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ثوان...
في
ٍ

 uاخليال :ويتط َّلب االندماج والقدرة على الت� ُّصور.
 uالإبداع :ويتط َّلب الت�أهب والتجريب ملواجهة التحدِّ يات.
 uاالبتكار :ويتط َّلب الرتكيز و�إعادة الهيكلة لتوليد حلول
فريدة.
 uاملبادرة :وتتط َّلب املثابرة والقدرة على �إلهام الآخرين.
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�سلوك َّيات دورة االبتكار

يال ﻮدة ﻓﻌﻠﻴﺎً
خل ﻣﻮﺟ
ا ﻏري
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تعب ك ُّل مرحلة منها عن فعل
تنق�سم دورة االبتكار �إلى مراحل ِّ
واحد و�سلوك واحد ،وهي ت�شمل:
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االهتمام باملعرفة ،وتل ُّم ِ�س دورِها
مع
ت�صاعدِ
ُ
ِ
امل�ستقبل،
وا�ست�شراف
املجتمعات
رقي
ِ
ِ
ِ
ِّ
املحوري يف ِّ
ً
ِّ
وحر�صا م َّنا على مواكب ِة كل ما هو جدي ٌد يف
َ
ت�شمل �أعدادنا هذا
عا ِمل املعرفةِ ،فقد ر�أينا �أن
امل�ستقبل ،حيث
جماالت قراء ِة
كتب يف
ال�شهرثالثة ٍ
ِ
ِ
طروحات
م َّر َد
بحوث
نتاج
ٍ
ٍ
َ
تتم َّيزُ ب�أنها ُ
وجتارب علم َّي ٍة وتطبيق َّيةٍ ،ولي�ست ُ َ
جتارب فرد َّيةٍ.
نظر َّي ٍة �أو
َ
كتابنا الأول بعنوان« :اال�ست�شراف اخلارق :فن وعلم قراءة امل�ستقبل» ت�أليف
ٍّ
كل من فيليب تيتلوك ،ودان جاردنر .وهو نتاج ممار�سة ميدانية ُع ِر َفت با�سم
«م�شروع التنب�ؤات الدقيقة» �شارك فيها �آالف املتطوعني الختبار مدى قدرة
ثم ا�ست�شراف امل�ستقبل وا�ستح�ضاره
الإن�سان على تو ُّقع ما ميكن �أن يقع ،ومن َّ
َ
اال�ست�شراف اجل ِّي َد ال
ب�سرعة .يعر�ض الكتاب ر�ؤي ًةجديدةً ،وي�ؤكد على �أنَّ
برجميات متقدمة �أو طرقٍ �سحر َّيةٍ ،بل هوعمل َّي ٌة ممنهج ٌة
يتط َّل ُب ا�ستخدام
ٍ
عدة ،وو�ضع االحتماالت ،والعمل
تقوم على جمع الأدلة واملعلومات من م�صاد َر َّ
يف فريق ،واالعرتاف بالأخطاء� -إن حدثتُ -ث َّم تعديل خطة العمل .ولهذا
ف�إنَّ الكتاب يعر�ض طريق ًة وا�ضح ًة وف َّعال ًة لتطوير �أ�ساليبنا يف اال�ست�شراف
امل�ستقبلي يف مناحي احلياة كافة.
� َّأما الكتاب الثاين فهو« :املبادئ ال�سبعة للزواج الناجح :دليل عملي للعالقات
الزوجية الإيجابية» ت�أليف الدكتور جون جومتان ،واخلبرية نان �سيلفر،
ويعر�ض فيه الكاتبان خال�صة درا�سات �أكادميية وميدانية ،وخربات عملية
وا�ست�شارية يف التعامل مع الأزواج ،ومالحظة العوامل التي تدفع زواجهم �إلى
النجاح �أو الف�شل،كما ي�سوق عدد ًا من املبادئ واال�سرتاتيجيات للتعامل مع
أ�س�س م�شرتكة بني الزوجني
أر�ض و� ٍ
اخلالفات الزوجية بفاعلية ،وكيفية �إيجاد � ٍ
للو�صول �إلى م�ستوى �أعلى من املودة وال�سعادة العائلية.
�أما الكتاب الثالث فهو للدكتورة «تينا �سيليج» الأ�ستاذة يف جامعة «�ستانفورد»
َي العا َمل» ،وهو من الكتب القليلة يف
«حرر �أفكا َرك و َد ْع َها ُتغ ِّ ُ
وهو بعنوانِّ :
وتطرح ر�ؤي ًة جريئ ًة تُ�ساعدنا على �إطالق روح
منحى عمل ّي ًا،
االبتكار التي ت�أخذ
ُ
ً
تعريفات مركز ًة ملفاهيم اخليال،
ريادة الأعمال لدينا .فبعد �أن ُت َقدِّ ُم امل�ؤلفة
ٍ
والإبداع ،واالبتكار ،والريادة ،تو�ضح كيف ي�ؤ ِّثر ك ٌّل منها يف املراحل الأخرى.
طوات وا�ضح ًة ال�ستثمار اخليال ،وتوليد الأفكار ،واالبتكار ،وت�ؤكد
ثم ُت َقدِّ ُم ُخ ٍ
على �أنَّ االبتكار  -وهو املرحلة الثالثة يف �سل�سلة الإبداع – هو م�صدر الريادة؛
فكما �أنَّ االبتكار يتبع الإبداع ،ف�إن الريادة تنبع من دوافع ابتكار َّية داخل َّية،
وهذه �إ�ضافة علمية مل تطرحها كتب االبتكار من قبل.
ولأننا نحتاج �إلى مهارات عملية و�شخ�صية عديدة ملواكبة التغريات املت�سارعة
يف كل مناحي احلياة ،ومن َث َّم التغلب على التحديات اليومية ،واغتنام
الفر�ص الريادية واال�ست�شرافية ،ف�إنَّ من يقر�أ �أعداد «كتاب يف دقائق» بتعمق
ودقيق بني كتا َب ْي «اال�ست�شراف
رفيع
هذا ال�شهر ،ف�سي�شعر بوجود ٍ
ٍ
خيط ٍ
و»حرر �أفكارك»�،إذ ميكننا توظيف دورة االبتكار مبراحلها الأربع
اخلارق»ِّ ،
أ�س�س ا�ست�شراف َّي ٍة ورياد َّي ٍة يرتقي بها
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ومِ ن َث َّم بنا ُء � ٍ
املجتمع الناجح.

اتفق العلماء واخلرباء والباحثون واملبادرون م�ؤخر ًا على �أن
اخليال يقود �إلى الإبداع الذي يقود بدوره �إلى االبتكار .وما
نريد �أن ُن�ضيفه يف جمال الإبداع الإن�ساين هو �أن احلافز
نحو االبتكار ،يدفع املبادرين �إلى و�ضع �أفكارهم وت�صوراتهم
ومواهبهم مو�ضع التطبيق .وانطالق ًا من هذه الر�ؤية ف�إن روح
املبادرة ال تقت�صر على بدء امل�شروعات وت�أ�سي�س ال�شركات،
بل ت�شمل اكت�ساب املعارف واملهارات وال�سلوك َّيات التي ُ َت ِّكننا
من حتويل م�شكالتنا �إلى فر�ص ،وتوظيف املوارد املتاحة وو�ضع
كل طاقاتنا وقدراتنا مو�ضع التطبيق .ومن ثمُ ،ي�صبح االبتكار
�ضرورة ب�شرية ميكن َت َعلُّمها ويجب تعليمها.

با
امل ﺑﺘﻜﺎر ﻹ ل ا
ﻫ ﻲ ا ﺳ ﺘ ﺨ ﺪ ا م ا ﻻ ﺧ ﻴﺎ
ﺼﻴ ﺐ
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اخليال :حالة اندماج

حوا�سنا :فمن املمكن �أن ن�سمع من دون �أن ُنن�صت،
النظر �إلى ال�شيء مل َّدة ق�صرية ال يعني بال�ضرورة ر�ؤيته .وميكن لهذا �أن ينطبق على كل ِّ
ونلم�س من دون �أن ن�شعر ،ونرى من دون �أن نب�صر.

االندماج :حالة ا�ستك�شاف

اخليال :ت�ص ُّور

ت�ساعدك القدرة على ت� ُّصور جميع التفا�صيل التي تعمل على حتقيق �أهدافك.
وهي من املتطلبات الأ�سا�سية للخيال .غري �أننا كثري ًا ما نتو َّقف عن �إطالق
َّ
نتخطى مرحلة الطفولة،
العنان خليالنا ك َّلما تقدم بنا العمر .فبعد �أن
نتو َّقف عن رواية الق�ص�ص اخليال َّية التي نحيك تفا�صيلها ب�أنف�سنا ،ونقر�أ
بد ًال من ذلك ق�ص�ص ًا من وحي خيال الآخرين.
اجلامح هو ُ
منط حياتنا الذي ي�ض ُّج باال�ستعجال يف ِّ
كل �شيء.
يكبح خيا َلنا
ما ُ
َ
َ
اخليال لي�س حكر ًا على الأطفال؛ �إذ يجب �أن ن�ستخدم خيالنا لت� ُّصور
�إال �أنَّ
توهج ًا وقدر ًة على
م�شهد عام حلياتنا .وك َّلما زادت خ�صوب ُة خيالنا ،زاد ُّ
ُ
ن�ستهلك
ت� ُّصور امل�سارات املتاحة لنا .وحني يكون خيا ُلنا حمدود ًا ،ف إ� َّننا
�أنف�سنا بالتفكري الزائد كما ُ
ري من الأ�شخا�ص هذه الأ َّيام.
يفعل الكث ُ
بالذكر �أنَّ ت� ُّصور امل� َّؤ�س�سات واملنظمات للم�ستقبل الذي ي�ؤهِّ لها
اجلدي ُر
ِ
أهمية عن ت� ُّصور الأفراد لهذا امل�ستقبل.
للبقاء يف عامل دائم التغيري ال يق ُّل � ِّ

"

يتطلَّب تخ ُّيل �شاطئ البحر خيا ًال وا�سع ًا .بينما
يتطلَّب ر�سم �صورة للمحيط حالة من الإبداع� .أ َّما
تعب عن
التو�صل �إلى �أ�سلوب جديد اللتقاط �صورة ِّ
ُّ
جمال الأمواج ،فهو ابتكار.
».

"

التعلق من �أول نظرة هو حالة نادرة يف
جميع جماالت احلياة .ف�أنت بحاجة �إلى
توطيد عالقتك بالأ�شخا�ص �أو الأ�شياء
كي يزيد �شغفك بها واندماجك معها،
ومن َّثم ف�إ َّنك لن ت�صبح �شخ�ص ًا ناجح ًا
�إال �إذا اهتممت بعمل َّية اال�ستك�شاف.
و�أ�سا�س اال�ستك�شاف هو الف�ضول .فك َّلما
كنت ف�ضولي ًا �أكرث ،زادت رغبتك يف
االندماج يف جتارب جديدة .و�أف�ضل
طريقة لإ�شباع ف�ضولك الفطري هي طرح
الأ�سئلة بد ًال من تق ُّبل ِّ
كل ما ت�سمعه� ،أو
�إنكار ِّ
كل ما ي�ستع�صي عليك فهمه .ولذا
من املهم �أن ت�س�أل وتت�ساءل حول ِّ
كل �شيء.

من حيث املبد�أ ،ف�إن االندماج هو اخلطوة
الأولى التي مت ِّكنك من تخ ُّيل ما �سيحدث،
فهو يتط َّلب االنغما�س التام ،وعدم االكتفاء
بامل�شاهدة عن بعد .يك�شف لنا االنغما�س
والف�ضول عن ر�ؤى ثاقبة وفر�ص خف َّية ،ف�إذا
معي واتخاذ
كنت ت�سعى �إلى حتديد هدف َّ
خطوات لتحقيقه؛ فاخلطوة الأولى هي
االندماج التام يف هذا الهدف ،حتى تتاح لك
خو�ض تلك التجربة بكل تفا�صيلها،
فر�ص َة ِ
والتعرف �إلى الأمناط املفيدة ،واكت�شاف
الفر�ص املتاحة .فاالندماج هو املفتاح الذي
ميكن �أن يفتح الأبواب املغلقة.
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حدودنا من ُ�صنع �أيدينا
ح�صل «فيليب �سانتو�س» ،الأ�ستاذ يف
«الكل َّية الفرن�سية للدرا�سات العليا يف �إدارة
الأعمال «�إن�سيد» على الدكتوراه من جامعة
«�ستانفورد» .وقد ر َّكز يف م�شروعه للتخرج على
الأ�ساليب التي حتدد بها م� َّؤ�س�سات الأعمال
جماالت �أن�شطتها .وو�صف الكيف َّية التي تق ِّيد
بها هذه احلدود الفر�ص التي ت�ستطيع ك ُّل
م� َّؤ�س�سة التع ُّرف �إليها .فمثلما هو احلال مع
الأ�شخا�ص العاديني ،ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات
متييز الفر�ص التي ال تن�سجم مع احلدود
الزائفة التي تر�سمها لأن�شطتها .فمث ًال ،لو
حددت ن�شاطها ب�أنها
�أن �شركة «جوجل» َّ

م َّرد ُم ِّرك بحث يف الإنرتنت فح�سب ،ملا
ُ َ
ابتكرت ال�س َّيارات ذات َّية القيادة على الإطالق.
�أنت امل�س�ؤول عن احلدود التي تر�سمها لنف�سك
فتقل�ص امل�ساحات املتاحة لك للتميز والإبداع،
والتي تنح�صر بر�ؤيتك التي تك ِّونها عن نف�سك.
فال�صورة التي تر�سمها لنف�سك� ،سواء �أكانت
�صغرية �أم كبرية ،هي التي حتدِّ د ما ت�ستطيع
من�صة
�إجنا َزه ،فاخليال هو الذي ي�ش ِّيد لك َّ
االنطالق يف رحلتك .ومن خالل ت� ُّصورك لوجهتك،
ت�ستطيع �أن تكت�شف طريق �أو طرق امل�ستقبل.
املن�صة التي
يتخذ ك ٌّل م َّنا قراره بنف�سه حول َّ
يريد �أن يقف عليها ويلعب دوره يف احلياة

من خاللها� ،سواء �أكان هذا الدور �سلبي ًا
�أم �إيجابي ًا .ومن وجهة نظر بع�ضنا ،تتم َّثل
املن�صة يف عائالتهم .ومن وجهة نظر
هذه َّ
املن�صة يف مدار�سهم �أو
�آخرين ،تتم َّثل هذه َّ
املن�صة بالن�سبة
م� َّؤ�س�ساتهم .وقد تتم َّثل هذه َّ
�إلى بع�ض النا�س يف املجتمع املح ِّلي ،بينما
تتم َّثل بالن�سبة �إلى فريق رابع يف العامل
ب�أ�سره .وتتيح لنا تلك املن�صات ر�ؤي َة العامل
ور�ؤية موقعنا فيه من منظور خمتلف .ويف � ِّأي
نغي ر�ؤيتنا حول موقعنا الذي
وقت ،ميكننا �أن ِّ
منار�س دورنا احلايل يف احلياة من خالله.

لنفرت�ض �أ َّنك ابتكرت نوع ًا جديد ًا متام ًا من احللوى .هنا �ستكون لك حر َّية
االختيار� :إذ ميكنك �أن تخبزَ كمي ًة ب�سيط ًة من تلك احللوى كي ت�ستمتع بها
�أنت وعائلتك فح�سب ،كما ميكنك �أن تخبز ك ِّمية �أكرب لتغليفها و�إهدائها �إلى
�أ�صدقائك ،وميكنك �أي�ض ًا �أن تبيعها يف �أحد الأ�سواق املحل َّية� ،أو تفتتح متجر ًا
احلي الذي ت�سكنه ،كما ميكنك �أن تن�شئ �سل�سل ًة من متاجر احللوى
للحلوى يف ِّ
وتو�سع
فاملن�صة
املحل َّية �أو العامل َّية،
َّ
َّ
اخلا�صة بك �ستت�سع وتتمدَّد مع انت�شارك ُّ
ت�أثريك وب�صمتك .ور�ؤيتك هي حجر الأ�سا�س ملا ت�ستطيع حتقيقه .ف�إذا كان
هد ُفك هو بناء متجر حلوى ناجح يف جمتمعك املح ِّلي ،ف�ستكون را�ضي ًا عن
النتائج� .أ َّما �إذا كان طموحك هو �إدارة م�شروع عاملي ل�صناعة احللوى ،فيجب
�أن ت�سعى وتنتهز الفر�ص التي جتع ُل حل َمك حقيق ًة.

الت�ص ُّور ال يكفي

ت� ُّصورك ملا ت�أمل �إجنازه لي�س كافي ًا ،بل قد يقود �إلى نتائج عك�سية فتحقيق
امل�ستقبل الذي تطمح �إليه ال يكون بتخ ُّيله فح�سب ،لأنه عليك �أي�ض ًا ر�ؤية
العقبات التي عليك ِّ
تخطيها خالل م�سريتك.
اكت�شف العاملان «هيذر باري كيب�س» الأ�ستاذ يف جامعة نيويورك ،و«جابرييل
�أوتينجن» الأ�ستاذ يف جامعة هامربج� ،أنَّ اال�ستغراق الكامل واجلموح
باخليال حول امل�ستقبل املن�شود ي�ؤدِّي فعلي ًا �إلى ِّ
تدن م�ستوى الأداء ،وقد
�أثبتت جتارب هذين الباحثني �أنَّ ت� ُّصور وتخ ُّيل نتائج ُمبهرة قد يخ ِّف�ض
الطاقة الإن�سانية املبذولة على امل�ستويني اجل�سدي والنف�سي ،وبالتايل ي�ؤدِّي
�إلى انتفاء الدوافع التي ت�سهم يف حتقيق الأهداف املن�شودة .ولذلك� ،أ�شاروا
�إلى �أنَّ ت� ُّصور النتائج املن�شودة ال َّبد �أن يقرتن بتوافر املتط َّلبات الالزمة
لتحقيقها ،فهما �أمران حموريان لتكثيف الطاقة الالزمة لتحقيق النجاح،
فال ُيعقل �أن تبقى �شخ�ص ًا حامل ًا فح�سب ،بل عليك �أن حتمل �أحالمك
الواقع َّية ،و�أن تفهم وتفعل كل ما هو مطلوب منك لتحقيق تلك الأحالم.
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جوهر اخليال

�إذا كان الهدف الذي ت�سعى �إليه ي�ستح ُّق العناء ،فيجب �أن تبد�أ َّ
خطتك بت�أطري ر�ؤية وا�ضحة
متكنك من حتقيقه .كما يجب ربط هذه الر�ؤية بتجاربك وخرباتك .هذا هو جوهر اخليال،
فمن خالل قدرتك على االندماج يف هذا العامل �ستتم َّكن من ر�ؤية العقبات والفر�صُ ،ث َّم
ت� ُّصور الطريقة التي �ستتعامل بها معها .جميع املجازفات واملغامرات تبد�أ باخليال ،الذي
ي�ؤدِّي بدوره �إلى املرحلة التالية من دورة االبتكار� ،أال وهي :الإبداع .ويف هذه املرحلة ،يجب
�أن ت�ستخدم خيالك ملواجهة التحدِّ يات التي وقع عليها اختيارك.

الإبداع :ت�أهب وجتريب

"

«الرتكيز على �أداء مه َّمة واحدة
لفرتة طويلة ي�ؤ ِّدي �إلى �إنتاج َّية
�أعلى و�إبداع �أعظم»

"

�أ�سا�س الإبداع هو اال�ستفادة من حم ِّفزاتك
يف التعامل مع الفر�ص املتاحة لكُ ،ثم �إجراء
التجارب حتى ت�صل �إلى ِّ
احلل املنا�سب .وملَّا كان
الإبداع يعتمد على اخليال ،ف�ستبقى �أهدافك
حم�ض خيال ما مل يكن لديك احلافز للتجريب
وابتكار �أ�ساليب �إبداع َّية للو�صول �إليها .لقد
و�ضع «دانييل بنك» م�ؤلف كتاب «احلافز» ثالثة
�أ�س�س للتحفيز ،وهي :اال�ستقالل ،والإتقان،
والإ�صرار على حتقيق الهدف.
ـامـك،
اال�سـتـقـالل يـعـنـي حـر َّية اخـتيـارك ملـه ِّ
وللـكـيـف ـ َّية الـتــي تـنـجز بـهـا هـذه املـهـام،

وللأ�شخا�ص الذين تعمل معهم على �إجنازها،
�أ َّما الإتقان فيكمن يف قدرتك على النجاح يف
�أداء امله َّمات التي ت�ش ِّكل بالن�سبة �إليك حتدِّ ي ًا
كبري ًا  -ولكن لي�س �إلى احلدِّ الذي يجعلها �سبب ًا
لإحباطك .و�أخري ًا ،هناك الإ�صرار على حتقيق
الهدف الذي يتيح للمرء الفر�صة للعمل على
�شيء ي�شعر ب�أه ِّميته بالن�سبة �إليه.
يتل َّقى معظم النا�س ر�سائل مبا�شرة وغري
مبا�شرة حول املتو َّقع منهم� ،إذ ي�ستيقظ �أحدنا
يوم ًا ما ليف ِّكر ملي ًا يف م�ساره املهني ،ويدرك �أ َّنه
ٍ
حلم غريه ،ال
طوال الفرتة املا�ضية كان يالحق َ

حلم ًا يخ�صه .امل�شكلة يف اتباع خطط الآخرين
هي �أ َّنها ال تخلق � َّأي حافز لدينا .يف حني �أنَّ
هذا احلافز هو ما ميل�ؤنا باحلما�س ويدفعنا
�إلى الأمام وي�ساعدنا على التح ِّلي باملرونة حني
تتع َّقد الأمور.

العميل هو �أنت

ل�سنوات طوالُ ،ك َّنا نذ ِّكر الطالب ب�أ َّنهم هم العمالء� .أو�ضحنا لهم �أ َّنهم الآن وبعد ق�ضائهم
ٍ
�أعوام ًا و�أعوام ًا يف حماولة �إر�ضاء مع ِّلميهم و�آبائهم وممتحنيهم قد حان الوقت كي يتخذ كلٌّ
اخلا�صة حول ما يريد احل�صول عليه من خالل جتربته الدرا�س َّية ،ويف �إطار
منهم قراراته
َّ
اخلا�صة ،معتمد ًا يف ذلك على ميوله واهتماماته.
حياته َّ
ومن الطبيعي �أن تكون لهذه القرارات نتائج وعواقب .غري �أن حت ُّمل م�س�ؤوليتها يقع على عاتقهم
وحدهم .فلو �أرادوا ق�ضاء وقتهم ك ِّله يف العمل على م�شروع ال عالقة له مبناهجهم الدرا�س َّية،
مع �أنه يعني لهم الكثري ،فليفعلوا ذلك .قد ُي�سفر الأمر عن �ضعف درجاتهم يف االختبارات،
�إال �أنَّ القرار ب�أيديهم ولي�س ب�أيدينا .فعلى ِّ
كل فرد م َّنا �أن يتع َّلم الغو�ص يف حم ِّفزاته الداخل َّية،
وعدم االكتفاء باالنقياد خلف املح ِّفزات اخلارجية ،كالأ�شياء التي يطالبه بها الآخرون.
در�س الباحثون العالقة املتبادلة بني احلوافز الداخل َّية واخلارج َّية،
فاكت�شفوا �أنَّ احلوافز الداخلية تنبع من دوافعنا ال�شخ�ص َّية التي حتثنا
على حتقيق �أهداف بعينهاِّ ،
بغ�ض النظر ع َّما يف ِّكر فيه الآخرون.
�أ َّما احلوافز اخلارج َّية فتنبع من رغبتنا يف �إثبات �أنف�سنا للآخرين
واحل�صول على املكاف�آت والتقدير منهم ،واكت�شفوا �أي�ض ًا �أن املح ِّفزات
الداخل َّية واخلارج َّية ي�ؤ ِّثر ك ٌّل منهما يف الآخر ب�شكل يثري الده�شة.

تخ�ص�ص له
حني ينجز
ٌ
�شخ�ص ما مه َّمته بنجاح ،من الطبيعي �أن َّ
مكاف�آت ماد َّية و�أخرى معنوية� .إال �أنَّ �أف�ضل و�سيلة لالرتقاء بجودة العمل،
وم�ساعدة الآخرين على حتقيق املزيد من النجاح على امل�ستوى املادي،
هي م�ساعدتهم يف الرتكيز على املغزى من �أعمالهم ،والآثار املرت ِّتبة على
هذه الأعمال ،بد ًال من الرتكيز على املكاف�آت املاد َّية.
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اخرت العد�سة التي تنا�سبك
ميلك ك ٌّل م َّنا احل ِّرية يف اختيار الطريقة التي يتعامل بها مع ِّ
كل جزء من تفا�صيل حياته.
ت�أ َّمل ال�ضوء الأبي�ض ،الذي تت�ش َّكل منه جميع �ألوان الطيف الأخرى .فك َّلما ا�ستخدمت نوع ًا
خمتلف ًا من العد�سات ،ر�أيت �ألوان ًا خمتلفة .والقرار يعود �إليك يف اختيار العد�سة التي �ستنظر
أطياف مك ِّونة ِّ
من خاللها .كذلك الأمر حني ُمن ُّر ب�أيِّ جتربة ،فهناك � ٌ
لكل عاطفة �إن�سانية قد
تل ُّم بنا .ويعود القرار �إلى ك ٍّل م َّنا يف اختيار التفا�صيل التي �سنوليها اهتمامنا ،وامل�شاعر التي
نريد �أن نعي�شها .فلو �س�ألنا جمموعة متن ِّوعة من الأ�شخا�ص الذين م ُّروا بنف�س التجربة عن
ر�أيهم فيها ،لوجدنا ردود ًا متنوعة تعتمد على الطريقة التي اختارها ك ٌّل منهم لر�ؤية العامل.
نتحدث هنا عن «العامل» أل َّننا جميع ًا م�س�ؤولون عن اختيار نوع العد�سة التي ن�ستخدمها،
َّ
�ستتك�شف لنا فر�ص وحتدِّ يات جديدة .فلو
فحني ن�ستخدم �أنواع ًا خمتلفة من العد�سات،
بعيون تر ِّكز على الأ�ساليب التي مت ِّكننا من مواجهة التحدِّ يات التي تقابلنا،
نظرنا �إلى العامل ٍ
ً
ف�سنتم َّكن من التغلُّب عليها� .أ َّما لو جعلتك عد�ستك تبدو وك أ� َّنك �ضح َّية ،فهذا �إذا هو دورك
يف احلياة .تذ َّكر �أنَّ ك َّل م�شكلة �أو عقبة هي يف احلقيقة فر�صة .وك َّلما زاد حجم امل�شكلة،
أ�سلوب ب َّناء هو قرارنا نحن ولي�س �سوانا.
زاد حجم الفر�صة ،فالتعامل مع امل�شكالت ب� ٍ

التجريب قبل التنفيذ

يكمن جوهر الإبداع يف ا�ستخدام خيالك يف مواجهة التحدِّيات ،واال�ستفادة
من حم ِّفزاتك و�أنت تبد�أ عملية التجريب .ففي الواقع ،نحن جميع ًا نعي�ش يف
حالة جتارب ،فك َّلما حتدَّثنا مع الآخرين ،ن�ستمع لردودهمَّ ،ثم نعدِّل ونعيد
�صياغة كالمنا بنا ًء على تلك الردود .وك َّلما ج َّربنا منتج ًا جديد ًا ،متحورت
جتربتنا حول تقييم هذا املنتج والت�أ ُّكد من �أ َّنه يل ِّبي احتياجاتنا .وك َّلما ج َّربنا
�صنف ًا جديد ًا من الطعام ،ف�إ َّننا جنر ِّبه للت أ� ُّكد من �أنَّ مذاقه يروق لنا.
ولكن بد ًال من التعويل على غرائزنا وحدها يف عملية التجريب ،ميكننا �أن
ن�ستوعب هذه العمل َّية ِّ
ومنح�صها .وك َّلما
بكل تفا�صيلها ،و�أن نح ِّقق فيها ِّ
ب�شكل �أعمق يف التجارب التي جنريها ،جمعنا ك َّم ًا �أكرب من البيانات
ف َّكرنا ٍ
واملعطيات ،ف�ستزيد قدرتنا على تنظيم وتقومي النتائج التي ح�صدناها.

يُعترب التفكري العميق الذي تنطوي عليه عمل َّية
التجريب من ال�سمات الأ�سا�سية للإبداع .فهو
يتيح لك االنتقال �إلى مرحلة ما بعد اخليال� ،أي
مرحلة ما بعد ت� ُّصور االحتماالت املمكنة ،كي ت�صل
�إلى مرحلة الإبداع ،والتي تبد�أ يف �إطارها عمل َّية
التو�صل �إلى حلول ،فالتجريب يزيح ال�ستار عن
ُّ
ثروة من البدائل لتقييمها بو�صفها خيارات ممكنة.
ينخرط ال ُ
أطفال يف عمل َّية التجريب بالفطرة
�أثناء ا�ستك�شافهم للعامل من حولهم .وميكننا
احلفاظ على هذه القدرة ال�ستخدامها كبالغني
من خالل �صقلنا لـمهاراتنا يف «النمذجة» .ابتكر
هذا التعبري «�ألربتو �سافويا» الذي �أم�ضى �سنوات
يف قيادة فرق تطوير املنتجات لدى �شركات
التكنولوجيا املتط ِّورة .الحظ «�سافويا» �أنَّ الغالبية
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العظمى من النا�س ينبهرون ب�أفكارهم ،ويغرقون
يف تفا�صيلها ،ويك ِّر�سون لها الكثري من الوقت
واملال قبل �أن يتع َّرفوا �إلى مدى تق ُّبل النا�س لها.
وقد ع َّرف عمل َّية النمذجة ب�أ َّنها عمل َّية «التجريب
قبل التنفيذ»� ،أي عمل َّية �صنع منوذج �أ َّويل للمنتج
للت�أ ُّكد من جدوى �إنتاجه من الأ�سا�س .فنحن
نفرت�ض يف �إطار عمل َّية النمذجة �أ َّننا ل�سنا على
�صواب ،وبالتايل ال نت�ص َّرف بثقة �شديدة ،و� َّإنا
بحذر ،وننخرط يف جتريب فر�ض َّياتنا قبل �أن
ن�شرع يف التنفيذ.
يعتقد معظم النا�س �أنَّ قيمة عمل َّية النمذجة تتم َّثل
يف �صنع ع ِّينات من ال�شيء الذي ينوون �إنتاجه
فح�سب� .إال �أنَّ هذه «النماذج الأول َّية» تتيح لنا،
املتغية
يف الواقع ،فر�صة اختبار عوامل التجربة ِّ

كاحلجم ،والوزن� ،إ�ضافة �إلى جتربة امل�ستخدم
الك ِّلية للمنتج ،واملواقع الإلكرتون َّية املعرو�ض عليها،
واخلدمات ذات ال�صلة .ت�ص َّمم النماذج الأ َّولية،
�أي�ض ًا ،للإجابة عن �أ�سئلة مثل« :هل ن�ستطيع �أن
ن�ضيف هذا املنتج �إلى قائمة منتجاتنا؟» ،و ُتعترب
عمل َّية النمذجة م�س َّودة قبل التنفيذ ،وخريطة
تخربنا �إن ك َّنا ن�سلك امل�سار ال�صحيح �أم ال.
تنبع �أه ِّمية النمذجة �أي�ض ًا من �أنَّ �إجراء التجارب
ال�سريعة ال يتط َّلب قدر ًا كبري ًا من التحفيز،
بل يكفي االلتزام الب�سيط بالفكرة لإخ�ضاعها
للتجريب والتح ُّقق من مدى جناحها .ف�ض ًال عن
�أن معظم الأفكار اجلديدة عر�ضة للإخفاق ،مما
يحتم علينا االنخراط يف عمل َّية التجريب مب ِّكر ًا
للت�أ ُّكد من جدوى هذه الأفكار.

"

"

«االنطالق من بداية دورة االبتكار عرب االندماج وت�ص ُّور ما قد يحدث (اخليال) ،يجعلك حتدِّ د حمفِّزاتك،
تتو�صل �إلى حلول (الإبداع)»
فتلج�أ �إلى التجريب حتى
َّ

حلقة مت�سل�سلة

يعتمد �إيجاد احللول الإبداع َّية للم�سائل امل�ستع�صية على وجود احلافز لديك
ملعاجلتها ،لأنه ي�ؤدِّي بنا �إلى االنخراط يف عمل َّية التجريب خالل رحلة البحث عن
نتو�صل �إلى النتائج ،ف�إ َّنها توفر لنا البيانات واملعلومات التي
حلول ف َّعالة .وحني َّ
ٍ
ُّ
تبث احلما�س يف حم ِّفزاتك من جديد.
يطلق على هذه العمل َّية «احللقة املت�سل�سلة املرتابطة»؛ حيث تقودنا �إلى حوافز
التجريب ،والتي تقودنا بدورها �إلى املزيد من الدافعية والتجريب ،وبهذه الطريقة
تنمو بذور الإلهام لتتح َّول �إلى �شجرة تطرح ثمارها يف هيئة الأفكار الإبداع َّية.

االبتكار بالرتكيز و�إعادة الهيكلة

يعتمد االبتكار على اخليال (�أي االندماج والت� ُّصور) ،وعلى الإبداع (�أي حتفيز الذات والتجريب) ،ومن َّثم االبتكار (�أي الرتكيز و�إعادة
الهيكلة) ،بهدف الو�صول �إلى �أفكار ا�ستثنائ َّية.

الرتكيز

ي�شري «التعجيل» �إلى ميل املرء لإجناز مه َّمة ما� ،أو
على الأقل ،بدء العمل عليها يف �أ�سرع وقت ممكن،
رغم علمه �أنَّ بذل املزيد من اجلهد �سيعود عليه
بنتائج �أف�ضل .فالأمر ي�شري يف الأ�سا�س �إلى
االهتمام بالأ�شياء التي حت ِّقق �أرباح ًا ق�صرية
املدى على الرغم من حتقيقها لقيمة متد ِّنية على
املدى الطويل.
يقع معظمنا يف هذا َ
ال�ش َرك ،حني نتخذ قرارات
تعود علينا ب�أرباح ق�صرية املدى على ح�ساب
النجاحات طويلة املدى� ،إال �أنَّ الهدف طويل

املدى يتط َّلب تكري�س قدر هائل من اجلهد لتحديده
والرتكيز على حتقيقه دون �إهمال �أو ا�ست�سهال،
فقد يكون لديك من احلوافز ما يكفي لإجراء
بع�ض التجارب ال�سريعة الختبار مدى جناح
�أفكارك ،ولكن ما مل حتافظ على م�ستوى تركيزك،
ف�إنَّ النتائج طويلة املدى لن تتح َّقق مطلق ًا.
يف الواقع ،يتط َّلب حتقيق الهدف �أكرث بكثري من
احلوافز والتجريب ،فرغم �أن هذين العن�صرين
�ضروريني� ،إال �إ َّنهما لي�سا كافيني .ف�إذا نويت �إن�شاء
م� َّؤ�س�سة ،ف�إ َّنك قد ت�ضع َّ
خطة العمل على عجل.

�إال �أنَّ تلك اخلطوة املبدئ َّية يجب �أن ُتتبع بخطوة
تالية ،تك ِّر�س اهتمامك يف �إطارها للهدف املن�شود.
ورغم �أنَّ الأمر يبدو وا�ضح ًا ،ف�إنَّ معظم النا�س ال
ي�سريون على هذا النهج.
امل�شكلة التي يواجهها معظم النا�س هي �أ َّنهم
ميل�ؤون وقتهم بااللتزامات فال يجدون مت�سع ًا من
الوقت لأيِّ �إ�ضافات جديدة ،فهم م�شغولون بالأمور
التي يجب عليهم فعلها ،وال ي�ستطيعون تخ�صي�ص
كاف من الوقت لفعل الأ�شياء التي يريدون
قد ٍر ٍ
�إجنازها.

ال�ضاغطات
ف ِّكر لو �أنَّ حياتك مثل ال�ضاغط الذي يكب�س الكثري يف �صندوق �أو وعاء �صغري ،تكون
مملوءة ِّ
بكل توتُّرات التزاماتك وارتباطاتك .على �سبيل املثال :حني تبد�أ م�شروع ًا
ل هذا ال�ضاغط كلي ًا .ويف �أثناء اكت�سابك
جديد ًا ،ف�إنَّ حت ُّمل م�س�ؤول َّياته �سيم أ
مهام امل�شروع الأ�سا�س َّية� ،ست�ضط ُّر �إلى كب�س ال�ضاغط كي
للخربات الالزمة لأداء ِّ
ت�أخذ تلك املها ُّم م�ساح ًة �أقل.
فك ُّل م َّرة ت�أخذ على عاتقك فيها ارتباط ًا �أو التزام ًا جديد ًا ،تكون قد �أ�ضفت حم ًال جديد ًا �إلى
ال�ضاغط .ف�إذا كان هذا االلتزام يعتمد على املهارات واملوارد التي متتلكها بالفعل ،ف�سي�أخذ
م�ساح ًة � َّ
املهام املطلوبة ،تكب�س ال�ضاغط
أقل منذ البداية .وك ُّل م َّر ٍة تنتهي فيها من �إحدى ِّ
مما
ب�شكل �أكرب ،لأ َّنك تكون قد �أ�صبحت �أكرث فاعل َّية يف �أداء هذه امله َّمة م َّرة بعد �أخرىَّ ،
ٍ
ً
يو ِّفر لك م�ساحة �أكرب ملواجهة املزيد من التحدِّ يات.
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ولكن ،يف نهاية املطاف ،حني ميتلئ ال�ضاغط كلي ًا وي�صبح من ال�صعب �إ�ضافة �أيِّ �شيء جديد ،يكون الوقت قد حان لإخراج املحتويات امل�ضغوطة.
بع�ض حمتوياته والتخلُّ�ص منها .ثاني ًا :ميكنك تف ِوي�ض جزء من حمتوياته
هناك ثالث طرق للتعامل مع حمتويات ال�ضاغط املمتلئ� .أو ًال :ميكنك طرح ٍ
�إلى �أ�شخا�ص �آخرين ،لي�ضيفوه �إلى �ضاغطاتهم .ثالث ًا :ميكنك �أن تق ِّرر بقاء الأ�شياء امل�ضغوطة يف مكانها من دون ا�ستخراج �أو حترك .ولكن يف كل
الأحوال ،لن ت�ستطيع �ضغط املزيد.

ر ِّكز �أفكارك

من ال�ضروري �أن ننتبه �إلى ما نف ِّكر به ،فعقولنا ال
تتو َّقف عن التفكري .وعلى ك ٍّل م َّنا �أن يحدد الأ�شياء
التي ت�ستحوذ على تفكريه ،لأن انتباهنا و�أفكارنا
هما يف الواقع �أغلى �أر�صدتنا.
االنتباه هو االهتمام املر َّكز واملتع َّمد واملو�ضوعي،
واململوء بامل�شاعر والأفكار والعواطف التي ت�سيطر
علينا يف اللحظة الراهنة .ويف هذا الع�صر �سريع
الوترية ،يتط َّلب الأمر جهد ًا بالغ ًا كي حت ِّقق
هذا القدر من الرتكيز واالنتباه .فنحن ن�ؤدِّي
يف معظم الأوقات عدَّة مهام يف � ٍآن واحد كما
نواجه مقاطعات وم�ش ِّتتات م�ستمرة ،فالر�سائل

�إعادة هيكلة و�صياغة عقلك

الإلكرتونية ،والر�سائل الق�صرية ،واملكاملات
الهاتف َّية ،والتحديثات املتواترة ملواقع التوا�صل
االجتماعي ،وثرثرة الزمالء يف املكاتب املفتوحة،
ت�ش ِّتتنا وت� ِّشو�ش تركيزنا .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤ ِّثر
الكم والكيف.
ب�شكل كبري يف �إجنازنا من حيث ِّ
در�س «كليف ني�س»� ،أ�ستاذ االت�صال يف جامعة
�ستانفورد ،عواقب الرتكيز على عدَّة �أمور يف � ٍآن
واحد ،ليكت�شف �أنَّ الذين يعتقدون �أ َّنهم يجيدون
�أداء عدَّة مهام يف � ٍآن واحد يف�شلون يف �أداء تلك
املهام ،فك َّلما زاد عدد املهام التي ي�ؤدُّونها ،زادت
�أخطا�ؤهم ،ومن دون �أن يالحظوا تلك الأخطاء.

الإطارات الفكر َّية التي ن�ضعها لأنف�سنا ووجهات النظر التي نتب َّناها هي يف الواقع نتاج جتاربنا ال�سابقة وظروفنا احلالية وحالتنا الذهن َّية.
وبا�ستيعابنا لهذه الفكرة� ،سنتم َّكن من ا�ستبدال بع�ض �أطرنا بفاعل َّية للك�شف عن نظرات ثاقبة ومه َّمة .قد ي�صعب ا�ستبدال بع�ض الأطر والأفكار
لكونها �شديدة الر�سوخ ،ومع ذلك ميكننا ا�ستبدالها ببذل قد ٍر من اجلهد .ومن خالل ا�ستبدالنا لأطرنا الذهنية ،نح�صد ثروة من الأفكار
فر�ص جديدة.
اجلديدة ،وك َّلما ا�ستبدلناها ٍ
ب�شكل �أعمق ،ح�صدنا �أفكار ًا �أكرث مت ُّيز ًا ،فعمل َّية �إعادة الهيكلة هي �أداة ف َّعالة للتع ُّرف �إلى ٍ

�أَ ِع ْد �صياغة �إدراكك
هناك ع َّدة �أ�ساليب لإعادة �صياغة نظرتك
�إلى العامل ،ومن �ضمن هذه الأ�ساليب �أن
تدر�س افرتا�ضاتك عن كثبَّ ،ثم ت�ش ِّكك فيها،
فمن خالل التع ُّمق يف بحث هذه االفرتا�ضات
والك�شف عنها ،ت�صبح م�ستعد ًا ملواجهتها.
وهناك �أ�سلوب �آخر لإعادة �صياغة �إدراكك،
وهو �أن تف ِّكر يف �أغرب احللول املمكنة مل�شكل ٍة
ما ،فـالأفـكـار الغريبة تـجـعل افتـرا�ضاتـك
تطفو على ال�سطح ،لأنها تغو�ص يف �أفكارك
ومعتقداتك التي تتع َّلق باحللول غري املنا�سبة.
فقد يبدو الأمر غريب ًا �أن تتناول احللوى على
الإفطار� ،أو ترتدي نف�س املالب�س يومي ًا� ،أو
تتط ُّفل كي حت�صل على تو�صيلة جمان َّية �إلى
العمل ،ولكن قد تقودك هذه االقرتاحات رغم
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غرابتها �إلى �أفكار جديدة للإفطار� ،أو �إلى
ابتكار مو�ضة َّ
جذابة جديدة ،وقد تو ِّلد لديك
�أفكار ًا جديدة حول طريقة الذهاب �إلى العمل.
فقد كان «�ستيف جوبز» يرتدي نف�س الزي
على الدوام ،رغم �أنه يغريه يومي ًا ،ومت اخرتاع
فكرة امل�شاركة يف الذهاب �إلى العمل من خالل
الركوب مع الآخرين.
ينظر ك ٌّل م َّنا �إلى العامل ا�ستناد ًا �إلى جمموعة
افرتا�ضات م�ستقاة من خرباته ال�سابقة
وحالته الذهن َّية احلالية .ومن خالل ت�شكيكنا
يف تلك االفرتا�ضات ،وتعاملنا مع التحدِّ يات
باعتبارها فر�ص ًا يجب ا�ستغاللها ،وا�ستعدادنا
لتغيري وجهات نظرنا ،ميكننا حترير �أفكارنا
االبتكار َّية والفريدة لتنطلق �إلى العامل.

روح املبادرة واملثابرة والإلهام
تعتمد املحاوالت االبتكارية ِّ
بكل �أنواعها على التح ِّلي بالتفاين ال�شديد .فلنت أ� َّمل عمل َّية بناء ناطحة �سحاب� ،أو
للعدو .يف البداية ،يكون ن�صب عينيك الو�صول �إلى هدفك فح�سب ،وك َّلما كان لديك دافع
امل�شاركة يف �سباقٍ ْ
�أكرب للو�صول �إلى ِّ
خط النهاية ،زاد ت�ش ُّبثك بهذا الهدف ،وزادت احتماالت حتقيقك له.
بخطوات �صغرية� ،ستتم َّكن من تعزيز ق َّوة التح ُّمل الذهنية
وكما هي احلال يف جميع املهارات ،حني تبد�أ
ٍ
تعب عن مثابرتك� ،أي قدرتك على موا�صلة
لديك .وقدرتك على اال�ستمرار بعد �أن يعجز وي�ست�سلم من حولكِّ ،
بهدف طويل املدى واال�ستمرار يف بذل اجلهد املطلوب لتحقيقه.
االهتمام ٍ
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اكت�شفت عاملة النف�س «�أجنيال دكوورث» �أنَّ مثابرة الإن�سان تتعزَّز حني
يتع َّلم �أنَّ الإخفاق وارتكاب الأخطاء هما جز�آن طبيعيان من عملية
التعلُّم ،و�أ َّنهما ال ينبغي �أن ي�ؤدِّيا �إلى اال�ست�سالم .ولذا ُتعترب املثابرة
م�ؤ�شر ًا قوي ًا على جناح املبادرة ،فك ُّل م�شروع جديد يواجه �صعوبة يف
البداية ،ويتط َّلب الأمر جهد ًا كبري ًا للحفاظ على ا�ستمراريته .ومن �ضمن
امل�ضي ُقدم ًا ِّ
و�شق الطريق نحو الهدف طويل
�سمات املثابرة؛ القدرة على ِّ
ً
املدى .ولتحقيق ذلك� ،ستحتاج �إلى ر�ؤية م�ستقبل َّية ودافعا لرتكيز وقتك
واهتمامك وتوظيفهما يف �سبيل حتقيق هدفك .وقد طرحت «دكوورث»
نظريتها اجلديدة يف كتاب جديد بعنوان «العزم» ،حيث اكت�شفت �أن
العزمية حتتاج دائم ًا �إلى �شغف ومثابرة وموهبة تتفاعل معهما ،لتكوين
خلطة ِ�س ِّرية عظيمة للنجاح.
هناك ٌ
منط �سائ ٌد لدى ه�ؤالء الذين يتحولون من االبتكار �إلى املبادرة،
خطوات كبري ًة بالقدر الذي يجعلها مت ِّثل حتدي ًا
فهم يعرفون كيف ْيخطون
ٍ
لهم ،وهي �أي�ض ًا خطوات �صغرية بالقدر الذي يجعلها ت�أخذهم ب�سهولة
نحو �أهدافهم ،وك َّلما كان املبادر �أكرث خربة ،زادت خطواته ات�ساع ًا،
وزاد حجم الإجنازات الناجتة عن هذه اخلطوات .فا�ستفادة املبادرين
مما تع َّلموه ،ومن املوارد التي جمعوها ،والثقة التي اكت�سبوها،
الناجحني َّ
للتو�سع يف �أهدافهم وجعلها تواكب قدراتهم.
تتيح لهم الفر�صة ُّ

�أهمية االختالف

للمثابرة �صو ٌر �شتى ،من بينها العمل اجلاد ،والتفاين ،والقدرة على دعم
�أفكارك يف مواجهة من ي�ش ِّككون فيها� ،إال �أنَّ املعار�ضة التي تواجهها
�أفكارك تعترب نعمة ومنحة ،لأنها متنحك الفر�صة الختبار مدى ق َّوة
قناعاتك ،فما مل تكن م�ستعد ًا للن�ضال من �أجل �أفكارك منذ البداية ،فلن
�صحة
تتم َّكن من حمايتها حني تواجه حتدِّ ٍ
يات �أ�صعب .فلو مت االتفاق على َّ
�أفكارك بداي ًة ،فلن ت�ستطيع اختبار مدى ق َّوة �إميانك بها ،ولن تعرف هل
مت�سكك بها ون�ضالك يف �سبيلها نابع من داخلك �أم يتم بطلب من �أجل
ُّ
الآخرين .ي ُد ُّل �سعيك �إلى تق ُّبل اجلميع لأفكارك �أي�ض ًا على �أنَّ قدراتك ال
تتمدَّد بالقدر الكايف� ،أو �أ َّنك ال ت�سعى لتل ِّقي نقد مو�ضوعي لهذه الأفكار.

"

«معظم الذين حقَّقوا �إجنازات عظيمة واجهوا
�أ�شخا�ص ًا عار�ضوا �أفكارهم ،لكنهم حتلَّوا باملثابرة،
فتم�سكوا ب�أهدافهم»
َّ

"

الإلهام ِق َّ�ص ٌة ُتروى

تتط َّلب الإجنازات العظيمة مزيج ًا من الأفراد ممن يتفانون من �أجل
جناح م�شروعاتهم .ف�إذا عزمت على حتقيق �إجنا ٍز عظيم ،فابحث عن
طرق تعمق بها ت�أثريك ،من خالل �إقناع الآخرين باالن�ضمام �إلى فريقك،
ومتويل م�شروعك ،وا�ستخدام منتجاتك ،ون�شر �أفكارك .وهناك عدَّة
مناذج ت�ساعدك على �إلهام الآخرين كي ي�صبحوا من �أن�صارك ،وين�شروا
�أفكارك.
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امل َع ّززون

�أول من حتدث عن ِّ
«املعززين» هما« :ليز ويزمان» و«جريج مكوين» ،وتناولوا
فيه �أولئك الذين ِّ
يعززون �إبداع َّية و�إنتاج َّية م� َّؤ�س�ساتهم .ه�ؤالء يجذبون املواهب
ب�إيجاد بيئة عمل حت ِّفز الآخرين على بذل ق�صارى جهدهم و�إظهار �أف�ضل
تو�سع خم ِّيلة
ما عندهم ،وهم يح ِّققون ذلك بتوفري التحدِّ يات اجلريئة التي ِّ
مما يخلق ثقافة عمل قوامها املناق�شات الب َّناءة ،ويجعل َّ
َّ
موظفي
موظفيهمَّ ،
امل� َّؤ�س�سة املتم ِّيزين ي�شعرون ب أ� َّنها ٌ
ملك لهم ،ومينحهم التقدير الذي ي�ستح ُّقونه،
في�ؤدي هذا املزيج من ال�سلوك َّيات �إلى رفع معنو َّيات َّ
املوظفني وحتفيزهم ،و ُيح ِّقق
قفز ًة َك ِّمية يف املخرجات والنتائج.
يبد�أ ِّ
«املعززون» عاد ًة يف جذب املوهوبني لالن�ضمام �إلى فريقهم ،ومن �أقوى
الو�سائل لتحقيق ذلك �أن تتلو على م�سامعهم ق�ص�ص ًا �ش ِّيقة ِّ
تلخ�ص ر�ؤيتك .مثل
هذه الق�ص�ص املُلهمة حت ِّفز الآخرين لالن�ضمام �إليك وت�أييد �أفكارك  -حتَّى و�إن
مل يكونوا قد تب َّنوا تلك الأفكار من قبل ،فمعظم النا�س ِّ
متعط�شون لتل ِّقي الإلهام
من خالل الق�ص�ص التحفيز َّية ،وهذا هو العن�صر �أو الرابط املحوري الذي ي�صل
بني املبادرة واخليال يف �إطار دورة االبتكار.
ق�ص�ص حتكيها .ف�إن كانت ق�صتك �ش ِّيقة،
وامل� َّؤ�س�سات مثل الأفراد ،لديها �أي�ض ًا
ٌ
ف�ستو ِّلد يف امل�ستمعني م�ساحات هائلة من الدعم واالهتمام .ف�إن مل تكن كذلك،
ف�إنَّ احتماالت جناحك يف حتقيق الهدف املن�شود تت�ضاءل .ولذا ،يجب �أن تتح َّلى
ق�صة �شركتك بالو�ضوح وال�شفافية فيما يتع َّلق بر�سالة �أعمالك والهدف منها،
َّ
َّ
وتو�صيل هذه املعلومات للآخرين بطريقة جذابة هو جوهر القيادة الف َّعالة.
وتف�سح الق�ص�ص امللهمة املجال للخيال لكل من ُي�صغي �إليها باهتمام .لذا ،يجب
ق�صتك على التفا�صيل الكافية جلذب اهتمام م�ستمعيك ،ومن دون
�أن تنطوي َّ
الإفراط يف التفا�صيل التي ت�ستنفدهم وال ترتك م�ساحة ملخ ِّيالتهم.
تكون بدايات الق�ص�ص يف العادة� ،ش ِّيقة وجذابة حتى ت�أ�سر م�شاعر اجلمهور.
ويتم َّثل عامل اجلذب هذا يف �س�ؤال ي�ستف ُّز عقولهم� ،أو مقوالت مقتب�سة� ،أو مزحة
ق�صة �إلى ُبنية �أ�سا�س َّية ،كاملنزل متام ًا .يجب
الق�صة .كما حتتاج ك ُّل َّ
متهِّد ل�سرد َّ
�أن يكون هدفك من الق�ص هو اال�ستحواذ على انتباه و�شغف جمهورك �أو ًال،
وقيادتهم عرب م�سار وا�ضح ي�ساعدهم على التح ُّرك ب�شكل �إيجابي ثاني ًا.
نب ال�سلوك َّيات التي جتعلها
وتذ َّكر �أنَّ �أفكارك لن تكون ذات ت�أثري ف َّعال ما مل تت َّ
مثمرة؛ ولن تنجح خطواتك العمل َّية ما مل تقرتن بالعقل َّية املنا�سبة ،فمن خالل
الربط بني �أفكارك و�أفعالك ،ت�ستطيع ح�صد الإجنازات الهائلة ب� ِّ
أقل الإمكانات
املتاحةِّ ،
بغ�ض النظر عن طبيعة هدفك.
بالنظر �إلى دورة االبتكار من هذا املنظور ،ميكنك �إدراك �أنَّ الذين يتب َّنون
الأفكار وال�سلوك َّيات املطلوبة هم �أنا�س ف َّعالون ،و�أنَّ الذين يتب َّنون اخلطوات
العمل َّية ال�ضرور َّية هم �أنا�س مبدعون ،فالفاعل َّية هي القدرة على �إجناز املهام،
�أ َّما االبتكار فيتيح لك توليد �أفكار متف ِّردة وناجحة ورائجة ومطلوبة .كل
واحدة من هاتني القدرتني �ضرور َّية على حدة ،ولك َّنها غري كافية � -إال عندما
يتم مزجها ودجمها بالثانية؛ حينها فقط يتمخ�ض االبتكار عن فاعلية وثمار
ومنتجات وحلول جديدة.
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