ت�ص َّور مدى �سعادتك �إذا ما ح�صلت
من وزنك الزائد»؛ �أوَ :
«�ستتغي حياتك كلِّي ًة عندما َتد�شِّ ن
على الرتقية»؛ �أو:
َّ
م�شروعك اجلديد» .ولكن على الرغم من اعتقاد معظم
علماء النف�س وخرباء التفكري الإيجابي ب�أن للتحفيز دور ًا
ف َّعا ًال يف تغيري حياتنا �إلى الأف�ضل� ،إال � َّإن هذه الن�صائح -
حتقيق
ومهما اختلفت �أ�شكالُها وم�ستويا ُتها  -تكاد تخت�صر
َ
الأحالم والأمنيات يف التفكري ب�إيجابية وممار�سة احلُلم.
هذه هي الر�ؤية القدمية التي ات ََّخذت من التفكري والت�ص ُّور
الإيجابي و�سيل ًة لإنتاج الأحالم .أ� َّما الآن فقد بزَ َغ ْت حرك ٌة
تطرح عدد ًا من املحاذير الهادفة �إلى تخلي�ص التفكري
جديد ٌة ُ
الإيجابي من بع�ض الأ�ساطري التي حاقت به عرب العقود الثالثة
الأخرية .وهي حرك ٌة ت�ستم ُّد م�شروعيتها وفاعليتها من جمموعة
اخلا�صة بعلم التحفيز امتدت لأكرث من ع�شرين
من الأبحاث
َّ
عام ًا ،م�ستند ًة �إلى فكر ٍة جديد ٍة وفريد ٍة؛ وهي �أنَّ املعوقات التي
ُ
نظ ُّنها حتول دون حتقيقنا لأهدافنا و�أحالمنا � -أو هكذا نعتقد
 قد تكون هي ذاتُها م�صد َر �إلهامنا وحتفيزنا.يرى من ينادون «ب�إعادة التفكري يف التفكري الإيجابي» �أنَّ
َ
االنخراط يف ممار�سة فعل احللم
احلاملني ق َّلما ُين ِّف ُذون ،و�أنَّ
ر�ضي ٍة و ُمريحة ُي َّو ِلد يف داخلنا
وما ي�صاحبه من م�شاع َر ُم ِ
�شعور ًا باالكتفاء بالعي�ش يف عامل الأحالم االفرتا�ضي الذي قد
يوهن عزميتنا وينال من طاقتنا ،وي�سل ُبنا القدر َة على مواجهة
التحدِّ يات وحتقيق الإجنازات على �أر�ض الواقع.

قــــــوة التفــــــا�ؤل
ي�ستم ُّد الإميان بالتفا�ؤل ق َّوته من مبد�أ
جوهـ ــري ،وهـ ــو �أ َّننـ ــا من خــالل التطلُّع
املتفائل للم�ستقبل وت�أ ُّمل جوانبه امل�شرق ـ ــة
نتحفَّز للعمل يف احلـ ــا�ضر َ
ون�ش ِّم ــر ع ــن
�سواعدنا أ�مـ ـ ـ ـ ًال يف �إدراك ذلك امل�ستقبل
امل�شرق؛ فحــني ن�أتي على ذكـ ــر امل�ستقبل
فلي�س هناك �أف�ضل من التفكري ب�إيجابية،

ال �سيم ــا عندم ــا نظ ــن �أن ــه لي�س �أمــامـن ــا
خيـ ــا ٌر �آخر .فمـ ــا جـ ــدوى الت�شا�ؤم وملاذا
نتو َّقع الأ�سو�أ ونحن ن�ؤمن بالقول ال�شائع:
«احلم ...تفعل ».مـ ــع �أن التـ ــاريخ ملي ٌء
بالق�ص�ص والأخب ــار الت ـ ــي تروي كيف
ـالم احلـ ــاملني و�آمال املثاليني
ذهبت أ�حـ ـ ُ
أدراج الرياح.
� َ

�أنــــواع التفــــا�ؤل
الفرق بني تخ ُّيل ال�شيء والإميان بوجوده ،وبني ت�ص ُّور فر�ض َّية ما والت�صديق ب�صحة مبادئها ودقة قوانينها.
من امل�ؤكد �أن العقالء يدركون َ
هذا ما ر�آه «ويليام جيم�س» يف كتابه« :مبادئ علم النف�س»� ،إذ كان مي ِّيز بني نظرة الأفراد �إلى املا�ضي واحلا�ضر� .إال � َّأن هذا التمييز
– كما ثبت مبرور الوقت – ينطبق على امل�ستقبل �أي�ض ًا .لقد �سلَّط «جيم�س» ال�ضوء على نوعني خمتلفني من التفا�ؤل أ� َّولهما التوقُّعات
الإيجاب َّية النابعة من خربات املا�ضي ،وثانيهما الأفكار والتخ ُّيالت املت�شابكة مع تطلُّعاتنا الدفينة و�أحالمنا الكامنة يف �أعماقنا.

عندما تنف�صل الأحالم عن املا�ضي
يت�ساءل علما ُء النف�س حول ما �إذا كانت
الأحالم والتطلُّعات الإيجابية التي تن�ش�أ
مبن�أى عن خربات املا�ضي ت�ؤثِّر � -سلب ًا -
على رغبتنا وا�ستعدادنا للتح ُّرك وال�سعي
وراءها يف احلا�ضر .وقد �أزاح كل من
«�آلربت بندورا» و«مارتن �سليجمان» -
النقاب عن العالقة الوثيقة بني التوقُّعات
َ
الإيجابية وبني �أداء الأفراد؛ �إذ �أثبتا بالأدلَّة
العلمية � َّأن للتوقُّعات �أثر ًا كبري ًا يف حتفيز
اجلهود وم�ضاعفة الأداء ،ومن َّثم حتقيق
الإجنـ ــازات .ومن جانب آ�خـ ــر �أظهـ ــرت
جمموعة �أخرى من الأبحاث � َّأن الأ�شخا�ص
الذين ي َق ِّيمون احتماالت جناح توقُّعاتهم
ومت�سكهم
وفق ًا خلربات املا�ضي تزداد ثقتهم ُّ
بتلك التو ُّقعـ ــات لتزداد معه ـ ــا م�ساعيه ــم
لتحقيقها وتل ُّهفهم لإجنازهــا ب�سرعــة .فهل
ميكن لتخ ُّيل �شيء ما �أن يزيد من احتماالت
حدوثه على �أر�ض الواقع؟ مبعنى �آخر :هل
يت�س َّنى للأحالم التي تنف�صل عن الواقع
وخربات املا�ضي �أن تتم َّتع بنف�س القدر من
الدافعية والتحفيز الذي تتم َّتع الأحالم
الواقعية املرتبطة باحلا�ضر؟

اعتقدنا يف البداية � َّأن الإجابة عن هذه
الأ�سئلة هي :نعم؛ و�أنه من املمكن فع ًال
�أن يحدث ذلك .فلي�س هناك ما يدعو �إلى
التفرقة بني الأحالم والتوقُّعات من ناحية
ت�أثريهما على النف�س وال�سلوك؛ �إذ � َّإن كل
�أمناط التفكري الإيجابي � -أحالم ًا كانت
�أم توق ٍ
ُّعات  -بدت مت�شابهة على الدوام.
وللمزيد من الت�أكد� ،أجرينا درا�س ًة �شملت
ع�شرين �شخ�صـ ـ ًا مـ ــن ذوي ال ــوزن الزائد
املنخرطني يف �أحـ ــد برامـ ــج التخ�سي�س.
يف بداية الربنامج� ،س�ألنا امل�شاركني عن

مقدار الوزن الذي يطمح ك ٌّل منهم �إلى
خ�سارته ومدى �إميان كلٍّ منهم بقدرته على
حتقيق هذا الهدف .بعد ذلك طلبنا من
امل�شاركني �أن يكملوا بع�ض ال�سيناريوهات
واالفرتا�ضات مفتوحة النهايات؛ فعلى
�سبيل املثال :طلبنا من بع�ضهم تخ ُّيل ماذا
ميكن �أن يحدث �إذا جنحوا وتخلَّ�صوا من
الوزن الزائد ،يف حني طلبنا من بع�ضهم
الآخر تخ ُّيل ردود الفعل املتو َّقعة يف حال
تعر�ضـ ــوا للإغـ ــراءات التـ ــي تدفعهم نحو
َّ
�إف�ساد حميته ــم الغذائيـ ــة.
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عام واحد من �إجراء التجربة ،جاءت
بعد ِ
النتائ ــج ِ
مفاجئـ ــة� ،إذ ح َّق ـ ــق امل�ش ــارك ـ ــون
الذين تب َّنوا ت�ص ُّو ٍ
رات �إيجاب َّي ًة قو َّية جتاه
م�ستقبلهم  -مبعزل عن خرباتهم املا�ضية
 حيث «تخ َّيلوا» �أنف�سه ـ ــم يف هيئ ـ ــة �أكرثنحــافة و«حلموا» باليوم الذي �سيتمكَّنون فيه
من ارتداء ما يحلو لهم والتحكُّم يف �شه َّيتهم
مهما انهالت عليهم الإغراءات ،ح َّققوا
خ�سارة وزن «�أقل» مبقدار  24رطـ ـ ًال مـ ــن

تلك الت ــي ح َّققه ــا �أ�صح ــاب الت�ص ُّورات
الأكرث ت�شا�ؤم ًا� .أي � َّأن احلاملني مت َّتعوا
مبعدالت طاقة وحتفيز ودافعية �أق َّل بكثري
مما �أ َّدى �إلى تراجع ملحوظ
ممن �سواهمَّ ،
َّ
يف مع َّدالت خ�سارة الوزن .ومن ذلك ن�ستنتج
� َّأن «الأحالم» التي تراودنا حيال هدف ما ال
تكفي لتحويله �إلى واقع؛ بل ورمبا تكون �سبب ًا
يحول دون حتقيقه.
لقد �أم�ضينا الع�شرين عام ًا املا�ضية يف

درا�سة ومالحظة �سلوك �أفراد من خمتلف
الأعمار ،ويف �أكرث من �سياق و�أكرث من دولة؛
ال �س َّيما يف �أملانيا و�أمريكا .ورغم اختالف
التجارب واملناهج والأ�ساليب املُ َّت َبعة ،ف� َّإن
النتائج جاءت متماثلة يف كلِّ مرة :الأحالم
والتخ ُّيالت والأمنيات الإيجاب َّية املنف�صلة
عن التقييم الواقعي خلربات وجتارب
املا�ضي ،ال ُت َتجم �إلى دوافع حم ِّفزة على
ال�سعي والعمل اجلاد ،و� َّإنا �إلى العك�س.

الأحالم ما بني احلقيقة والأوهام

ما الذي يعيب الأحالم  -باعتبارها النقي�ض الأبرز للتفا�ؤل القائم على اخلربات املا�ضية
والتو ُّقعات امل�ستقبل َّية الواقع َّية  -كي تتح َّول �إلى حجر عرثة يف �سبيل حتقيقنا لأمنياتنا
أحالمنا على امل�ستوى املعريف والعاطفي ،وحتَّى
وتطلُّعاتنا؟! ومبعنى �آخر :كيف ت�ؤ ِّثر � ُ
الف�سيولوجي؟
�أخذنا يف البحث عن �إجابات ُمقنعة لهذه الأ�سئلة من خالل البحث يف م�سارات غري م�ألوفة.
ال�سر الكامن وراء �شغف الن�ساء ب�أحدث
ويف �أحد الأبحاث در�سنا «�أحذية ال�سيدات» ملعرفة ِّ
�صيحات الأحذية� .شملت عينتنا �أربع ًا و�ستني طالب ًة من طالبات اجلامعة َّمت اختيارهنَّ
ب�شكل ع�شوائي ،وق�سمناهنَّ �إلى جمموعتني .ثم طلبنا من كلتا املجموعتني �أن جتيبا عن
وملدة ثالث دقائق ،ظهرت على ال�شا�شة عبارات تدعو
ا�ستطالع للر�أي من خالل الكمبيوترَّ .
ٍ
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و�أحالمهنَّ اللحظ َّية وهنَّ م�ستغرقات يف التخ ُّيل.
مبجرد انتهاء الدقائق الثالث ،طالبنا
َّ
�إحدى املجموعتني بتدوين املزيـد من
إيجابي ــة املتع ِّلق ـ ــة بارتداء
الأفك ـ ــار ال َّ
وجهنا �إلى املجموعة
الكعب العايل بينما َّ
الأخرى تعليمات من قبيل« :قد ال تكون
الأحذية ذات الكعب العايل رائعة ،فماذا
لو اعرتتها بع�ض العيوب؟ هل �ستالئم
مظهرك ب�شكل عام؟ نرجو تدوين بع�ض
ال�سلبية التي �س َتعِنُّ لك
الأفكار والتخ ُّيالت
َّ
يف هذه احلالة».
�سجلنا قراءات
قبل وبعد الدقائق الثالثَّ ،
«�ضغط الدم» للم�شاركات وهن م�ستغرقات
يف عملية التخ ُّيل� ،إذ يعترب �ضغط الدم
االنقبا�ضي من �أبرز امل�ؤ�شرات التي تقي�س
مدى حت ُّفز الفرد من عدمه ،حيث �أردنا �أن
4
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نعرف ما �إذا كان «لتخ ُّيل» الأحذية ت�أثري
يف حتفيز امل�شاركات � -سواء بالزيادة �أو
النق�صان .ف�إن قللت عملية التخ ُّيل من
طاقتهن  -وفق ًا لقراءات �ضغط الدم
َّ
االنقبا�ضي بالطبع  -ف�إننا نكون قد �أثبتنا
وت أ� َّكدنا من العالقة بني التخ ُّيل واحللم
معدالت الطاقة
من ناحية ،وبني انخفا�ض َّ
والأداء من ناحية �أخرى.
وهذا بالفعل مـ ــا وجدناه� ،إذ ت�شابهت
الدم جلميع امل�شاركات قبل
قراءات �ضغط َّ
اختبار الدقائق الثالثَّ � .أما بعد االختبار،
فقد انخف�ضت قرارات امل�شاركات الالتي
اكتفني بتخ ُّيل اجلانب الإيجابي وامل�شرق
الرتداء الأحذية مرتفعة الكعب .وعلى
تتغي قراءات امل�شاركات
النقي�ض مل
َّ

الالتــي طُ لبن ــا منه ـ َّـن تن ـ ــاول اجلانب
ثم ال�سلبي الرتداء تلك الأحذية.
الإيجابي َّ
�أي � َّأن ثالث دقائق فقط من التخ ُّيل
الإيجابي كانت كفيلة ب�أن تقلِّل من �ضغط
الدم للم�شاركات ليخرجن من التجربة
�أقل حت ُّفز ًا وحما�ساً ،فما بالنا به�ؤالء
الذين يفنون �أعمارهم يف ُ�صنع الأوهام
وبناء الأحالم املنف�صلة عن الواقع.
لقد ت�أكدنا من ن�صيحة «احلم ...تفعل»
لي�ست �صحيحـ ًة كمـا ك َّنا نعتقد لأن
تغ�ض
االنخراط يف الأحالم الورد َّية التي ُّ
�سلبيات الواقع يوهن قدرتنا
الطرف عن َّ
أحالم تولِّد حال ًة من
على �إجنازها ،ولأن ال َ
اال�سرتخاء والفتور وراحة البال ،وتدخلنا
يف «منطقة الراحة».

ا�ستبـــاق الأحـــــداث
توهن العزائم ِ
الأحالم ِ
وتهدم الطاقات ،وهذه حقيقة تدفعنا �إلى الت�سا�ؤل عن طبيعة العمل َّيات العقلية امل�س�ؤولة عن توليد م�شاعر البالدة
اخلا�صة بامل�ستقبل تعمل على م�ستوى الالوعي لت ؤ�ثِّر يف �إدراكنا وا�ستيعابنا
تو�صلنا �إلى فر�ضية تقول ب� َّأن الأحالم
َّ
واال�سرتخاء املفرط .يف البداية َّ
يتوهمها
وتخيالت ،و� َّإنا
نتخيل �أمر ًا ما م�ستقبالً ،ف� َّإن العقل ال يتعامل معه مبثابة �أحالم
للعامل من حولنا .مبعنى �آخر :حني
َّ
َّ
ُّ
والتخيالت بدي ًال للأفعال واملحاوالت.
ثم يتخذ العقل من الأحالم
واقع ًا ُم َّققاً ،ومن َّ
ُّ
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،ي�سلبنا اال�ستغراق
حللْم م�شاع َر الإ�صرار واملثابرة فتجدنا
يف ا ُ
نتكا�سل عن ح�ضور املقابالت الوظيف َّية
واحدة تلو الأخرى بحث ًا عن وظيفة الأحالم.
ف ِل َم نتك َّب ُد عنا َء البحث وقد ا�ستبقت
أحداث وط َّوقتنا بهالة وهم َّية من
عقولُنا ال َ
النجاح والإجنازات كما لو ك َّنا ح�صلنا
عليها بالفعل .هنا تتملَّكنا م�شاعر ال�سعادة
والرتاخي املرتبطة با�ستالم الوظيفة رغم
�أنَّنا مل نح ِّرك �ساكن ًا يف واقع الأمر؛ فنحن
أهم لتحقيق النجاح املن�شود
نفقد العن�صر ال َّ
يف الواقع وهو :الرغبة يف العمل.
امل�شكلة الوا�ضحة هنا هي �أن الأحالم

الالواقع َّية َت ْخلق هال ًة من ال�ضباب َّية تعكِّر
�صفـ ــو ر�ؤيتنـ ــا وتدفعنــا �إلى التفاعـل مع
معطيات احلياة مبنظور م�ش َّو�ش وغري
واقعي .تلك الر�ؤية امل�شَ َّو�شة حتثُّنا على
البحث عن املعلومات التي تدعم حالة
اال�سرتخاء وال�سعادة الوهم َّية التي �أنتجتها
عقولنا فقط ،فتطول م َّد ُتها �إلى �أبعد مدى.
ومبرور الوقت نتقوقع داخل هالة «الأحالم
الورد َّية» املبن َّية على معلومات مغلوطة
وبيانات زائفة� ،أي �أنَّنا ننعزل  -مبح�ض
�إرادتنا  -عن احليـ ــاة الطبيعيـ ــة املت�شابكــة
واملفعمة بالن�شاط واملثابرة فتكون النتيج ُة
ٍ
قرارات �سلب َّية وهزيلة.

اجلــــانب امل�شـــــرق للأحــــالم
كلنا من ُّر بتلك اللحظات الفارقة التي تبوء فيها م�ساعينا بالف�شل فنفقد الأمل ،ونرفع ِ
رايات اال�ست�سالم �أم ًال يف �أن حتدث املعجزة
ويتب َّدل حظُّ نا العاثر .وتتباين طبيعة هذه اللحظات؛ فمنها ما مي ُّر مرور الكرام ومنها ما تتوقَّف عليه احلياة .ويف كلتا احلالتني ،وحني
يتعلَّق الأم ُر باال�ستمرار والتما�سك �أكرث من التح ُّرك واتخاذ املواقف ،تكون التخ ُّيالت والأحالم الإيجاب َّية �ضرور َّية � -إن مل تكن حتم َّية.
تر�سبها احلياة يف �أذهاننا ،فالأحالم هي نتاج االحتياجات
متتاز التخ ُّيالت الإيجاب َّية بقدرتها على درء املخاوف وحمو الآثار ال�سلب َّية التي ِّ
نعب فيه عن
الإن�سان َّية املُ ِل َّحة ،وهي ما مينحنا القدرة على ال�صمود يف ظلِّ واقع قلَّما ُي�شبع رغبا ِتنا و ُيل ِّبي تطلُّعاتنا .فهي مالذنا الذي ِّ
�أ�سمى �أهدافنا وطموحاتنا اجلاحمة التي ال جند لها متن َّف�س ًا يف احلياة .تلك الأهداف هي التي ت�شكِّل هو َّيتنا وتق ِّوي �شوكتنا يف مواجهة
الواقع ال�صعب .وهذا يعني �أن توظيفنا للأحالم �سيعتمد دائم ًا على ال�سياق ،وموقفنا منها ،ومدى متادينا فيها؛ فال نحجبها متام ًا ،وال
نطلق لها العنان .فما دمنا ن�ستوعب طبيعتها وحدودها ،ف�إن ب�إمكاننا ت�سخريها خلدمتنا بد ًال من كبح جماح تطلُّعاتنا.

الأحـــالم ُت ِ
نـــاق�ض العقــــل
بعد �أن عرفنا الدور الذي تلعبه التخ ُّيالت
الإيجاب َّية املفرطة واحتمال ت�أثريها ال�سلبي
علينا و�إطفاء �شعلة حما�سنا ،فهل هناك
طريقة نح ِّول من خاللها الأحالم �إلى حم ِّفز
للعمل والإنتاج والنجاح؟.
�أثبتت الأبحاث � َّأن �أف�ضل طريقة لتحفيز
النا�س على العمل هي �إتاحة الفر�صة لهم كي
يحلُموا ويتم َّنوا كما يحلو لهمَّ ،ثم مواجهتهم

عند ا�صطدامهم بالواقع وما يحمله من
عقبات حتول دون حتقيقهم لأحالمهم.
لقد �أطلقنــا على هذه املواجهة م�صطلح
«مناق�ض ـ ــة العق ـ ــل ».ف�إذا ما ا�ستطعنا �أن
نر�سو ب�أحالمنا يف ميناء «الواقع» عرب هذه
فلربا متك َّنا من دح�ض عوام ــل
املواجهةَّ ،
الك�س ـ ــل والالمباالة وح َّولناها �إلى �أدوات
حم ِّفزة للتنفيذ والعمل واجلاد.
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�أجرينا درا�سة �شملت  168طالب ًا من
جامعتني خمتلفتني يف «برلني» ب�أمل�أنيا.
طلبنا من الطالب �أن يذكروا �أهم �أمنياتهم
ال�شخ�صي ـ ــة و�أن يق ِّيمـ ــوا مدى �أهليتهم
لتحقيقه ــا بالن�سبـ ــة املئوي ـ ــة .بعـ ــد ذلك
كتب ك ُّل واحد من امل�شاركني �أربع كلمات
�إيجاب َّي ـ ــة «م�ستقبل َّيـ ــة» مرتبطـ ــة بتحقيقـ ــه
حللمه ال�شخ�صي ،و�أربع كلمات �سلب َّية
«واقع َّية» مرتبطة بالعقبة التي تقف يف �سبيل
حتقيقه .ثم طلبنا من جمموعة من الطالب

ممار�سة ا�سرتاتيجية «مناق�ضة العقل» من
خالل االنخراط يف تخ ُّيل �أربع كلمات -
اثنتني من الكلمات الإيجابية واثنتني من
الكلمات ال�سلب َّية  -والتبديل بينهما (ابتدا ًء
بالكلمة الإيجاب َّية) وتدوين كلِّ ما يخطر
على �أذهانهم يف هذه اللحظة .لقد ك َّنا
مت�ساهلني مع تلك املجموعة التي �أطلقنا
عليها «جمموعة املناق�ضة العقلية»� ،إذ
�أحتنا لهم ك َّل ما احتاجوه من وقت وم�ساحة
لتدوين �أفكارهم وال�سيناريوهات املتوقَّعة يف

كلِّ حالة من احلاالت الأربع� .أ َّما املجموعتان
الثانية والثالثة ،فقد ذهبت الأولى �إلى تخ ُّيل
الكلمات الأربع الإيجاب َّية املتع ِّلقة بتحديد
الهدف فقط ،يف حني اقت�صرت الأخرية على
واخلا�صة
تخ ُّيل الكلمات ال�سلبية الأربع -
َّ
بالواقع وما يحمله من عقبات  -فح�سب.
و�أخري ًا قامت جمموعة رابعة مبناق�ضة
املجموعة الأولى ،فانهمك �أفرادها يف
التبديل بني تخ ُّيل اثنتني من الكلمات ال�سلب َّية
والإيجاب َّية؛ على �أن ت�أتي ال�سلب َّية �أو ًال.

وحتم�سهم .وبعد �أ�سبوعني من
�أخري ًا طلبنا من جميع امل�شاركني التفكري يف �أمنياتهم وخماوفهم
َّ
ال�شخ�صية وتقييم مدى حت ُّفزهم ُّ
كل اخلطوات والإجراءات التي اتخذوها على مدى الأ�سبوعني بهدف
لي�سجلوا َّ
انق�ضاء التجربة� ،أر�سلنا �إليهم وثيقة ا�ستطالع ر�أي ِّ
حتقيق �أمنياتهم مع ت�سليط ال�ضوء على اخلطوتني الأكرث �صعوبة وتاريخ تنفيذ كلٍّ منهما.
جاءت النتائج مفاجئة لنا فعالً؛ ففي حني
ظن َّنا � َّأن املناق�ضة العقلية �ست�شحن جميع
امل�شاركني بطاقة حتفيزية هائلـة ،جاءت
النتائج مغايرة؛ حيث اكت�سبت ق َّلة قليلة
ليتحركوا ويحققوا
فقط احلافز املرجو
َّ
الهدف فور انتهاء التجربة .و ُيعزى التباين
يف النتائج �إلى مدى ثقة و�إميان امل�شاركني
أهليتهم لتحقيق النجاح املن�شود يف بادئ
ب� َّ
الأمر� .أي � َّأن الطالب الذين بنوا تو ُّقعاتهم
بالنجاح على خربات ما�ضية لي�ست مبعزل
عن الواقع كانوا �أكرث حت ُّفز ًا و�شحن ًا

ممن �سواهمَّ � .أما امل�شاركون
بالطاقة َّ
وقدروا
الذين انتق�صوا من قدرة �أنف�سهم َّ
أهليتهم لتحقيق النجاح ب�أقلِّ ن�سبة مئو َّية
� َّ
ممكنة يف بداية التجربة ،فقد انخف�ضت
مما
َّ
معدالت طاقتهم ب�شكل ملحوظَّ ،
انعك�س �سلب ًا على �إجراءاتهم وخطواتهم
التنفيذية املُ َّت َبعة.
متخ�ضت عنها هذه
بناء على النتائج التي َّ
قو ًة
التجربة ،ثبت لنا � َّأن ملناق�ضة العقل َّ
حتفيزي ًة هائل ًة طاملا اقرتنت بتو ُّقعات
إيجابية مت�صلة بخربات املا�ضي واحلا�ضر.
� َّ

ف�إذا ت� َّأملنا الأمر �سنجد أ� َّنه من ال�صعب �أن
وحتم�سه
قمة ا�ستعداده
ُّ
يكون الإن�سان يف َّ
�سيما
لتحقيق �أمنية ما طوال الوقت ،ال َّ
�إن كانت احتماالت حتقيقها �ضئيلة
ن�سبياً .ف�أ ُّيهما �أف�ضل� :أن ت�ستنفد طاقتك
يف حماوالت يائ�سة لتحقيق �أحالم �شبه
وتوجه
م�ستحيلة� ،أم �أن تدير لها ظهرك ِّ
واقعية.
أحالم �أخرى �أكرث
تركيزك �شطر � ٍ
َّ
برمته ال يتع َّلق مبالحقة الأحالم
فالأمر َّ
فح�سب ،و� َّإنا مبالحقة العملي والواقعي
منها �أوالً.

�إعمــــــال الــالوعـــــــي
وقوتها من قدرتها على
�سحرها َّ
نحن نرى � َّأن َّ
عملية «مناق�ضة العقل» ت�ستم ُّد َ
ربط امل�ستقبل بالواقع دون �أن ن�شعر بذلك ب�شكل مبا�شر � -أي دون �أدنى
ثم
ُّ
نتخيل تطلُّعاتنا و�أمانينا امل�ستقبلية َّ
تدخل من العقل الواعي .فحني َّ
ن�صطدم بالواقع مبا�شر ًة دون �أن ننجرف يف َّتيار الأحالم ،عندها فقط
ندرك ما �إذا ك َّنا قادرين على تخطِّ ي احلواجز والعقبات التي
ن�ستطيع �أن َ
ي�ضطرنا �إلى اال�ستعانة بخربات املا�ضي لتكون مبثابة
تعرقل �سبيلنا ،مما
ُّ
النبع الذي ن�ستم ُّد منه قراراتنا ونبني عليه �أحالمنا .مبعنى �أب�سط :حني
وقابليتها للتنفيذ ،ميتزج امل�ستقبل باحلا�ضر على
ـ«واقعية» �أحالمنا
ن�ؤمن ب
َّ
َّ
أحالمنا
م�ستوى الالوعي ،يف حني ينف�صل �أحدهما عن الآخر متى افتقرت � ُ
والقابلية للتحقيق.
الواقعية
�إلى
َّ
َّ
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أهمية «الرتتيب» يف
من ال�ضروري �أن ندرك � َّ
نعك�س
هذه املرحلة .فقد اعتقدنا �أ َّننا حني ُ
عملية «مناق�ضة العقل»  -وذلك ب�أن نبد�أ
َّ
ثم الأحالم
بالتفكري يف الواقع �أوالً ،ومن َّ
والتخيالت  -فلن تن�ش�أ امل�سارات الذهنية
ُّ
التي ت�ساعدنا على مالحظة العقبات التي
حتول دون حتقيق الأمنيات .فعندما يفكِّر
الطالب يف احل�صول على دعوة حل�ضور
ثم يفكِّر بعدها يف مدى
�إحدى احلفالتَّ ،
روعة اجتياز اختبار الفل�سفة بتقدير ممتاز،
�سيقوده تفكريه �إلى الرتكيز على احلدث
�سيقدمها
الأول ،مثالً« :ما امل�أكوالت التي
ِّ
امل�ضيفون؟» �أي أ� َّنه بالأحرى لن يعري
انتباه ًا للواقع الذي يقول ب� َّأن احلفلَ (الذي

�سيكون على ح�ساب مذاكرته بالطبع) قد
يعطِّ ل �أو ي� ِّؤجل حتقيقه للأمنية الثانية:
اجتياز االختبار .وبالتايل لن يربط عقلُه
بني الواقع وامل�ستقبل .ولكن ماذا لو ف َّكر
الطالب �أو ًال يف اجتياز االختبار .بالت�أكيد
�سي�أخذ التفكري يف احلفل منعطف ًا خمتلف ًا
الذهني َة التي ترب ُز
الروابط
كلياً؛ �إذ �سي َك ِّون
َ
َّ
العالق َة بني الأمنية (النجاح) وبني العائق
(احلفل) على م�ستوى الالوعي.
ُ
الذهني ُة وتتخذ
الروابط
تتكون
عندما َّ
َّ
و�ضعها يف عقل الإن�سان� ،س َيك ِّون من ال�صعب
عليه �أن يفكِّر يف �أحالمه دون الرجوع
«التلقائي» �إلى العقبة التي �ستعمل مبثابة
حم ِّفز دائم وقوي للعمل والإجناز .ففي كلِّ

مرة يفكِّر فيها الطالب ب�أمنيته ،يبد أ� الالوعي
َّ
يف العمل وال�ضغط على ز ِّر الواقع وما يحمله
من عقبات؛ ليبد�أ الطالب فور ًا يف البحث عن
�أدوات جديدة ت� ِّؤهله لإدراك �أمن َّيته يف �أقرب
وقت ممكن .وهنا يت�ضح الدو ُر امل�ؤثِّر الذي
تلعبه «مناق�ضة العقل» على م�ستوى العقل
الباطن وما تنتجه من �إ�سهامات ملمو�سة
تنعك�س على حياتنا ب�شكل �إيجابي .ولكن �إذا
كانت الروابط الذهن َّية بني الواقع وامل�ستقبل
واهية ومفكَّكة ،فلن يكون للتفكري يف الأمنية
مردو ٌد مبا�ش ٌر و�سري ٌع على موقفنا من الواقع
والعقبة التي تقف يف طريقنا .فال عجب �إذن
�أن يخفق كثري من النا�س يف �إدراك �أحالمهم
رغم و�ضوح ر�ؤيتهم و ُن ْبل �أهدافهم.

نوايا التنفيذ
يف عام  ،1990ويف خ�ضم ان�شغالنا بدرا�سة «مناق�ضة العقل» ،كان الباحث «بيرت جولويتزر»
ٍ
جمال ذي �صلة .در�س «جولويتزر» �آنذاك مفهوم ًا جديد ًا �أطلق عليه
يجري �أبحاثه يف
«نوايا التنفيذ» التي ت�ساعد الإن�سان على ا�ستثمار نواياه يف حتقيق �أحالمه� .إذا ما �أرجعنا
عملية مالحقة الأحالم �إلى �أ�صولها� ،ستجد أ� َّنها تت أ� َّلف من مرحلتني� :أ َّولهما مرحلة تقييم
َّ
ثم العزم على حتقيق الهدف ،وثانيهما مرحلة التخطيط
البدائل واخليارات املتاحة ،ومن َّ
والتحرك نحو الهدف .وقد �أكدت الأبحاث على العالقة الوثيقة التي تربط بني �صدق
ُّ
النوايا لتحقيق الأمنية ،وبني زيادة احتماالت حت ُّققها على �أر�ض الواقع.
اكت�شف «جولويتزر» �أ َّنه مبجرد �أن يعقد
العزم ويعاهد نف�سه على حتقيق
إن�سان
ال ُ
َ
الهدف ،ف� َّإن �صياغة اخلطط ال�صارمـ ــة
�ستكون �أق�صر الط ــرق لتحقيقـ ــه وجتاوز
العقبات التي تقف يف طريقه ،فالتخطيط
من �أعظم �أدوات االنتظام و�ضبط النف�س،
جلي يف حتفيزن ــا
وذلك ملا ل ــه م ــن � ٍأثر ٍّ

على املثابرة مهما واجهنا من �صعوبات.
تو�صل «جولويتزر»
وبعد مزيد من الأبحاث َّ
�إلى � َّأن �صياغة اخلطط التي مت ِّهد الطريق
لتحقيق ٍ
هدف ما � -أو ما �أطلق عليه «نوايا
التنفيذ»  -يت�ضاعف �أثرها �إذا ما و�ضعنا
تعر�ضت للموقف
�سيناريو ك�أن نقول�« :إذا َّ
�س ،ف�سوف �أ�ستخدم اخلطة �ص».

وعلى غرار �آل َّية «مناق�ضة العقل »،تعمل نوايا
التنفيذ على م�ستوى العقل الباطن ب�شكل
يفوق التوقُّعات ،بل � َّإن نوايا التنفيذ ته ِّيئنا
للتحرك واتخاذ اخلطوات الإيجاب َّية
ذهني ًا
ُّ
من خالل الت�شغيل امل�سبق� ،أو بالأحرى
«التن ُّب�ؤ املبكِّر» بال�صعوبات والعقبات املتو َّقعة
والفر�ص املنتظَ رة.

درا�ســـــة حالـــــــــة
يحدد «هاين» امل�شكلة وهي القلق املفرط عند مقابلة املدير؛ ثم يبد�أ بالتجاوب
يعاين مدير العالقات «هاين» من تو ُّتر عالقته مبديرهِّ .
مبجرد �أن تت�س َّلل م�شاعر التو ُّتر والقلق �إلى نف�سه� .أي � َّأن بداية نوبة القلق هي
معها ب�سرعة؛ لقد و�ضع خطَّ ًة للتح ُّكم يف ُّ
ت�صرفاته َّ
مهمة التح ُّكم يف الأع�صاب تلقائي ًا وال �إرادياً ،وهذا يعني � َّأن «هاين» مل يعد ي َّتخذ قرار ًا
الدافع الذي ُير�سل �إ�شاراته �إلى العقل ليتو َّلى َّ
واعي ًا بالهدوء ك َّلما قابل مديره .وهنا يربز دور نوايا التنفيذ التي تدعم اجلهد «الواعي» لتحقيق ٍ
واع» ،فهي مثل
هدف ما ب�شكل «غري ٍ
والتلقائية فنتح ُّكم بزمام الأمور.
مناق�ضة العقل؛ تربجمنا على اال�ستجابة املبا�شرة
َّ
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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االبتكار الأ�سا�سي :تغيري املعلوم
«�أمنو» م�صطلح يتكون من احلروف الأربعة الأولى لكل من كلمات�« :أمنيات» و«نتائج» و«معوقات»
و«و�سائل وخطط» .وقد ابتكرناه لو�صف الأداة التي تدمج ما بني �آليتي «مناق�ضة العقل» و«نوايا
التنفيذ ».وتعترب عملية «�أمنو» �آلي ًة حمايدة نظر ًا لقابليتها للتطبيق مع ِّ
كل التطلعات والأمنيات؛
�صغري ًة كانت �أم كبرية ،قريب ًة �أم بعيدة� ،سهل ًة �أم �صعبة �أم م�ستحيلة.
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العن�صر الأول من «�أمنو» هو� :أمنيتك ذاتها.
ا�سرتخ وف ِّكر بالأمنية التي ت�أمل حتقيقها.
ِ
قد ت�ش ِّكل هذه الأمنية حتدي ًا بالن�سبة �إليك
ولكنَّك عازم على حتقيقها يوم ًا ماَ .ر ِّكز
على الأمنية و�ضعها ن�صب عينيك ك�أنك
تراها.
العن�صر الثاين فهو الناجت .ما املزايا
والعوائد املرتبطة بتحقيق هذه الأمنية؟
ترت�سخ يف
ِّ
حددها وف ِّكر بها ملي ًا �إلى �أن َّ
ذهنك .تخ َّيل الأحداث واخلربات كما لو
كانت واقع ًا تعاي�شه .اغلق عينيك يف هذه
املرحلة وا�ستغرق يف الت�أ ُّمل.
العن�صر الثالث هو املعوقات .لأن الرياح
ت�أتي دائم ًا مبا ال ت�شتهي ال�سفن ،فق َّلما ت�سري
الأحداث كما َّ
خططنا لها .فما هي املعوقات
التي حتول دون تق ُّدمك؟ نقِّب عن العقبات
«الداخلية» التي حتول بينك وبني �أمن َّيتك،

وعن ال�سلوكيات التي ي�ساعد تب ِّنيها � -أو
التخ ِّلي عنها  -يف حتقيق �أمنياتك .وما هي
عاداتك ومعتقداتك امل�سبقة؟ يحول هذا
التمرين دون وقوفك «�أنت» ذاتك كعائق
يف طريق �أمنياتك .املهم هنا هو �أن ت�ضع
العائق ن�صب عينيك طوال الوقت لتالحظ
� َأثره ال�سلبي على ت�ص ُّرفاتك وتفاعالتك.
العن�صــر الراب ــع والأخري هـ ــو الو�سائ ــل
وال�سبل .كيف ميكنك التغ َّلب على هذا
ُ
العائق؟ �ضع قائمة بالأفكار والت�ص ُّرفات
ور�سخها يف ذهنك .ثم
واخرت الأف�ضل منها ِّ
ف ِّكر يف املكان والزمان الذي من املحتمل �أن
�صمم
يعود فيه هذا العائق م�ستقب ًال .والآن ِّ
الو�سائل وال�سيناريوهات و�صغها يف عبارة
«�إذا ...ف�سوف»�« :إذا واجهني العائق «�س»
كرر هذه
ف�سوف ا�ستخدم ال�سلوك «�صِّ ».
العبارة �أكرث من م َّرة �إلى �أن تر�سخ وت�سجل
كالب�صمة يف «خمك».

«�أمنــــو» والعرو�ض التقدمي َّيـــة
لنفرت�ض �أنَّ مديرك قد �أ�سند �إليك مه َّمة تقدمي عر�ض تقدميي �أمام ح�شد كبري من اجلماهري .ا�ستغرق ملدة ثالث دقائق
يف عملية «�أمنو»:
� uأمنيتك؟ �أن تقدم عر�ض ًا رائع ًا وتلقى ا�ستح�سان ًا منقطع النظري.
تعب عن ر�ؤيتك وتطرح فكرتك وتتوا�صل وت�ؤثر ب�شكل رائع .تخ َّيل
 uالناجت؟ �أن ِّ
الناجت وعِ �شْ ه يف ذهنك كما لو كان واقع ًا.
 uاملعوق؟ ماذا يعرتيك من م�شاعر و�أفكار قد حتول بينك وبني �أمنيتك؟
 uالإحراج؟ رهبة اجلمهور �أم عدم معرفة املو�ضوع؟
 uو�سيلتك؟ قلب معوقاتك على كل �أوجهها و�سرعان ما تراودك احللول وتعر�ض
َ
اخلطوط العري�ض َة لأدواتك َّ
وخططك�« :إذا ما �شعرت بالتوتُّر...
نف�سها وتُربز
ف�سوف �أ�سرتجع �إجنازاتي ال�سابقة والعرو�ض التقدمي َّية املذهلة التي �أبدعتها
أحتدث ب�سرعة م َّرة �أخرى ،ف�س�أخفِّف من
من قبل»� ،أو «�إن وجدت نف�سي � َّ
�سرعتي كي يتابعني احل�ضور� »،أو «�إذا �أغفلت �إحدى النقاط امله َّمة ،ف�س�أ�ست�أنف
ثم �أذكرها يف نهاية العر�ض».
حديثي َّ
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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�إر�شادات عملية
 uابد�أ؛ البداية هي العن�صر الأهم يف حتديد م�صري
العملية ب�أكملها  -ف� َّإما �أن ت�صيب �أو تخيب .ويح ِّبذ
كثريون تطبيق �آل َّية «�أمنو» من خالل �أمنية دفينة طغت
عليها م�شاغل احلياة �أو �أخرى يئ�سنا من حتقيقها
ف�ألقت بها عقولنا الواعية يف �س َّلة املهمالت .قد
يفيدك �أي�ض ًا �أن تبد أ� بالأمنيات ذات الطابع العاطفي
�أو ق�صرية املدى � -أي التي ميكن حتقيقها على مدار
اليوم الواحد.
 uط ِّور ممار�ساتك؛ من خالل التنويع والتنقُّل بني �أكرث
من �أمنية ،وعرب فرتات زمنية خمتلفة من اليوم ،ويف
�أكرث من �سياق ،وهذا يعني �أن جتعل منها عاد ًة يوم َّية.
� uأعِ د ترتيب �أمنياتك؛ فالأمر ال يتع َّلق بالرتكيز
على الأمنيات الأ�سمى فح�سب ،و� َّإنا ب�إف�ساح الطريق
للمزيد منها كي ت�شقَّ طريقها �إلى اال�ستلهام والوجود
والتحقُّق.
 uكن �صبور ًا وابق متفائ ً
ال؛ فكونك مل حت ِّقق النتائج
ت�سر كما ينبغي ال يعني �أن
املتو َّقعة �أو �أنَّ الأمور مل ِ
ت�ست�سلم وحتكم على نف�سك بالف�شل من �أ َّول جتربة.
فربا �أغفلت �إحدى اخلطوات الأربع� ،أو �أ�س�أت اختيار
َّ
الإجراءات� ،أو �أنَّ حجم طموحاتك و�أمانيك مل يكن
مالئم ًا� ،أو غري ذلك من الأ�سباب .ولكن �أي ًا كان
ال�سبب ،إ� َّياك واالنهزام .ال تدع الإحباط يتم َّكن منك،
بل ا�ضبط خطتك ون ِّفذ التعديالت الالزمة وابد�أ من
جديد.
 uط ِّبق «�أمنو» يف املواقف احلرجة؛ يتجنب كثري
من الأفراد تطبيق �آلية «�أمنو» يف املواقف ال�صعبة؛
� َّإما ب�سبب �ضغوط احلياة اليوم َّية �أو خوف ًا من الإخفاق
والإحباطَّ � .أما �إذا اتَّخذت من الآلية عاد ًة يوم َّية
كما ذكرنا �سابق ًا ومار�ستها ب�شكل يومي ،ف�ست�صبح
�أكرث حتفُّز ًا وجر�أة و�سوف ت�ستخدمها حتَّى يف �أحلك
املواقف.
 uا�ستخدم نهج «�أمنو» للتخلُّ�ص من ال�ضغوط.
من م َّنا مل ي�شعر يف وقت من الأوقات ب أ� َّنه �سجني
تنحيه ع ــن ا�ست�شع ـ ــار
الإحبـاطــات واملخــاوف التي ِّ
البدائــل واخلي ــارات املختلفــة وخــو�ض التج ـ ــارب
10
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اجلديدة .يف مثل هذه احلاالت لي�س هناك �أف�ضل من ت�شغيل العقل
يف تخ ُّيل امل�ستقبل على �أن نتبع ذلك بالنزول �إلى �أر�ض الواقع؟! كما
تعمل َّ
ُك�سبنا ال�صالبة
اخلطة التنب�ؤية �« -إذا ...ف�سوف»  -كدعامة ت ِ
يف املواقف الع�صيبة .ف�إن تكالبت عليك الأفكار ال�سلب َّية التي ت�ص ِّور
لك �أنك ف�شلت يف �إنهاء درا�ستك اجلامع َّية ،فا�سرتجع النجاحات التي
�أحرزتها وحلظات الق َّوة التي مررت بها ،ومقدار الدعم الذي تو ِّفره
لك �آل َّية «�أمنو» ،و�ستتزول تلك الأفكار �إلى الأبد.
 uكن دقيق ًا ووا�ضح ًا ،يف بع�ض الأحيان قد ال تت�ضح ر�ؤيتنا حول �أمنية
ما ،وقد جند �أنف�سنا يف متاهة البحث عن حل لأزمة �أو �إجابة ل�س�ؤال
�أو خمرج ملع�ضلة ما .وهنا قد يفيدك اتِّباع ذات الآلية التي تتبعها يف
مالحقة الأمنيات� ،أو التخطيط وحتديد جمموعة من الإجراءات ،ومن
ثم اكت�شاف العوائق والعقبات .وعندها ال تكون قد ا�ستخدمت �آلية
َّ
اخلا�ص مبناق�ضة العقل فقط.
«�أمنو» كلها ،و� َّإنا اجلزء
ُّ
 uابد أ� مبكِّراً ،فقد �أثبتت �آلية «�أمنو» فاعليتها يف �ضبط �سلوك الأبناء
والتح ُّكم يف م�شاعرهم التي كان من املمكن �أن ت�ؤ ِّثر �سلب ًا على حياتهم
وتهدد �أداءهم املدر�سي.
ِّ

النجاح يف «�س�ؤالني»
ونحن على م�شارف طفرة جديدة يف التفكري الإيجابي ف�إنه يحدونا مزي ٌد
ُ�سخر علم التحفيز اجلديد لإ�سعاد الب�شر َّية .ولكي نُح ِّقق
من الأمل يف �أن ن ِّ
ذلك ،ال َّبد من �أن نعرتف ب� َّأن ما نتب َّناه من �سلوك َّيات ومعتقدات م�سبقة هو
ما ْيدح ُر �آمالنا ويحبط �أمانينا � -أي �أ َّننا نحن ،نعم نحن ،الذين نقف يف
طريق �أحالمنا .ولي�ست هذه املواجهة مع الذات �أمر ًا ي�سريا ،لك َّنها غاية
مفاتيح «مناق�ضة العقل»
�سامية وجديرة باجلهد والعمل .فمتى امتلكنا
َ
نغي حياتنا وحياة
و»�أمنو� »،ستغمرنا �شحنات حتفيز َّية هائلة وكفيلة ب�أن ِّ
من حولنا �إلى الأف�ضل؛ حني حتطِّ م هذه ال�شحنات قيودنا الداخلية وتزيلُ
الغبار عن �إمكاناتنا الدفينة ومواطن ق َّوتنا وت� ِّؤهلنا الكت�شاف وتغيري
عاداتنا و�أفكارنا و�سلوك َّياتنا التي حجمتنا ل�سنوات! وهنا علينا �أن نتم َّنى
�أن يواتينا احلظُّ يف رحلتنا لتحقيق �أحالمنا ،ولنتذ َّكر �أ َّنه مهما تكالبت
علينا الظروف وواجهتنا العقبات ،ف�إن جناحنا ي�صبح قاب قو�سني �أو
�أدنى عندما نطرح على �أنف�سنا �س�ؤالني جوهر َّيني اثنني:

كتب مشابهة:

The Gifts of Imperfection

Let Go of Who You Think You’re
Supposed to Be and Embrace Who
You Are.
By Brene Brown. 2010

The Upside of Your Dark Side
Why Being Your Whole Self, Not Just
Your “Good” Self, Drives Success and
fulfillment
By Todd Kashdan
and Robert Biswas-Diener. 2014

Me, Myself, and Us

The Science of Personality and
the Art of Well-Being.
By Brian R Little PhD. 2014

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

تقدمنا؟
ما الذي نطمح �إليه؟ وما الذي يحول دون ُّ
فلنكرر هذين ال�س�ؤالني ما حيين ــا ،و�ستدركن ــا ال�سعــادة ويكون النجاح
ِّ
حليفنا �إن �شاء اهلل.
لخدمات الطباعة والنشر
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ﻢ َوا ْﻟ َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺔ أَ ْﻗ َﻮى
" ِإ ﱠن ا ْﻟ َﻘ َﻠ َ
ﻴﺮ ﻣِ ْ
ـﺮى "
ـﻦ أَ ﱢ
ِﺑ َﻜ ِ
ـﺜ ٍ
ي ُﻗ ﱠ
ـﻮ ٍة أُ ْﺧ َ
اﻟﺴ ُﻤﻮّ ﱠ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم
ﺤ ﱠﻤﺪ ِﺑﻦ ر ِ
ﺻ ِ
َ
اﻟﺸﻴْ ُﺦ ُﻣ َ
ﺎﺣ ُ
ﺐ 
ﺑ َ
ﻢ وَ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ،
ِﻬ ِﺬهِ ا ْﻟ َﻤ ُﻘﻮ َﻟ ِﺔ ﻳُﺮْ ِ
اﻣ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُ
ِﻢ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َِﺔ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺳ ُﻤﻮ ه دَ ﻋَ ﺎﺋ َ
ﺳﻲ ُ
اﻣ ِﺔ وَ ِﻗﻮَ ُ
ﺴ َﺘ َﺪ َ
َ
ﻄﻮ ِر ا ﱠﻟ ِﺬي ا ْﻧ َ
وَ ُﻫ َﻤﺎ ر ََﻛﺎﺋ ُِﺰ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻄ َﻠ َﻘ ْ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ

ﻮس ﱠ
وَ ا ْﻟ َﻬﺎدِ َﻓ ُﺔ ِإ َﻟﻰ َﻧ ْ
ﻻ ْﺑﺘ َ
ﺸﺮِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﺛ َﻘ َ
َض
اع وَ ا ِ
اﻟﺸﺒ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ا ْﻟ ِﺈﺑ َْﺪ ِ
َﺎب ﺑ َِﻐﺮ ِ
ِﻜﺎ ِر ِﻓﻲ ُﻧ ُﻔ ِ
ُ
ُ
ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻃﺮِ ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴَﺔ وَ ًﻏﺎ َﻳ ُﺘ َﻬﺎ ا ِ
ِإ َ
ﻻ ْزدِ َﻫﺎ ُر وَ اﻟﺮﱠ َﺧ ُ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم َﺗ ْﻬ ِﺪ ُ
ف
َات وَ ا ْﻟ َﺒﺮ ِ
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ِإ ﱠن ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎدَ ر ِ
َاﻣ َﺞ ا ﱠﻟﺘِﻲ أَ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺘ َﻬﺎ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
ﺎت ﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ ﻠﻰ اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ اﻟ َﻤ ْﻌﺮِ ﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣﻦ ِﺧﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﻴﻦ اﻟﻠﻐ ِﺔ اﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ ﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣﻜﺎﻧﺘِﻬﺎ ﻟ َﺪى
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺘ َﻤ َﻌ ِ
ﺎت ﺑِﺎﻟ ِﻔﻜﺮِ وَ اﻟﺜﻘﺎﻓ ِﺔ  ،أوْ دَ ﻋْ ِ
ﻢ وَ ﺗ ْﻤ ِﻜ ِ
َات وَ ﱠ
َﺎل ا ْﻟ َﻘﺎدِ َﻣ ِﺔ  ،وَ َﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﺜ َﻘ َ
ض اﻟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎجَ ا ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ ﱢي ِﻟ ْﻠ َﺤ َ
ﺎت ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺘﻠ ًِﻔ ِﺔ ،
ﺎﻓ ِ
ﻀﺎر ِ
ا ْﻟ َﺄ ْﺟﻴ ِ
ِﻚ ﻋَ ْﺒ َﺮ ﻋَ ﺮْ ِ
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ﺎق ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ َ
ﻴﻞ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻤﺒ ِْﺪﻋِ َ
ﺿ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺈ َ
ﻄﻮ ِر
ﻴﻞ وَ إِﻋْ َﺪادِ ِﺟ ٍ
ﻴﻦ َﻗﺎدِ ٍر ﻋَ َﻠﻰ دَ ْﻓ ِﻊ ا ْﻟ ُﺄ ﱠﻣ ِﺔ ِﻟ ﱢﻠ َﺤ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ِإ َﻟﻰ َﺗ ْﺄ ِﻫ ِ
ﻲ.
ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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