املزيج الإيجابي للذكاء الب�شري

ٍ
ثـوان...
في
ي�أتي النج ــاح احلقيق ــي كــنتيجة
حتميـ ــة ملعرفـ ــة وحتديد الأهداف
والعزمية على حتقيقها ،وت�شكـِّل
الدوافع والطاقة الإيجابية واملهارات
ركائز �أ�سا�سية للو�صول للنجاح .وال
�شك �أن احلفاظ على النجاح ال يقل
�أهمية من الو�صول �إليه ،وال يتحقق
ذلك �إال بالتطور امل�ستمر والتجديد البنـَّاء .كما ير�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل”؛ النهج الذي حقق النجاح لدبي وو�ضعها يف م�صاف �أهم مدن
العامل ،بقوله“ :النجاح احلقيقي ي�أتي بالإ�صرار وموا�صلة التطوير والتح�سني،
وعدم التوقف والي�أ�س ،لأن ذلك يعترب ف�ش ًال .فالتطوير الدائم هو ال�ضمان
الوحيد لتحقيق الأهداف والتقدم وخدمة الوطن واملواطنني” .ومن حكمة
القائد ن�ستقي مالمح و�صفة النجاح ال�سحرية والتي تتلخ�ص يف التغيري
الإيجابي ،والتوقيت الأمثل للتنفيذ ،والتن�شئة ال�صحيحة للأجيال القادمة.
ت�أتي ملخ�صات الدفعة التا�سعة ملبادرة “كتـ ـ ــاب يف دقائق” ،املبادرة التي
�أطلقتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم بهدف رفد امل�شهد الثقايف
ت�ص ُّب
ب�أهم و�أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية ،لتتناول ثالثة مو�ضوعات ُ
جميعها يف �سبيل �إنارة طريق النجاح من جوانب خمتلفة ،حيث ت�ستعر�ض
ملخ�صات الدفعة التا�سعة مكامن النجاح يف اختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ
اال�سرتاتيجيات واخلطط املو�ضوعة ،وتنظر �إلى ال�سعادة كو�سيلة ولي�ست غاية
فقط ،حيث تعترب �أن التغيري الإيجابي امل�صاحب لل�سعادة هو امل�ؤ�س�س لنجاح
ت�س ِّلط ال�ضوء على �أهمية التن�شئة االقت�صادية الناجحة للأبناء
م�ستدام ،فيما َ
منذ ال�صغر ،كركيزة لبناء م�ستقبل �أف�ضل.
ملخ�ص الكتـ ــاب الأول يف الدفع ـ ــة التا�سع ـ ـ ــة“ :التنفيذ هو اال�سرتاتيجية...
هكذا يحقق القادة �أعظم الإجنازات” للم�ؤلفة “لورا �ستاك” ،نذهب من
خالله يف رحلة �إلى عامل جديد يتحدث عن تغري دور التخطيط اال�سرتاتيجي
طويل الأمد ،الذي يعتربه الكثريون الآن عدو التنفيذ ،لأن االهتمام به فقط،
ي�أتي عادة على ح�ساب التطبيق.
يف ملخ�ص الكتاب الثاين “�شروط ال�سعادة ..خم�سة مفاتيح للتغيري الإيجابي
امل�ستدام” للم�ؤلف “�شون �أكور” ،نحلق نحو م�س�ألة ن�سعى لفهمها جميع ًا وهي
مفهوم ال�سعادة ،الذي هو �أمر ن�سبي بني الب�شر.
وامللخ�ص الثالث والأخري يف الدفعة التا�سعة “التن�شئة االقت�صادية للأبناء..
تنمية ذكاء الأجيال يف �إدارة الأموال والأعمال” ،ت�أليف كل من “ديف
رامزي” و“ريت�شيل كروز” ،ي�سلط ال�ضوء على �أمناط الآباء املختلفة يف
تربية الأبناء من املت�سلطني وغري املبالني� ،إ�ضافة �إلى املعتدلني بني النوعني،
وانعكا�س ذلك على الثقافة وال�سلوك االقت�صادي لدى الأبناء.
يف النهاية نتمنى �أن تنال ملخ�صات الدفعة التا�سعة ملبادرة “كتاب يف دقائق”
�إعجابكم ،وتنالوا منها عظيم الفائدة ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على حياتنا وحياة
�أبنائنا وخري ورفعة جمتمعنا.

جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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كث ًريا ما ُيـط َر ُح ال�س� ُؤال التايل� :أيها �أهم يا ترى؛
الذكاء العقلي� ،أم الذكاء العاطفي� ،أم الذكاء
زج هذه
االجتماعي؟ لتحقيق النجاح نحتاج �إلى َم ِ
الأمناط الثالثة من الذكاء ،حتى نتم َّكنَ من ر�ؤية العامل
من زوايا عديدة ،ومتكاملة ،ومتداخلة ،و�إيجابية.
وهكذا ..ميكننا �إعادة �صياغة ال�س�ؤال على النحو
التايل :كيف ميكننا �أن منزج خمتلف �أنواع الذكاء ،ثم
ن�صهرها يف بوتقة �إيجابية واحدة؟
تن� أش� ذكاءاتُنا املتعددة من واقعنا الذي ن�ش ِّكله  -نحن
 يف عقولنا .فقبل �أن ينتابنا �شعو ٌر ما جتاه العامل،نتوا�صل مع الآخرين ،وقبل �أن نبد�أ يف ِّ
َ
حل
وقبل �أن
م�س�أل ٍة �أو م�شكل ٍة معقدة ،يكون عقلنا بالفعل قد �صاغ
واقع ًا جديد ًا ب�ش�أن ما �إذا كان النجاح  -هنا  -ممكن ًا
�أم ال .هذا الواقع الذي �شكـَّله عقلـُنا ،هو ما ي�سمح لنا
بر�ؤية الفر�ص بد ًال من العقبات ،والبدائل اجلديدة
املتاحة وال�سبل املفتوحة ،بد ًال من احللول امل�ستحيلة،
والطرق امل�سدودة.

�شروط ال�سعادة
ال�سعاد ُة غاي ٌة �إن�ساني ٌة َع ِ�ص َّيـ ٌة على الفهم والإدراك.
هذه ال�صعوبة يف نيل ال�سعادة ،هي التي جتعلها ال
تتحقَّق �إال ب�شروطها .وهي قيمة �إن�سانية عظيمة
متاحة للجميع ،لكنها ال ت َُّ�س ِلم �أ�سرارها �إال ملن
ي�ستحقها ويحققها .هذه ال�شروط الطبيعية هي التي
جتعل �شخ�ص ًا ما ،يتخطـَّى ال�صعاب وينجح ،بينما
�شخ�ص �آخر مكب ًال بالي�أ�س ،وم�صاب ًا بالإحباط،
يبقى
ٌ
رغم �أنَّ ال�شخ�صني يعي�شان موقفني مت�شابهني متام ًا،
وي�شهدان  -فيما يبدو ظاهري ًا  -واقعا متماث ًال .لكن
احلقيقة هي �أنَّ ك ًال منهما قد �صنع لنف�سه واقع ًا
خمتلف ًا عن الآخر.

بع�ض النا�س ي�صنعون واقعهم ،ثم يعي�شونه ،وك�أن
النجاح واقع ًا
ال�سعادة يف متناولهم ،في�صبح
ُ
موازي ًا ،وفع ًال حياتي ًا طبيعي ًا ،رغم �أنهم يواجهون
نف�س ال�صعاب ،والعوائق ،التي يواجهها الآخرون.
وبع�ض النا�س ي�ص َنعهم واقعهم ،حتى لتبدوا
ال�سعاد ُة لهم �أمر ًا بعيد املنال .فقد ثبت علمي ًا
ومعملي ًا� ،أنه من امل�ستحيل لأي �إن�سان حتقيق
ال�سعادة �أو النجاح ،وهو ال يرى ال�سعادة ،ومن ثم
النجاح �أمر ًا ممكن ًا .وبهذا املفهوم الذي ي�ؤكد -
مبا ال يدع جما ًال لل�شك � -أن ال�سعادة ت َُ�ص َّنع من
مكونات �أو “مادة خام” كامنة داخلنا ،وعندما
ن�ستوردُها من اخلارج ،يجب �أن يتم ذلك � -أي�ض ًا
 -ب�شروطها الطبيعية والإيجابية.

مهارات متتني العبقرية الإيجابية
املهارة الأولى:
اختيار الواقع ذي القيمة الأعلى:
حوا�سنا يف
من بني ِّ
الكم الهائل من املعلومات التي تتلقَّاها ُّ
كل ثانية ،على املرء �أن يختار ما يرى �أنه ي�ستحق اهتمامه
وتركيزه .يعتمد الأمر كلُّه على نوع املعلومات التي يختار
عقلك �أن يعاجلها .لذا� ،إذا كان واقعك اختيار ًا ف�إن �أهم
�س�ؤال هو :هل اخرتتَ الواقع واحلقائق التي �ست�ساعدك
على تقوية �أمناط ذكائك ،وا�ستثمار �إمكاناتك ،ومن ثم
توجيهك �إلى جناح �أكرب؟ ف�إذا كانت الإجابة بال ،فكيف
ميكنك الرتكيز على واقع يحمل قيمة �أف�ضل؟

العبقريــة الإيجابيـــة
هنا يربز دور العبقرية الإيجابية؛ �أي قدرة كل �إن�سان على
�أن ُي ِّ
�شكـل واق َعه اخلا�ص به ،والذي تكون فيه ال�سعادة �أمر ًا
ممكن ًا .فال�سبب الذي يجعل بع�ض النا�س يرون العا َ
مل بطريقة
الب�شر َي ال ُ
َ
ينقل العامل
العقل
خمتلفة عما يراه غريهم ،هو � َّأن
ِّ
اخلارجي مثل �آلة الت�صوير الرقمية الدقيقة والوا�ضحة ،بل
ويعيد
يف�سرها،
ُ
يتلقَّى املعلومات والبيانات ،ويعاجلها ،ثم ِّ
�إنتاجها با�ستمرار .ففي كل حلظة يز ِّودنا عاملنا مبعلومات
وبيانات ،يبذل عقلنا جهد ًا خمتلف ًا يف كل مرة ،ليك ِّون فهمه
َ
ويتو�ص َل
روابط منطقي ًة،
ليقيم
و�إدراكه اخلا�ص لها؛ فيجتهدَ ،
َّ
واملقدمات التي تلقَّاها
املعطيات
ا�ستنتاجات مبنيةٍ على
�إلى
ٍ
ِ
ِ
من العامل الذي يحيط به.
العقل الب�شري يختار دائم ًا ،ذلك النوع من املعلومات التي
ويوجه انتباهه �إليها� ،أو يطرحها جانب ًا ويتجاهلها.
يعاجلهاِّ ،
ثم ف�إن الواقع الذي نعي�شه هو دائم ًا اختيار� .أي �أن ما
ومن َّ
ونركزُ انتباهـَنا عليهِّ ،
نختا ُره ِّ
ي�شكل كيفي َة �إدراكِ نا لعاملِنا،
ا�ستخدام طاقاتـِنا يف
رينا له .وك َّلما �أح�سنت عقولـُنا
َ
وتف�س َ
فر�ص حتقيقنا
الرتكيز على الإيجابيات والفر�ص ،تعاظمت ُ
للنجاح ،ومن ثم �شعو ُرنا بال�سعادة.

ا�سرتاتيجيات معاجلة احلقائق لتح�سني الواقع:
اال�سرتاتيجية الأولى :تع َّرف على الواقع البديل
يجب �أن تدرك �أن هناك عدة ن�سخ من الواقع ،و�أن البديل هو �أن يظل عقلك يعيد �صياغة الواقع ال�سلبي مرار ًا
وتكرار ًا ،حتى بعدما يتغري العامل اخلارجي .ومن خالل تغيري احلقائق التي تختار �أن تُر ِّكزَ عليها ،ب�إمكانك �أن
توجه فكري يرى �أنَّ
حت�سن ا�ستجابتك لل�ضغوط يف جمال العمل مث ًال .فعلى �سبيل املثال :ميكنك من خالل تب ِّني ُّ
ِّ
ال�ضغوط تَد َفع �إلى حت�سني العمل� ،أن تق ِّلل الآثا َر ال�سلبي َة لل�ضغوط ،مثل الإح�سا�س بال�صداع و�آالم الظهر والإرهاق.
كتاب في دقائق

2

كل النا�س يعتقدون �أن نتائج ال�ضغوط هي
دائم ًا �ضارة ب�صحتنا وعملنا .ولكن �إذا
�أح�س َّنا التح ُّكم فيها ،ف�إنها ميكن �أن تكون
دافع ًا لتح�سني الأداء يف العمل ،ومن ثم
حت�سني م�ستوى ال�صحة العامة .ف�إذا ما
�أمكننا ا�ستخدام �أدوات العبقرية الإيجابية
يف تغيري طريقة �إدراكنا لل�ضغوط ،ف�سيكون
ب�إمكاننا ُ
أثريات ال�سلبي ِة لل�ضغوط
تقليل الت� ِ
على املخ واجل�سم؟ لقد �أثبتت الأبحاث
العلمية �أن ال�ضغوط ،حتى عندما تبلغ ذروتها
م�ستويات مرتفع ٍة ،حتقق �صالب ًة
وت�صل �إلى
ٍ
وعالقات �أعمق خارجياً،
ً
ذهني ًة داخليا،
ٍ
وهكذا نعي�ش وعي ًا �أعلى ،ومنظور ًا �أ�سمى،
أولويات �أو�ضح.
و� ٍ
حينما ت�شعر بال�ضغوط ،ف ِّكر يف �أنها ميكن
حت�سن فعل ّي ًا من �إنتاج َّيتك و�أدائك ،ثم
�أن ِّ
ف ِّكر فيما تعنيه ال�ضغوط التي مت ُّر بها كل
يوم .وعلى �أ َّية حال ،ف�أنت لن ت�شع َر ب� َّأي
�ضغوط حيال �أمر ال يعني لك �شيئ ًا .ف�أنت
مث ًال ،ت�شعر بال�ضغوط يف العمل لأ َّنك تهت ُّم
معان
ب�إعالة �أ�سرتك .كما تكون
لل�ضغوط ٍ
ِ
أهم و�أ�سمى عندما تعي�ش واقع ًا منبثق ًا من
� َّ
�إح�سا�سك بامل�س�ؤولية جتاه ذاتك ،وم�ؤ�س�ستك،
وجمتمعك .فال�ضغوط هنا ،ال تختلف عن
وجه وتُدا ُر بطرقٍ
الرافعات والإمكانات التي تـُ َّ
لتحقيق تف ُّو ِق م�ؤ�س�س ٍة ما� ،أو فو ِز
�إيجابي ٍة،
ِ
فريق يف لعب ٍة ما.
ٍ

اال�سرتاتيجية الثانية :عزز ر�ؤيتك باال�ست�شراف
نقطة اال�ست�شراف هي املو�ض ُع الذي يمُ َ
احلقائق التي
كنك من خالله مالحظ َة
ِ
ت�ستخدمها ل�صياغة واقعك .تُظهر ال ُ
ا�ست�شراف
القائم على نقطة
أبحاث �أنَّ الواق َع
ٍ
َ
واحد ٍة  -يف العمل وحده مثال  -يع ُّد واقع ًا حمدود ًا ومق َّيد ًا ،ومعيق ًا ،للتقدم والتط ُّور.
يح�سن من
فتنويع املنظور امل�ستخدَ م لتقييم اخليارات املتاحة �أمامك ،ميكن �أن ِّ
تو�سع بدورها من �آفاق ر�ؤيتك ،وت�ساعدك
قدرتك على ر�ؤية تفا�صيل جديدة وق ِّيمةِّ ،
نقاط ا�ست�شرافي ٍة
على الو�صول �إلى املزيد من الأفكار واحللول .ولذا ف�إن �إ�ضافة ٍ
لر�ؤيتك ،تُع ُّد �أمر ًا حموري ًا للعملية الإبداعية واالبتكار ،واكت�شاف الفر�ص الكامنة،
ُ
يت�شكل منه عاملُـك.
والتوا�صل بعمق �أكرب مع �أفراد فريق عملك ومع كل ما ُي�شكله� ،أو

ً
ُ
ُ
قيمة �أكرب
يحمل
واقع
اال�سرتاتيجية الثالثة:
البحث عن ٍ
بعد �أن �أدركت �أنَّ واقعك لي�س قا�ص ًرا على ر�ؤية واحدة ،وبعد �أن �أ�ضفت �إلى ر�ؤيتك
نقاط ًا ا�ست�شرافي ًة ،ميكنك �أن ت�سعى وراء الواقع الذي ي�ساعدك على حت ّقيق جناح
�أكرب .وعلى �أية حال ،ف�إنه ال يكفي �أن تدرك وجود �أكرث من منظور ميكنك �أن
ت�سقطها على العامل؛ فعليك �أي�ض ًا �أن تق ِّيمها بنجاح ،فتختار الأف�ضل من بينها.
�إنَّ تدريب عقلك على ر�ؤية جوانب �إيجابية �أكرث يف ِّ
�سيح�سن من مرونة
كل موقف،
ِّ
عقلك ،ويرفع قدرتك على اكت�شاف وتع ُّقب الواقع الذي يحمل قيمة �أكرب يف ِّ
كل
املواقف ال�شخ�صية واملهنية .ف�إذا كنت ت�شعر �أ َّنه ال وجود ل�سمات �إيجابية ميكن
واحد
ربطها بفريق عملك� ،أو م�ؤ�س�ستك� ،أو مكان عملك ،ف�إنَّ هذا ال يعني �سوى ٍ
من �أمرين� :إما �أن يكون عقلـُك قد �أخفق يف ر�ؤية تفا�صيل �أ�سا�سية� ،أو �أ َّنك بحاجة
�إلى �إدخال تغيريات جذرية على موقفك احلايل.
وك َّلما اجتهد عقلك يف ا�ستيعاب الواقع بتنويعاته املختلفة ،زادت قدرتك على
الإبداع ِّ
وحل امل�شكالت ،وتبلورت ر�ؤيتك للعامل ،و�سطعت بوجهة نظر ال يراها
�أح ٌد مثلك .فنحن بالإجمال ،ال ن�ستطيع َّ
حل امل�شكالت �إال �إذا مت َّك َّنا من ر�ؤيتها
�أ ً
وال� .إنَّ عقولنا م�ص َّممة لتبحث عن ال�سلبيات وتكت�شفها .وال�سبب يف هذا �أ َّنه
لكي يحافظ الإن�سانُ على حياته ،ف�إنَّ العقل البدائي يجب �أن ي�ستجيب للتهديدات
�أ�سرع مما ي�ستجيب للعواطف الإيجابية .ولهذا ،ف�إنَّ تدريب العقل على اكت�شاف
الدالئل الإيجابية يتط َّلب دائم ًا جهد ًا كبري ًا .فاالكت�شاف ال يكو ٌن متاح ًا على
ال�سواء ،فهو دائما من ن�صيب �أ�صحاب الر�ؤى اخلالقة والنظرات الرباقة.
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�إنَّ مفتاح التح ُّكم يف هذا التوازن هو ما يطلق عليه “مع َّدل
أهم واقع يحمل �أكرب
تو�صل الباحثون �إلى �أنَّ � َّ
الإيجابية” .لقد َّ
قيمة يف جمال العمل ،وخارج العمل �أي�ض ًا ،هو الواقع الذي
ينطوي على ثالث ا�ستجابات �إيجابية على الأقل ،يف مقابل
ا�ستجابة واحدة �سلبية .ي�ؤكد الباحثون �أنَّ الأ�شخا�ص الذين
يك ِّونون ثالث �أفكا ٍر �إيجابي ٍة ،يف مواجهة كل فكرة �سلبية ،هم
�أكرث تفا�ؤ ًال و�سعادة و�إح�سا�س ًا بالإجناز؛ (بينما اعتربت ن�سبة
 1:1م� ِّؤ�شر ًا على �أ َّنهم “مكتئبون”) .ف�إذا ا�ستمعت �إلى نب�أ
واحد �سلبي ،فعليك �أن حت ِّقق التوازن والتقدم نحو ال�سعادة،
باال�ستماع �إلى ثالثة �أنباء �إيجابية .ولأ َّننا ،ب�صورة طبيعية،
نعطي وزن ًا �أكرب للأفكار ال�سلبية ،فمن ال�ضروري حتقيق
التوازن بااللتفات �إلى �أفكار �إيجابية �أكرث  ..و�أكرث.

تطبيقات عملية:
َ
�ضغوط عملك يف خدمتك.
� uضع
 uد ِّرب َ
جديد للموقف الذي �أنت فيه.
عقلك على
اكت�شاف منظو ٍر ٍ
ِ
 uمار�س ن�شاط ًا اجتماع ّي ًا.
 uامنح نف�سك الراحة والغذاء ال�ضروريني حتى تتم َّكن من ر�ؤية الواقع.
� uأ�ضف نقاط ًا ا�ست�شرافية لر�ؤيتك.
 uاطلب �آرا ًء متن ِّوع ًة من اجلميع ،بقدر تن ُّوع الثقافة وال�شخ�صية.
 uذ ِّكر نف�سك بق َّوة التغيري الإيجابي يف حياتك.

اال�سرتاتيجية الأولى:
الرتكيز على العالمات البارزة يف الطريق
توجهنا م�ساراتها نحو حتقيق �أهداف
�إنَّ �أف�ضل خريطة ذهنية هي تلك التي ِّ
جادة .غري �أ َّننا ال ن�ستطيع حتديد هذه امل�سارات� ،إال �إذا تع َّرفنا على الأ�شياء
التي ته ُّمنا �أكرث من غريها يف حياتنا ،ور�سمنا �أو �ش َّكلنا منها خريطة .تظهر
هذه الأ�شياء يف مركز اخلارطة بو�ضوح ،بينما تت�ضاءل �أو تتباعد تلك الأ�شياء
التي ال ته ُّمنا كثري ًا .لك َّننا نخفق �أحيان ًا يف �إ�ضفاء القيمة املنا�سبة على
بع�ض الأ�شياء التي ينبغي �أن ته ُّمنا .فهل تفتقد خريطتك لعالمات الطريق
الوا�ضحة ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعدك على تل ُّم�س طريقك نحو النجاح؟

ُ
خارطة جناحك
املهارة الثانية:
�إن مل تكن لديك خارطة جيدة للواقع ،فلي�س هناك
ث َّمة فر�صة لتحقيق النجاح .اخلرائط الذهنية هي
ما يقود �أفعالك يف �أيِّ وقت تت�أهَّ ب فيه التخاذ قرار �أو
تواجه حتدِّ ي ًا� ،أو ت�ضع هدف ًا ن�صب عينيك .ف�إذا كانت
اخلريطة الذهنية التي ت�ستخدمها تفتقر �إلى “عالمات
الطريق” ،فهي غري مكتملة وغري دقيقة ،وميكن لها
�أن ت�ض َّلك“ .عالمات الطريق” هي امل�ؤ�شرات التي
ته ُّمك يف حياتك ،مثل :التقدُّم يف م�سريتك املهنية،
ب�صحة �أف�ضل .ف�إذا
�أو طرح مبادرة جديدة� ،أو التمتُّع َّ
�أردت �أن تكون قادر ًا على توجيه �أمناط ذكائك ك ِّلها،
جتاه حتقيق النجاح ،ف�إنَّ “عالمات الطريق” اخلا�صة
بك ،يجب �أن تكون مبثابة معامل حمددة ت�ؤطر م�سارك
الذهني .ف�إذا كنت ترى يف الوقت احلايل مثال� ،أنَّ
عملك فقد معناه ،و�أنَّ العوائق التي تواجهها ،هي �أكرب
من �أن تتجاوزها ،و�أنَّ �أهدافك �صعبة التحقق ،ف�أنت
بحاجة �إلى �إعادة ر�سم خريطتك الذهنية .وثمة ثالث
ا�سرتاتيجيات تقودك �إلى ت�شكيل خريطة ذهنية �أف�ضل:

ك َّلما �أ�ضف َْت عالمات �أكرث خلريطتك الذهنية ،زادت م�سارات النجاح التي
تنفتح �أمام ناظريك .لكن �إذا متحورت العالمات كلها حول زاوية واحدة من
اخلارطة ،فمعنى هذا �أنَّ هناك نق�ص ًا يف طرق واحتماالت النجاح يف جماالت
�أخرى من حياتك ال�شخ�صية �أو املهنية.
�إذا كنت ترى �أنَّ �سعادتك تعتم ُد بالكامل على م�ساحة واحدة فقط يف حياتك،
فمعنى هذا أ� َّنك تركت �أغلب م�ساحات عاملك بال تخطيط �أو بال خارطة .يبد�أ
“جعبتك” من عالمات الطريق ،بالتع ُّرف على امل�ساحة
تنويع “حافظتك” �أو ُ
التي تهيمن حالي ًا على خارطة واقعك �أكرث من غريها .ار�سم خارط ًة لواقعك،
تق�سمها �إلى �أق�سام مت ِّثل م�ساحات حياتك املختلفة :عملك،
وحاول �أن ِّ
و�أ�سرتك ،و�صحتك ،و�أموالك� ،إلخ .فماذا جتد؟ وكيف ترى ما وجدت؟
� ّأي الأق�سام بدت مزدحم ًة �أكرث من غريها؟ أو� ّيها بدا كقري ٍة خاوي ٍة على
عرو�شها؟ هل هناك م�ساحات يف حياتك غابت متام ًا عن خارطتك؟
قد ُي�ش ِّو�ش بع�ض الل�صو�ص خريطتنا الذهنية .ه�ؤالء املت�س ِّللون �أو اخلاطفون
التوجهات ال�سلبية يف حياتنا ،وهي التي تق ِّلل من م�ستويات ال�سعادة
هم ُّ
�إجما ًال ،وت�ستنفد م�ساراتنا نحو النجاح .ت�شوي�ش اخلارطة يبد�أ �أكرث ما يبد�أ،
“ال�صحة” يف خارطتك .لنقل �إنك تريد �أن تفقد جزء ًا من
يف م�ساحات
َّ
وزنك .بد ًال من �أن جتعل الدافع لهذا الهدف ،أ� َّنك تريد �أن حتب نف�سك،
وتقبل هيئة ج�سدك ،بعد فقدان الوزن الزائد؛ الأف�ضل �أن تف ِّكر يف هذا الهدف
كم�سا ٍر نحو حيا ٍة �أطول و�أجمل ،ولت�ضرب مث ًال �إيجابي ًا يف كيفية اهتمامك
ب�صحتك ،لأوالدك وحتى لأحفادك.
كتاب في دقائق

4

اال�سرتاتيجية الثالثة:
ار�سم م�سارات الفوز ال م�سارات الهزمية
ما تختا ُر الرتكيزَ عليه ي�صبح واقعك .ف�إذا كنت تر ِّكز على جت ُّنب
م�سارات الف�شل ف�ستفقد البو�صلة متام ًا جتاه م�سارات النجاح .يف
حياتنا العملية ،نر ِّكز عادة على ر�سم خارطة مب�سارات الهرب ،فال
يبقى يف عقولنا �سوى القليل من الطاقة لر�سم خارطة بامل�سارات التي
تف�ضي �إلى النمو والنجاح .ومن الظواهر املثرية للده�شة ح ّق ًا ،تلك
املواقف ال�سلبية التي ت�ستنف ُد موارد العقل ،يف البحث عن م�سارات
مواقف ال ُ
َ
تزال ت�ض ُّم الكثري من الطرق ،وامل�سالك ،احلافلة
للهرب ،يف
باحتماالت النجاح.

اال�سرتاتيجية الثانية:
�أعد توجيه خارطتك الذهنية
حتدد الوجهة
لكل خارطة ذهنية نقطة مركزية ِّ
�ستخ�ص�ص لها غالبية موارد عقلك� .أما
التي
ِّ
توجهنا
عالمات الطريق فهي املعامل التي ِّ
نحو الفر�ص والإمكانات ،وتر�شدنا �إلى حالة
من الإيجابية ،والرتكيز على املوارد الذهنية،
والعاطفية ،واالجتماعية اجلوهرية .كلما متتَّعت
خارطتك الذهنية باملرونة ،والقدرة على التال�ؤم،
زادت قدرتك على اكت�شاف م�سارات جناح �أكرث يف
عاملك اخلارجي .فاحلفاظ على اجتاهك مرن ًا،
ي�سمح لك ب�أن ترى طرق ًا وحلو ًال وموار َد خمتلف ًة
ُ
كان من املمكن �أن تغفلها .ومن املمكن �أن تتغيرَّ
وجهة خارطتك الذهنية بدرجة كبرية ،لأن الأمر
يعتمد على ما �إذا كنت ترى واقع ًا �إيجاب ّي ًا �أم �سلب ّي ًا؛
ري يف
ري كب ٌ
وبالتايل ميكن �أن يكون للخارط ِة ت�أث ٌ
قدرتك على تعزيز عبقريتك الإيجابية يف العمل.
ف�إذا متحورت خارطتك يف العمل حول تثبيط الهمة
وغياب القدرة يف ال�سيطرة على الأمور ،فلن ترى �إال
حميط ًا كبري ًا من الف�شل ال ميكن جتاوزه ،بد ًال من
تتطلب َ
بذل املزيد
وم�سارات للنجاح،
وفر�ص
موار َد
ٍ
ٍ
ُ
من اجلهد.
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ولأنَّ العقل الب�شري ال يتمتَّع �إال مبوارد حمدودة من طاقة الرتكيز ،ف�إنَّ
ما نق ِّرر �أن نر�سم خارطته �أ ً
وال ،ي�ستويل على �أكرب ن�صيب من ت�شكيل
واقعنا .فك َّلما ا�ستهلكت الوقت يف ت�ص ُّور الف�شل ،بقى لديك وقت
�أقل ،وموارد ذهنية حمدودة ،للتخطيط للنجاح .فمن ال�سهل �أن تبدو
م�شاع ُر الت�شا� ِؤم موقف ًا �آمن ًا يف العمل ،لكنَّ امل�شكلة �أنَّ عقلك ي�ش ِّكل
عاملك بنا ًء على تو ُّقعاتك .فعندما ال تتو َّقع الإجنا َز والإ�شاد َة واالمتنانَ
يف عملك ،ف�سوف يخلو واقعك مما ال تتوقعه.

تطبيقات عملية:
تنويع “حافظة” عالمات الطريق:
اكتب قائمة بعالمات الطريق يف حياتك ،مثل�“ :أن �أكونَ مثا ًال ُيحتذى”� ،أو
“توفري الوقت ملطالعة املزيد من الكتب” .حاول �أن تكت�شف مزيد ًا من عالمات
الطرق يف كل جوانب حياتك ،ال يف جانب واحد وح�سب.

 uجل�سة يومية لـ“حتديد القيمة” :ا�س�أل
نف�سك كل �صباح“ :ما العمل الذي �س�أجنزه
اليوم لكي �أقرتب من حتقيق �أهدايف؟” وحتَّى
لو كنت �ست ؤ�دِّي تلك امله َّمة �أو العمل على أ� َّية
حال ،ف�إنَّ جمرد ت�سليط ال�ضوء على م�سار
�إجناز بع�ض املهام يوم ّي ًا� ،سيد ِّرب عقلك
على �إعادة توجيه خارطتك ب�صورة م�ستم َّر ٍة،
وتلقائ َّي ٍة� ،صوب القيمة واملعنى والهدف.
 uار�سم خارطة حياتك :ار�سم خارطة فعل َّية
ملوقع عملك احلايل� ،أو منطقتك ال�سكنية �أو
مدينتك .هل هناك �أ�شخا�ص �أو �أماكن �أو
موارد مه َّمة �أغفلتها؟ ف ِّكر يف الطرق التي
ميكنك �أن ت�سلكها ال�ستثمار تلك املوارد.
� uضع حدّ ًا ملن ي�شو�شون خارطتك :حدِّ د
املختطفني الذين يدفعونك �إلى خارج م�سارك؛
مثال( :ا�ستمرار تنبيهات الر�سائل الإلكرتونية
على مدار ال�ساعة)� ،أو (العمل والتوا�صل
الدائم مع �أ�شخا�ص �سلبيني) .ما الذي ميكنك
�أن تفعله لتتج َّنب ه�ؤالء؟ ما العادات الإيجابية
التي ميكن �أن جتعلها جزء ًا من حياتك؟
 uا�ستخدم خارطة الكنز :يف االجتماع
التايل �أو امل�شروع املقبل ،ار�سم خارطة كنزك
الذهنية ،بد ًال من ر�سم خارطة لأنفاق الرتاجع.
عندما يركز الآخرون على امل�شكالت التي تثري
احلديث �إلى م�ساراتها
القلق ،ف� ِأعد توجيه د َّفة
ِ
الإيجابية.
 uحتديث اخلارطة :ت�أ َّمل خارطتك �شهرياً،
و�أعد ت�شكيل م�ساراتها وتقاطعاتها .ف ِّكر
يف طموحاتك احلالية ،وما �إذا كنت �ستتخذ
م�سارات جديدة� ،أم ال.
ٍ

املهارة الثالثة :حمفِّزات التعجيل يف حتقيق النجاح
ي�سجل عقلك �أ َّنك �سوف تقرتب من حتقيق النجاح ،ف�إ َّنه يطلق
مبج َّرد �أن ِّ
حمفزات متنحك ق َّو ًة �إ�ضافي ًة حتتاجها لت�سريع خطواتك .وك َّلما اقرتب
النجاح ،ت�سارعت خطواتك نحوه .يف �سباقات املاراثون ،يطلق املخ
م�س ِّرعات وحم ِّفزات ،لي�س فقط حينما يرى الع َّداء َّ
خط النهاية ،بل مبج َّرد
تلوح فر�ص ُة النجاح .وبتطبيق هذا على العمل ،ف�إننا بتغيري �إدراكنا
�أن َ
للم�سافة التي تف�صلنا عن حتقيق النجاح ،ميكننا �أن ندف َع عقولنا �إلى
�إطالق حمفَّزات للتعجيل بتحقيقه ,وثمة ثالث ا�سرتاتيجيات متكننا من
حتقيق النجاح وهي:

اال�سرتاتيجية الأولى :تقريب امل�سافة من الهدف:
كلما اقرتب ال�شخ�ص من هدف ما ،زادت �سرعته وجهده .لأن
تغيري �إدراكك للم�سافة املتبقية للو�صول �إلى الهدف ،مينحك تركيز ًا
وحتفيز ًا للعمل بكل طاقاتك الق�صوى.

اال�سرتاتيجية الثانية :تكبري حجم الهدف
يف م�سابقات الرماية ،ك َّلما كان حجم الهدف �أكرب ،زادت فر�صة
الرامي يف �إ�صابته .وباملثل ،كلما �أدرك عقلك �أنَّ هدفك كبري ،زادت
فر�صة �إميانك بقدرتك على حتقيقه.

اال�سرتاتيجية الثالثة :لتحقيق � ِّأي هدف ،يجب توفري م�ستوى معينَّ من الطاقة
تغيري �إدراكك للتكلفة الذهنية للأهداف املختلفة ،يزيد من �سرعتك
نحو هدفك .املت�شائمون واملتفائلون على ح ٍّد �سواء ،يحدِّ دون لأنف�سهم
�أهداف ًا ،لكنَّ الفارق بينهم هو �أن العبقرية الإيجابية ت�ؤ ِّلف احلقائق
يف الواقع ،فتبدو هذه الأهداف يف متناول القدرة والقابلية للتحقيق.
وبالتايل يتم َّكن الفرد من �شحذ كل املوارد الذهنية ،و�أمناط الذكاء،
لتحقيق الأهداف ب�صورة �أ�سرع ،وبكفاءة �أكرب من املت�شائمني.
�إح�سا�سنا بالوقت ال متليه علينا د َّقات �ساعاتنا ،بقدر ما متليه د َّقات
عقولنا ،التي ِّ
دقات قلوبنا .ك َّلما اعتقدت �أنَّ مهمة
تن�ش ُط �أو تث ِّب ُط ِ

ما �ست�ستهلك وقت ًا �أطول لإجنازها ،زادت �صعوبتها يف ذهنك� .إذ
تلعب التو ُّقعاتُ ال�شعور َّية دور ًا كبري ًا يف ت�شكيل �إدراكنا للزمن .فمن
مفتاح �إدارة الوقت يكمن يف ن�سيان الوقت� ،إذ ك َّلما
املفارقات� ،أنَّ
َ
ر َّكزت على مرور الوقت ،زاد �إح�سا�سك ببطئه ،وق َّل اندماجك يف
العمل .و�إذا و�ضعت �أهداف ًا غري واقعية ،ف�سوف جتعلك ت�شعر ب�أنَّ
مما خططته .ولذا،
�أداءك متدنٍّ  ،لأ َّنك �ستظن �أ َّنك مل حت ِّقق �شيئ ًا َّ
حدِّ د �أهداف ًا واقعي ًة ،مبني ًة على عالمات الطريق الوا�ضحة واملر�سومة
لديك ،والتي �ستتجاوزها عما قريب.
كتاب في دقائق
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تطبيقات عملية:
 uحدِّ د �أهداف ًا يومية �صغرية :حتديد �أهداف
م�ص َّغرة ،وقابلة للتحقق ،وت�ستحق العناء ،ي�ساعدك
على النجاح .حدِّ د هذه الأهداف يف عملك ،بحيث
ميكن حتقيقها يوم ّي ًا ،فتنتفع دائم ًا مبح ِّفزات
الت�سريع الذهنيةِ � .ألق ال�ضوء على مدى “التق ُّدم
املتح ِّقق فيما م�ضى وفات” ،بد ًال من “املتب ِّقي فيما
هو �آت”.
 uخذ نف�س ًا ..وانطلق� :ضع �أهداف ًا جديد ًة بعد
حتقيق �أي تقدم ،وهكذا لن تبد أ� من ال�صفر �أبد ًا.
 uكن مو�ضوع ّي ًا� :إذا �شعرت ب�أنَّ امله َّمة جمهدة ،فف ِّكر
فيها مبنطق وحدات العمل التي ينبغي �إجنازها،
ال مبنطق اجلهد املطلوب لذلك ،حتى ال تُ�ستنزَ َف
معنوي ًا �أبدا.
 uتذ َّكر النجاحات ال�سابقة� :إذا واجهك م�شروع
كبري وخميف ،فتذ َّكر “حلظات االنت�صار” .قبل �أن
تبد�أ امل�شروع� ،سجل ثالثة مواقف م�شابهة جنحت
فيها ِّ
النجاح
بتخطي العقبات .حينما يرى عقلك �أنَّ
َ
حمتم ٌل ،ا�ستناد ًا �إلى النجاحات ال�سابقة ،ف�سيبدو
حتقيق الأهداف اجلديدة يف متناول قدراتك.
 uر ِّكز على حتقيق الأمل ،ال الف�شل� :ضع ت�صور ًا
لإجناز الأهداف ال�صغرية التي �ستقودك �إلى �إجناز
امل�شروع الكبري .وبد ًال من ت�ص ُّور احتماالت الف�شل،
تخيل فقط ما �ستتخذه من خطوات عمل َّية لتحقيق
النجاح.
� uسر الـ  :%70ابد أ� دائما مب�ستوى جيد .حاول يف
بداية رحلة النجاح حتقيق الأهداف ال�صغرية التي
تزيد فر�صها على .%70
 uلتكن �أهدافك مرئية :ا�ستخدم الفيديو وال�صور
لت�ضع �أهدافك املرئية يف مرمى الب�صر .ودائم ًا
و�أبد ًا ،لتكن �أهدافك واقع َّية ،وذات معنى.

املهارة الرابعة:
تثبيت اال�ستجابة الإيجاب َّية وحمو ال�ضو�ضاء ال�سلب َّية
من املمكن �أن تكون ال�ضو�ضاء �أحد م�صادر ت�شويه الواقع ،فهي حتول بينك
وبني ا�ستخدام الإ�شارات الإيجاب َّية ،التي �ستقودك �إلى النم ِّو والنجاح.
فبينما �ستقودك ال�ضو�ضاء �إلى واقع �سلبي ،تكون فيه �إمكاناتك حمدودة،
ف�إنَّ الإ�شارات الإيجابية �ست�ساعدك على �صياغة واقع يتمتَّع بقيمة �أكرب،
فتتب�سط يف
وبر�ؤية �أ�سمى ،فتتم َّكن من ر�سم خارط ٍة مب�سارات النجاحَّ ،
حتقيق �أهدافك.
ب�سبب القدر الهائل من املعلومات التي نتع َّر�ض لها يوم ّي ًا؛ فلي�س من ال�سهل
�أن نلتقط الإ�شارات الإيجابية و�سط �ضجيج و�ضو�ضاء عامل يحا�صرنا.
تو�صلت الأبحاث �إلى أ� َّنه �إذا ق َلل املر ُء ،مع �سبق الإ�صرار وال َرت ُّ�صد ،في�ض
َّ
املعلومات الواردة �إلى العقل بن�سبة  %5فقط ،ف�سوف يتم َّكن من حت�سني
فر�صه يف اكت�شاف الإ�شارات الإيجابية ،ب�صورة جوهرية .لكن العامل
اخلارجي لي�س وحده م�صدر ال�ضو�ضاء التي ت�ش ِّتت انتباهك وت�ستنفد
طاقتك؛ فعقلك هو �أحد م�صادر هذه ال�ضو�ضاء �أي�ض ًا .وهذه بع�ض
ا�سرتاتيجيات التح ُّكم يف ال�ضو�ضاء:

اال�سرتاتيجية الأولى :م ِّيـز الإ�شارات الإيجابية
الإ�شارات هي املعلومات ال�صادقة التي ميكنك االعتماد عليها حني تن ِّبهك
�إلى الفر�ص واملوارد ،وت�ساعدك على ا�ستثمار �أق�صى قدراتك� .أما
ال�ضو�ضاء فهي معلومات �سلبية ،وزائفة ،ومل ِّوثة ،وغري �ضرورية؛ وهي
تعوقك عن �إدراك الواقع الذي ميكنك النجاح فيه .فهي ت�ش ِّو�ش على واقعك
وت�صرفك عن تعزيز �أمناط الذكاء التي حتتاجها يف املواقف
الإيجابي
ِ
الوقت واجلهدَ يف الرتكيز على ال�ضو�ضاء ،زادت
املختلفة .ك َّلما ب َّدد عقلـُك َ
�صعوبة �سماع الإ�شارات الإيجاب َّية� .إذا �أ�صغيت �إلى ال�ضو�ضاء يف نطاق
العمل؛ ف�سوف ت�ش ِّك ُل واقع ًا م�شوه ًا ،من معلومات ملوثة ،ت�ستنفد قدرتك
على الرتكيز .حني تر ِّكز على املعلومات ال�سلبية ف إ� َّنه يكون على ح�ساب
املعلومات ذات املحتوى الإيجابي ذي القيمة امل�ضافة ،التي �ست�ساعدك على
ر�صد الفر�ص واحللول املحيطة� .إذا كانت املعلومات التي ت�ستقبلها من هذه
و�ص ُّدها:
الفئات الأربع ،فهي �ضو�ضاء ينبغي ر�صدُها َ
 uمعلومات ال ت�ستخدم وال يت�أ َّثر بها �سلوكك .مثل �أخبار املناطق النائية التي
ال تعنيك ولن َّ
تتدخل فيها ،لأ َّنها خارج نطاق قدراتك واهتماماتك.
 uمعلومات مل يحن �أوانها ،فلن ت�ستخدمها الآن ،وهي تتغيرَّ با�ستمرار.
 uمعلومات افرتا�ضية؛ ُتبنى على الظنون ،ال على احلقائق.
 uمعلومات ال تتعلق ب�أهدافك .ف ِّكر يف الأهداف التي ر�سمتها لنف�سك،
وراقب دفْـقَ املعلومات التي تتلقاها ،هل لهذه املعلومات �صلة ب�أهدافك؟
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اال�سرتاتيجية الثالثة :اقطع �ضو�ضاء الإنرتنت

اال�سرتاتيجية الثانية :ال تـُد ِمن ال�ضو�ضاء
ت�سجيب عقولنا ب�سرعة للمخاطر والتهديدات يف البيئة املحيطة .مل
يكن �إن�سان الع�صر احلجري ميلك �أر�ض ًا ،وال مزارع ،فتع َّلم �أن يهرب
بعيد ًا عن الأخطار ،و�أن يف َّر مبج َّرد �أن ير�صد عالمة على وجود تهديد.
وهكذا؛ اعتادت عقولنا �أن تنتبه للأخطار والتهديدات �أكرث من الفر�ص
واملكاف�آت .ولهذا ف�إننا نلتقط ال�ضو�ضاء ال�سلبية بو�ضوح وعمق �أبعد
ت�أثري ًا من الإ�شارات الإيجابية ،كما ت�ؤ ِّثر فينا الأحداث ال�سلبية �أكرث من
الإيجابية .وهناك طريقتان لإلغاء ال�ضو�ضاء:

مناذج تفك ٍري �إيجابي ٍة تواجه بها الطاقة ال�سلبية.
ب�إمكانك ت�شكيل
َ
ت�ستخدم هذه اال�سرتاتيجية لإبطال مفعول ال�ضو�ضاء اخلارجية
ال�سلبي( :اخلوف ،والقلق،
والداخلية مع ًا� .إذ ُيعترب التفكري
ُ
ونق�ص الثقة ،والت�شا�ؤم) ،من �أخطر �أنواع ال�ضو�ضاء التي تعوقنا
وتدمر جهودنا يف اللحظات
عن �سماع الإ�شارات الإيجابيةِّ ،
الفارقة كلما �أو�شكنا على حتقيق تغيري �إيجابي .فاخلوف من �أن
تكون خمطئ ًا ميكن �أن يف�ضي �إلى الرتدد يف اتخاذ القرارات.
وقبل �أن تتع َّلم كيف ت�ستثمر الفر�ص التي تف�ضي �إلى النجاح،
عليك �أ ً
ُخر�س �أ�صوات اخلوف من الف�شل .لأن
وال �أن تتع َّلم كيف ت ِ
العقل املرتع�ش الذي ي�ضخم ال�سلبيات ،يهرب �إلى الأمام دائم ًا،
وينحرف عن م�سارات النجاح ،معزي ًا �صاح َبه بوهم التعلُّم
والتق ُّدم .فحاول الآن؛ نعم ..الآن ،اقطع �صلتك بالإنرتنت ،وحتى
نهاية هذا اليوم ،من دون �أن يرتع�ش لك جفن .نعم هناك �أخبار
و�أحداث ومنا�سبات مثرية� ،ستظن �أنك م�ضطر ملواكبتها .لكن
جتاهلها واحجب �ضجيجها� ،أولى من الر�ضوخ لها ،واحلرمان
مما يفوقها �أهمية و�أولوية.

 uطريقة املنع :ب�أن متنع و�صول ال�ضو�ضاء �إليك ،ب�إغالق عينيك
و�أذنيك ،لك َّنك �ستفقد معها بع�ض الإ�شارات الإيجابية.
 uطريقة املجابهة :ب�أن تت�صدَّى للتلوث املعلوماتي ،وتق ِّلل ما ت�سمح
بو�صوله �إليك بن�سبة  %5كل ثالثة �أ�شهر مث ًال .وب�شكل تلقائي،
�ست�صبح �إيجابي ًا وذكي ًا ومنجز ًا ومبدع ًا ،يف �ضرب ٍة� ،أو حلظة فارق ٍة
واحدة.

تطبيقات عملية:
 uافح�ص املعلومات التي تتلقَّاها و�ستجد يف حمتواها الكثري من ال�ضو�ضاء ،مثل :معلومات لن ُت�ستخدَ م ،ومعلومات ال
َخدم ،ومعلومات انتهت �صالحيتها ،ومعلومات افرتا�ضية وغري ذات �أولوية ،ومعلومات ت�صرف انتباهك عن �أهدافك.
ت ِ
 uق ِّل�ص كميات املعلومات التي تتلقَّاها .اقرتحنا عليك خف�ض تدفق املعلومات على مراحل بن�سبة  .%5الهدف هنا هو
توفري طاقة وموارد �أكرث اللتقاط املعلومات امله َّمة والرتكيز يف معاجلتها.
� uإبطال مفعول ال�ضو�ضاء بفاعلية .اكتب يف ورقة تثبتها على مكتبك�“ :س�أحافظ على م�ستوى من القلق يتنا�سب مع
احتماالت جناح امل�شروع”.
 uت�أكد من احلقائق .حافظ على م�ستوى من القلق ي�ساوي احتمال النجاح ب�أن تت�ساءل“ :ما معدل تواتر هذا احلدث
ال�سلبي يف املا�ضي؟”
 uعندما ت�شك يف احلقائق ،فا�ستثمر خم�س دقائق يف كتابة قائمة بالأ�شياء والأ�شخا�ص الذين ت�شعر حيالهم مب�شاعر
عاطفية� :أ�سرتك� ،أن�شطتك الريا�ضية ،القيم التي ت�ؤمن بها� ،إلخ.
 uمار�س الريا�ضة .حافظ على التمارين الريا�ضية ،ودع القلق يتطاير مع ال�ضو�ضاء وهي تتال�شى.
كتاب في دقائق
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اال�سرتاتيجية الأولى :ترويج النجاح
حدد جانب ًا �إيجابي ًا واحد ًا من الواقع ،واعمل على
ِّ
تكرار منوذجه ،حتى تتمكن من م�ساعدة الآخرين
على متتني ذكائهم ،وحفزهم نحو م�ستويات �أعلى
من النجاح .لدينا جميعا مناذج واقعية يف حياتنا
العملية ،وعلينا �أن ن�ستن�سخ منها مناذج �سلوكية
تف�ضي با�ستمرار �إلى حتقيق النجاح وتكراره .علينا
كرر النماذج الإيجابية لواقعنا،
�أن نتع َّلم كيف ُن ِّ
و�أن نن�شر هذه النماذج بني �أبنائنا ،و�أ�صدقائنا،
وزمالئنا العمل.

املهارة اخلام�سة:
نقل الواقع الإيجابي للآخرين
لكي تنقل العبقرية الإيجابية �إلى الآخرين ،ينبغي
ترويج النجاح (�إنتاج تغيري �سلوكي �إيجابي ي�سهل
تقليده) ،وتعديل ال�سلوك االجتماعي ال�سائد� ،إلى
�آخر �إيجابي ،و�صياغة حكايات م�شرتكة ،تت�ض َّمن قيم ًا
معان عاطفية.
حياتي ًة ذات ٍ
�صحيح �أ َّننا ال ميكن �أن جنرب الآخرين على ر�ؤية العامل
كما نراه متام ًا ،فنحن نرى العامل كما نحن عليه ،ال
كما العامل عليه؛ لكن ميكن �أن نزرع بذور احلقائق
الإيجابية يف عقولهم .لنقل العبقرية الإيجابية
للآخرين فائدة مزدوجة :فمن ناحية؛ �ستجني
ثمار وجود �أ�شخا�ص �إيجابيني يف بيئة عملك ،وبني
�أفراد عائلتك؛ بينما �أنت تبني وحتافظ على واقعك
الإيجابي ،م� ِّؤ�س�س ًا على ما حقَّقته من جناح ،حينما
ت�ساعد الآخرين على رفع م�ستوى عبقريتهم الإيجابية،
من ناحية �أخرى .فنقل العبقرية الإيجابية للآخرين
يت�ض َّمن ثالث ا�سرتاتيجيات رئي�سة:
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اال�سرتاتيجية الثانية:
تعديل ال�سلوك اجلمعي
كل جوانب حياتنا العملية والأ�سرية ،حمكومة ب�أعراف غري مكتوبة،
و “بن�صو�ص اجتماعية” خف َّية .ولبع�ض تلك الن�صو�ص ت�أثري �أكرب
نحد َد
من غريها على �سلوكنا اجلمعي .ومن الأخطاء ال�شائعة �أن ِّ
�أ�شخا�ص ًا يف غاية ال�سلبية ،ثم نرمي بثقلنا جتاههم حلملهم على ر�ؤية
جوانب الواقع الإيجابية .من الأف�ضل �أ ً
وال� ،أن ن�ستهدف الأ�شخا�ص
الذين نرى فيهم احتماالت �أكرب لال�ستجابة .عندئذ �سيزداد ت�أثرينا،
ثم نوجه طاقاتنا ومواردنا ،لتغيري التوجه الفكري للمت�شائمني
ومن َّ
وال�سلبيني.

اال�سرتاتيجية الثالثة� :صياغة حكايات م�شرتكة
ال يكفي �إقناع النا�س ب�أهمية العبقرية الإيجابية من خالل احلجج العقلية وحدها ،بل باحلوافز العاطفة �أي�ض ًا .فمن �أف�ضل الطرق لفر�ض
واقع �إيجابي ،هو �أن ت�ؤ ِّلف ق�ص�ص ًا وحكايات تدو ُر َ
حول خربة �شعورية م�شرتكة� ،سواء كانت جناح ًا �سابق ًا� ،أو �أزمة �أدرتها بنجاح يف املا�ضي.
�إذا جنحت يف ت�شكيل واقع �إيجابي ،من دون �أن تنجح مع �آخرين ،ف�إنَّ هذا الواقع �سيبقى حمدود النطاق ،ويظل ت�أثريه ق�صري املدى .يف
املقابل� ،إذا نقلت م�شاعر العبقرية الإيجابية للآخرين ،ف�سوف تو ِّفر م�صدر ًا متجدِّ د ًا للطاقة الإيجابية؛ لك وملن حولك.

من التربير� ..إلى التغيري!
لتحقيق تغيري حقيقي و�إيجابي وطويل املدى ،نحتاج �إلى تغيري واقعنا ب�صورة جذرية؛ ب�أن ن�ضع
العد�سات الالمعة التي نرى العا َمل من خاللها .عندما نختار �أن ن�ؤمن ب أ� َّننا نعي�ش يف عامل
عندئذ
ميكننا جتا ُوز حتديا ِته وعقبا ِته ،وب�أنَّ �سلو َكنا �سي�صن ُع فرق ًا ،وب�أنَّ التغيري ممكن –
ٍ
فقط – �سنتمكن من ا�ستح�ضار طاقاتنا الذهنية ،ومواردنا الفكرية والعاطفية ،جلعل هذا
التغيري واقع ًا م�شرق ًا.

المؤلف:
شون أيكر :فاز بعدة جوائز بعد تفوقه كمحاضر في “علم النفس اإليجابي” بجامعة هارفارد .هو
من أبرز من رسموا خرائط علمية وتطبيقية للروابط القائمة بين السعادة والنجاح ،قائال“ :السعادة
تسبق النجاح ،وليس العكس”.
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“ال يوجد �إن�سان ذكي ما مل
َي�ستـث ْـمِ ر
َ
ذكاءه .فاملوظف الذكي
حفـز ،والطالب الذكي وغري
وغري امل َّ
املجتهد ،واملدير الذكي وغري
الإيجابي؛ لن َي�ستـثـمِ روا ذكاءهم،
يـ�سـتنف ِـروا طاقا ِتهم”.
ألنهم مل َ

شون أيكر

