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ثوان...
في
ٍ
انطالق ًا من ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» يف ت�شكيل جمل�س القوة الناعمة،
وحر�ص �سموه على نقل ر�سالة الإمارات �إلى جميع دول
العامل� ،سواء ر�سالتها يف التنمية واالنفتاح والتطور على
كافة امل�ستويات ،وحتى ر�سالتها الإن�سانية ال�ساميةُ ،نقدِّ م لكم ملخ�ص كتاب« :الق َّوة
الناعمة :كيف حت�صل على ما تريد ب�سهول ٍة وي�سر» ت ـ�أليف املحامي «هيالري جالو»
الذي ينادي بالتح ُّول من منوذج الإكراه املت� ِّأ�صل يف عقلية الق َّوة املُهيمنة� ،إلى منوذج
االختيار القائم على املفا�ضلة بني البدائل وتوزيع الأدوار ،والتمتُّع باملرونة حتى َ
ن�صل
حلول للتحدِّ يات التي تواجهنا يف تعاملنا مع الآخرين.
�إلى ٍ
أهم مهارات التفاو�ض هي مرونتنا والرتكيز على حاجاتنا قبل
يرى «جالو» �أنَّ � َّ
عواطفنا ،كما �أنَّ زيادة ثقتنا ب�أنف�سنا ت�ساعدنا على متكني الآخرين وتف ُّهم مواقفهم
وك�سب ثقتهم .فباحلاجة والتمكني تنمو قدرتنا على مالحظة ما يدور حولنا،
وينمو وعينا بذواتنا وفهمنا للمواقف .وحيث �إنَّ ال�سبيل �إلى حتقيق ذلك هو تعزيز
عالقاتنا؛ ف�إنَّ عنا�ص َر العالقات واحلاجات والتمكني والوعي جمتمع ًة ،هي التي
ت�ش ِّك ُل جوه َرنا القويَّ لنح�شد مواردنا الإيجابية ،ون�سعى �إلى الفوز مع الآخرين بد ًال
من الفوز عليهم.
�أ َّما امللخ�ص الثاين وهو كتاب املفكر الإداري العظيم «بيرت دراكر» بعنوان�« :إدارة
امل� َّؤ�س�سات غري الربح َّية :املمار�سات واملبادئ» ،والذي تنبع �أهميته من �أنَّ قدرة
احلكومات على تنفيذ ِّ
كل املهام االجتماع َّية واالقت�صاد َّية والإدار َّية تبقى حمدود ًة
ب�سبب االلتزامات وتعدُّد الأولو َّيات ،من هنا تظهر �أهمية مبادرات امل� َّؤ�س�سات غري
اخلا�صة ،بل حت َّولت �إلى
الربح َّية التي مل ت ُعد قا�صر ًة على رعاية ذوي االحتياجات
َّ
وابتكارات مبدعة .ولأنَّ هذه امل� َّؤ�س�سات تنمو َّية وغري جتارية ،ف�إنها ال ت�ستطيع
مبادرات
ٍ
ٍ
اخلا�صة واحلكوم َّية ،ولذا ف�إنَّ العاملني فيها ي�ستمدُّون الر�ضا من
مناف�سة امل� َّؤ�س�سات
َّ
�إ�سهاماتهم و�شغفهم وافتخارهم ب�إجنازاتهم ،وهذا يعني �أنَّ قيادة امل� َّؤ�س�سات غري
الربحية حتتاج �إلى مهارات و�أ�ساليب خمتلفة ومبتكرة� .أ َّما املمار�سات واملبادئ التي
يطرحها «دراكر» فتتلخ�ص يف و�ضوح ر�ؤية وبلورة ر�سالة امل� َّؤ�س�سة وا�سرتاتيجيتها
التنفيذية ،و�إدارة �أولوياتها وتطوير قياداتها ،حيث ي�ضع «دراكر» ر�ضا العاملني
و�إميانهم بر�سالتهم على ر�أ�س عوامل النجاح املحفزة للإبداع.

ال�سعادة لتحقيق النجاح»
ال�سعادة :تطبيقات علم َّ
ويف امللخ�ص الثالث« :طريق َّ
ُت َو ِّث ُق امل�ؤلفة «�إميا �سيباال» �ستة طرق لل�سعادة ا�ستقتها من �أبحاث علمية متنوعة

وهي :التو ُّقف عن مالحقة امل�ستقبل ،واملرونة واالبتعاد عن الت�شدُّد ،واالهتمام
ب�إدارة الطاقة للعمل بهدوء ،وعدم الإ�سراف لإجناز الكثري بالقليل ،والتعاطف مع
الذات ،والتعاطف مع الآخرين .من خالل هذه الطرق الإيجاب َّية املعززة بالأبحاث
ال�سعاد َة حال ٌة من امل�شاعر الإيجاب َّية العميقة وامل�ؤثرة
العلمية َتخ ُل�ص امل�ؤلفة �إلى �أنَّ َّ
يف حياتنا املهن َّية وال�شخ�ص َّية ،ولهذا ف�إنها تزيد من ذكائنا العاطفي واالجتماعي،
وترفع من م�ستوى �إنتاج َّيتنا ،وتزيدمن ت�أثرينا الإيجابي يف ِّ
كل َمن حولنا.
جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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ال�سعادة والوقت
�سباق َّ
والنجاح هدفان ُمراوغان ن�سعى جميع ًا �إلى حتقيقهما.
ال�سعاد ُة
ُ
وحلول الع�صر الرقمي ازدات وتري ُة
ومع تقدُّم التكنولوجيا
ِ
حياتنا ت�سارع ًا ومل نعد ن�ستقر على حال .و�سواء �أكنت ت�شغل
من�صب ًا تنفيذي ًا رفي َع امل�ستوى �أو تدير عملك اخلا�ص ،ف�إ َّنك
مثل معظم النا�س� ،ستجد نف�سك �أ�سري ًا ملواعيد ت�سليم املهام
ب�سيل من الأخبار
التي ال تنتهي ،ولهاتفك املحمول الذي ي�أتيك ٍ
والر�سائل والتحديثات التي ال تتو َّقف ،وتت�ص َّفح ما بني الفين ِة
والأخرى �أحدث املد َّونات �أو �آخر الأخبار ،وتتح َّرك ب�س َّيارتك
بال هواد ٍة من هنا �إلى هناك ،وت�شارك يف م�ؤمتر متل َفز على
الهواء مبا�شرة ،وترت َّقب ح�ضور حفل الع�شاء الذي دُعيتَ �إليه
هذا امل�ساء ،ولأنَّ ك َّل املعلومات والبيانات متاحة لك ولغريك عرب
ب َّوابات الإنرتنت ،فال ب َّد �أن تتَّ�سم �أبحاثك بالعمق ،وقراراتك
بالد َّقة والت� ِّأن ،لأنَّ ر�ؤ�ساءك يتو َّقعون جودة �أعلى ،وعمالءك
تن�س زمال َء َك
ينتظرون خدم ًة �أف�ضل و�أ�سرع وتكلف ًة �أقل .وال َ
َّ
وموظفيك الذين يتو َّقعون َ
منك ردود ًا فور َّية على ر�سائلهم
وطلباتهم ،وحلو ًال نهائية مل�شكالتهم و�أزماتهم .ك ُّل هذا يحدث
ال�سعادة ،رغم ما بني هذا
و�أنت يف �سباق مع الوقت ٍ
وبحث عن َّ
وتلك من تناق�ض ظاهري عجيب.
لكي تواكب متط َّلبات احلياة ،ف�إ َّنك َّربا تنام وهاتفك املحمول
�إلى جانبك ،وال تفعل �شيئ ًا عندما ت�ستيقظ قبل �أن تراجع بريدك
الإلكرتوين نا�سي ًا �أو متنا�سي ًا �أه ِّم َّية �إفطار ال�صباح .وعندما تتَّ�صل
من�صات التوا�صل االجتماعي مثل «تويرت»
بـ«�أ�صدقائك» من خالل َّ
و«في�سبوك» و«لينكد�إن»  ،ف�إ َّنك ت�ستجيب للطلبات اجلديدةِّ ،
ولكل
ما ير�سلونه �إليك ،وال ت�ستطيع جتاهله ،فت�ستجيب لاللتزام ال�ضمني
�أو الوهمي الذي وقع على عاتقك ،والذي يتع َّلق بن�شر التحديثات
وال�صور لكي تبقى على ا ِّت�صال بالعامل ،فهل ت�ستطيع �أن تكون �سعيد ًا
ال�سعاد َة حال ٌة من امل�شاعر
باملعنى «العلمي» لل�سعادة على اعتبار �أنَّ َّ
الإيجاب َّية العميقة وامل ؤ� ِّثرة يف حياتنا املهن َّية وال�شخ�ص َّية؟ ولأنَّ
ال�سعادة تزيد من ذكائنا العاطفي واالجتماعي ،وترفع من م�ستوى
�إنتاج َّيتنا ،وتزيد من ت�أثرينا يف ِّ
كل من حولنا ،فما هي حتديد ًا
العنا�صر التي تقودنا �إلى طريق النجاح احلقيقي من دون �أن ن�ضط َّر
ب�صحتنا اجل�سد َّية وتوازننا النف�سي؟
�إلى الت�ضحية َّ

ال�سعادة والنجاح
مفاتيح َّ

�أو ًال :تو َّقف عن مالحقة امل�ستقبل

«من ال�صعب تنفيذ اخلطط التي ن�ضعها لإدارة امل�ستقبل قبل �أن نعي�ش
اللحظة الراهنة بكلِّ تداعياتها» � -آالن وات�س

حني ت�سافر �إلى وادي ال�سيليكون� ،أر�ض الـ«في�سبوك» و«تويرت» و«جوجل»
و«جامعة �ستانفورد» � ،ستالحظ �أنَّ اجل َّو حم َّم ٌل ب�أ�صداء قو َّية .ف�سواء
�أكنت داخل مقاهي «بالو �ألتو» التي تقع يف و�سط املدينة حيث �ستت�س َّلل
�إلى �سمعك حمادثات حما�س َّية بني �أ�صحاب امل�شروعات اجلدد والراغبني
يف اال�ستثمار� ،أم كنت داخل احلرم اجلامعي لـ«جامعة �ستانفورد» حيث
يجل�س الطالب الأذكياء داخل قاعات املحا�ضرات الرائعة لي�ستمعوا �إلى
�أ�ساتذتهم احلا�صلني على جائزة نوبل ،ف�إنَّ الأ�صداء القو َّية للحما�س
والإجناز ملمو�سة فعلي ًا .ف�سحر الفر�ص واالبتكار والنجاح ي�سيطر
على الأجواء ،ولك َّنك �إذا ا�ستمعت ملا يدور حولك عن كثب ،ف�ستكت�شف
�أنَّ هناك �أ�صدا ًء �أخرى قو َّية ووا�ضحة ومزعجة ،وتلك هي �أ�صداء
القلق املزمن من امل�ستقبل املل َّبد بالغيوم والفر�ص ال�سانحة والعابرة.
تركيز الطالب على امل�ستقبل وعلى ِّ
كل ما يحتاجون �أن يفعلوه يجعلهم
يف حالة قلق م�ستمر ،فجميعهم ي�سعون بجنون كي يح ِّققوا �إجناز ًا تلو
الآخر .وقبل �أن ينتهوا من ِّ
ا�ستعدت خلو�ض
كل مه َّمة ،تكون عقولهم قد
َّ
امله َّمة التالية التي ي�ستطيعون �إجنازها حتت �شعار الإنتاج َّية املرتفعة
والنجاح .وكنتيجة لذلك ،ف�إ َّنهم ال ي�ستطيعون �أن يعي�شوا يف الوقت
احلا�ضر ويحتفوا ب�إجنازاتهم احلال َّية ،فما بالك باال�ستمتاع بحياتهم؟
ميل ه�ؤالء الطالب نحو �إجناز املهام ال ينظر �إليه بالطبع على نحو �سلبي،
فالإجناز �أمر حممود .غري �أنَّ تركيزهم ب�شكل م�ستمر على امله َّمة التالية
يجعلهم يف نهاية املطاف عاجزين عن حتقيق النجاح الذي يالحقونه،
الأمر الذي يدعو �إلى ال�سخرية والإح�سا�س بهذه املفارقة الإن�سان َّية
املُر ِبكة ،فحني يعتنق اجلميع فكرة �أنَّ َّ
كل دقيقة هي فر�صة لإجناز املزيد
وامل�ضي قدم ًا ،ف�إ َّنهم يقعون فري�سة تلك الفكرة وال يتو َّقفون للتحقُّق من
ِّ

�أ َّنها فع ًال �س ُتجدِ ي نفع ًا ،على الرغم من �أ َّنهم جميع ًا يفخرون ب�أنف�سهم
لق َّوة �إرادتهم.
�أظهرت الأبحاث �أنَّ قدرة الأطفال على ت�أخري �شعورهم بالإ�شباع
والر�ضا� ،أي قدرتهم على التو ُّقف عن فعل �شيء ما يجلب لهم �شعور ًا
بالر�ضا الفوري كي ي�صبحوا قادرين على تل ِّقي مكاف�أة �أكرب فيما
بعد ،تنبئ بنجاحهم يف حياتهم ،ففي �إطار �إحدى الدرا�سات ال�شهرية
والقدميةُ ،قدِّ مت للأطفال �أنوا ٌع من احللوى ال�شه َّية ،وقيل لهم �إ َّنهم ما
كم َّيتها �أو �أكرث الحق ًا .وقد
مل ي�أكلوها يف احلال ،ف�سيح�صلون على �ضعف ِّ
انتهى املطاف بالأطفال الذين ا�ستطاعوا االنتظار وعدم التهام احللوى
ب�سرعة بتحقيق نتائج �أف�ضل يف حياتهم كبالغني ومهن ِّيني ممار�سني.

َّ
املتوقعة
�شرك املتعة

«ال�سعادة احلقيق َّية»  ،يروي عامل النف�س الإيجابي «مارتن
يف كتابه َّ
ق�صة �سحل َّية �أليفة ت�شبه التم�ساح ال�صغري رف�ضت الأكل
�سليجمان» َّ
ف�أ�صابتها حالة من اجلوع ال�شديد الذي كاد يودي بحياتها .كان
مالك ال�سحل َّية يف حرية من �أمرها وهو يحاول �أن ينقذ حياتها ،ويف
يوم من الأيام حني كان يتناول �شطرية ،ا�ستجمعت ال�سحل َّية ق َّوتها
وقفزت نحوه وخطفتها .مل تكن ال�سحل َّية حتت�ضر ب�سبب امتناعها
عن الطعام ،بل َّ
ف�ضلت �أن متوت جوع ًا عن �أن حتيا حياة خالية
من فر�ص ال�صيد واالقتنا�ص ،فال�صيد بالن�سبة �إليها �سلوك فطري
وخطف ال�شطرية ي�ش ِبع يف داخلها تلك الغريزة الطبيع َّية القو َّية.
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ي�ستهوينا نحن �أي�ض ًا ال�صيد واالقتنا�ص ،فهما �سبب انهماكنا �إلى حدٍّ
كبري يف مالحقة الإجنازات .ومتعة املالحقة هذه� ،أي حما�سنا ال�شديد
لإمكان َّية احل�صول على مكاف�أة �أو تخ ُّيلنا لذلك ،تُ�س َّمى املتعة املتو َّقعة،
وهي ت�ساعدنا على البقاء على قيد احلياة من خالل �سعينا �إلى موارد
احلياة وم�صادر الغذاء ،وت�ضمن تكاثرنا كجن�س ب�شري من خالل �سعينا
�إلى التزاوج .املتعة املتو َّقعة جتعل الأمناط الع�ص َّية َّ
جذابة للغاية ،فتجعل
�أحدث �أجهزة الـ«�آيفون» ،على �سبيل املثال ،تغرينا وت�ش ُّدنا وتدغدغ
م�شاعرنا .و�سواء �أك َّنا ن�سعى للفوز بغنيمة ما� ،أو برتقية وظيف َّية� ،أو
ب�شريحة بيتزا �شه َّية� ،أو باملزيد من املتابعني على «في�سبوك» و«تويرت» ،
ف�إنَّ رغبتنا ت� ِّؤجج حما�سنا ،فاملتعة املتو َّقعة هي ما يجعل النا�س يذهبون
مل�شاهدة الب�ضائع املعرو�ضة يف واجهات املحالت ،ويغامرون ،ويج ِّربون
قيادة ال�سيارات الـ«فرياري» .وامل�س ِّوقون خرباء يف ا�ستغالل ح ِّبنا ملطاردة
الأ�شياء املم َّيزة ،ولذا ف�إ َّنهم ي�ستخدمون �أ�ساليب ذك َّية جلذبنا مثل
�إعالنات�« :صفقة مم َّيزة»� ،أو «عر�ض وفر�صة مم َّيزة لفرتة حمدودة».
وربا �أ َّنك �أنت �أي�ض ًا ت�ستخدم مثل هذه الأ�ساليب يف الرتويج مل�شروعاتك
َّ
ويف حماوالتك للتفاو�ض والفوز بال�صفقات املتالحقة.
�إدمان العمل هو �أي�ض ًا نوع �آخر من �أنواع املالحقة الد�ؤوبة واملتعة املتو َّقعة التي
ت�ؤدِّي �إلى �إدمان العمل� ،أي امليل �إلى العمل ب�إفراط وب�شكل �إلزامي .وقد �أظهرت
الأبحاث التي �أجراها عامل النف�س «مايكل تريدواي» �أنَّ ه�ؤالء الذين ي ِكدُّون
يف العمل ُيط ِلقون ك ِّم َّيات �أكرب من الدوبامني (وهو �أحد الناقالت الع�صب َّية
ال�سعادة) يف مناطق املكاف�أة والتحفيز يف املخ .يعي�ش
التي تع ُّد م� ِّؤ�شر ًا على َّ
ال�سعادة املُ ِفرطة التي تن ُبع من ا�ستجابتهم لتلك
املُ ِفرطون يف الإجناز م�شاعر َّ
الر�سالة الإلكرتون َّية الإ�ضاف َّية� ،أو انتهائهم من �أحد امل�شروعات الإ�ضاف َّية� ،أو
حذفهم مله َّمة �أخرى من قائمة املهام التي ينبغي لهم �أدا�ؤها .و�إدمان العمل،
على خالف �أ�شكال الإدمان الأخرى ،تكافئه ثقافتنا بالرتقيات ،والعالوات،
واملدح والثناء ،واجلوائز ،وما �إلى ذلك ،ولذا ُينظر �إليه ك�سلوك �إيجابي رغم
�آثاره ال�صح َّية ال�سلب َّية على املدى الطويل.

حني تعي�ش احلا�ضر تنمو �شخ�ص َّي ُتك

ي�ستطيع الإن�سان ذو ال�شخ�ص َّية الكاريزم َّية �أن ي�ؤ ِّثر
ت�أثري ًا هائ ًال يف الآخرين؛ لأ َّنه يتَّ�صل بهم ب�أ�ساليب
ذات مغزى .وقد ع َّرف عامل االجتماع «ماك�س فيرب»
الكاريزما ب�أ َّنها » �سمة حمدَّدة لل�شخ�ص َّية ،يتم َّيز املرء
بف�ضلها عن الأ�شخا�ص العاد ِّيني ،و ُيعا َمل على �أ َّنه ميتلك
�سمات خارقة للعادة� ،أو ج َّبارة� ،أو على ال ِّ
أقل
قوى �أو ٍ
مم َّيزة ب�شكل خا�ص .وتلك ال�سمات لي�ست متاحة ِّ
لكل
�سمات مثال َّية ،ولهذا
النا�س ،فهي تع َت ُرب منح ًا �سماو َّية �أو ٍ
ال�سبب ُيعامل �أ�صحابها كقادة م�ؤ ِّثرين� ،أو على الأقل
ك�أ�شخا�ص ناجحني.
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رغم �أنَّ الأبحاث التي ُترى حول ما ي�س َّمى «الكاريزما» ما زالت جاري ًة ومل تخ ُل�ص �إلى نتيجة حا�سمة بعد ،ف�إنَّ واحدة من �أكرث الدرا�سات �شمول َّية
تو�صلت �إلى �أنَّ الكاريزما لي�ست هب ًة �أو منح ًة بقدر كونها مهار ًة قابل ًة للتعلُّم؛ لأ َّنها تتع َّلق بالقدرة على احلياة ب�شكل كامل يف احلا�ضر ،وقد �أ�شارت
َّ
الدرا�سة �إلى �ستَّة عنا�صر تتوافر يف ال�شخ�ص َّية الكاريزم َّية:
 uالتعاطف مع الآخرين.
 uاحلما�س.
 uمهارات ح�سن اال�ستماع u .الثقة بالنف�س.
 uالتوا�صل الب�صري.
 uالتحدُّث مبهارة و�إقناع.

ثاني ًا :جتنَّب التعنُّت وا�ست ِفد من مرونتك
كال�سحب يف �سماء مل َّبدة بالغيومَّ � ،أما ال�ضمري
امل�شاعر ت�أتي وتذهب ُّ
احلي فهو بو�صلتنا ودليلنا على طريق املجهول.
يريد اجلميع حتقيق النجاح ،ولكنَّ تعريف النجاح يختلف من �شخ�ص
�إلى �آخر ،فهناك من يرغب النجاح يف جمال الفنون ،وهناك من يرغب
النجاح يف الطهي ،وهناك من يرغب النجاح كمد ِّرب للم�شاهري ،وهناك
من يرغب النجاح ك�أب �أو �أم .نحن جميع ًا نرغب اال�ستفادة من كامل
قدراتنا و�إمكاناتنا وحني يتع َّلق الأمر ب�أهدافنا و�أحالمنا وطموحاتنا،
فال يقبل �أحدُنا �أن يكون م�ستواها �أق َّل من املقبول .ومن البديه َّيات التي
نعرفها �أ َّننا دائم ًا بحاجة �إلى دوافع� ،أو كما ن�س ِّميها �أحيان ًا :حوافز� ،أو
زات� ،أو طموح ًا� ،أو احتياجات .و�سواء دوافعنا يف
طموحات� ،أو حم ِّف ٍ
ٍ
ذواتنا� ،أو يف عائالتنا و�أعمالنا ،ف�إ َّننا نف ِّكر يف احلوافز ب�صفتها �سمة
مرغوبة للغاية ومطلوبة �إلى ما ال نهاية ،فنحن نحاول ب�شكل م�ستمر
ونح�سن من �أنف�سنا ،بالتقدُّم يف حياتنا املهن َّية ،وفقدان
�أن نفعل املزيد ِّ
الوزن ،وك�سب قد ٍر �أكرب من املال ،والو�صول �إلى مرحلة �أكرب من اللياقة
البدن َّية ،والتم ُّيز يف �أدوارنا ك�أب و�أم .و ُتعترب احلوافز �شيئ ًا �إيجابي ًا نتل َّقاه
فرط،
على دفعات ،ولكنَّ امل�شكلة هي �أ َّننا نعي�ش يف حالة من التحفيز املُ ِ
رغم �أنَّ العامل من حولنا وخرباتنا ال�شخ�ص َّية يثبتان لنا �أ َّننا ندفع الثمن
غالي ًا ب�سبب القلق امل�ستمر .ووفق ًا لـ«املعهد الأمريكي لأبحاث القلق
معبة
وال�ضغوط» � ،أظهر ا�ستق�صاء �أُ ِ
جر َي يف عام  ،2014و�شمل ع ِّينة ِّ

وكافية من الأمريك ِّيني ،الإح�صائ َّيات التالية:
 uتكاليف الرعاية ال�صح َّية ال�سنو َّية َّ
للموظفني الذين ُيعانون من القلق
وال�ضغوط  300مليار دوالر.
 uن�سبة الأ�شخا�ص الذين ُيعانون ب�شكل منتظم من م�شاكل �صح َّية
ناجمة عن القلق وال�ضغوط . ٪77
 uن�سبة الذين يعانون ب�شكل منتظم من م�شاكل نف�س َّية ناجمة عن القلق
وال�ضغوط . ٪73
uن�سبة الأ�شخا�ص الذين اعرتفوا بعدم قدرتهم على النوم لي ًال ج َّراء ما
يعانونه من قلق و�ضغوط . ٪48

ملاذا نربط بني النجاح وال�ضغوط؟

�أثبت العلم �أنَّ النظر َّية التي تربط النجاح باحلوافز وال�ضغوط ،رغم ما
قبول كبري ،غري �صحيحة متام ًا؛ لأنَّ هناك نتائج مناق�ضة
حتظى به من ٍ
لها ،فاجلرعات ال�صغرية واملفاجئة من ال�ضغوط النف�س َّية قد ت�ساعدنا
وربا ت�ساعدنا على حتقيق
على حت�سني �أدائنا �إلى �أعلى م�ستوى ممكنَّ ،
�أحد �أهدافنا ق�صرية املدى .ونظر ًا �إلى هذا الت�أثري الإيجابي ،ي�شعر
الكثريون ب�أنَّ ال�ضغوط قد �ساعدتهم على حتقيق �أهدافهم يف املا�ضي،
ولذلك ف إ� َّنهم ي�ستنتجون �أنَّ تلك ال�ضغوط �ضرور َّية طوال الوقت � -إال �أ َّنه
مبرور الزمن ُتعترب ال�ضغوط املزمنة عد َّو ًا للنجاح ،فهي ُتنهكنا و ُت�ض ِعف
بع�ض املهارات املعرف َّية التي نحن يف �أ�شدِّ احلاجة �إليها ،من دون �أن
ت�ضيف �إلينا �شيئ ًا ذا بال ،بل قد ت�صبح عقب ًة يف طريق جناحنا.
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كيف ن�ستفيد من مرونتنا الفطر َّية؟

املرونة هي القدرة على االرتداد �سريع ًا بعيد ًا عن املواقف التي
جتربنا على مواجهة ال�ضغوط ك َّل يوم ،كالتوا�صل مع �أ�شخا�ص
مزعجني� ،أو ت� ُّأخر رحلة الطريان التي تهدِّ دنا بالت� ُّأخر عن
اجتماع مهم� ،أو العمل ل�ساعات طويلة على م�شروع قد �أو�شك
موعد ت�سليمه� ،إلخ.
ق�ضى «�سري �سري �شانكر» معظم حياته يف تعليم الكثريين
ممار�سة مهارة التن ُّف�س كجز ٍء من ريا�ضة اليوجا من خالل
م� َّؤ�س�سته التي �أطلق عليها «فنُّ احلياة»  ،وهو ي�ؤ ِّكد �أنَّ �أ َّول
�سلوك لنا بعد �أن ن�أتي �إلى هذا العامل هو ال�شهيق العميق،
و�آخر �سلوك �أو فعل ن ؤ�دِّيه قبل موتنا هو الزفري العميق ولذ ف�إنَّ
التن ُّف�س حياة ،ولك َّننا يف العادة ال ننتبه �إلى هذا ال�سلوك وال
نتع َّلم �أهم َّية التن ُّف�س وت�أثريه يف العقل واجل�سد .راقب الكيف َّية
التي تتن َّف�س بها ،فهناك �أمناط خمتلفة للتن ُّف�س تتع َّلق مب�شاعرنا
املختلفة ،ومثلما �أنَّ عقلك ي�ؤ ِّثر يف �أ�سلوبك يف التن ُّف�س،
ف�إ َّنك ت�ستطيع الت�أثري يف حالتك العقل َّية عرب التن ُّف�س �أي�ض ًا.
ت�ؤ ِّيد الأبحاث مالحظات «�شانكر» ،فقد �أظهرت درا�سة
�أجراها عامل النف�س البلغاري «بيري فيليبوت» �أنَّ م�شاعرنا
تغي �أ�ساليبنا يف التن ُّف�س ،وقد �أخ�ضع هو وفريقه �أفراد
ِّ
الع ِّينة لع َّدة �أمناط من التن ُّف�س حني كانوا مي ُّرون مب�شاعر
وال�سعادة ،وقد ت أ� َّكد فريق البحث
احلزن واخلوف والغ�ضب َّ
�أنَّ ك ًال من تلك امل�شاعر ارتبط ب�أ�سلوب مم َّيز يف التن ُّف�س.
حني ن�شعر بالقلق ،ف�إ َّننا نتن َّف�س ب�سرعة وب�شكل �سطحي ،وحني
ن�شعر بالهدوء ،ف�إ َّننا نتن َّف�س بعمق وب�شكل بطيء .وهناك
ال�ضحك والن�شيج اللذان يعتربان �أمثل ًة �أخرى على الكيف َّية التي
يرتبط بها التن ُّف�س باحلالة العاطف َّية ،وحني نعود �إلى املنزل
طويل من العمل املُ ِنهك ،ف�إ َّننا ُنلقي ب�أج�سادنا على
يوم ٍ
بعد ٍ
الأريكة ونتن َّف�س ال�صعداء.

ثالث ًا :املزايا اخلف َّية للهدوء
«الطاقة ،ولي�س الوقت ،هي �أ�سا�س الأداء الراقي»
توين �شوارتز يف كتاب« :ق َّوة االندماج»

التحكُّم يف النف�س

التح ُّكم يف النف�س والت�ش ُّبث بالأهداف وعدم الت�شتُّت من
�أهم طرق �إدارة الطاقة .و�سواء �أطلقنا عليها ق َّوة الإرادة� ،أو
املثابرة� ،أو التح ُّكم يف النف�س ،ف�إنَّ الإرادة العقل َّية هي التي
املهام رغم ما من ُّر به من م�شاعر ،ورغم �إغواء
جتعلنا ننجز َّ
املغريات البديلة ،واملحن التي علينا ال�صمود يف مواجهتها،
وهذا التح ُّكم �أم ٌر �ضروري لتحقيق النجاح.
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نحن نحاول طوال اليوم �أن نك ِبت م�شاعرنا ونواجه املثريات ،ونوا�صل
مهامنا يف بيئة العمل ،فننجح يف ذلك يف بع�ض الأيام �أكرث
العمل على ِّ
من غريها ،ولكن للتح ُّكم يف النف�س بع�ض الآثار النف�س َّية التي جتعلنا
ن�شعر بالإنهاك للأ�سباب التالية:
مهامنا بد ًال من �أن
 uالتح ُّكم يف دوافعنا :حيث ن�ستم ُّر يف العمل على ِّ
نتو َّقف عن العمل ونن�صاع لل ُملهِ يات وامل�شتِّتات.
 uالتح ُّكم يف �أدائنا :ب�إ�صرارنا على بذل �أق�صى جهودنا رغم عملنا
ق�سط
ملدة � 10ساعات يومي ًا وعلى مدار الأ�سبوع دون �أن نح�صل على ٍ
كاف من النوم.
ٍ
 uالتح ُّكم يف �سلوكنا :بحفاظنا على �أ�سلوبنا و�سلوكنا املهن َّيني رغم
م�شاكل بيئة العمل.
 uالتح ُّكم يف �أفكارنا :برتكيزنا على عملنا رغم الأفكار الكثرية التي
تنبثق داخل عقولنا وال ُّ
تنفك حت ِّركنا يف ع َّدة اجتاهات وبال تو ُّقف.

الهدوء والإدارة احلكيمة للطاقة
يف احلرب العامل َّية الثانية ن�شرت احلكومة الربيطان َّية ُمل�ص َقات
لرفع الروح املعنو َّية للمواطنني ،وكان �أحدها يقول« :اهد�أ
ووا�صل عملك»  .جاء هذا املل�صق كجزء من اال�ستعداد لغزو
الأملان لـ«اململكة املتَّحدة»  .وقد �أعيد ن�شر وتبادل هذا ال�شعار
�أخري ًا وب�شكل كوميدي و�أ�ساليب متن ِّوعة على املالب�س والأكواب
واحلقائب وعرب الـ«في�سبوك» ،غري �أنَّ هذا التعبري احلكيم
الذي �صاغه َّ
موظف حكومي يف �أربعين َّيات القرن الع�شرين
تو�صل العلم �إلى
لي�س جم َّرد �شعار لرفع الروح املعنوية ،فقد َّ
�أنَّ الهدوء ي�ساعد يف احلفاظ على طاقتنا العقل َّية ،وي�سمح لنا
مبمار�سة التح ُّكم يف النف�س دون جهد ،ويق ِّل�ص من ت�أثري الأفكار
ال�سلب َّية لأ َّنه مي ُّدنا بر�ؤى وب�صائر و�أفكار �إيجاب َّية جديدة.
وت�ؤمن بع�ض الثقافات ال�شرق َّية احلكيمة ب�أنَّ الهدوء م�صدر
للق َّوة والقدرة على ال�صمود ،فامل�صطلح ال�صيني «»wwwei
� ،أو «الالعمل» ُيو�صف ب أ� َّنه مفتاح احلياة يف الثقافة الطاو َّية
الن�ص ينادي
ون�صها الت�أ�سي�سي «تاو تي ت�شينج»  ،فهذا
ِّ
ُّ
ُ
بالعمل من دون عمل .وقد يبدو لنا الأمر للوهلة الأولى كل ٍغز
غريبَّ � ،إل �أ َّنه لغز ين ُّم عن حكمة ،فمن �ضمن �أ�ساليب تف�سري
تلك العبارة �أنَّ الهدوء هو «الالعمل» يف �إطار «العمل»  .فقد
تكون يف منت�صف اجتماع مع عميل مهم �أو يف �أثناء التفاو�ض
حول �صفقة م�صري َّية ،ولك َّنك حتافظ على هدوئك و�سالمك
الداخلي وا ِّتزانك ،فتبقى منتبه ًا ب�شكل �أكرب ،وت�ستمع ب�شكل
قرارات �أف�ضل.
وتتو�صل �إلى
�أعمق ،وتتوا�صل مبهارة �أكرب،
ٍ
َّ
و�سواء ربحت �أو خ�سرت ،جنحت �أو ف�شلت ،ف�أنت ت�صل �إلى ق َّمة
الأداء عندما حتافظ على تركيزك وهدوئك.
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أجنز الكثري بالقليل
رابع ًاِ � :

مايرون �سكولز

ال تقلِّل من �أهم َّية «عدم الفعل» .ما عليك �سوى اال�ستمرار واال�ستماع
�إلى الأ�شياء التي ال ت�ستطيع �سماعها ،وعدم االنزعاج والإقدام على
� ِّأي رد فعل»  -بو بري

حني تل َّقى الدكتور «مايرون �سكولز» ات�صا ًال هاتفي ًا يخربه �أ َّنه فاز بجائزة
نوبل يف االقت�صاد ،مل يكن الأ�ستاذ يف جامعة «�ستانفورد» منك َّب ًا على العمل
يف مكت ِبه يح ُّل املعادالت الريا�ض َّية ،بل كان ي�ستع ُّد ملمار�سة اجلولف ،بعد
�أن انتهى من حوار طويل وهو يتناول �إفطاره بت�أنٍّ وهدوء.
كثريون يقولون �إنَّ «�سكولز» عبقري ،فهو م�شهور بنظر َّياته الإبداع َّية
الرائدة يف االقت�صاد ،ومن �ضمنها تقنية �أو منهج َّية ت�سعري ُت�س َّمى «خيارات
�سكولز ال�سوداء» ،وهي التي �ساعدت على �إن�شاء �سوق امل�شت َّقات املال َّية،
و ُم ِنح بف�ضلها جائزة نوبل عام  .1997عندما �سئل «�سكولز» عن الكيف َّية
تو�صل بها �إلى ر�ؤاه الفريدة ،قال �إنَّ �إبداعه يعود �إلى الوقت الذي
التي َّ
ق�ضاه «دون عمل» ،حيث كان يق�ضي معظم �ساعات يومه يف الت أ� ُّمل والتن ُّزه
معب ًا عن ال�صورة النمط َّية
�سري ًا على الأقدامُ .يعترب «�سكولز» منوذج ًا ِّ
للأكادميي الذي ينغم�س بعمق ،ولكن دون �إفراط ،يف جمال بحثي واحد،
تخ�ص�صه ،ويكون م�ستعد ًا دائم ًا ملناق�شة �آخر
بتو�سع خارج نطاق ُّ
فهو يقر�أ ُّ
الكتب َّ
املف�ضلة لديه ،فهو مف ِّكر حيوي وف�ضويل و�صاحب ر�ؤى ثاقبة .ورغم
تقدُّمه يف العمر ف�إ َّنه يبدو دائم ًا مفعم ًا بروح ال�شباب واحليو َّية.

كيف ي�ؤ ِّدي عدم االن�شغال �إلى الإبداع؟

يو�ضح «�سكوت باري كوفمان» ،مدير «معهد اخليال» يف «جامعة بن�سلفانيا» وم ؤ� ِّلف
ليبدع»� ،أنَّ عدم االن�شغال ب�أيِّ �شيء وترك العقل
كتاب «الالموهوب الذي ُخلق ِ
ي�صول ويجول ي�ش ِّكل �أف�ضل حاالت التفكري الإبداعي وا�ستيالد الر�ؤى اجلديدة.
ي�شري «كوفمان» �إلى �أنَّ التفكري ب�شكل ِّ
خطي و�إبداعي بالتوازي يتواءم مع خمتلف
�شبكات اخلاليا الع�صب َّية .ويف حني �أنَّ التفكري ِّ
اخلطي يت�ض َّمن الرتكيز الإدراكي
على ن�شاط ما ،ف�إنَّ التفكري الإبداعي (الذي ي�س َّمى �أحيان ًا ال�شبكة االفرتا�ض َّية
لأ َّنه ي�صبح فعا ًال حني ن�سرتخي فح�سب) يت�ض َّمن الأفكار والتخ ُّيالت و�أحالم
اليقظة والذكريات التي تظهر حني ال نر ِّكز على مه َّمة بعينها .ووفق ًا «لـكوفمان»،
ف�إ َّننا ال نريد لأيٍّ من تلك الأنظمة الع�صب َّية �أن يكون مفرط الن�شاط على ح�ساب
الآخر ،وب�صورة مثال َّية فمن املفرت�ض �أن تكون لدينا القدرة على االنتقال مبرونة
من نظام �إلى �آخر وفق ًا للظروف.
تو�صل بحث �أعدَّه «جوناثون �سكولر»
وت ؤ� ِّكد درا�سات �أخرى هذه الفكرة ،فقد َّ
وزمال�ؤه يف «مركز �سانتا باربرا للبحوث بجامعة كاليفورنيا» �إلى �أنَّ الإن�سان
ي�صبح �أكرث �إبداع ًا بعد �أن يق�ضي فرتة من الوقت يف �أحالم اليقظة �أو حني يرتك
عقله ي�صول ويجول ،وقد �أظهرت هذه الدرا�سة �أنَّ النا�س حني يتع َّلمون مه َّمة
�صعبة ،ي�صبح �أدا�ؤهم �أف�ضل �إذا عملوا �أو ًال على مه َّمة �سهلة ِّ
تعزز جتوال العقل َّثم
عادوا �إلى تلك امله َّمة ال�صعبة .والفكرة هنا هي حتقيق التوازن بني هذين النوعني
من الأن�شطة� ،أي اخلمول والرتكيز ،والتن ُّقل بينهما للح�صول على نتائج مثلى.
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وال�سعادة حلياتك
� ِأع ْد املرح َّ

امل� َّؤ�س�سات املبدعة يف جماالت �شتَّى ،بداي ًة من التكنولوجيا وو�صو ًال
�إلى املالب�س اجلاهزة ،تدرك �أهم َّية املرح حني يتع َّلق الأمر ب�إبداع
املوظفني ،فقد ُ�ص ِّم َمت مكاتب «جوجل» يف ِّ
َّ
كل �أنحاء العامل لتعزيز
روح املرح والإبداع ،ففي مكاتب «زيوريخ» ،على �سبيل املثال ،بد ًال من
مناطق ال�سري ،ميكنك �أن ت�ستخدم �سارية حماكية ل�سارية الإطفائي
�أو َّزلجة حماكية لألعاب الأطفال لالنتقال من طابق �إلى �آخر.
ويو ِّفر «في�سبوك» �آالت «دي جي» لدمج املقاطع ال�صوت َّية واال�ستماع
�إليها مع منا�ضد على ح َّمامات ال�سباحة ،كما يو ِّفر فر�ص ًا ملمار�سة
�ألعاب الفيديو� .أ َّما م� َّؤ�س�سة املالب�س البديلة الإيطالية «كومفريت»
يف «ميالنو» ،فقد ح َّولت م�سرح ًا قدمي ًا �إلى م�ساحة مكتب َّية وح َّولت
خا�صة َّ
باملوظفني.
�أماكن جلو�س اجلمهور القدمية �إلى حلبة تز ُّلج َّ
للمرح ت�أثريه الإيجابي يف الإبداع ،فهو ي�ساعد عقولنا على التج ُّول
والتن ُّوع ويح ِّفز امل�شاعر الإيجاب َّية التي ت�ؤدِّي �إلى اكت�ساب ر�ؤى
�أعمق و�إلى ِّ
تو�صلت عاملة النف�س
حل امل�شكالت ب�شكل �أف�ضل .وقد َّ
«باربرا فريدريك�سون»  -الأ�ستاذة يف «جامعة نورث كارولينا» �إلى
�أنَّ امل�شاعر الإيجاب َّية تزيد من مواردنا املعرف َّية من خالل زيادة
م�ساحة �إدراكنا الب�صري ،فحني ن�شعر ب�أ َّننا يف حالة نف�س َّية ج ِّيدة،
ف�إ َّننا نكت�سب القدرة على �إدراك قدر �أكرب من التجارب ،وبالتايل
ف�إ َّننا نرى ال�صورة كاملة بد ًال من ُّ
التعث يف التفا�صيل .وبعبارة
�أخرى� :إذا كنت ت�شعر ب�أ َّنك عالق بهذا ال�شكل� ،أو ب�أ َّنك ال ت�ستطيع
�أن تتخ َّل�ص من م�شكلتك �أو ال جتد خمرج ًا من م�أزق ما ،فقد ي�صبح
املرح و�سيلة للتخلُّ�ص من هذا الو�ضع
والتو�صل �إلى �أفكار �إبداع َّية.
ُّ

«لويل دا�سكال» تعمل مد ِّربة ،وتقدِّ م ا�ست�شاراتها للم� َّؤ�س�سات
الكربى .ويف �إحدى اال�ست�شارات د ُِع َيت لتدير جل�سة ع�صف ذهني
ا�سرتاتيج َّية مل�ساعدة فريق قيادي على ا�ستك�شاف مه َّمة م� َّؤ�س�سته
ور�ؤيتها وقيمها� .أعدَّت «دا�سكال» ترتيباتها لتحريرهم من قيود
مكاتبهم وعقدت اجلل�سة اال�سرتاتيج َّية يف مكان ُمبهج وذي نوافذ
كثرية تط ُّل على مناظر طبيع َّية خالبة .كان الهدف من ذلك حتفيز
خيالهم الإبداعي ،ولكن رغم هذا املوقع اجلديد ،فقد كانت املناق�شة
�صعبة وتفتقر �إلى الإبداع و�سارت ب�شكل ِّ
خطي ومنطي ممل� .شعر
ُّ
بالتعث ،والحظت «دا�سكال» �أ َّنهم يتجادلون بال
�أفراد الفريق
تو ُّقف دون الو�صول �إلى حلول ،وهنا ق َّررت ت�صفية الأجواء ،فطلبت
منهم �أن يتو َّقفوا عن العمل ،والتفكري ،وحماولة الو�صول �إلى حل.
و�أخذتهم �إلى اخلارج ،حيث كانت قد �أعدَّت مناطق جلو�س وو�ضعت
رحب جميعهم بهذه املُل ِهيات والألعاب وبعد
بها �ألعاب ًا خمتلفةَّ .
�ساعة تقريب ًا ،دعتهم «دا�سكال» جمدد ًا �إلى مكان االجتماع فعادوا
وهم يزخرون بالطاقة ،وحني �س�ألتهم «دا�سكال» عن الفكرة
�إليها ْ
والهدف وعن ر�سالة م� َّؤ�س�ستهم ،ظ َّلت �إجاباتهم تتد َّفق وكانوا
جميع ًا متح ِّم�سني وت َّواقني للم�شاركة.
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خام�س ًا :مت َّتع بعالقة رائعة مع نف�سك
«عالقتك بذاتك ترثي �إمكاناتك حني �أحت َّرر مني� ،أ�صبح كما �أريد»
الو ت�سو

خماطر انتقاد الذات

�أظهرت الأبحاث �أ َّنك حني تبالغ يف انتقادك لذاتك ،ف�إ َّنك ت�ض ُّر
ب�صحتك النف�س َّية وبفر�صك لتحقيق النجاح ،فقد �أ�شارت «كري�ستني
َّ
نيف» �أ�ستاذة التنمية الب�شر َّية يف «جامعة تك�سا�س» �إلى �أنَّ نقد الذات
م� ِّؤ�شر مهم يد ُّل على القلق واالكتئاب ،و�أنَّ نقد الذات بد ًال من حتفيزها
قد مينعك فعلي ًا من تكرار املحاولة بعد الف�شل خلوفك من الف�شل م َّرة
�أخرى.
يف عقولنا نظامان متناف�سان� :أحدهما ي�سعى للمكاف�آت ،بينما يخ�شى
الآخر الف�شل .واخلوف من الف�شل ،حني يزيد عن حدِّ ه ،يحول ب�شكل
مبا�شر دون حتقيق النجاح حيث �إ َّنه:
 uي�ؤ ِّثر بال�سلب يف �أدائك.
 uيجعلك ت�ست�سلم.
 uي�ؤدِّي بك �إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
 uيفقدك همزة الو�صل التي تربط بينك وبني ما تريده حق ًا.
ت�شري الأبحاث التي �أجراها «روي بومي�سرت» �إلى احتمال َّية �أن تكون
تلك النزعة لإيالء �أهم َّية �أكرب للأ�شياء ال�سلب َّية هي ما �ساعد الأجنا�س
الب�شر َّية يف البقاء على قيد احلياة من خالل ا�ست�شعارها للمخاطر
املحتملة ،ولكن يف ع�صرنا هذا ،ف�إنَّ حت ُّيزاتنا ال�سلب َّية التي تتع َّلق بك ٍّل
من بيئاتنا والأحكام التي نطلقها على �أنف�سنا م�ؤذية.

�ساد�س ًاَ :
تعاطف مع الآخرين

«التعاطف الإن�ساين هو اال�ستثمار الوحيد الذي ال يخ�سر �أبداً»
هرني ديفيد ثوريو

النجاح والتعاطف مع الآخرين

على العك�س من الرتكيز على الذات ف�إنَّ التعاطف مع الآخرين يعني
الرتكيز مع الآخرين ب�شكل عميق .وهو يت�ض َّمن ال�شعور بالتعاطف
وحماولة مدِّ يد العون لهم ب�صورة �أو ب�أخرى .والتعاطف هو �آل َّية
نف�س َّية وعاطف َّية ن�ستوعب من خاللها م�شاعر النا�س ،ويعني التعاطف
مع �آالمهم وال�شعور بالرغبة يف تخفيف تلك الآالم ،كما يت�ض َّمن
اال�ستجابة ملعاناتهم ،والرغبة يف م�ساعدتهم ،ب�أ�سلوب يخلو من
�إ�صدار الأحكام.
ف ِّكر يف الأمل الذي ينتج عن �شعورك جتاههم مب�شاعر عك�س التعاطف.
�سي�شعرون حينها بالوحدة وب�أ َّنهم مرفو�ضون على امل�ستوى ال�شخ�صي
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�أو املهني �أو العاطفي ،والرف�ض ي�ؤدِّي �إلى �أمل ال ُيحتمل لدرجة �أنَّ نف�س
مناطق العقل التي تن�شط خالل الآالم اجل�سد َّية تن�شط عند التع ُّر�ض للرف�ض
االجتماعي .وال�ضغوط الناجمة عن اخلالفات على م�ستوى العالقات� ،سواء
�أكانت عالقات عمل �أم �أيَّ عالقات �أخرى ،م�ض َّرة للغاية ،لدرجة �أ َّنها تت�س َّبب
يف زيادة االلتهابات اجل�سد َّية .ومن الناحيتني اجل�سد َّية والنف�س َّية ،مينحنا
التعاطف يف �إطار العالقات الإن�سان َّية �شعور ًا رائع ًا ،بينما مينحنا الرف�ض
مدمر ًا.
والوحدة �شعور ًا ِّ

التعاطف مفيد ب�سبب نتائجه

در�س «كيم كامريون» وزمال�ؤه يف «جامعة ميت�شجان» �آثار ال�سلوك َّيات التي
تعب عن التعاطف مع الآخرين يف �أماكن العمل ،وقد ح َدّد «كامريون» تلك
ِّ
املمار�سات كالتايل:
 uاالهتمام بالزمالء والأ�صدقاء وال�شعور بامل�س�ؤول َّية جتاههم.
 uتقدمي ك ٍّل منكم الدعم للآخر ،ويت�ض َّمن ذلك العطف على الآخرين
والتعاطف معهم يف �أوقات معاناتهم.
� uإلهام ك ٍّل منكم للآخر يف جمال العمل ،ويف �أثنائه.
 uت�أكيد �أهم َّية العمل.
 uجت ُّنب اللوم وغفران الأخطاء.
 uمعاملة ك ٍّل منكم للآخر باحرتام وامتنان وثقة ونزاهة.

ويف �أحد املقاالت العلمية املن�شورة بـ«جملة العلوم ال�سلوك َّية التطبيق َّية»،
�أو�ضح «كامريون» �أ َّنه حني ُتر�سي م� َّؤ�س�سات العمل تلك املمار�سات ،ف�إنَّ
تتح�سن ب�شكل مذهل ،حيث �إ َّنها حت ِّقق م�ستويات مرتفعة
م�ستويات �أدائها َّ
من الفاعل َّية امل� َّؤ�س�س َّية ،مبا يف ذلك الأداء املايل القوي ،ور�ضا العمالء،
والإنتاج َّية املرتفعة .واكت�شف «كامريون» �أ َّنه ك َّلما كان َّ
املوظفون يف مكان
العمل متعاطفني مع بع�ضهم ب�شكل �أكرب ،ارتفع م�ستوى �أداء م� َّؤ�س�ستهم
بح�س االنتماء.
وزادت الأرباح والإنتاج َّية ور�ضا العمالء و�شعور املوظفني ِّ
و�أظهر البحث �أنَّ َّ
املوظفني الذين ي�شعرون ب�سعادة �أكرب يجعلون عالقات
الزمالة تتَّخذ �شك ًال �أف�ضل ،كما �أ َّنهم يجعلون مكان العمل �أكرث جماع َّية
وجتان�س ًا ،وقد �أكدَّت �إحدى درا�سات الرعاية ال�صح َّية �أنَّ ثقافة العمل
حت�سن من احلالة ال�صح َّية َّ
للموظفني
التي تتب َّنى التعاطف مع الآخرين ال ِّ
حت�سن �أي�ض ًا من احلالة ال�صح َّية للعمالء وم�ستويات
و�إنتاج َّيتهم فح�سب ،بل ِّ
ر�ضاهم .مبعنى �أنَّ التعاطف مع الآخرين يفيدك ،ويفيد فريقك ،ويفيد
عمالءك ،لأ َّنه يح ِّقق نتائج �أف�ضل على جميع امل�ستويات.
ن�ستخل�ص من ِّ
كل ما �سبق �أ َّنه حني ي�صبح العامل حم ِّفز ًا لك ،ف�إنَّ هذا يد ُّل
على �أ َّنك بالفعل متلك القدرة على الو�صول �إلى �أفكار عبقر َّية ،و�أ َّنك قد
التم�سك بالهدوء يف مواجهة املتط َّلبات املتزايدة ،والبقاء
مت َّكنت فع ًال من ُّ
حا�ضر ًا حني يحاول عقلك �أن ي�أخذك بعيد ًا وي�ش ِّتتك ،و�أ َّنك قد مت َّكنت
من التعاطف مع نف�سك ومع الآخرين ،وحتَّى ال ت�شطح بخيالك بعيد ًا ،ف�إنَّ
ُ
يتحالف معك و ُيح ِّف ُزك يعني باملعنى احلريف �أ َّنك قد
�إح�سا�سك ب�أنَّ العا َمل
ال�سعادة.
ال�سري على طريق َّ
بد�أت رحل َة َّ
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