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ثوان...
في
ٍ
التفكري خارج ال�صندوق
ال �شك �أن اجلميع يتطلع �إلى التميز والإبداع يف
كافة مناحي حياتنا ،ومن الأكيد �أن غالبية الب�شر
اليوم تبحث عن الو�سيلة الأكرث فاعلية ويف خ�ضم
هذا البحث ت ُربز �أهمية التفكري ب�أ�سلوب وطريقة
غري تقليدية� ،أو مبا يطلق عليه «التفكري خارج
ال�صندوق» مما يح ِّفز على الإبداع واالبتكار واالنفتاح على م�سارات املعرفة ،وهي الأ�ضالع
الأ�سا�سية يف مثلث التنمية وا�ستدامة التطور.
وال يتحقق التفكري بطريقة خمتلفة �إال بوجود عقول منفتحة جريئة  ،ال تخ�شى املخاطرة،
متطلعة �إلى اال�ستك�شاف ب�شكل �أو�سع و�أكرث �شمولية .فاحلقائق ت�ؤكد �أن التفكري التقليدي
ي�ضع �صاحبه يف قوالب جامدة ويهيئ لبيئة كابتة ملكامن الإبداع لدى الإن�سان ،ولعل �أ�صدق
تعبري عن �أهمية التحلي باجلر�أة للتفكري ب�شكل خمتلف عن الآخرين هو مقولة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» والتي قال فيها � « :إذا �أردت �أن تكون مبدعً ا ،فعليك �أن جتازف ،لأنك لن حتقق �إجناز ًا
ا�ستثنائي ًا لو ظللت تتبع من يف العربة».
بالفعل ف�إن التفكري بطريقة خمتلفة هو الذي خرج للعامل ب�أهم االخرتاعات والإبداعات
واحللول لأكرث امل�شاكل امل�ستع�صية .وبالت�أكيد هو الذي �سي�ساعدنا على �أن نكون �أكرث قوة
وقدرة على مالحظة الأمور اخلفية �أو التي بني ال�سطور ،مما يدعم قدرتنا على الإبداع وعلى
النجاح يف مد يد امل�ساعدة للآخرين .كما يجعلنا متجددين وقادرين على احل�صول على �أكرب
فائدة ممكنة من م�شروعاتنا �أو خطواتنا.
ول�شحذ هذا النوع من التفكري ،ن�سعى يف م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �إلى توفري �أهم الكتب التي
تتناول الأ�ساليب املحفزة على الإبداع واالبتكار ،وت�س ِّلط ال�ضوء على مقومات النجاح وو�سائل
تنميته من خالل مبادرة «كتاب يف دقائق» ،التي تغذي العقل والروح بكل ما هو جديد وق ِّيم
من املعارف واملعلومات.
ويف الدفعة اجلديدة من ملخ�صات املبادرة نلقي ال�ضوء عن قرب على مو�ضوعات التفكري
بطريقة خمتلفة و�أهميته يف حتقيق جناحاتنا� ،إلى جانب قدرة قوة املالحظة على توجيه
القادة التخاذ �أف�ضل القرارات� ،إ�ضافة �إلى �أ�ساليب وطرق م�ساعدة الآخرين.
ويحمل الكتاب الأول عنوان  « :كيف من ُّد ي َد امل�ساعدة» للكاتب جو جوركوف ،عن الأمور التي
يتوجب علينا فعلها �أو جتنبها عند �إ�سداء الن�صيحة وم�ساعدة الأ�صدقاء والزمالء والأح َّباء.
�إلى جانب �أنه يناق�ش متطلبات امل�ساعدة والتي ت�شمل الرغبة ال�صادقة يف امل�ساعدة ،ووجود
�صلة مع �صاحب امل�شكلة ،وتو ِّفر الوقت .وي�ؤكد الكاتب �أن الإن�صاتَ هو �أو ُّل و�أه ُّم خطو ٍة يف
تو�ضيح الق�ضية وتعريف امل�شكلة .وي�شري من جهة �أخرى �إلى �إمكانية تر�شيح م�ساعد حمرتف
�أو خمت�ص مب�شكلة ال�صديق �أو القريب يف حال عجزنا عن امل�ساعدة .مع �أهمية اعتزال دور
امل�ساعد واالن�سحاب عند حل امل�شكلة.
والكتاب الثاين بعنوان « قوة املالحظة ،وما يراه �أف�ضل القادة» للكاتب :ماك�س �إت�ش بازرمان،
والذي يتناول فيه احلديث عن الفجوة احلقيقية لفهمنا للأ�سباب امل�ؤدية للف�شل يف اتخاذ
القرارات .وعدم قدرة بع�ض املديرين على مالحظة املعلومات الإ�ضافية �أو اخلفية التي
مهارات مت ِّك ُن َنا من التغلب
ت�ساعد على اتخاذ قرارات �أكرث فعالية .ويو�ضح الكاتب �أنَّ هناك
ٍ
على حمدودية نطاق العقل الب�شري ،من خالل اجلر�أة يف اتخاذ القرارات ومالحظة الأمور
خارج ال�صندوق ،عرب طلب املزيد من املعلومات التي ت�ساعد على اتخاذ القرارت ب�شكل
�أف�ضل .م�شري ًا �إلى �أنه عندما يكون القادة م�شغولني ب�أمور �أخرى ف�إنهم يف�شلون يف املالحظة
وبالتايل اتخاذ القرارات ب�شكل �صائب.
ومن خالل كتاب «ف ِّكر بطريقة خمتلفة» للم ؤ� ِّل َف ْي �ستيفن ليفيت و�ستيفني دابرن ،نتع َّر ُف �إلى
�أهمية التفكري بطريق ٍة �إبداعي ٍة وعقالني ٍة بعيد ًا عن التفكري التقليدي ،من خالل النظر للأمور
آفاق �أو�س َع من التوقعات .وي�ستعر�ض الكاتبان
من زاوية خمتلفة وتوظيف �أدوات جديدة وتخ ُّيل � ٍ
�أنواع امل�شكالت التي تواجه الب�شر ،وهي م�شكالت م�ستحيلة احلل و�أخرى �صعبة احلل.
م�ؤكدين �أنَّ التفكري بطريقة خمتلفة يتط َّل ُب التفكري باحلوافز وفهمها ،وتعلُّم لغة الأرقام لفك
رموز وتناق�ضات املو�ضوعات اجلدلية ،و�إدراك �أن كثري ًا من الأفكار ال�شائعة خاطئة.
وال ي�سعني يف النهاية �إال �أن �أمتنى لكم وجلميع �أفراد عائالتكم قراءة ممتعة ومفيدة للدفعة
اجلديدة من ملخ�صات كتاب يف دقائق ،و�أن حتو َز املو�ضوعاتُ املختار ُة للكتب �إعجا َبكم
َ
مبعارف جديد ٍة.
وتز ِّو َد ُكم
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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َّربا حان الوقت للتخلُّ�ص من الفكرة القائلة ب�أنَّ هناك
طريقة �صحيحة و�أخرى خاطئة للتعامل مع الأمور� ،أو �أنَّ
هناك طريقة ذك َّية و�أخرى غب َّية ِّ
حلل م�شكالتنا ال�شخ�ص َّية
والعمل َّية .ففي عاملنا احلافل بال�ضغوط و�أي�ض ًا بالفر�ص ،يجب
�أن نف ِّكر بطريقة �إبداع َّية وعقالن َّية؛ فننظر �إلى الأمور من
زوايا خمتلفة ،و�أن ِّ
أدوات جديدة ،ونتخ َّيل �آفاق ًا �أو�سع
نوظف � ٍ
من التو ُّقعات والإبداعات؛ مبتعدين ما ا�ستطعنا عن التفكري
الرتاجع �أو الته ُّور؛
بالثنائ َّيات� :أبي�ض �أو �أ�سود؛ نعم �أو ال؛
ُ
التفا�ؤل �أو الت�شا�ؤم؛ الثقة العمياء �أو ُّ
ال�شك املطلق.

تواجهنا ك�أفراد ذوي طاقة خ َّ
القة ثالثة �أنواع
من امل�شكالت:

 م�شكالتٌ م�ستحيلة ِّاحلل ،فلو كانت حلولها ممكنة ملا
واجهتنا وواجهناها.
 وم�شكالتٌ �سهلة ِّاحلل؛ وهذه نحلُّها ب�أنف�سنا �أو ي�سبقنا �أحد
�إلى ح ِّلها.
 وم�شكالت �صعبة ِّاحلل؛ �أي �أنَّ حلولها ممكنة ،ولكنَّ كثري ًا
من ال�صعوبات حتول بيننا وبني ح ِّلها .وهذا النوع حتديد ًا
هو ما يحتاج �إلى طرق خمتلفة يف التفكري .هذا التفكري
غري امل�ألوف هو تفكري خارج النطاق وخارج ال�سياق .ولذا
فهو ال يت�أتَّى �إال بتحديد الأ�سباب اجلذر َّية للم�شكالت
ومعاجلتها.

ولكي نفكِّر بطريقة خمتلفة علينا �أو ًال �أن نعي
ما يلي:

� uأنَّ الدوافع واحلوافز مت ِّثل حجر الزاوية يف حياتنا؛ ففهمنا
للحوافز والدوافع وقدرتنا على ِّ
فك �ألغازها هو املدخل
الأمثل لفهم م�شكالتنا يف �سبيل ح ِّلها.
 uعندما نعرف ماذا نقي�س وكيف نقي�سه ي�صبح العامل
�أق َّل تعقيد ًا :فلي�س هناك مثل لغة الأرقام ِّ
لفك رموز
وتناق�ضات املو�ضوعات اجلدلية ال�ساخنة وال�شائكة.
ري من الأفكار ال�شائعة خاطئة؛ وقبول مثل هذه الأفكار
 uكث ٌ
على أ� َّنها م�س َّلمات ي ؤ�دِّي �إلى نتائج �سلب َّية وخطرية.
 uاالرتباط ال يقت�ضي ال�سبب َّية بال�ضرورة :من املغالطة �أن
نفرت�ض �أنَّ جمرد حدوث �أمرين مع ًا يعني بال�ضرورة
�أنَّ �أحدهما ينتج عن الآخر .فعندما ت�شري الدرا�سات
�إلى �أنَّ املتز ِّوجني �أكرث �سعادة من غريهم ،فهذا ال يعني
�أنَّ الزواج فقط هو �سبب ال�سعادة! فهناك درا�سات
�أخرى ت�شري �إلى ميل ال�سعداء للزواج �أكرث من غري
ال�سعداء؛ فت�صبح ال�سعادة �سبب ًا للزواج ،ولي�س العك�س.

مع�ضلـــــة ركـــالت
الرتجيـــــح

تخ َّيل �أ َّنك العب يف فريق كرة قدم على و�شك ما خياراتك؟

حتقيق الفوز واحل�صول على بطولة ك�أ�س
العامل؛ وما عليك الآن �سوى ت�سديد ركلة
ترجيحية واحدة و�إحراز هدف يح ِّقق بطولة
عامل َّية لبلدك ،وت�صبح �أنت بط ًال قومي ًا .ت�شري
الأرقام �إلى �أنَّ الالعبني املحرتفني يحرزون
 75%من الركالت التي ي�سدِّ دونها .ه�ؤالء
يقذفون الكرة ب�سرعة  80مي ًال يف ال�ساعة
في�صعب على حار�س املرمى �ص ُّدها� ،إال �إذا
غامر وخ َّمن بحد�سه وقفز يف االجتاه الذي
�ستذهب �إليه الكرة.

 uاحل ُّل الأف�ضل والأخطر� :أن ت�سدِّ د ركلة قو َّية يف
�أق�صى الزاوية اليمنى �أو الي�سرى من املرمى،
فال ي�ستطيع احلار�س �صدُّها حتَّى و�إن قفز
باجتاهها .ولكن �إن انحرفت الكرة قلي ًال
ف�ستم ُّر بجانب القائم وتهدر فر�صة الفوز!
 uاحل ُّل الأ�سهل لك وللحار�س� :أن ت�سدِّ د الكرة
بق َّوة يف اجلانبني بعيد ًا عن القائمني الأمين
والأي�سر حتَّى ال تخطئ ،ولكنَّ فر�صة �صدِّ
احلار�س لها �ستكون �أكرب بكثري �إن اختار
اجلهة التي اخرتتها وقفز مت�أهِّ ب ًا لها.

ولكن ماذا لو �سدَّ دت الكرة يف
منت�صف املرمى؟

نعم ..متام ًا يف النقطة التي يقف فيها حار�س
املرمى الآن ،لأ َّنك مت�أ ِّكد �أ َّنه �سيتح َّرك ميين ًا �أو
ي�سار ًا فور ركل الكرة� ،إذ ت�شري الإح�صائيات �أنَّ
ن�سبة  %57من احل َّرا�س يقفزون ي�سار ًا ،و%41
منهم يقفزون ميين ًا .وهذا يعني �أنَّ احتمال بقاء
احلار�س يف منت�صف املرمى ال يزيد على !%2
�إذا امتلكت ال�شجاعة وغامرت و�سدَّدت باجتاه
منت�صف املرمى فالأرجح �أ َّنك �ستحرز الهدف.
فهل �أنت م�ستع ٌّد القتنا�ص هذه الفر�صة وحتقيق
الفوز؟
رغم امل� ِّؤ�شرات واملنطق ولغة الأرقام ،ف�إنَّ ن�سبة
الركالت التي ي�سدِّ دها الالعبون يف منت�صف
املرمى ال تزيد على %17؛ ملاذا؟
�أو ًال :تبدو فكرة الت�سديد يف منت�صف املرمى
فكرة �س ِّيئة للغاية؛ فهل من املنطق �أن نكون
منطقيني وعقالنيني وعلميني متام ًا ،ونرتك
عواطفنا جانب ًا ون�سدِّ د يف املكان الذي يقف فيه
احلار�س؟! هذا ال�سلوك غري معتاد ويتناق�ض مع

ما ي�شاهده الالعب ومد ِّربه واجلماهري والعامل
 ويا للمفارقة  -واحلار�س �أي�ض ًا.ثاني ًا :ميتلك الالعب الذي �سي�سدِّ د ركلة
الرتجيح عن�صر املفاج�أة ،على العك�س من
احلار�س .ولكن �إذا �سدَّد الالعبون ك َّل م َّرة يف
املنت�صف ف�إنَّ احل َّرا�س �سيقر�ؤون هذا النمط
وترتفع ن�سب تو ُّقعاتهم.
ثالث ًا :ال�سبب احلقيقي يف �إحجام الالعبني عن
الت�سديد يف املنت�صف  -وبخا�صة يف البطوالت
الدول َّية واملباريات الكربى  -هو �س ٌّر ال يجر ؤ� � ُّأي
العب على الت�صريح به؛ وهو اخلوف من العار.
ٍ
تخ َّيل �أ َّنك �أنت هذا الالعب ،ووقت املباراة

ي�شارف على االنتهاء؛ يف مثل هذه اللحظة
احلرجة :ما الدافع احلقيقي الذي �سيح ِّركك؟
هل هو �إحراز الهدف لتحقيق الفوز والبطولة
لفريقك وبلدك؟ �إذا كان هذا هو احلال،
ف�إنَّ ك َّل امل� ِّؤ�شرات تدعوك �إلى الت�سديد يف
املنت�صف! ولكنَّ الفوز لي�س هو حافزك الآن!
يف هذا املوقف يكون اخلوف هو الكابح الأقوى!
�ستحدِّ ثك نف�سك قائلة :ماذا لو مل يتح َّرك
احلار�س من مكانه وارتطمت الكرة بج�سده
وارتدَّت �إلى �أيِّ مكان؟! من �سيكون البطل
الآن؟ كيف �سينظر مد ِّربك وفريقك وجمهورك
والعامل �إليك؟

يف واقع الأمر �أنت هنا ال تواجه العامل؛ بل تواجه نف�سك� .إذا اتَّبعت هواك وت�ص َّرفت
ب�أنانية بدافع اخلوف من الف�ضيحة وجت َّنبت املخاطرة ب�سمعتك ،فلن تفاجئ �أحد ًا� .ستفعل
مثلما يفعل اجلميع وت�سدِّ د كما ي�سدِّ دون ،وتقبل ما يقبلون .أ� َّما التفكري والفعل والت�سديد
يف املنت�صف وعلى غري امل�ألوف فهذا لعب لي�س وقته الآن .نحن يف موقف جاد ،وال نلعب
كاملغامرين .هناك العبون كثريون ي�سدِّ دون يف منت�صف املرمى ،وهناك ح َّرا�س كثريون
يبقون يف املنت�صف وال يتح َّركون؛ �إال يف نهايات البطوالت؛ حيث ال ب َّد للحار�س �أن يتح َّرك،
التوجه نحو
وال ب َّد لك �أن ت�سدِّ د نحو الأطراف؛ حيث توجد الزوايا وت�ضيق الر�ؤى .ولذا ف�إنَّ ُّ
الو�سط ،حني يندفع النا�س نحو اليمني ونحو الي�سار ،واختيار ِّ
احلل الب�سيط ذي املنطق
ال�سهل ،حني يختار النا�س التعقيد هو احل ُّل الأكرث جر�أة والأقرب �إلى النجاح».
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�أ�صعب الكلمات قو ًال

�ساد االعتقاد منذ وقت طويل �أنَّ �أ�صعب
كلمتني ميكن قولهما هما «�أنا �أح ُّبك» .لك َّننا
نرى �أنَّ كل َمتَي« :ال �أعرف» هما الأ�صعب� .إ َّنه
لأمر م�ؤ�سف �أ َّال يجر ؤ� معظم النا�س على قول:
«ال �أعرف» ،مع �أنَّ اعرتاف الإن�سان بجهله هو
اخلطوة الأولى نحو املعرفة.
هناك ثالثة م�ستويات من املعرفة:
 .1معرفة ت�ستند �إلى حقائق :ت�شمل املعلومات
�صحتها بطرق علم َّية
التي ميكن التح ُّقق من َّ
مثل الت�أكيد على �أنَّ الرتكيب الكيميائي
للمياه هو  H2Oولي�س .HO2
 .2معرفة مبن َّية على ر�أي :ت�شمل املعلومات التي
�صحتها ولكن ال ميكن التح ُّقق
نعتقد يف َّ
منها ب�سهولة مثل :هل الناجحون �سعداء،

ملـــــاذا؟

ميكن للعواقب املرتتِّبة على التظاهر
مبعرفة ما ميكن �أن يحدث يف امل�ستقبل
مدمرة� .إذا كان هذا هو
�أن تكون ِّ
يحب النا�س �أن يتظاهروا
احلال ،فلماذا ُّ
باملعرفة؟ يف معظم احلاالت تكون تكلفة
االعرتاف بعدم املعرفة وقول «ال �أعرف»
�أعلى بكثري من تكلفة التخمني باخلط�أ.
لن ُعد �إلى مثال العب كرة القدم الذي كان
على و�شك ت�سديد ركلة ترجيح من �ش�أنها
تغي نتيجة املباراة املهمة؛ ت�سديد
�أن ِّ

�أم �أنَّ ال�سعداء هم الذين ينجحون؟
 .3معرفة ذات َّية تخ�ضع للأحكام ال�شخ�ص َّية:
يق ُّل دور املعلومات يف هذه الفئة ويحاول
مما يعرف.
ال�شخ�ص �أن يبدو عارف ًا �أكرث َّ
يواج ُهها ال�سيا�سيون
ف ِّكر يف الأ�سئلة التي ِ
ورجال املال والأعمال .يف �أمريكا
يت�ساءلون :هل ِّ
نرخ�ص ال�سالح لتقليل
مع َّدالت اجلرمية �أم �أنَّ اجلرمية ناجتة عن
ترخي�ص ال�سالح؟ هل الأزمة االقت�صادية
ناجتة عن ج�شع البنوك �أم زادت جتاوزات
البنوك ب�سبب ال�ضغوط االقت�صادية؟
تتط َّلب �إجابات مثل هذه الأ�سئلة �إعمال
التفكري واالعتماد على احلد�س والتخمني.
ف�إذا كان من ال�صعب «معرفة» �سبب امل�شكلة
وطرق ح ِّلها فيما يتع َّلق بالأحداث التي وقعت
بالفعل؛ فكم هو �صعب �أن نتن َّب�أ مبا قد يحدث!

الكرة يف منت�صف املرمى ي�ضمن فر�ص ًا
ولكن ت�سديد
�أف�ضل لإحراز الهدف،
َّ
الكرة يف اجلانب الأمين �أو الأي�سر ال
يهدد �سمعة الالعب الذي �سينحاز �إلى
ِّ
وي�سدد الكرة يف �أحد
اخليار الأ�سلم
ِّ
طريف املرمى .وعندما نتظاهر مبعرفة
�أمر ما فنحن نفعل نف�س ال�شيء؛
نحمي �سمعتنا ونحفظ ماء الوجه بد ًال
من املغامرة وعمل ال�شيء ال�صحيح.
فال يرغب �أحد �أن يبدو غبي ًا ويعرتف
بجهله.

البو�صلة الأخالقيـــــة
هناك تف�سري �آخر العتقاد النا�س ب�أ َّنهم يعرفون الكثري� ،أو �أكرث من
غريهم على الأقل .يف داخل ِّ
يعب عن قيمه،
كل �إن�سان م� ِّؤ�شر �أخالقي ِّ
لكنَّ قوة هذا امل� ِّؤ�شر ود َّقته تتفاوت من �إن�سان �إلى �آخر .فك ُّل �إن�سان
يعرف  -على امل�ستوى النظري  -قيم احلق واخلري والعدل واجلمال،
ويف ِّرق ب�سهولة بني اخلط أ� وال�صواب .عندما نحدِّ د اجتاهاتنا يف احلياة؛
ري من ال�شمال،
ري من
ُ
الرتاجع ،و�أنَّ اليمني خ ٌ
كلُّنا نعرف �أنَّ التق ُّدم خ ٌ
ري من الهبوط .وكثريون م َّنا ي�أخذون االجتاه ال�صحيح،
و�أنَّ ال�صعود خ ٌ
اجتاهات وطرقٍ منحرفة .فلماذا يتخ َّلى ه�ؤالء
بينما ي�سري �آخرون يف
ٍ
عن بو�صلتهم الداخلية ويتجاهلون م� ِّؤ�شراتها الإيجاب َّية؟
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احلافز الذي يدفعنا �إلى التظاهر باملعرفة الوهمية
قوي جد ًا يف مثل هذه املواقف .وميكن لهذا احلافز
ٌّ
ري من النا�س ا�ستعداد ًا
�أن ِّ
يف�سر ملاذا ُيبدي عد ٌد كب ٌ
للتن ُّب�ؤ بامل�ستقبل؛ يتط َّلع اجلميع �إلى الأرباح التي
ترتتَّب على جمرد التن ُّب�ؤ .ف�إذا زعمت ب�أنَّ �أرباح
تداول الأوراق املالية يف ال�سوق �ستت�ضاعف ثالث
م َّرات العام القادم وحدث ذلك بالفعل ،ف�ست�صبح
خبري ًا عاملي ًا وبط ًال ويتذ َّكرك النا�س ويطلبون
ت�صدق تو ُّقعاتنا
م�شورتك على الدوام .يكفي �أن ِّ
م َّرة واحدة لكي نفوز .ولكن ميكن �أن نخطئ ع�شر
م َّرات من دون �أن ينتبه �أحد.

عندما يتع َّلق الأمر مب�سائل جدل َّية من النمط
َّ
اخلط الفا�صل بني
الثالث للمعرفة ،ف�إنَّ
ال�صحيح واخلط�أ ال يكون وا�ضح ًا متام ًا.
ففي �أمور مثل التح ُّكم بال�سالح �أو �إنتاج
املعدلة وراثي ًا ،ف�إ َّنه من ال�سهل
املواد الغذائية َّ
ن�ض َّل الطريق ونحن نحاول التع ُّرف �إلى
�أن ِ
امل�شكلة و�أ�سبابها احلقيقية .ميكن ملن يظ ُّنون
�أ َّنهم يعرفون� ،أن يتغا�ضوا عن م� ِّؤ�شرات
بو�صلتهم الأخالق َّية فتظهر لهم الأمور
وك�أ َّنها وا�ضحة .فحمل ال�سالح يف املدن التي
معدالت اجلرمية ح ٌّق م�شروع
ترتفع فيها َّ
املهجنة
لكي ندافع عن �أنف�سنا .والأغذية َّ

مطلوب ٌة �أي�ض ًا لزيادة الإنتاج وحماربة الفقر
ُّ
فاخلط الفا�صل بني
وال�سيطرة على الأ�سعار.
اخلط�أ وال�صواب ال يكون وا�ضح ًا ،بل وي�سهل
حتريكه ،فنتو َّقف عن حماولة البحث ملعرفة
املزيد ،ومنيل �إلى ت�صديق �أنف�سنا فرنكب
املوجة.
لن�أخذ ظاهرة االنتحار ،على �سبيل املثال،
وهذه ق�ض َّي ٌة نادر ًا ما تُط َرح لل ِّنقا�ش رغم
�أنَّ حاالت االنتحار يف �أمريكا و�صلت �إلى
 38000حالة �سنوي ًا ،لت�صبح �أكرث من
ِ�ضعف جرائم القتل .ويع ُّد االنتحار �أحد

�أهم ع�شرة �أ�سباب للوفاة يف ِّ
كل الفئات
العمرية تقريب ًا؛ ولأنَّ االنتحار م�س�ألة على
قد ٍر كب ٍري من احل�سا�سية ،فال �أحد يتناولها
ويطرح �أ�سبابها احلقيق َّية .لقد انخف�ضت
جرائم القتل يف املجتمع الأمريكي �إلى � َّ
أقل
من الن�صف خالل العقود اخلم�سة الأخرية.
كما انخف�ضت معدالت الوفيات ج َّراء حوادث
املرور بن�سبة الثلثني منذ عام  ،1970يف حني
معدالت االنتحار بني فئات ال�شباب
ت�ضاعفت َّ
مبعدل ثالث م َّرات خالل نف�س الفرتة .ومع
َّ
ذلك تبقى الأمور غام�ضة ،فال �أحد يدر�سها،
ومن يفعل يظنُّ �أ َّنه يعرف الإجابات.

م�شكــــلة البو�صلـــة
البحارة الذين كانوا يعتمدون على البو�صالت التقليدية يف توجيه
اكت�شف َّ
ال�سفن �أ َّنه كثري ًا ما تكون قراءات البو�صلة خاطئة فتنحرف ال�سفن عن م�سارها
تبي �أنَّ ال�سبب هو تزايد ا�ستخدام املعادن ،وبخا�صة احلديد
ال�صحيحَّ ،ثم َّ
مما ي�ؤ ِّثر على املجال املغناطي�سي ويعطي
يف �صناعة ال�سفن و�أجهزة الإبحارَّ ،
البحارة �إ َّال �أن باعدوا ما بني البو�صلة واملعادن
قراءات خاطئة .فما كان من َّ
امل�ؤ ِّثرة عليها .ف�إذا كان معدن ال�سفن ي ؤ� ِّثر على د َّقة م�سارها ،ف�إنَّ � َّأي خلل �أو
يغي من جوهر الإن�سان ومعدنه الأ�صيل �أي�ض ًا.
اهتزاز يف البو�صلة الأخالقية ِّ
فكلُّنا نواجه �أمواج احلياة و�أنواءها ،فنبطئ امل�سري� ،أو نبتعد قلي ًال عن طريقنا
ال�سويِّ  ،ولكنَّ �أخالقنا وطاقاتنا الإيجابية تعيدنا دائم ًا �إلى الطريق ال�صحيح
حتى ن�صل �إلى وجهتنا املبتغاة ونر�سو يف امليناء ال�صحيح.

مــا مـ�شكــلـتـك؟

�إذا كان الأمر يتط َّلب قدر ًا كبري ًا من ال�شجاعة
لالعرتاف ب�أ َّنك ال متتلك ك َّل الإجابات،
فتخ َّيل كم هو �صعب �أن تعرتف ب�أ َّنك ال تعرف
حتَّى ال�س�ؤال ال�صحيح! عندما ت�س�أل ال�س�ؤال
اخلط�أ ،ف�ستح�صل على الإجابة اخلط�أ .ف ِّكر
يف الظاهرة التي تريد درا�ستها؛ لتكن ظاهرة

التغي املناخي� ،أو تراجع التعليم
ال�سمنة� ،أو ُّ
العام يف �أمريكا .فهل ميكنك حتديد امل�شكلة
والتفكري يف ح ِّلها دون الت�أ ُّثر بو�سائل الإعالم
ِّ
بكل حت ُّيزاتها؟
ال ميتلك معظم النا�س الوقت �أو الرغبة للتفكري
اجلاد يف امل�شكالت الكربى؛ ونحن عاد ًة منيل
ري
�إلى ما يقوله الآخرون ،و�إذا كان لآرائهم ت�أث ٌ

�سلبي �أو �شدي ٌد علينا ،ف�إ َّننا نقدِّ م وجهة نظرنا
ٌّ
على وجهة نظرهم ،كما منيل �إلى الرتكيز على
اجلانب الذي يه ُّمنا من امل�شكلة.
يف م�س�ألة التعليم مث ًال ،ظهرت نظريات كثرية
�ضمن م�ساعي الواليات املتحدة لإ�صالح
منظومة التعليم العام ،و َّمت ح�صر بع�ض
الأ�سباب ومنها :حجم املدر�سة ،وارتفاع
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ِّ
ال�صف ،وعدم اال�ستقرار
عدد الطالب يف
الإداري ،ونق�ص التمويل ،و�ضعف مهارات
ودوافع املع ِّلمني .من امل�ؤ َّكد �أنَّ املع ِّلم الكفء
�أف�ضل من املع ِّلم غري الكفء .وقد �ضعف
�إقبال اخلريجني املتم ِّيزين على العمل
كمع ِّلمني بعدما زادت فر�ص و�أنواع الوظائف
�أمام الرجل واملر�أة على حدٍّ �سواء .ففي دول
مثل فنلندا و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية ،على

�سبيل املثال ،يت ُّم اختيار املع ِّلمني من بني �أف�ضل
اخل ِّريجني ،يف حني يكون املع ِّلمون يف املدار�س
الأمريكية من �أ�ضعف اخلريجني؛ فمن ال
يح�صلون على وظائف مرموقة يف امل� َّؤ�س�سات
املالية وال�شركات الكربى يقبلون بالأمر الواقع
ويعملون كمع ِّلمني .ومع ذلك ف�إنَّ تراجع
م�ستوى املع ِّلمني لي�س هو ال�سبب الوحيد� ،إذ
ت�شري الدرا�سات احلديثة �إلى �أنَّ ت�أثري كفاءة

املع ِّلم على �أداء الطالب قليل ن�سبي ًا مقارن ًة
مبجموعة �أخرى من العوامل مثل :مقدار ما
يتع َّلمه الأطفال من والديهم ،واجلهد الذي
يبذلونه يف املنزل ،وقدرة الوالدين على غر�س
حب العلم يف �أبنائهم .ف�إذا كانت هذه
قيم ِّ
العوامل التي تعتمد على املنزل غري موجودة،
�سيت�ضاعف اجلهد الذي يكون على املدار�س
�أن تبذله.

العودة إلى الجذور
يحتاج املرء �أن يف ِّكر جيد ًا يف �أ�صل امل�شكلة واكت�شاف جذورها حتى يحيط بها من جميع جوانبها ،ويتم َّكن من �إيجاد و�سيلة جديدة حل ِّلها.

فلماذا ال ينجح الكثريون يف هذا؟
َّربا لأ َّننا عندما نحاول التع ُّرف �إلى امل�شكلة نر ِّكز دائم ًا على الأ�سباب الأكرث و�ضوح ًا .ومن ال�صعب
حتديد ما �إذا كان هذا ال�سلوك مكت�سب ًا �أم �أ َّنه يتع َّلق بال�سلوك الإن�ساين الفطري .يف املا�ضي كانت
معرفة ما �إذا كانت ثمرات التوت على ال�شجرة �صاحلة للأكل �أم ال؛ م�س�ألة حياة �أو موت بالن�سبة
�إلى �إن�سان ذلك الزمان .ومل يختلف الأمر كثري ًا يف زماننا ،فكثري ًا ما يبدو ال�سبب املبا�شر منطقي ًا
يف �أذهاننا.
تع ُّد امل�شكالت الكربى التي ته ُّم املجتمعات مثل ارتفاع معدَّالت اجلرمية ِّ
وتف�شي الأمرا�ض
املُعدية و�ضعف الإرادة ،على �سبيل املثال� ،أكرث تعقيد ًا ،لأنَّ �أ�سبابها اجلذر َّية غري قريبة
للأذهان �أو وا�ضحة مبا يكفي لنالحظها .ولذلك ننفق مليارات
الدوالرات على عالج الأعرا�ض بد ًال من معاجلة
الأمرا�ض .فال جنني �سوى الأ�سى عندما نكت�شف �أنَّ
امل�شكالت ما زالت قائمة.

م�شكلة الفقر واملجاعــــات
ال ننكر �أنَّ الكالم �أ�سهل من الفعل� .إذا نظرنا �إلى م�شكلتي
الفقر واملجاعة ،على �سبيل املثال ،ما �أ�سبابهما؟ اجلواب
ال�سطحي هو عدم توافر املال والغذاء ،لذلك ميكنك القول
«نظري ًا» ب�أ َّنه ميكننا الق�ضاء على الفقر واملجاعات بنقل كميات
هائلة من الطعام وتوفري املال يف البالد الفقرية واملناطق
املنكوبة باملجاعات .وهذا وا�ضح لأ َّنه هو ما تفعله احلكومات
وهيئات الإغاثة على الدوام .ولكن ملاذا ال تزال نف�س امل�شكالت
قائمة ويف ذات املناطق دون غريها؟
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لقد �أدركنا مت� ِّأخرين �أنَّ امل�ساعدات االقت�صادية الدولية
َّ
ومنظمات الإغاثة ال ميكنها ح ُّل م�شكلة الفقر .حتَّى و�إن خل�صت
النوايا ومتتَّعت امل� َّؤ�س�سات الدولية بامل�صداقية .يجب �أن ت�أتي
احللول من الداخل �أو ًال و�أخري ًا .كما �أنَّ نق�ص الغذاء لي�س هو
ال�سبب اجلذري حلدوث املجاعات؛ فما اجلوع �إال عر�ض واحد
للمعاناة التي يعي�شها بع�ض النا�س يف بع�ض املناطق ب�سبب
عدم تو ُّفر ما يكفي من الغذاء .فكثري ًا ما تتو َّفر الأغذية وال
يت ُّم توزيعها ب�سبب الف�ساد� ،أو لإر�سالها �إلى املكان اخلط�أ� ،أو
ل�صعوبة توزيعها يف الوقت املنا�سب وقبل تلفها .يف حني �أنَّ � َّ
أقل
من  %30من �س َّكان العامل يعانون من اجلوع ،ف�إنَّ العامل مبجمله
يهدر �أكرث من  %30من غذائه .أ� َّما يف الواليات املتحدة فيهدر
الأمريكيون �أكرث من  %40من املواد الغذائية التي ي�شرتونها،

َّثم نت�ساءل َمل ترزح �أمريكا والأمريكيون حتت طائلة الديون؟
�أحيان ًا يكون �إدراك الأ�سباب اجلذرية للم�شكالت �أمر ًا مقلق ًا،
وربا هذا هو ال�سبب يف أ� َّننا كثري ًا ما نتج َّنب
بل وخميف ًا �أي�ض ًا؛ َّ
البحث عن الأ�سباب احلقيق َّية ملا يحدث حولنا .عندما يتع َّلق
الأمر مبع َّدالت انت�شار اجلرمية مث ًال؛ فمن ال�سهل �أن نتهم بع�ض
دوائر ال�شرطة بالف�ساد و�سوء الإدارة يف ال�سجون وت�شريعات حمل
الأ�سلحة النارية .ومن ال�صعب �أن نتح َّدث عن عدم �أهل َّية وكفاءة
الآباء يف تربية الأبناء� .إذا �أردنا مناق�شة ق�ض َّية انت�شار اجلرمية
املنطقي �أن نتح َّدث �أو ًال عن دور الآباء املح ِّبني يف
بحقٍّ  ،فمن
ِّ
توفري حياة �آمنة و�صح َّية وكرمية لأطفالهم .فعندما نتعامل مع
الأ�سباب اجلذر َّية للم�شكلة ف�سوف نعرف على الأقل أ� َّننا نواجه
جوهر امل�شكلة وال ن�ض ِّيع وقتنا يف التعا ُمل مع �أعرا�ضها.

ف ِّكـر كــالأطفـــال

لطفل يف هذا العمر
عندما يتع َّلق الأمر بتوليد الأفكار وطرح الأ�سئلة ،فمن املفيد �أن نف ِّكر بعقل َّية طفل يف الثامنة من عمره .ف ِّكر يف الأ�سئلة التي ميكن ٍ
�أن يطرحها؛ قد تكون الأ�سئلة ب�سيط ًة ،وقد تبدو يف الظاهر بعيد ًة عن امل�شكلة ،لكنَّ الأطفال يتمتَّعون بالف�ضول ال�شديد وال يعرفون التح ُّيز مثل الكبار.
ونظر ًا �إلى ق َّلة معرفة الأطفال يف هذه ال�سنِّ فال تكون لديهم �أفكا ٌر م�سبقة متنعهم من ر�ؤية الأ�شياء على حقيقتها .تع ُّد طريقة التفكري الطفول َّية هذه
ميزة كبرية عند حماولة ِّ
حل امل�شكالت لأنَّ الت�ص ُّورات امل�سبقة جتعلنا ن�ستبعد جمموعة كبرية من احللول املمكنة ،لأ َّنها تبدو غري حمتملة �أو غري
وربا لأنَّ هذه الأفكار مل َ
وربا لأ َّنها تبدو معقَّدة كما نظنُّ .
حتظ ب�إعجابنا �أو مل يج ِّربها �أح ٌد من قبلَّ ،
حم َّببة لنا بالقدر الكايف؛ َّ
ال يخاف الأطفال امل�شاركة ب�أفكارهم الأكرث جر أ� ًة وجنون ًا مع الآخرين .وما دام ميكنك حتديد الفرق بني الفكرة
اجل ِّيدة وال�س ِّيئة فلن ي�ضريك خو�ض جتربة الع�صف الذهني وطرح عدد كبري من الأفكار  -حتَّى
تلك التي تبدو غريبة  -و�سيكون ذلك مفيد ًا يف رحلة البحث عن ٍّ
حل للم�شكلة .ويعترب املفهوم
االقت�صادي «حر َّية اال�ستبعاد» ح ًّال مثالي ًا فيما يتع َّلق بتوليد الأفكار ِّ
حلل امل�شكالت؛ هل طرحت
فكرة �س ِّيئة؟ ال م�شكلة؛ ك ُّل ما عليك الآن هو عدم تطبيقها.
�ستحتاج دائم ًا �إلى فرز ِّ
تو�صلت �إليها وبذل اجلهد يف حتديد الأفكار ال�س ِّيئة
كل الأفكار التي َّ
من اجليدة .وميكنك اال�ستعانة بطريقة ف َّعالة هنا ،وهي االنتظار حتى تتخ َّمر الأفكار
وتن�ضج وحتيط بها من ِّ
كل جوانبها قبل البدء بتطبيقها .فعاد ًة ما تبدو الأفكار رائعة
التو�صل �إليها؛ ولذلك يجب �أ َّال ت�سارع �إلى تطبيق الأفكار اجلديدة قبل مرور ما
وقت ُّ
ال يق ُّل عن �أربع وع�شرين �ساعة على تواردها .و�ستنده�ش عندما ترى �أنَّ بع�ض الأفكار
يوم وليلة.
«الرائعة» قد �أ�صبحت عادية �أو غري ذات جدوى يف ٍ
وقد جتد �أنَّ فكرة واحدة فقط من بني ع�شرين فكرة ت�ستح ُّق التجربة والتطبيق،
ولك َّنك مل تكن لت�صل �إلى هذه الفكرة لو مل تكن م�ستعد ًا
تعب عن ِّ
كل ما يجول بخاطرك مثلما يفعل
لأن ِّ
الأطفال .فعندما يتع َّلق الأمر ِّ
بحل امل�شكالت
�ستكون حماولة توجيه طاقة «الطفل» الذي
بداخلك نحو التفكري يف الأمر ف َّعالة حق ًا،
وتذ َّكر �أنَّ هذه الرحلة تبد أ� دائم ًا بالتفكري
كالأطفال.
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كيف ُتق ِنع من يرف�ضون االقتنـــاع؟
َّربا تواجهك م�شكلة يف �إقناع الآخرين ب�أفكارك املختلفة والإبداعية لأ َّنهم يرف�ضون االقتناع
ِّ
بكل الأفكار «الغريبة».
بداي ًة �ضع يف اعتبارك �أنَّ ر�أي الطرف الآخر قد ال يكون مبني ًا على �أ�س�س واقع َّية ومنطق َّية ،بل
أ�س�س منطي ٍة وتقليدية .ولك َّنك ال ت�ستطيع
الت�صريح بذلك لأنَّ
على ر�ؤية �أيديولوج َّية� ،أو على � ٍ
َ
النا�س مييلون دائم ًا �إلى �إنكار االتهامات بفعل االنحيازات التي ال يرونها وال يدركون وجودها.
فنحن ُنعمِ ي �أنف�سنا عن احلقيقة الوا�ضحة �أمامنا لأ َّننا ال نرى االنحيازات التي حت ِّركنا،
والقادة والنا�س امللهمون فقط هم من ي�أمنون خطر الوقوع يف َ�شرك االنحياز.
8
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حلجتك؛
حجــة قو َّيــة يف النقا�ش ،ولن يتم َّكن من اال�ستماع َّ
فكــيـف ميكننـا �إذ ًا بنـاء َّ
فالرف�ض ُيقا َبل بالرف�ض ،والإيجاب ُيقا َبل
قادرة على تغيري طريقة تفكري؟
ً
بالإيجاب .ومن ال�صعب طبعا �إقناع �إن�سان
املهم هنا لي�س �أنا؛ بل �أنت!
ُّ u
غري م�ستعدٍّ للحوار.
�شخ�ص ب�أمر ما ،تذ َّكر
هممت ب�إقناع
ك َّلما
َ
ٍ
احلجة فقط ،و�أنَّ ر�أيه  uاحتفظ بغ�ضبك لنف�سك
�أ َّنك تعر�ض عليه
َّ
حجتُك واقع َّية ومنطق َّية �إذا خرجت عن طورك ومتاديت يف لغتك
هو املهم؛ قد تكون َّ
وحمكمة ،ولكن �إذا مل جتد �صدىً لدى املتل ِّقي وجتاوزت �أحد اخلطوط احلمراء ،فال تتوقعَّ
�أن ُيكتَب لك النجاح .التزم ِّ
بكل حدودك،
فلن ت�صل �إلى نتيجة.
وابت�سم دائم ًا ،وكن �صادق ًا وهادئ ًا ولطيف ًا
حجتك دامغة
 uال تتظاهر ب�أنَّ َّ
و�أنت تبحث عن ٍّ
حل حقيقي ،ال عن انت�صار
ً
َّ
�إذا طرحت ر�أي ًا مده�شا وزعمت �أنه البل�سم
�سريع.
ال�شايف واحل ُّل الأ َّول والأخري فلن يقبله
خ�ص ُمك ،وال ينبغي له �أن يفعل؛ ففي احلقيقة  uا�ست ِعن بالق�ص�ص
ال وجود ملثل هذا العالج الف َّعال الذي ي�شفي يع ُّد االعتماد على الق�ص�ص من �أقوى طرق
من ِّ
كل الأمرا�ض �إال يف قوامي�سنا نحن� .أ َّما الإقناع؛ من امل�ؤ َّكد �أنَّ االعرتاف ببع�ض
حجتك وجت ُّنب الغ�ضب �أمو ٌر مه َّم ٌة،
الآخرون فلهم حلولهم وطروحاتهم ،فهم الق�صور يف َّ
ً
دائم ًا ينظرون  -وهذا �ضروري � -إلى ِّ
كل ولكن �إن �أردت حقا �إقناع �شخ�ص ال يريد �أن
ي�سمع ،فعليك ب�سرد الق�ص�ص والوقائع دون
�شيء من زواياهم.
�إيغال �أو افتعال.
 uاالعرتاف بق َّوة موقف خ�صمك

�شخ�ص بفكرة ما،
�إذا كنت حتاول �إقناع
ٍ
فما الذي يدفعك �إلى �إ�ضفاء م�صداق َّية على
حجته؟
َّ
من امل�ؤ َّكد �أنَّ ِّ
حجة قيمتها بال �شك؛ ولذلك
لكل َّ
ميكنك �أن تتع َّلم منها وت�ستخدمها يف تعزيز
حجتك .قد يبدو هذا غري معقول لأ َّنك بذلت
َّ
حجتك ،ولكن
جمهود ًا م�ضني ًا يف �صياغة َّ
تذ َّكر �أ َّننا ال نعجز عن �إدراك عدم قدرتنا
على ر�ؤية الأمور الوا�ضحة يف بع�ض الأحيان.
عالوة على ذلك ،ف�إنَّ �شعور خ�صمك ب�أ َّنك
ي�شجعه على امل�شاركة
حجته لن ِّ
قد جتاهلت َّ

بالق�صة هنا الطرائف والنوادر التي
ال نعني
َّ
ال تعر�ض �سوى جانب واحد من ال�صورة.
الق�صة امل�ؤ ِّثرة هي التي تعر�ض ال�صورة
َّ
الكاملة ،والتي تنطوي على تفا�صيل و�أرقام
وتواريخ و�شواهد و�أد َّلة .من دون البيانات
والتفا�صيل من ال�صعب �أن ت ِّ
الق�صة
ُوظف َّ
الق�صة اجل ِّيدة
يف عملية الإقناع .تت�ض َّمن َّ
�أي�ض ًا �إطار ًا زمني ًا لإظهار درجة من الثبات
�أو التغيري على �شكل �سل�سلة متعاقبة من
تو�ضح الأ�سباب التي ت�ؤ ِّدي
الأحداث التي ِّ
�إلى حالة مع َّينة والعواقب التي قد تنجم
عن ذلك

الوجـه الآخـر لالن�سحـاب
ال يزال ل�صدى كلمات «ون�ستون ت�شر�شل»« :ال ت�ست�سلموا �أبد ًا مهما حدث ،وال تتنازلوا
عن �أيِّ �شي ٍء كرب �أم �صغر» �أث ٌر كب ٌري يف النفو�س؛ هذه الكلمات قالها «ت�شر�شل» يف
خطابه يف �أثناء احتدام احلرب العاملية الثانية.
والر�سالة هنا وا�ضحة ،وهي �أنَّ الهزمية قد تكون خيار ًا ولكنَّ اال�ست�سالم لي�س كذلك.
فالإن�سان ميكن �أن ميوت منت�صر ًا ،أ� َّما االنهزامي فال يفوز �أبد ًا! فال�صمود قد يكون
مكلف ًا وينطوي على مغامرات ،وتكاليفه مرتفعة ،وعدم الي�أ�س ٌ
يعب عن �شجاعة،
�سلوك ِّ
�أما االن�سحاب فهو ت�ص ُّر ٌف جبان .كلُّنا ن�ؤمن بهذا وال ميكن �أن نف ِّكر بغريه!
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التفكري بطريقة خمتلفة
�أحيان ًا يكون االن�سحاب �أو الرتاجع عم ًال تكتيكي ًا وقرار ًا
ا�سرتاتيجي ًا لتقليل اخل�سائر اليوم ،واالنت�صار غد ًا .فقد يكون
لالن�سحاب جانبه امل�شرق �أحيان ًا �إذا ما َّمت بطريقة �صحيحة ،ويف
الوقت ال�صحيح.
ربا �أ َّنك ق�ضيت وقت ًا طوي ًال يف طريقك خالل وظيفتك �أو درا�ستك
َّ
�أو م�شروعك التجاري �أو ن�شاطك التط ُّوعي �أو يف ممار�ستك
وربا كان م�شروع ًا طاملا حلمت به وعملت جاهد ًا
لريا�ض ٍة ماَّ .
وربا مل تعد تتذ َّكر ما الذي دفعك من البداية �إلى
لتحقيقهَّ ،
ال�سري يف هذا الطريق .ولكن ميكنك �أن ترى يف حلظات ال�صدق
مع النف�س �أنَّ الأمور ال ت�سري كما ينبغي؛ فلماذا �إذ ًا مل تن�سحِ ب
من هذه التجربة غري املوفَّقة؟
هناك ثالثة �أ�سباب متنعك من الرتاجع �أو حتَّى التفكري
باالن�سحاب:
� .1أ َّنك ق�ضيت عمرك ك َّله ت�ستمع �إلى ن�صائح وخطابات مثل
خطاب «ت�شر�شل» ب�أنَّ االن�سحاب هو دليل الف�شل.
� .2ضغوط اجلهود ال�سابقة و»التكاليف الغارقة»� :أي الوقت واملال
واجلهد املبذول يف م�شروعك �أو قرارك غري املوفَّق والتي ال
ميكن ا�ستعادتها .كلُّنا ندرك �أ َّننا عندما نبذل جهد ًا ون�ستثمر
ما ًال يف عمل ما ي�صبح من ال�صعوبة مبكان �أن نتخ َّلى عنه
بب�ساطة ،وهذه هي مع�ضلة التكاليف الغارقة.
 .3الرتكيز على التكاليف امللمو�سة وعدم االهتمام بتكلفة الفر�ص
البديلة .وتتلخَّ �ص فكرة تكلفة الفر�صة البديلة يف حقيقة
�أ َّنه مع ِّ
كل دوالر تنفقه �أو جهد فكري تبذله يف حتقيق �أمر
ت�ضحي بدوالر �أو مك�سب �آخر كان
ما ،ف�أنت يف نف�س الوقت ِّ
من املمكن �أن تك�سبه من طريق �آخر� .إ َّال أ� َّنه ي�سهل ح�ساب
التكاليف امللمو�سة عاد ًة وي�صعب ح�ساب تكلفة الفر�صة
البديلة؛ ف�إذا كنت ترغب يف ا�ستكمال درا�ستك واحل�صول
على ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،ف�أنت تعرف �أنَّ ذلك
�سيك ِّلفك عامني من عمرك وثمانني �ألف دوالر ،وال�س�ؤال هنا
هو :ما الذي كان ميكنك �أن تفعله يف هذين العامني بهذا
املبلغ �إذا مل ت�ستكمل درا�ستك؟
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كتب مشابهة:

الرتاجع واالن�سحاب من التجارب غري املوفَّقة هو يف احلقيقة جوهر
التفكري بطريقة خمتلفة؛ و�إذا كانت كلمة ان�سحاب تخيفك فدعنا
ن�ستخدم تعبري «التخ ِّلي عن» بد ًال منها.
ْ
 التخ ِّلي عن الأفكار وامل�س َّلمات التقليدية التي ت�ؤ ِّرقنا. التخ ِّلي عن اخلوف من قبول اجلديد والرتحيب مبا ال نعرفه.واملتكررة التي تدفعنا �إلى ت�سديد
 التخ ِّلي عن العادات املت�شابهةِّ
الكرة يف اجلانب الأمين �أو الأي�سر من املرمى بد ًال من املنت�صف،
رغم معرفتنا �أنَّ فر�ص �إحراز الهدف �أكرب عند اخلروج على
امل�ألوف والت�سديد يف قلب الهدف.
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Outliers

�سجل رقم ًا
ون�ستون ت�شر�شل نف�سه؛ ورغم ن�صيحته ال�شهريةَّ ،
قيا�سي ًا يف االن�سحابات والرتاجعات يف مواقفه املختلفة عرب تاريخه
ثم ا�ستقال،
ال�سيا�سي .فقد ا�ستقال من حزبه وانتقل �إلى حزب �آخرَّ ،
ثم ان�سحب نهائي ًا من احلكومة .وعندما عاد �إلى معرتك احلياة
َّ
ان�ضم �إليها ،وعندما
ال�سيا�سية ان�سحب مرة ثانية من الأحزاب التي
َّ
يتم�سك
مل يكن ين�سحب كانت تت ُّم الإطاحة به ،ولكنَّه كان �أي�ض ًا َّ
مبواقفه ويدافع عنها حتَّى يف �أحلك الأوقات .وقد كان يع�شق الكالم،
ويطيل اخلطابات ،وقد ن�صحه كثريون ب�أن يخت�صر خطاباته ويق ِّلل
يغي منطه وال �سلوكه .ويرى امل�ؤرخ «جون كيغان»
مواجهاته� ،إال �أ َّنه مل ِّ
�أنَّ كرثة الإخفاقات واالن�سحابات من التجارب غري املوفَّقة هي التي
�ساعدت «ت�شر�شل» على ال�صمود يف املواقف ال�صعبة؛ فقد �ساعدته
التجربة واخلربة على معرفة ما الذي ي�ستح ُّق الت�ضحية ،وما الذي
ال ي�ستحقُّ.
حل ِّ
احلقيقة �أ َّنه لي�ست هناك ع�ص ًا �سحري ٌة مت ِّكننا من ِّ
كل امل�شكالت
ومواجهة ِّ
كل املواقف بنف�س القدر من الق َّوة والذكاء واجلر�أة،
وحتقيق نف�س النجاح؛ فك ُّل ما قمنا به يف هذا الكتاب هو حماولة لأن
نتع َّلم كيف نف ِّكر بطريقة خمتلفة .قد تكون الطرق املختلفة واجلديدة
ولكن الطرق ال�سهلة مزدحمة ،وهي �أي�ض ًا ال تخلو من
وعرة و�صعبةَّ ،
املنزلقات وال ت�ضمن النجاح .والآن ..ها هو دورك قد حان .ف ِّكر
و�سدد يف منت�صف الهدف ،ولو مل َّرة واحدة فقط.
بطريقة خمتلفة ِّ
فاحلياة �سل�سلة من التجارب املتوا�صلة ،والإبداع والتم ُّيز هو �أن نعي�ش
ِّ
بكل امتالءاتها واحتماالتها.
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