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أفيون المثقفين







 
"أناني وخائف وغبي ھو انتصار ومصدر لمتعة عظیمة؛ إذ یحوي آراًء مذھلة. وجعلني عنوانھ

أضحك من نفسي وأنا أتعلم في آن واحد. إنھ یدفعني إلى أن أكون
شخًصا أفضل - كریًما وشجاًعا وذًكیا!".



مات تشیرش، مؤسس Thought Leaders Global ومؤلف كتاب Amplifiers "من المنعش
وجود كتاب یخترق الخرافات والمبالغة، وینفذ إلى جوھر السلوك اإلنساني والحقائق المتعلقة

باألسباب الكامنة وراء ما نفعلھ. یشترك دان وكیران في
صفة نادرة، فھما لیسا باحثین أو خبیرین استراتیجیین ألمعیین فحسب، بل یتمتعان بالقدرة على

ترجمة ما یفعالن إلى ما نحتاج إلى معرفتھ؛ ویفعالن ذلك بحس
فكاھي وذكاء خرافي، حتى إنھ ال یسعك سوى أن تواصل القراءة الصفحة تلو األخرى. سوف یغیر

ھذا الكتاب نظرتك إلى السلوك واألعمال والقیادة، بل وإلى
المجتمع، إلى األبد".

Ge�ng Real about Having It All میجان داال كامینا، الخبیرة االستراتیجیة ومؤلفة كتاب
"یرشد ھذا الكتاب الذكي الذي یتسم بالدقة والواقعیة -وغیر الشائع-أنصار االتجاه الواقعي في

العصر الحدیث إلى السبل التي یمكنھم من خاللھا فتح مغالیق
النتائج الحقیقیة".

د. جیسون فوكس، عالم الدافعیة ومؤلف كتاب The Game Changer "ظھر أخیًرا شخص
یمتلك الشجاعة لیقول الحقیقة! سوف یُفقدك ھذا الكتاب صوابك وسیغیر نظرتك إلى العالم بعد

قراءتھ، وما أن یزیل الكتاب الغمامة من
فوق عینیك، سیوفر علیك الوقت ویساعدك في الحصول على ما ترید".

د. آدم فریزیر ، الباحث في مجال دراسة األداء البشري ومؤلف كتاب The Third Space "نظن
كقادة أعمال أننا نعلم، ولكن دان وكیران یعلمان حق المعرفة ما یجعل المشترین یصنعون ما

یصنعون. اشتِر الكتاب الكتشاف كیف تجعلھم یشترون
المزید".

جیفري ھایزلیت، مذیع البرنامج التلفزیوني برایم تایم، والمؤلف الذي تحقق كتبھ أعلى المبیعات،
وراعي البقر لبعض الوقت

"لتكون ذكیًا ومرًحا وتقدّر مشاعر اآلخرین وحریًصا على النجاح... علیك بمطالعة ھذا الكتاب،
ومن ثم تكتسب ما حواه من تلك الخصال".

راسل ھاوكروفت، المدیر العام التنفیذي بشركة نتوورك تن
"لو لم تكن ثمة فرصة حقیقیة لالستفادة من دان وكیران، ولو لم تفرض الفرصة نفسھا، لشعرت

باالستیاء البالغ من آرائھم السدیدة والصریحة والمضحكة عن
عیوبي كإنسان - على األقل كنت سأفعل. إن الصراحة الشدیدة الممزوجة باآلراء الثاقبة والمبتكرة،

سواء كان جل تركیزك منصبًا على األعمال أو البر واإلحسان،



فھذا الكتاب من أجل من یملكون الشجاعة التي تجعلھم یفھمون أنفسھم من أجل تغییر العالم".
برادلي تریفور إیھ إم، أكثر كتّاب مجلة نیویورك تایمز الذین تحقق مؤلفاتھم رواًجا

"یجمع أحدث كتب دان وكیران بین دفتیھ فن مزج متعة القراءة بعلم تحطیم الثوابت، ال سیما أنھ
یخترق الغموض والراحة لخلق نموذج جدید في سبر غور

الطبیعة البشریة ضروري إلنشاء المؤسسات والعالمات التجاریة التي تحتل مكانة مرموقة، من
أجل غد ال یستند إلى المبالغة، ولكن إلى العمق والمعنى. فاحصل

على نسختك من اآلن!".
أندرز سورمان-نیلسون، عالم دراسة المستقبل ومؤسس مستودع الفكر Thinque إلى كریان

وجاري ودارسي، أقل األشخاص الذین
عرفناھم أنانیة وخوفًا وغباًء.
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نبذة عن المؤلفین
دان جیرجوري وكیران فالنجان باحثان في علم السلوك وخبیران استراتیجیان، ومؤسسا معھد

The Impossible Ins�tute TM ، وھو عبارة عن مستودع فكر

مبتكر ونشط تأسس من أجل "صنع ما ھو غیر ممكن!".
تخصص الباحثان في مجال علم دراسة سلوك اإلنسان ومنظومة معتقداتھ - دوافعنا وبواعثنا

واألشیاء التي تجعلنا نشتري واألشیاء التي تجعلنا نصدق.
ساعد الباحثان خالل الخمسة والعشرین عاًما الماضیة على تطویر خطوط إنتاج جدیدة لشركات

مثل كوكا كوال ویونیلیفر، وابتكرا أشكاًال إعالمیة جدیدة لمجالت
موردوخ، ووضعا نظًما تفاعلیة تنوعت أشكالھا حتى ضمت سالسل مطاعم الوجبات السریعة

واإلدارات الحكومیة، وأطلقا حمالت مشاركة داخلیة وخارجیة
لشركات شتى، من شركة نیوز لیمتد وفودافون وحتى إم تي في.

وباإلضافة إلى ذلك عمال مدیرین ومحاضرین بأولى كلیات اإلبداع في أسترالیا AWARD، وألقیا
،Miami Ad School محاضرات بكلیة اإلعالن بمدینة میامي

وعمال بالتدریس كذلك للدراسات العلیا بجامعة ماكواري بمدینة سیدني وبجامعة سیدني، جنبًا إلى
جنب مع تدریب المدیرین التنفیذیین وأعضاء مجالس اإلدارات

غیر التنفیذیین وإرشادھم.
یتصف دان وكیران بأنھما خطیبان مفوھان تمتزج فطنتھما في مجال األعمال بذكاء حاد وتبصر

إنساني نادر - وھي قدرات أظھرھا دان أمام 1.4 ملیون مشاھد، من
خالل برنامج Gruen Planet الذي یعرض بانتظام على شاشة قناة إیھ بي سي.

تتمثل مھمتھما في تحویل نھج معھد Impossible Thinking TM إلى نھج ذائع االنتشار.



عرفان وتقدیر
نثني ثناًء عطًرا على أسرنا التي ساندتنا مساندة مذھلة، ولم تسمح لنا بأن نكون أنانیین وخائفین

وغبیَْین في التعامل مع وقتنا فحسب، بل وشدت من أزرنا
وساعدتنا على النجاح في اإلبحار في عالم السلوك اإلنساني. ونوجھ شكًرا خاًصا لكل من: كریان

جریجوري، جاري فیشبیرن، دارسي فیشبیرن، لیلى وبریان
جریجوري، توني ومایك فالنجان، بروس جریجوري، جودي كوتس، سیمون كارتون، برونوین

فالنجان، جورج بیتسیس، ماري كوستاس، أندي وتریش ھیلي.
نحبكم جمیعًا فأنتم تجعلون الرحلة أكثر متعة ومرًحا.

ونود توجیھ الشكر كذلك لزمالئنا ومرشدینا الرائعین الذین شاركونا لحظات النجاح والفشل في
أعمالنا على مر السنین، وساھموا بشكل ما في تألیف ھذا الكتاب: مات تشیرش، آدم فریجر، جولي

وینتربوتوم، لیني كریستي، ھایدي جریجوري، تانجا ماركوفیتش، ریبیكا تاب، لورین كیلي،
سیمون رینولدز، برادلي تریفور

جریف، مارتي ویلسون.
وختاًما نثني على الفریق االستثنائي الذي تعاون معنا، وساھم في خروج ھذا الكتاب إلى النور،

وھم: ماثیو ألدرسون، كریستین ھاموند، كریس شورتن، ساندرا
بالوني، بیتر ریردون، أیان باترورث، ستیفي یورك، فیلبي نیفز، فیدرا فولر، شارون زیف بوول.
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المقدمة
اعرف نفسك.

سقراط
لماذا اخترت ھذا الكتاب أو حتى قررت أن تقرأ؟ لماذا اخترت مسیرتك المھنیة أو موظفیك أو

منظومة قیمك أو شریكة حیاتك؟ وبجدیة تامة بماذا كنت تفكر حینھا،
خاصة إذا وضعت في االعتبار غالبیة من عرفتھم على مر السنین؟ إذا احتجت یوًما دلیًال على أننا

ال نعي حقًا دوافعنا -سواء نحن أو من حولنا-فحینئذ كل ما
تحتاجھ ھو أن تمد یدك إلى أقرب ألبوم صور، أو استعراض أرشیف حساب فیسبوك؛ للحصول على

تشكیلة من قرارات العالقات التي لم نفكر فیھا ملیًا،
والخیارات السخیفة وبعض اآلراء التي تستحق التراجع عنھا: "إلغاء اإلعجاب"!

وألننا جمیعًا مجرد نتاج لمحصلة ما نتخذه من قرارات، فنحن بحاجة إلى وجود فھم أفضل للبواعث
الكامنة وراء تلك القرارات، وما یجعلنا نقتنع بشيء، وما

یجعلنا نشتریھ. وھذا أمر وثیق الصلة بما نناقشھ، ال سیما أن العدید من النظریات التي تعنى
بالسلوك اإلنساني وتحاول تفسیره ھي نظریات معیبة، وتستند في

فكرھا إلى التفكیر الرغبوي أكثر مما تستند إلى الخبرة.
ویقتضي االلتزام باألمانة التامة القول بأنھ خالل المائة عام الماضیة -وربما خالل الجانب األكبر من

تاریخنا-انصب جل التركیز الذي یستھدف فھم البواعث المحركة
للسلوك اإلنساني (البحث السلوكي كما یطلق علیھ في الوقت الحالي) على البحث عن األدوات

النفسیة والمادیة، للتأثیر على سلوك األفراد وتغییره ومحاولة
السیطرة علیھ. والغایة من ذلك ھي جعلنا أتباًعا أكثر طاعة، وأطفاًال أكثر تھذیبًا، وعاملین أكثر

إنتاًجا، وأفرادًا في المجتمع؛ ومع توجھ المجتمع نحو التصنیع
والتطور نصبح مستھلكین طیعین وفرقًا وأفرادًا أرقى في األداء. وتضمنت تلك األدوات بعض

الخیارات الغریبة على مر السنین، مثل: القمع، والتعذیب،
واالختطاف، وأسالیب الرقابة اللصیقة بل والعبودیة، ولم یكن األمن والسالمة المھنیة من الجوانب

التي اشتھر المصریون وبالد الرافدین والرومان بل وحتى
األوربیون باالھتمام بھا.

وأثمر جانب كبیر من ھذا الجھد نجاًحا مختلًطا مع ظھور نماذج اإلقناع واختفائھا، وإثبات أبناء
الجنس البشري أنھم أسرى ألسالیبھم، وأقل قابلیة للسیطرة



علیھم عما كنا نظن. نحن لسنا آالت، ومن ثم فإن محاولة تغییر سلوكنا لیست بالمھمة الیسیرة.
ومع ذلك، فإن ھذا االتجاه، بدالً من أن یكون رمًزا للفشل، فإنھ سلّح من یعملون في مجال البحث

السلوكي واالستراتیجیات بفھم أفضل للبواعث التي تستثیر
الجانب الحیواني في اإلنسان، بل وتحولت في حقیقة األمر إلى أحد األصول في ھذا الصدد.

وبعد إلقاء الضوء على جمیع ما تقدم، تظل ھناك حقیقة ثابتة مفادھا أننا نواصل حتى یومنا إضفاء
طابع رومانسي على السلوك اإلنساني، مفضلین النظر إلى

عالم التحفیز، إذا لم یكن من خالل نظارة وردیة، فمن خالل نظارة تلّون عدساتھا اإلیجابیة. إننا
نحب التفكیر في أن دوافعنا باعثھا األفكار النبیلة واألخالق

الكریمة القائمة على نكران الذات، والشعور بجرأة المغامرة، والقدرة على تقبل التعقید، والعمل
الدءوب من أجل تحقیق النجاح (ما رأیك في ذلك؟). ولكن بالطبع

تلك ھي دوافعنا، وكل ما ھنالك أن كل شخص آخر یحتاج إلى تحسین شروط اللعبة.
ھذا االتجاه الفكري یجافي الحقیقة إلى حد كبیر، وغیر واقعي تماًما، وال یوجد ما یدعمھ البتة، لیس

ھذا فقط بل نعتقد أنھ یؤدي إلى نتائج عكسیة؛ إذ یتجاھل
القوة الكامنة وراء میولنا الطبیعیة، وھو ما یدفعنا في نھایة المطاف نحو الفشل. إن ھذا "الوھم

السعید" یسلبنا اإلدراك الكامل لحقیقة أنفسنا (وھو ما یتناقض
مع حكمة النصیحة التي وردت في مقولة سقراط في بدایة ھذا الفصل)، ویحرمنا من غفران ما

یصفھ العدید منا بالعیوب، باإلضافة إلى االطالع على االستراتیجیات
المستندة إلى الواقع، ولیس إلى نظریة أكادیمیة أو حتى علم نفس شعبي واسع االنتشار.

بعض الناس ممن یحتلون موقع القیادة، أو یسعون للتأثیر أو إحداث تغییر، أو یسعون وراء البیع،
أو یدرسون، أو یرغبون ببساطة في تحدي أنفسنا وتعزیز

أدائنا، ربما یستطیعون االستفادة من تقییم أكثر موضوعیة للقوى المحفزة لسلوكنا
واالستراتیجیات الواقعیة، لكي نكون أكثر جاذبیة وأقوى عزًما وأمضى تأثیًرا

وأكثر إقناًعا ونجاًحا.
ونود اإلشارة في ھذا الكتاب إلى أن استراتیجیة السباحة مع تیار الطبیعة البشریة، ومواءمة

العملیات مع األشخاص، وتمكین األفراد والجماعات من إظھار أفضل
ما فیھم (ولیس ما نریدھم أن یكونوا علیھ)، أكثر جدوى ونجاًحا من االستراتیجیات التي نتبعھا

حالیًا؛ إذ تحد استراتیجیاتنا الحالیة، في محاولة للحفاظ على
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السیطرة المطلقة، من كفاءتنا وتكبح حماسنا وتقید إمكانیة التحكم في المھارات والمواھب التي
نتمتع بھا واالستفادة منھا استفادة تامة.
من نحن وكیف تأتّى لنا تألیف ھذا الكتاب

عملنا خالل فترة طویلة من مسیرتنا المھنیة كقادة استراتیجیین ومبدعین فیما یمكن وصفھ بأضخم
تجربة نفسیة على مستوى العالم، وھي صناعة اإلعالنات.

وبالتأكید، مجال اإلعالن لھ وصول إلى أبحاث وأحجام عینة ونتائج متنوعة الثقافة ال یستطیع
العالم األكادیمي والعالجي الدنو منھا. ولم تحكمنا، ولو بین الفینة

والفینة -وھو ما یدعو للخجل-موضوعات كاألخالق والضمیر والبوصلة األخالقیة (بغض النظر
عما تعنیھ).

ومع ھذا، سمح لنا ذلك بالحیادیة الشدیدة في أعمالنا أغلب األوقات، واالنفصال اجتماعیًا تقریبًا
عن القیم واآلراء التي ربما تشّوه تفسیر النتائج. واألمر الساخر

حقًا في ھذا الشأن أنھ أمدنا كذلك بالقدرة على التركیز على نحو أكبر على "الحقیقة".
ونعمل اآلن في مجال نشاطنا الحالي -بمعھد المستحیل The Impossible Ins�tute، وھو

عبارة عن مستودع فكر للتجدید واالندماج والقیادة-بعالم التدریب
والتحدث واالندماج الثقافي والتنمیة. وركزنا ھنا أیًضا على تحقیق النتائج، ولیس على محاولة

الحد من السبل التي من شأنھا مواءمة النتائج التي تتحقق مع قیمنا
وتحیزاتنا وآرائنا الشخصیة في العالم، ال سیما أن ھدفنا لیس تشكیل العالم من جدید لیكون على

شاكلتنا (على األقل ال نود المجاھرة بذلك على رءوس األشھاد).
ولكن قد یكون من الخطأ افتراض أن "التركیز على النتائج" ھو أحد مرادفات العالم التجاري،

فالنقیض تماًما من ذلك ھو الصحیح في واقع األمر. لقد افترضنا أن
االبتعاد عن عوالم التعلیم ما قبل الجامعي والجامعي المنعزل ودخول العالم التجاري سیمكننا من

توجیھ المزید من التركیز على النتائج، وجمع البیانات التي
یمكننا االستفادة منھا في استقراء المعنى واألسلوب، وتوقعنا وجود تأكید "جوھري" أكبر في

مقابل االتجاھات المنھجیة للعالم األكادیمي الذي ترعرعنا فیھ جمیعًا،
ولكننا فوجئنا بأن األمر لیس كذلك على اإلطالق.

یرید العالم التجاري بالطبع تولي قیادة العاملین بھ وعمالئھ والتأثیر فیھم وإقناعھم، ویرید بوضوح
تحقیق نتائج مھمة، ولكنھ مھووس على نحو غریب بالحاجة

إلى السیطرة وإمالء سبل تحقیق تلك النتائج. بمعنى آخر یرید تحقیق الثراء، وأن یكون على
صواب في آن واحد، وھو صراع ال یحد من قدرتنا على تحقیق النجاح



فحسب، بل ویضر بقدرة األفراد واستعدادھم للمساھمة في المجتمع ككل.
إننا ال نرید أن نبدو میكافیلیین أكثر مما ینبغي في وصفنا ألنفسنا، وال نرید اإلشارة إلى أن النظام

القائم على نفس القدر من النبل كما یرید ربما أن یصور نفسھ،
فما توصلنا إلیھ ھو أن نظم القیادة الحالیة وأسلوب بناء الثقافات واألداء تغرق في االنتقاد وفرض

القیود، بل وأكثر تحیًزا في واقع األمر للقیم عما قد تبدو علیھ
للوھلة األولى.

كما اتضح أن المیل للرغبة في السیطرة على "كیفیة" تحقق النتائج، ومن ثم السیطرة على سلوك
األفراد وعلى العملیة، كنقیض لتعدیل النتیجة بما یتالءم مع

التحفیز والقیم الموجودة مسبقًا لألشخاص المعنیین باألمر، ھو أمر محبط للغایة، لیس لألفراد
المشاركین في العملیة فحسب، بل لألشخاص الذین یقودونھم

وزمالئھم والعمالء والطالب واألشخاص اآلخرین الذین یعملون حولھم.
ربما یكون أشد األمور إثارة لإلزعاج ھو أن ممارسة إجبار األفراد على التأقلم مع عملیات غیر

طبیعیة تخالف الطبیعة البشریة ھو أمر عالمي تقریبًا. لقد شاھدنا ذلك
مع العمالء في كل قارة تقریبًا، وفي كل نشاط تجاري، وفي القطاعین التعلیمي والحكومي، وفي

مشروعات التجدید وعملیات مراجعة ثقافة المنظمة وفحصھا،
والتنمیة الشخصیة والتدریب والتوجیھ الذي نقوم بھ مع القادة من مختلف األجناس والثقافات

واألعمار والمشارب.
وفي حقیقة األمر أدى ھذا النموذج القائم على محاولة إحداث تغییر یتواءم مع "غایة نبیلة" إلى

نتائج غیر نبیلة واسعة النطاق وفظیعة للغایة، وھو ما یقودنا إلى
محور ھذا الكتاب.

ما الدوافع الحقیقیة للسلوك اإلنساني؟
في معرض إجابتنا عن ھذا السؤال اعتمد منھجنا على البحث الكمي أكثر من البحث النوعي، رغم

استرشادنا بكال المنھجین فیما خلصنا إلیھ من نتائج، ولم نعول
كثیًرا على ما یقولھ البشر، بل ركزنا على ما یفعلونھ؛ كیال نتخذ موقفًا متحیًزا بدافع من قیمنا

وتوقعاتنا، أو بدافع من قیمھم وتوقعاتھم. وبعد ما فرغنا من قول
ما تقدم، نود بیان أننا حاولنا قدر اإلمكان أن نورد في الكتاب البحث ودراسات الحالة المستقاة من

خبراتنا وما توصلنا إلیھ من واقع ما مررنا بھ، أكثر من االعتماد


أفيون المثقفين



على عمل اآلخرین، وقاومنا إغراء صیاغة نتائجنا في قالب "أفضل عشر نصائح حتى تبدو رائعًا
للغایة ولك تأثیر قوي"، مفضلین عوًضا عن ذلك تحدید ثالثة

مبادئ رئیسیة تكون أشبھ بسلسلة أقفال تعمل بتولیفة أرقام مترابطة ببعضھا البعض، ویمكن لف
تلك األقفال أو تعدیلھا أو إضفاء طابع شخصي علیھا حسب

ما تقتضي الظروف.
ونھدف من خالل ذلك أن یدعم الكتاب التغییر اإلدراكي والسلوكي، ونوفر لكم، قرائنا، آراء لم

تطالعوھا من قبل. باإلضافة إلى تلك اآلراء نود تزویدكم بفھم أكثر
شموًال وتكامًال للدافعیة البشریة، وتسلسًال، وعملیة تحسن قدرتك على إصدار األحكام وتحقیق

الفاعلیة في أي منحى من مناحي الحیاة التي تختار أن تطبقھا
فیھا.

والعقبة التي واجھتنا أثناء ما أجریناه من بحث تمھیدًا لتألیف ھذا الكتاب كانت ھي قدرة األفراد
على فھم بعضھم البعض، لرؤیة العالم من خالل عیون اآلخر.

وربما خمنت من العنوان أن المغزى المقصود ھو أننا أفرطنا في األنانیة والخوف والغباء، حتى
إننا لم نلحظ أن ھذا ھو حال الجمیع، ومن ثم یعاني العالم من

ضعف التواصل والعالقات المحطمة وقلة المشاركة، وبدًال من ذلك الكل یبكي على لیاله ثم نشكو
من أننا ال نجد آذانًا مصغیة من أحد.

ولكن لماذا یعد ھذا المسعى إلى فھم السلوك اإلنساني مھًما للغایة؟
لمن ھذا الكتاب

في حقیقة األمر، كلنا باحثون سلوكیون وخبراء استراتیجیون. یبدأ ذلك مع المیالد، وھي مھارة
ننمیھا طوال حیاتنا ونصقلھا. كل طفل یجذب انتباه والدیھ، وكل

شخص جذاب یستغل جاذبیتھ لمصلحتھ، وكل ثائر یخلب األلباب بما یتمتع بھ من كاریزما ھو
متالعب متمرس وخبیر استراتیجي في مجال السلوك. ومع أن ھناك

بعض الممارسین النابھین لھذا الفن، فإن عددًا قلیًال منھم فقط استطاع إتقان تلك المھارة التي
نستعین بھا في كل قرار نتخذه تقریًبا.

مما ال یحتاج إلى بیان أن ھذا الكتاب یتناول تطبیقات األعمال في القیادة والمبیعات والموارد
البشریة والتدریب والتحفیز، ولكنھ یرشدنا في جمیع مناحي الحیاة التي

نرید مضاعفة تأثیرنا وحماسنا فیھا. ویؤثر السلوك والتحفیز اإلنساني على أسلوب تعلیمنا وكیف
نعول أطفالنا، وكیف نحقق أھدافنا وقدرتنا على أداء دور أكبر في



مجتمعاتنا، وسبل تحقیق التغییر على المستوى السیاسي، أو كیف نعزز ببساطة من قدرتنا على
دمج من حولنا اجتماعیًا.

ال مراء في أن الفرضیة األساسیة لھذا الكتاب تبعث على التحدي: عدد قلیل منا یحبون أن یروا
أنفسھم أنانیین وخائفین وأغبیاء. ومن المحقق أنھ كان لمجلدات

المساعدة الذاتیة واإلدارة الذاتیة رأي آخر، إذ أخذت تداھننا لتغرینا برسائل كنا نتشوق لسماعھا
سًرا، مثل: "إنك رائع ومتفرد وتمثل مجموعة من اإلمكانات

الخالصة". وتمّكننا نظریاتھا االستثنائیة التي لم تثبت صحتھا عادة من احتساء مشروب "كوول
أید" والتصرف كما نشاء، وغض الطرف عن حقیقة أننا ربما ال

نكون أصحاب نیة "خالصة" كما یحلو لنا أن نظن.
إننا نأمل في أن نتیح لقرائنا قدًرا من التحرر من قیود الماضي، من خالل المزید من التقبل الصریح

لألشیاء التي تجعل منا بشًرا، باإلضافة إلى بعض االستراتیجیات
واألدوات التي تجعل من طبیعتنا اإلنسانیة ذاتھا أحد األصول التي تجعلنا قادة أمضى تأثیًرا،

وبائعین أكثر إقناًعا، وأولیاء أمور أكثر احتراًما وأكثر رًضا عما نحققھ
في حیاتنا من إنجازات.

ولكن علینا أن نعترف في البدایة بأننا جمیعًا أنانیون وخائفون وأغبیاء ...


أفيون المثقفين



الجزء 1

نحن جمیعًا أنانیون وخائفون وأغبیاء
أرجو أال تشعر باالستیاء من ھذا العنوان. وكما ستتعلم، نحن ندین بالكثیر لكوننا أنانیین وخائفین

وأغبیاء. وفي واقع األمر، ھذه خصال ال یجب أن نخجل منھا،
وإنما ینبغي فھمھا بل وامتداحھا.



مسألة بقاء
شكلت أنانیتنا وخوفنا وغباؤنا عوامل تطورنا، وساعدتنا على اعتالء قمة السلسلة الغذائیة، مع أن

األنواع األخرى أفضل من حیث القوة والسرعة وحواسھا أكثر
حدة، بل وفي بعض األحیان تكون أشد منا مكًرا.

الوھم السعید
لقد خدعنا أنفسنا فیما یتصل بالبواعث المحركة لسلوكنا، وكیف یمكن أن یكلفنا ذلك النجاح

والفاعلیة واالتصال بالواقع - ولكن لماذا؟
لماذا یحدث الفشل؟

أقمنا النظم والعملیات والمنظمات والمجتمعات بالكامل على نحو مخالف للطبیعة البشریة، وبدًال
من ذلك نتوقع تحقیق توافق أشبھ بالنتائج التي نتوصل إلیھا في

المعمل على أرض الواقع.



الفصل 1

مسألة بقاء
الفناء ھو القاعدة، والبقاء ھو االستثناء.

كارل ساجان
تھانینا. إذا كنت تقرأ ھذا الكتاب، فأنت تنحدر من ساللة فخورة من أشخاص أنانیین وخائفین

وأغبیاء. إن الذین سبقوك نجحوا في االھتمام بأنفسھم لفترة طویلة
من الزمن حتى تمكنوا من التكاثر، رغم أن ھذا التكاثر تم -حین كان أسالفك یسیحون في األرض-

في سن مختلفة عما یعد اآلن السن المناسبة. ففي حقیقة األمر،
كان عمر التكاثر وقتذاك أصغر بكثیر عما ھو حادث اآلن، فالتكاثر كان یتم في عمر ربما یتسبب في

"دخولك السجن بقدمیك" لو فعلتھ اآلن.
ولكنھ فضل ینبغي االعتراف بھ ألن العدید من األجیال التي سبقتنا أخفقت في توریث صفاتھا

الجینیة لجیلنا. ولوال فرط أنانیتھم وخوفھم وغبائھم لم تكن لتطالع
ھذا الكتاب الذي بین یدیك اآلن (أو تقرأه على التابلت الخاص بك، لو كانت تلك ھي وسیلة القراءة

المفضلة لدیك).
وفي واقع األمر كان من الممكن أن تُمحى ساللتك من التاریخ بسبب شجاعة مفرطة شدیدة التعقید،

أو فعل أناني مبالغ فیھ ربما یكون قد حدث في كھف ومع
حیوان متوحش وضخم، أو نبات غریب الشكل شدید القوة بفكین مثیرین للفضول. ومن ثم یكون

ھذا الكتاب غریبًا في أنھ یبدأ بنھایة سعیدة، وھي وصولك إلى
ھذه المرحلة من التاریخ؛ أحسنت!

یوصف شارلز داروین عادة بأنھ كان أول من أید فكرة البقاء لألصلح. ویفترض العدید منا أن
داروین ھو الذي صاغ تلك العبارة، ولكن یُنسب شرف صك تلك

العبارة، كجزء من سیرة ذاتیة تبعث على اإلعجاب، للفیلسوف البریطاني الموسوعي ھیربرت
سبنسر (ولكن یجب توضیح حقیقة أنھ لم یتوصل إلیھا إال بعد قراءة

.(On the Origin of Species "كتاب داروین "أصل األنواع
ولكن أصبحت العبارة في االستخدام الحدیث توضع في سیاق ربما یتعارض مع المعنى األصلي،

ولكن فلنفرض أن السیاق الذي أسيء فھمھ إلى حد كبیر صحیح



ویدل ببساطة على أن "البقاء لألقوى واألكثر سیطرة". ولكن حري بنا تذكیر قرائنا عند ھذه النقطة
بأن الجنس البشري لیس أقوى األنواع على وجھ البسیطة،

ولیس األصلح.
في الواقع، تمكنت البشریة من البقاء وازدھرت على نحو أساسي بسبب إدراكنا لجوانب ضعفنا.

لقد عشنا في عالم نتعرض فیھ لخطر دائم، ومن ثم دفعنا ذلك
إلى بذل جھد شاق لتعویض ضعفنا، وفعل كل ما ھو ضروري للحفاظ على حیاتنا ونسلنا.

ومن ثم ارتجلنا واخترعنا وتكیفنا وبحثنا عن سبل لحمایة أنفسنا، ولجأنا إلى االستكانة أحیانًا
عندما دعت الحاجة لذلك. ربما تعكس عبارة "البقاء لألصلح"

تطورنا إذا صیغت على النحو التالي: "البقاء لألبسط واألكثر ذعًرا وأنانیة".
واآلن قبل أن تشعر باإلھانة مما قد یعتبره البعض وصفًا مھینًا ألصولنا المشتركة، انتظر ھنیھة

لترى مدى نجاح ذلك كاستراتیجیة. أي نوع آخر من الكائنات أناني
وخائف وغبي بما یكفي لیُدخل مخلوقًا آخر إلى داخل منجم لیعرف إذا كان الھواء الموجود بالداخل

آمنًا أم ال؟ أو أي مخلوق آخر حذر بما یكفي إلقناع واحد من
بني جلدتھ بتذوق طعامھ لخوفھ من أن یكون الطعام مسموًما؟ إن مھنة "الذواقة"، كما أسماھا

الرومان، اختراع إنساني فرید (وھي لیست خطة محكمة تماًما؛
ألنھ في روما القدیمة فشل ذواق طعام اإلمبراطور كلودیوس في اكتشاف عیش الغراب الذي كان

یفترض أن یكون مسموًما، والذي یُعتقد أنھ أودى بحیاتھ في
النھایة). واشتھر أدولف ھتلر بأنھ كان مصابًا بارتیاب حاد -خوفًا من أن یُدَس لھ السم في الطعام-

حتى كان یستعین بأكثر من ذواق؛ فقد كان یجبر خمس عشرة
امرأة على تذوق طعامھ قبل أن یمسھ. وحتى في البیت األبیض یُعتقد أن لدى الرئیس األمریكي

حالیًا ذواقًا للطعام بشكل ما، مع أنھ من الطبیعي أال یؤكد البیت
األبیض تلك الشائعة أو ینفیھا. وناھیك عن التداعیات األخالقیة لھذه الممارسة، ما زال یتحتم علیك

اإلعجاب بما یفرزه الخوف والقلیل من األنانیة من عبقریة
وإبداع.

كانت استراتیجیات البقاء التي نتحدث عنھا مفیدة للغایة. واستطاع الجنس البشري التغلب على
األنواع األخرى من المخلوقات والمخاطر التي كانت أكبر منا حجًما

وأشد خطًرا. لقد نجونا من مخاطر طبیعیة ال حصر لھا وال عد، وتحملنا المجاعات واألمراض
والكوارث. وعشنا -بل وازدھرنا-في بیئات عدائیة دون فراء أو أنیاب أو



سم أو مخالب. ربما بالطبع سقط منا ضحایا بالمالیین أو نحوھا على طول الطریق، ولكن ال یمكنك
إعداد طبق أوملیت دون كسر بضع بیضات. ألیس كذلك؟

كان البقاء عمًال مبھًرا أخفقت األنواع األخرى في القیام بھ. وفي حقیقة األمر یرى العلماء أن نجاح
الجنس البشري قد أدى إلى تسارع وتیرة الفناء الطبیعي بما

یقدرونھ ب 1000 إلى 10.000 ضعف. واستنادًا إلى تلك األرقام، فإننا لم نقنع ببساطة بالقدرة
على البقاء فحسب، بل غزونا وأصبحنا النوع الغالب على كوكب

األرض. مع أنھ، إذا تفكرنا في األمر بعد حدوثھ، فقد تكون تلك الغلبة ھي سبب دمارنا في نھایة
األمر ألننا ندفع كوكب األرض دفعًا نحو ھاویة فنائنا.

إن أفراد القطیع الذین امتلكوا ناصیة التخطیط االستراتیجي -أو باألحرى الذین كان لدیھم ما یكفي
من األنانیة والخوف والغباء-حتى استطاعوا البقاء وارتقاء

درجات السلسلة الغذائیة، لم یكونوا تلك األرواح الشجاعة التي تْؤثِر على نفسھا، والتي توصلت
إلى حلول معقدة ووقفت بال خوف في مواجھة الریاح الوشیكة أو

الجیوش الثائرة، أو شملت برعایتھا المحتاجین وقت المجاعات أو الكوارث. بل على النقیض من
ذلك، كانوا على األرجح من اختبئوا وقت العاصفة ووقفوا بعیدًا

خلف خطوط القتال، واعتزلوا اآلخرین عند تفشي األوبئة الفیروسیة.
ومن ثم، بالنظر إلى تحیزنا الثقافي لالحتفاء بأصحاب الكرم والشجاعة والذكاء، كیف تأتّى األمر أن

كون المرء أنانیًا وخائفًا وغبیًا مسألة ذات قیمة لیس بالنسبة
ألسالفنا فحسب، بل ظلت ذات قیمة أیًضا بالنسبة لنا نحن الذین نعیش في العالم الحدیث؟

اإلیثار وصفة للفناء
إن تمریض المرضى واحدة من اللحظات التي یحب صناع األفالم التركیز علیھا للتأكید على قوة

األمل واإلیمان والحب والعقیدة. شاھدنا جمیعًا تلك اللحظات على
الشاشة، حیث تتكشف األحداث المؤثرة التي تتصاعد ببطء، حتى تنساب دمعة وحیدة على خد

شاحب. السھاد، والحمى، والیأس. تظن أن كل شيء قد ضاع
حتى... تتوقف الموسیقى، ثم تتحرك إحدى األصابع... ویبدأ التنفس، وبعدھا تأتي الغبطة،

والراحة، والحب من أول نظرة غائمة. ال شك في أن األشخاص الذین
یسھرون بجوار أسّرة الغرباء ربما یكونون كرماء ونبالء وغیر أنانیین، ولكن في أوقات األوبئة

وتفشي األمراض ال تكاد تعد تلك استراتیجیة البقاء المثلى.
لنتحلَّ بالصراحة حیال األمر، أفضل استراتیجیة في تلك الظروف تنطوي على األنانیة والحجر

الصحي واالبتعاد مسافة كبیرة، ویفضل وجود قدر ھائل من المیاه،



أو نطاق حصین من الجبال یصعب اختراقھ.
على مر التاریخ ظل معنى اإلیثار مرادفًا للفناء. انظر إلى التجسید النھائي لمعنى اإلیثار: الشھید.

سواء كان الشھداء من المتحمسین دینیًا أو سیاسیًا توجد بینھم
بعض القواسم المشتركة، وھي أنھم آخر من یفكر في نفسھ، ولدیھم عقیدة ال تتزعزع، وشجرة

عائلة تبدو أنھا قد تعرضت لتشذیب حاد للغایة.
یرجع جانب كبیر من نجاحنا كجنس إلى نزوعنا الفطري إلى حمایة حیاتنا وحیاة أحبائنا أوًال. یظل

نكران الذات في التعامل مع الغرباء أو األنواع األخرى التي ربما
تھدد رفاھنا (أو ربما تساھم في نظامنا الغذائي) لیس من شیم طبیعتنا البدائیة للغایة.

تلك ھي إحدى المشكالت التي تواجھھا المؤسسات الخیریة، فرسائلھا األساسیة تتمحور حول إقناع
بقیتنا برعایة فقیر أو مساعدة روح بائسة لیس لھا أدنى عالقة

برفاھنا، ومع أنھا رسالة تمس شغاف القلب وملھمة، ولكنھا تخالف الموروث الجیني الذي یرجع
تاریخھ إلى آالف السنین.

لذا لیس مما یثیر الدھشة أن المنظمات التي تنشد مساعدتنا عن طریق استدرار عطفنا، أو
مواجھتنا بصور یكون الھدف منھا إشعارنا بالذنب أو بالشفقة حیال

أشخاص غرباء عنا تماًما، تثیر فینا الرغبة في تغییر القناة أو النقر أو الضغط بأناملنا لالنتقال إلى
الصفحة التالیة.

یمیل األفراد للنظر إلى المؤسسات الخیریة على أنھا بمنزلة منظمات یقوم عملھا على معاني
العطف واإلحسان، وباعثھا الرغبة في خدمة الصالح العام، وھذا

صحیح إلى حد كبیر -على األقل على مستوى النیة المتعمدة-حتى یتعلق األمر، بالطبع، بالمنافسة
مع قضایا الخیر األخرى للحصول على القلیل من الدعم

واالھتمام.
ھناك أكثر من 2 ملیون مؤسسة خیریة مسجلة في الوالیات المتحدة، وما یزید على 1.7 ملیون في

بریطانیا، و 60 ألف مؤسسة في أسترالیا، مع تزاید أعدادھا
The Hunger بسرعة. إن المنافسة في عالم المؤسسات الخیریة تضاھي المنافسة في فیلم

Games، وكرم الناس محدود. إنھا غابة، ولكي تنجح في عبورھا تحتاج

إلى منجل. ورغم القسوة التي ربما یبدو علیھا األمر، فإن الجود فیما یبذل من عون أو یقدم من
دعم ال تنالھ إال القضایا التي تستحق ذلك.

ورغم التناقض الذي قد یبدو علیھ األمر، تحتاج المؤسسات الخیریة إلى التفكیر على نحو أناني،
وبدًال من التحرك من منطلق "من ھم األشخاص الذین یریدون



مساعدتھم؟"، ربما تكون االستراتیجیة األكثر فاعلیة ھي: لماذا قد یرید األشخاص الذین یریدون
منھم المشاركة أن یساعدوا؟ بمعنى آخر: فھم البواعث التي تحرك

الرغبة في العطاء داخل اإلنسان من البدایة.
إن األفراد "یعطون" للمؤسسات لجمیع األسباب المختلفة، ولكن عندما نلخص األمر حقًا سوف

نجد عند مرحلة ما أن بذل العطاء یمنحنا شعوًرا أفضل، ویحصل
طرفا المعادلة على مكافأة بشكل أو بآخر. لذا بینما ننظر إلى التبرع للمؤسسات الخیریة على أنھ

نوع من اإلحسان، ربما نفعل ذلك لكي یمنحنا ذلك شعوًرا طیبًا (أو
نفعل بین الفینة والفینة بدافع من خوفنا من أن نلقى عقابًا ما بسبب إحجامنا عن مساعدة أخ لنا في

اإلنسانیة).
إننا نحب أن ننظر إلى أنفسنا كأشخاص أخیار. فعلى سبیل المثال، ال أحد یجیب على استطالع الرأي

بقولھ "أنا شخص سیئ في قرارة نفسي"، أو ال یمیل األفراد إلى
وصف أنفسھم بأنھم أنانیون، أو یقولون إنھم یقیّمون بقیة البشر على مقیاس یتربعون ھم

وأسرھم بال منازع على أعلى قمة فیھ وأن ھذا موضوع غیر مفتوح ألي
دیمقراطیة أو نقاش. یعد ذلك أحد قیود البحث غیر المتطور الذي یخفق في تنقیح اإلجابات للوصول

إلى الحقائق األساسیة.
تطرح أسئلة على عینة االستطالع مثل: "ھل تعتبر نفسك واسع األفق؟" وال یجیب أي منھم بقولھ:

"ال. أنت تعلم أنني ضیق األفق، وأتمسك تماًما بأسالیبي

وعجزي الكامل عن االقتناع بأیة وجھة نظر أخرى غیر وجھة نظري". فمن المحتمل أن یجیب
الجمیع: "نعم، نعم أنا كذلك".

إننا نحب جمیعًا أن نشعر وكأننا غیر متعصبین أو متمسكین بآرائنا على حساب آراء غیرنا. إننا
نرید أن نشعر جمیعًا بشعور طیب حیال الشخص الذي نراه في المرآة

كل صباح. لقد نشأنا اجتماعیًا على االعتقاد بأن التضحیة بالنفس والطبیعة المحبة لإلحسان من
الفضائل التي نفخر بھا، وھي عادة ما تكون كذلك.

ولكن بدأت حالیًا غالبیة المؤسسات الخیریة في فھم ما یحرك مشاعرنا، ومن ثم دخلت صناعة
التجزئة. كان یُطلب منا فیما مضى التبرع باألموال إلظھار تأییدنا،

أما الیوم فیُطلب منا شراء شيء ما: من الشرائط من كل لون یمكن تخیلھ، وحتى األنوف حمراء
اللون والتیشیرتات والدمى على شكل دببة المربوطة بضمادات

وورود. وفي بعض البلدان في شھر نوفمبر من كل عام -أو كما یطلَق علیھ شھر إطالق الشارب-
یُطلب من الرجال بجمیع أنحاء العالم دفع ثمن متعة إطالق



الشارب.
یدرك البائعون العاملون في المؤسسات الخیریة اآلن أن البیع، بما ینطوي علیھ بطبیعتھ من تحقیق

مكسب، أشد جاذبیة من مجرد دفع األموال، ولكن السؤال
المھم ھو "لماذا؟". لماذا الشریط األحمر أشد جاذبیة من استدرار مریض یعاني من اإلیدز یرقد

على فراش المرض بأحد المستشفیات لعطفنا؟
سنؤكد خالل ھذا الكتاب أن السبب في ذلك یرجع إلى أن أحد المنھجین یطلب منا التحلي بالكرم دون

أي شعور بتحقیق مكسب شخصي، بینما المنھج اآلخر ال
یمنحنا شیئًا مادیًا في المقابل فحسب، بل یمنحنا شیئًا غیر مادي أیًضا، شیئًا یُظھر حقیقتنا للعالم

ویسبغ علینا مكانة اجتماعیة وماًال.
أي ما زال التفكیر األناني استراتیجیة حیویة من أجل البقاء وتحقیق النجاح وبذل العطاء والجود

في النھایة.
األنانیة صعبة في مقاومتھا

تحركنا النفعیة أكثر مما یھتم أغلبنا باالعتراف بھ. انظر إلى أمر بسیط ویومي مثل التلویح تحیة لك
عندما تسمح لسائق آخر بالتقدم أمامك أثناء الزحام المروري.

إننا نتوق جمیعًا للحصول على تلك التحیة، ونبحث عنھا ونثور -بل ونستشیط غضبًا-إذا لم نتلقھا.
شاركنا في إحدى المرات الظھور على المسرح مع راھب من الشرق األدنى عندما أثیر موضوع

عدم الشعور باالمتنان، إذ قال أحد الحضور في القاعة متحسًرا: "أصبح
الناس في منتھى الجحود، حتى عندما تكون كریًما معھم وتدعھم یتقدمونك أثناء حركة المرور".
تبسم الراھب العجوز والحكیم تعبیًرا عن تفھمھ وسكت مفكًرا، ثم لم یلبث أن سأل: "لماذا سمحت

لھم بالمرور قبلك من البدایة؟".
فأجابھ ذلك الشخص ساخًطا: "أردت فعل الخیر من أجل غیري".

فاستیقن منھ الراھب قائًال: "ھل أنت متأكد من ذلك؟".
اعترض الشخص قائًال: "نعم. فعلت ذلك بدافع من روح العطف".

أشار الراھب بھدوء قائًال: "ربما تكون فعلت ذلك ألنك أردت أن یُشعرك شخص ما باالمتنان. لقد
أردت أن تحس بذلك الشعور الذي ینبع من التحلي بروح الود

والعطف تجاه شخص آخر".
بالطبع من الصعب مجادلة منطق كھذا، إذ ربما نتساءل، بعد التفكیر في األمر، عن البراءة المحضة

لدوافعنا "األكثر عطفًا".



یدعم ھذا النھج في التفكیر السبب الذي یجعل الرھبان في جمیع أنحاء آسیا ال یسمحون بتلقي ھدایا
الطعام أو قبول المساعدة؛ إذ یعدونھا محاولة من الناس

لشراء العاقبة الطیبة من خالل االھتمام برجال الدین. ال یعتبرون تلك األفعال نوًعا من السخاء بل
نوًعا من األنانیة: ذلك الشعور بالرضا الذي نحصل علیھ،

وذلك الشعور بالبر الذي یجعلك تعتبر نفسك إنسانًا دمث الخلق، واألمل في الترقي إلى الدرجات
العلى عندما یحین األجل في النھایة.

وھو ما یفسر لماذا ال ینحني الرھبان أو یشكرون من یتلفظون بكلمات الدعم. إنھم یدركون حقیقة
أننا عندما نفكر في أننا نتصف بالعطف، یكون ذلك بدافع من

أنانیتنا.
مع أننا لسنا رھبانًا، ورغم أننا ندافع عن التفكیر األناني، فإن كلمة الشكر أو التلویح للتحیة ما تزال

استجابات محل ترحاب.
انعدام الخوف یؤدي إلى الفناء

یؤدي انعدام الخوف إلى الفناء. اشتھر طائر الدودو الذي تعرض لالنقراض بأنھ ال یھاب شیئًا. ھل
فر عندما واجھ أنواًعا جدیدة وغریبة من الفصائل األخرى؟ ھل

اختبأ؟ ھل قاتل؟ ال، وقف بشجاعة وبمنتھى الثقة (وإحقاقًا للحق، فإن حقیقة أنھ من فصیلة ال
یمكنھا الطیران لم تساعد كثیًرا، ولكن بالتأكید إذا كنت تتمتع

بطبیعة تركن إلى الطمأنینة والثقة وال یمكنك الطیران، فعلى األقل ستتعلم أن تسرع الخطى).
إن أعمال الجرأة ال تنتھي عادة نھایة طیبة. ھناك سبب وراء شعورنا بالخوف من التواجد بالقرب

من العقارب والثعابین، بل والخوف من الظالم. فالسبب
ببساطة أن تلك األشیاء مؤذیة على نحو ممیت عادةً. تخیل ماذا یكون علیھ التجول في كھف مظلم

خالل فترة ما قبل التاریخ. ینتابك شعور بالبرد واإلرھاق والجوع
(ناھیك عن الرائحة الكریھة)، فیصبح جل ما تریده ھو االبتعاد عن عناصر الطبیعة، والعثور على

مكان تأوي إلیھ لتسلم عینیك إلى النوم، ومن ثم تصعد إلى
مدخل الكھف وتخطو نحو المجھول.

ولسوء الطالع لم تكن المخلوق الوحید الذي راودتھ الفكرة نفسھا ذاك المساء بالتحدید، وكما
سیتضح لك یتسلح المخلوق اآلخر بحجم ھائل وقوة عمیاء وحاسة

شم خارقة ومخالب وربما سم... حسنًا، ویتمتع كذلك برؤیة لیلیة ال یفترض توافرھا إال لدى مغاویر
البحریة.



تفترض أعمال الفیسیولوجي األمریكي والتربرادفورد كانون أن ھناك استجابتین محتملتین في
سیناریو الكھف المظلم "القتال أو الفرار"، وتتصرف أجسامنا غریزیًا في

ثوان إلعدادنا ألحد الخیارین، ومن ثم ینشط الجھاز العصبي الذاتي وتبدأ غدد األدرینالین في العمل.
ورغم أن القتال خیار متاح، فإن األمر ال یتطلب خیاًال جامًحا إلدراك أن إطالق السیقان للریح ربما

یكون استراتیجیة البقاء المفضلة في ھذا السیناریو، باإلضافة إلى
أن الظلمة لن تجعل أحدًا یرانا ونحن نفر كالجبناء نحو فتحة الخروج.

إن العظة من تلك القصة -على خالف سیناریو "ذات الرداء األحمر" غیر الواقعي والخطیر-ھي
ضرورة الخوف من الذئب الضخم السیئ؛ إذ تبلغ احتماالت قیامھ

بقتلك أو تشویھك 9 من 10. ولألمانة فإن وجود رجل عجوز یتجول في أنحاء الغابة حامًال معھ
فأًسا أمر مشكوك في تحققھ، وال یكاد یكون الشخص الذي یمكن

االعتماد علیھ وقت الضیق.
وترتبط معظم مخاوفنا -وھو ما ال یجب أن یعد مصادفة-بكل ما ھو ممیت أو على األقل مدمر للغایة.

تعد الثعابین والعناكب والمرتفعات والماء والبق والموت من
بین أكثر المخاوف البشریة شیوًعا، ولسبب وجیھ للغایة: فإنھا تمثل مصدر خطر ممیتًا.

وخالل مسیرة تطورنا، كانت الشجاعة -رغم كونھا من الخصال الحمیدة-وصفة لروایة القصص
والحكایات عنا في صیغة الزمن الماضي. ال تنتھي قصص الشجاعة

عادة نھایة سعیدة؛ ألن البطل المغوار ال تمتد بھ الحیاة لكي یعیش في "تبات ونبات".
الخوف: واحد من أكثر المشاعر التي نملكھا تحفیًزا

یفوق الخوف الذي یسري في أوصالنا في تأثیره مشاعر الطموح والحب واالستماع إلى سلسلة
شرائط أنطوني روبنز التي تمتد لمدة شھر. فالخوف ینشط مبیعات

منتجات بملیارات الدوالرات.
إننا نخشى الموت، ونخشى الفشل، ونخشى الرفض، ونخشى المجھول، ونخشى التقدم في العمر.

إننا نصاب بالذعر من التجاعید، ورائحة العرق، وغزارة الشعر أو
قلتھ (حسب المكان الذي نتحدث عنھ من الجسم) وانتفاخ البطن، ورائحة الفم الكریھة، والعجز،

واألحذیة ذات األلوان غیر المناسبة، ونخشى أن أطفالنا ال یجارون
من حولھم. ازدھرت الصناعات في جمیع أنحاء المعمورة وزاد حجمھا حسب طبیعتنا التي جبلت

على الخوف مثل الھررة. فنسبة ضخمة من الدوالرات التي ننفقھا



دافعھا الخوف: الجمال، الدفاع، المساعدة الذاتیة، محاربة الشیخوخة (وھو أمر مستحیل تحقیقھ
عملیًا) والصحة، خسارة الوزن، الموضة، التأمین على سبیل

المثال ال الحصر.
قام صدیق لنا بنشر فكرة عمیقة المغزى على حسابھ في فیسبوك قال فیھا: "ماذا یحدث إذا

استیقظت النساء في جمیع أنحاء العالم وقررن أن أجسادھن
تعجبھن؟ سوف تتوقف صناعات بالكامل عن العمل". إنھا مالحظة تبعث على الحزن، ولكنھا

مؤثرة.
ُسئلت األمھات في جمیع أنحاء العالم في إطار الدراسة التي أجرتھا وكالة الدعایة العالمیة "ماكان

ورلد جروب" عما یتمنینھ بشدة ألبنائھن. لم یكن من المستغرب
ربما أن تكون كلمة السعادة ھي أكثر اإلجابات شیوًعا. الھند كانت استثناًء لھذه القاعدة. ففي الھند،

ما زالت األمھات یتمنین بشدة أن یكون ألبنائھن حظ من
النجاح والثروة (ومن ثم إذا كانت أمك من الھند، فمعذرة سیتحتم علیك أن تدرس الطب كي تصبح

طبیًبا).
یصاب البعض بالدھشة، بل وبالذعر تقریبًا، من أن تفضل أم الثروة والنجاح على السعادة، وكأنھ

منصوص في كتیب األمھات: "یجب أن تأتي سعادة طفلك في
المقام األول قبل أي شيء آخر".

ولكن علیك وضع المكانة التي تتبوأھا الھند في التنمیة االقتصادیة في االعتبار. إن الھند أمة تعاني
من اتساع الفجوة بین األثریاء والفقراء على نحو متزاید، وما زالت

المحافظة على البقاء تمثل مشكلة ببساطة. إن النجاح والثروة في بلد ما زال یحاول التغلب على ما
یعانیھ من فقر مدقع، یفوقان في أھمیتھما المكافآت التي تمنحھا

الدرجات األعلى من التسلسل الھرمي لالحتیاجات الذي وضعھ ماسلو. وفي ظل تلك البیئة من
المحتمل أن یكون النجاح والثروة من العالمات المھمة على طریق

تحقیق السعادة في النھایة. وتتمثل الحقیقة في أن وحدھا البلدان التي تشبع فیھا االحتیاجات
األساسیة بوفرة یكون لدى األمھات فیھا رفاھیة إعطاء األولویة

لسعادة أبنائھن.
ومن المثیر للسخریة أنھ كلما زادت ثروتنا و"سعادتنا" ازداد خوفنا وزاد تحكمھ فینا، إذ ال یتملكنا

الخوف على حیاتنا وبقائنا فحسب، بل نبدأ في الخوف من
الخسارة كذلك.



المضاعفات والتعقید تؤدي إلى الفناء
القدرة على فھم األمور المعقدة والتفاعل مع التعقید، والتحیز لكل إنجاز تحقق بالعرق والدموع

والذكاء الشدید، رغم أنھا تسبب الضیق، فإنھا تعد بوجھ عام
برھانًا لما یمكن أن تكون علیھ حیاة الناجحین.

ومع ذلك، خالل فترة النشوء التي مررنا بھا كانت تلك األشیاء ذاتھا تعوق طریق بقائنا، وأضحت
نقاط ضعف بالنسبة لنا.

وألغراض ھذا الكتاب، عندما نؤید التفكیر الغبي، فإننا نشیر بذلك في الواقع إلى میلنا الفطري
للبساطة والسھولة، وإن أمكن لقلة المشاركة. بمعنى آخر، اإلفراط

في البساطة والسھولة إلى حد الغباء.
مع أن العمل الشاق یستنفد قوانا وربما یصیبنا بجراح وبالحیرة، بل وحتى قد یتسبب في مقتلنا،

نمیل إلى االعتقاد بأنھ یؤتي ثماره في النھایة، وأن التعقید
ضروري حتى یمكن التفوق على اآلخرین. ولكن ال یكون الوضع ھكذا دائًما. إن قائل عبارة "العمل

الشاق ال یقتل أحدًا أبدًا" جانبھ الصواب في ذلك إلى حد كبیر.
إن األعمال العظیمة التي أدتھا البشریة كان لھا ثمنھا، وال نعني بذلك ثمنًا مادیًا ببساطة. العدید من

المساعي الطموحة المذھلة لإلنسانیة -من بینھا األھرام
المصریة وتوسیع جمیع اإلمبراطوریات والممالك تقریبًا، واآلثار، والسكك الحدیدیة الكبرى،

واالستكشافات النھریة، وجمیع أنواع المناجم والمخرجات المعدنیة
والسدود، بل وحتى سباق الفضاء-كلھا تتطلب العمل الشاق والمخاطر المعقدة وثمنًا باھًظا یدفعھ

البشر من حیاتھم.
في أثناء تشیید سور الصین العظیم كان یشار إلیھ عادة بأنھ "أضخم مقبرة فوق ظھر األرض"؛

نظًرا للخسارة التي ال تصدق في األرواح من أجل إتمام ذلك العمل
االستثنائي، فیُعتقد أن ما یقرب من ملیون شخص فقدوا حیاتھم أثناء بنائھ. إذن أودى العمل الشاق

بحیاة عدد ھائل من األفراد.
إن كنت طالبًا مجدًا أو نجیبًا، فذاك لن یجعلك بالضرورة محبوبًا دائًما، بل ربما یحولك حتى إلى

إحدى ضحایا التنمر.
ولكن لیس األطفال األذكیاء وحدھم من لدیھم أھداف یریدون تحقیقھا، فعلى مر تاریخنا سقطت

اإلمبراطوریات والقادة العظماء فریسة لكونھم أذكى مما ینبغي
وحیاتھم أبعد ما یكون عن البساطة أو اللین. ومن فرط تمادیھم في ذلك ضربت لنا األمثال

المشھورة كتحذیر للكافة: "الكبریاء یأتي قبل السقوط مباشرة" أو القول



األثیر لدى األمھات: "صرت أكبر مما یتسع لھ حذاؤك".
یمیل التفكیر بغباء إلى البساطة، إذ یعثر على أبسط الطرق ألداء األمور كافة. ویستخدم أقل عدد من

الكلمات وأقصرھا للتعبیر عن المعنى، أو یستخدم وسائل
بصریة لمشاركة تحذیرات مھمة بإیجاز. ویتسم التفكیر بغباء بالكسل، ومن ثم إذا كان ھناك طریق

مختصر، فسوف یعثر علیھ، وبذلك یجنبنا اإلفراط في التفكیر أو
اإلفراط في تعقید األمور، والحیرة ومفاھیم االستعالء وإضاعة الوقت. ومع أن تلك الخصال ھي

التي ساعدتنا على البقاء، فإننا تجاھلناھا بل وسخرنا منھا.
ولكن إذا خصصنا وقتًا لتعلم سبل التفكیر الغبي، فسوف یساعدنا ذلك على البقاء. إن الغباء یمثل

قوة دفع تجعلنا نتقدم إلى األمام.
إن الحاجة لیست أم االختراع، بل الكسل ھو أبو االختراع. فإذا كان أمر ما صعبًا أو معقدًا أو یصعب

تحققھ، لكان البشر قد تجنبوه ببساطة أو بحثوا عن سبیل
آخر لتحقیقھ.

كان الدافع وراء اختراع العجلة، وتطویر الزراعة، والتلغراف، والتبرید، والتسلیم حتى المنزل،
والتسوق بأسلوب طلبات السیارة، واإلنترنت ھو الرغبة في جعل

الحیاة أبسط وأسھل وتخفیف عبء العمل.
كان ھناك سیل من االختراعات الجدیدة واالبتكارات وصور لتحسن نمط الحیاة عبر السنین لجعل

حیاتنا تبدو أسھل، ولتخفیف عبء العمل وإرھاق التفكیر،
ومن ثم جعلنا التفكیر الغبي فیما یتعلق بذلك أذكى، لیس بالمعنى المعرفي للكلمة، بل بمعنى ذكاء

الفطرة السلیمة.
انظر إلى أحد العناصر الضروریة الستمرار حیاتنا: الماء. ندرك جمیعًا أھمیة الماء، ولكن لنكن

أمناء، فالنھر الذي یأتي منھ الماء بعید للغایة، ومن ثم مرحبًا بمواسیر
المیاه! والیوم نشعر بالغبطة من وجود مواسیر المیاه، وقلیل منا تسعده فكرة العودة إلى الطبیعة

في كل مرة یضطر فیھا لقضاء حاجتھ.
إن التفكیر الغبي یجعلنا نتحلى بالكفاءة والصدق ویعزز الوضوح والبساطة، وھي سمات جوھریة

لیس فقط من أجل البقاء ولكن أیًضا من أجل تحقیق النجاح
في العالم الحدیث.

ال تقاوم طبیعتك: تعاون معھا



رغم ما لھا من فائدة امتدت آلالف السنین، ما زلنا نقاوم طبیعتنا ونقاوم جذور أنانیتنا وخوفنا
وغباءنا، لیس ألن ھذه األشیاء فقدت أھمیتھا، بل ألننا وضعنا
عقبات اجتماعیة في طریقھم داخل مجتمعاتنا ومھننا وأسرنا.

إننا نقضي جل حیاتنا نجبر سلوكنا على مالءمة التوقعات االجتماعیة، والشعور بالذنب إذا لم نتحلَّ
بالكرم ونجبر أنفسنا على التحلي بالشجاعة، ونوبخ أنفسنا
باعتبارنا أغبیاء وكسالى لمجرد إحساسنا بشعور طبیعي.

وذلك، كما سنناقش، خطأ. فھو ال یسلبنا الدافعیة الطبیعیة والغریزة فحسب، بل یجبرنا على تبني
سلوكیات رغم أنھا حمیدة فإنھا لیست ناجحة في كثیر من

الوقت.
إن األنانیة تجعلنا نلمس ما یھمنا حقًا، وتقینا شر فرض منظومة قیم علینا قسًرا. إنھا تعلمنا أن

نبحث عن مصلحتنا وتدفعنا نحو تحقیق النجاح الشخصي،
والخوف یجعلنا نتوخى الحذر ونلجأ إلى الدھاء، ویساعدنا على تعزیز سیطرتنا على عالم یعد فیھ

الخروج على السیطرة ھو القاعدة. إن الخوف ھو وقود اإلبداع،
ویجعلنا واسعي الحیلة ویجعل اتصاالتنا ونظمنا مبسطة وسھلة الفھم وال یمكن التحایل علیھا.

ھذه العوامل تفوق مجرد كونھا أدوات للبقاء اإلنساني، إنھا عناصر جوھریة نحتاج إلى استیعابھا؛
حتى یتسنى لنا االندماج واالبتكار وتحقیق النجاح على المستوى

الشخصي وعلى مستوى مؤسساتنا ومجتمعاتنا وجمیع من حولنا. ولكنھا تضطرنا إلى إزالة
الغمامة من على أعیننا، حتى یمكننا النظر خالل األوھام التي علمونا

اإلیمان بھا.



الفصل 2


أفيون المثقفين



الوھم السعید
المشكلة في تشجیع نفسك بكالم حماسي

ھي أنك تشعر في قرارة نفسك بأنھ ھراء.
صوفي كینسیال

رغم ارتباط بقائنا ارتباًطا ال تنفصم عراه بأفكارنا ورغباتنا األساسیة، فإننا ال نحب أن نظن أنفسنا
على ھذا القدر من البساطة الشدیدة أو التفاھة. وتبلغ الرغبة في

التعقید في واقع األمر مبلغًا جعل ثقافات فرعیة، مثل الثقافة القوطیة وثقافة اإلیمو، بل ودرجات
علمیة مثل درجة الماجستیر في إدارة األعمال، تنذر نفسھا

لتبجیل ھذا التعقید، واختارت كل ثقافة منھا أن تتوارى خلف التعویذة السلبیة العدائیة التي شعارھا
"أنت ببساطة لن تفھم...".

ورغم أن بعض مظاھر الحیاة واألعمال والتطور الشخصي تثیر تساؤالت وصراعات معقدة یجب
التعامل معھا باستخدام المناطق األكثر استھالًكا للطاقة من

العقل، المشكلة ھي أننا تحولنا لكي نرى ھذا على أنھ ھو الوضع االفتراضي ولیس خروًجا على
المألوف أو استثناًء من القاعدة.

بالطبع، یعزز المجتمع االعتقاد بأن الحیاة أقل سھولة مما نتوق سًرا إلى أن تكون علیھ، والغریب
في األمر أننا نجد الراحة في مثل ذلك التعقید، إذ كیف یمكن أن

یتوقعوا أن "نفھم األمر" في النھایة عندما یستعصي الفھم وھو علینا شاق؟ ومن ثم نبدأ في قبول
منطق "ما نعرفھ أفضل"، وما یقترن بذلك من عجز وانعدام

القدرة على التعلم واختیار إلقاء اللوم على أنفسنا وعلى قدرات من حولنا، بدًال من أن ننحي
بالالئمة على االستراتیجیات التي اعتمدنا علیھا لإلبحار في الحیاة.

إذًا جوھر األمر في الواقع ھو إخفاء الوجھ القبیح للحقیقة، وانغماسنا في "الوھم السعید".
ما الوھم السعید؟

یسیطر الوھم السعید The Happy Delusion على سلوكنا في كافة شئون الحیاة، ویجعلنا نوّجھ
جل اھتمامنا إلى النتائج اإلیجابیة التي حولنا فحسب،

ونتجاھل كل ما عداھا من نتائج سلبیة، مثل الفشل، واألفكار القاسیة، واالضطرابات واإلحباطات
الشخصیة، والتغذیة االسترجاعیة المحبطة (رغم ما تتضمنھ

من أفكار ثاقبة).



ویظل لذلك الوھم أھمیة بالنسبة للجنس البشري في أثناء تحولھ من طور اجتماعي إلى آخر خالل
مسار حیاتنا، إذ ینتقل المرء من مرحلة كونھ طفًال إلى طالب إلى

موظف إلى ولي أمر إلى قائد، وكل دور من تلك األدوار إما أن یقوي ذلك الوھم وینمیھ، أو یعود
علینا بالفائدة حین ننحاز إلى التوقعات االجتماعیة لآلخرین الذین

یشاطروننا إیاه.
ویمتد أثر الوھم السعید إلى عدة مستویات، إذ یؤدي أوًال إلى تشویھ بعض االستجابات والعواطف

اإلنسانیة الطبیعیة، ویجعل الشعور بالتوتر والخوف أمًرا
سیئًا، واألنانیة جریمة فكریة ال بد من استئصال شأفتھا من العقول "األرقى" مستوى، ویجعل

الكسل مدمًرا، والطریق المختصر سبیل الھالك، ویؤدي في نھایة
المطاف إلى تعریض الجودة واإلشباع للخطر.

ولكن األخطر من ذلك ربما أنھ یعزز إیمان المرء بما یتناقض مع الحقیقة، ویؤكد على أن إدمان
كثرة العمل فعل محمود، وبذل النفس یجب أن یكون محل إطراء،

والشجاعة إلى الحد الذي یخاطر فیھ المرء بسالمتھ الشخصیة على نحو عبثي محل احترام وتقدیر،
رغم ما ینطوي علیھ ذلك من خطر حقیقي قد یكلف المرء حیاتھ

أو أطرافھ أو ممتلكاتھ. ومن ثم ال شيء یدعو للدھشة في أن العدید -إن لم یكن أغلب- "أبطالنا"
ماتوا میتات شنیعة.
كیف ینشأ ھذا الوھم؟

إذًا، كیف نختار تصدیق الوھم بینما نمضي في طریق حیاتنا؟ لماذا ینتشر الوھم على ھذا النحو
الفعال، ولماذا نادًرا ما نتحدى صحتھ؟

فكر ھنیھة في كیفیة قدومنا إلى ھذا العالم: ھل یوجد أي شيء یستحوذ على االھتمام ویخلب اللب
كطفل ولید؟ یسیطر األطفال باستغراقھم التام في إشباع

حاجتھم إلى البقاء سیطرة تامة على مجرى الحدیث، ویستحوذون على االھتمام والموارد. ویبدو
أن األطفال یتحدون مفھومنا عن مركز النظام الشمسي، ویقدمون

عوًضا عنھ نموذج "أنا المركز" (وھو وصف ینطبق على جانب كبیر من سلوك دول العالم األول
في اللحظات التي یقل فیھا میلنا إلى فعل الخیر).

یكون الدافع خالل مرحلة الطفولة ھو الرغبة في سد جوعنا، وإشباع حاجتنا إلى المأوى واألمن
بین ذراعي من یعولنا، وإبقاء رغبتنا بسیطة ومباشرة، مثل الحصول

على الغذاء وقضاء الحاجة والنوم … إلخ! ھذا التفكیر األحادي ضروري من أجل بقائنا، ومن یجد
نفسھ قد ُحرم (على نحو مأساوي) من القدوم إلى الحیاة على



ھذا النحو لن یظل لألسف حیًا في أغلب األحیان.
ومع ھذا، من اللحظة التي ترى فیھا أعیننا النور تبدأ عملیة تشجیعنا على كبح جماح رغباتنا

الشخصیة، وننشأ اجتماعیًا على االعتقاد بأن إنكار میولنا ورغباتنا
اصطناع للكرم، وأن مظاھر اإلقدام والتھور، وقبول التعقید الذي یدیر الرءوس لیس فقط من

المآثر، بل ومن أمارات السمو والرفعة. وینبغي القول بأنھ كان لتلك
المھارات فائدة في عملیة تطورنا ككائنات اجتماعیة، ومن المحقق أن التصرف بصورة طفولیة

وقتما نفشل في فرض إرادتنا عادة ما یكون سبیًال للھالك (أو ربما بناء
مسیرة مھنیة في عالم السیاسة).

ولكن یمتد أثر الوھم إلى ما ھو أعمق من ذلك، إذ ال یقتصر األمر ببساطة على مجرد اكتساب
مھارات جدیدة أثناء مرحلة النمو، بل إننا نتعلم أن نتجاھل -بل

وحتى نلعن-الخصال التي منحتنا مزیة النمو في المقام األول، أي خصال األنانیة والخوف والغباء.
إن تلك الرغبات العمیقة ما زالت قابعة في جذور شخصیتنا،

ولكننا نتباھى بإبعادھا إلى خلفیة أذھاننا واالبتھاج "بقیمنا العلیا"، ونعد أنفسنا من األخیار ونشعر
بوخز الشعور بالذنب إن ُخدشت تلك الطبقة الرقیقة.

لذا یقضي العدید منا حیاتھ یرسف في قیود لم نعد حتى قادرین على رؤیتھا، ونقبل تلك النظرة إلى
الواقع على أنھا الواقع ذاتھ، وننظر إلى التفكیر األناني الذي یدور

في فلك البقاء كأثر لحمق الشباب.
وتساعد المدارس واألعراف االجتماعیة والمؤسسات التي نتفاعل معھا على انغماسنا في ھذا

الوھم، إذ یُوجھ الناس في جمیع أنحاء العالم إلى "التركیز على الجوانب
اإلیجابیة" و"تجاھل الجوانب السلبیة"، وأن یكونوا "كرماء النفس وشجعانًا" و"االعتماد على

نقاط قوتھم".
وتبدو ھذه االستراتیجیة التي تھدف إلى تحقیق النجاح منطقیة، فإذا كنت بارًعا في أمر من األمور،

فلماذا ال تركز علیھ وتحقق منھ المزید من المكاسب؟ ففي النھایة
حینما تصبح خبیًرا في أمر ما یزید استمتاعك بھ، وتتلقى تغذیة استرجاعیة أكثر إیجابیة من أقرانك

ورؤسائك، وتحقق درجة أعلى من الرضا الذاتي. ومن ثم تستمر
ھذه الدائرة التي تغلب علیھا كما یبدو دالئل االستقامة والصالح.

ولكن كما أكد أغلب الریاضیین المحترفین وغیرھم من أصحاب اإلنجازات الرفیعة، ال یتحسن أداؤنا
إال من خالل التركیز على تقویة نقاط ضعفنا. وفي حقیقة األمر

ً



تتمثل مساوئ اختیار االعتماد على نقاط قوتنا فحسب في أن نقاط قوتنا تصنف تصنیفًا شامًال على
نحو تقلیدي. بمعنى آخر: في غرفة ملیئة بالنجارین تصبح المھارة

في استخدام المطرقة أمًرا غیر مثیر لالنبھار.
ولكن إذا نحینا المنطق جانبًا ھنیھة، فسوف نجد أن السبب الحقیقي وراء المرونة الشدیدة التي

یتصف بھا الوھم السعید ھو الشعور بأنھ أمر صائب. من ذا الذي ال
یرید، إن أتیح لنا الخیار، أن تتصف خبرتھ في الحیاة بالتعزیز اإلیجابي فحسب، وإخفاء كل ما ھو

سلبي؟ والمثیر في األمر أن ھذه الرغبة تشیر إلى األنانیة الكامنة في
أعماقنا.

وتجد صدى ھذا النمط من التفكیر یتردد في المشاعر التي یعبر عنھا عادة المنافقون الذین یدعون
أنھ لیست لدیھم سوى رغبات بسیطة فحسب. وتسمع تلك األرواح

"البسیطة" تردد بین الفینة واألخرى قائلة: "جل ما أریده ھو أن أكون سعیدًا فحسب". ولكن لنكن
صرحاء: إن مجرد استخدام كلمة "فحسب" ھو ما جعل تلك

العبارة تبدو معقولة وبسیطة، وھو ما یجافي الحقیقة تماًما. إن رغبة المرء في أن یكون "سعیدًا
فحسب" توحي بأن حیاتھ غیر متوازنة على اإلطالق، إذ إن صفاء

العیش وخلوه من الكدر والحیاة في نعیم مقیم وتلقي التشجیع لیس بالمطلب البسیط أو المعقول
على اإلطالق.

إن األمر یتعدى مخادعة المجتمع لنا، فنحن ما نخدع إال أنفسنا، إذ یتم تشجعینا على تغییر أنفسنا
للمواءمة مع نظام مثالي، بدًال من بناء نظام یتناسب مع

واقعنا الحالي، وللحقیقة یتناسب ذلك النظام مع أغلبنا تماًما.
یعزى السبب وراء ما یحدثھ الوھم السعید من أثر قوي إلى أننا نتعلم استبطانھ في خبیئة أنفسنا في

صورة حوار داخلي، لذا یصیر الموھوم ھو الوھم ذاتھ. ویحدث
ذلك ألن أغلبنا، إذا كنا نتحلى بالنزاھة، یحب أن یعتبر نفسھ من األخیار وأن تلك ھي القیم المقترنة

بحب الخیر. إننا في الحقیقة نتمتع بحسن الخلق والطیبة...
ولكن لیس على النحو الذي نظنھ تماًما.

وھنا یكمن الموضع الذي یبدأ فیھ االنفصال عن الواقع.
فمنذ نعومة أظفارنا نتعلم كیف ننقح الواقع حتى یتناسب مع رؤیتنا ألنفسنا، إذ ال ننظر إلى العالم

كما ھو في الواقع، ولكن من خالل نظرتنا إلى أنفسنا. بمعنى

ً



آخر، إننا نقوم بفرز الواقع بحثًا عن "الحقائق" التي تتناسب تماًما مع نظرتنا إلى العالم. إن نظرتنا
إلى العالم تتناسب مع الجھاز التنشیطي الشبكي. یُفسر عمل

الجھاز التنشیطي الشبكي غالبًا بضرب مثل بشخص اشترى سیارة جدیدة، ثم یبدأ في رؤیة نفس
طرازھا في كل مكان، وتلك ھي الطریقة ذاتھا التي نالحظ بھا

األشیاء الموجودة في عالمنا بما یتفق ورؤیتنا لھا، ولیس على نحو یدحض صحة ما نراه.
وھو یعني أن حواسنا التي نستخدمھا في جمع المعلومات تتسم بضیق األفق وعدم الدقة بال شك.

بمعنى آخر، إننا نكذب على أنفسنا في محاولة ألن نظل سعداء
وننسجم مع ما حولنا، وھو ما یشكل دافعًا قویًا للغایة.

وتلقي واحدة من أكثر سلسلة التجارب النفسیة المذھلة التي أجریت حدیثًا الضوء على ھذا
الموضوع على نحو أعمق. یُطلب من األفراد الخاضعین للتجربة في إطار

تلك الدراسات تذكر تفاصیل تجربة مروا بھا حدیثًا، كأن یُطلب منھم مثًال ذكر وصف نظري
للمشاركین في فعالیة محددة عرضت علیھم لمشاھدتھا. ومع أن األمر

یبدو كمھمة بسیطة، لكن في العدید من الحاالت بلغ ما أدلى بھ ھؤالء األفراد من أوصاف
للمشاركین في الفعالیة من اختالف عن الواقع مبالغ تصیب المرء

بالدھشة حقًا.
وأماط ھذا البحث اللثام عن الحقیقة التي مفادھا أنھ ال بد من مرور األوصاف التي یدلي بھا

المشاركون في التجربة أوًال بما یشبھ عملیة الفرز والتحیزات الخاصة،
قبل الوصول إلى الذاكرة من البدایة ببساطة، وھو ما شوه بالطبع الواقع الذي یصفونھ. ویستعان

بنتائج ذلك النوع من الدراسات عادة كدلیل فیما یوجھ من نقد
لألقوال التي یدلي بھا شھود العیان أثناء المحاكمات، ولكن ألغراض كتابنا فإنھا تُستخدم كدلیل

على أن منظومة جمع المعلومات التي لدینا عادة ما تھیمن علیھا
نظرتنا المسبقة للعالم.

إن استعدادنا النفسي المسبق یعني أن الوھم السعید لن یستمر فحسب، بل وسیصعب تغییره. كیف
یمكن أن تغیر شیئًا أو تتخلص منھ وأنت لم تعد تراه أو حتى

تدركھ؟
لذلك سیكون من المعقول التأكید على أن البشر نادًرا ما یفھمون دوافعھم فھًما حقیقیًا على

اإلطالق، أو دوافع الفرق التي یتحملون مسئولیتھا، أو دوافع
عمالئھم أو ناخبیھم، بل وحتى المجتمعات التي یعیشون بھا.



وھو ما یعني أنھ بنكران تلك األجزاء التي ال نحبھا في أنفسنا -أو باألحرى تلك األجزاء التي نشأنا
اجتماعیًا على كبتھا حتى نحقق التوافق-ندخل في صراع مع

الواقع، وھو ما یسبب لنا المزید من الشقاء والبؤس.
ویبدو -رغم أیة تصریحات على طریقة توم كروز-أننا نرید الحقیقة في حیاتنا، ولكن یعجبنا الوھم

كثیًرا. فالوھم ال یمنحنا شعوًرا طیبًا ویجعل ھیئتنا تبدو أفضل
فحسب، بل یجعلنا نبدو في مظھر حسن كذلك... وھو ما یشكل محفًزا قویًا عندما یتعلق األمر

بالسلوك اإلنساني.
خصال البطل األسطوري

إن كرم األخالق والشجاعة والذكاء تتناسب مع القیم المثالیة التي یجب أن یجسدھا من یتصف بقوة
الشكیمة. وتلك ھي القیم التي أعلت من شأنھا الحضارات

المختلفة آلالف السنین كخصال حمیدة ونموذج نبیل یحتذي بھ اآلخرون.
وعلى مر تاریخنا أحطنا األساطیر بھالة من التبجیل، وشكلنا مآثر األشخاص الذین نجلھم ونقدرھم.

إننا عادة ما نشید بأبطال "الواقع" المزعومین النضباطھم
وجرأتھم وحكمتھم ونبل أخالقھم، متغافلین بذلك بالتحدید عن حقیقة أفعالھم، وھو ما یوحي بأننا

نخلق بذلك صورة مشوھة لمعنى النجاح، ونرسم طریقًا
لنضل بھ اآلخرین.

ثمة میل إلى تبجیل الشخصیات اإلنسانیة االستثنائیة، مثل المھاتما غاندي، ونیلسون ماندیال،
وإعادة ابتكارھا بعد موت أصحابھا. إن كال الرجلین، حسبما جاء

فیما سطرا من مؤلفات، كان یدرك عیوبھ الشخصیة، وما بذاله في سبیل تحقیق نجاحھما السیاسي
والمھني وإحداث التغییر االجتماعي المنشود خالل الفترة التي

قضیاھا على قید الحیاة.
وبالمثل، في األجیال التي سبقت البث الحي للمعارك ومواقع الویب التي تكشف المخالفات، كان

الناس ینظرون إلى جرائم الحرب على أنھا فظائع یرتكبھا "الطرف
اآلخر" فقط، أو بدقة أكبر، شيء ال یستطیع فعلھ سوى األمم المنھزمة فقط. ونتیجة لھذا، ورغم أن

أبطال المجتمع في غالبیتھم یستحقون تلك المكانة أو كانوا
ناجحین بال شك، فإن نظرتنا لكیفیة تحقیق مكانتھم البطولیة ھي في معظمھا غیر كاملة في األغلب

وغیر دقیقة.



إن ھذا الوھم ال یحدد المثل العلیا للفرد فحسب، بل ویشكل اآلراء الخاصة بسبل تنظیم المجتمع
ككل، والتجمعات، والشركات الكبرى، والحكومات، والقادة،

والقوانین، والعملیات والنظم، وما یتعلق بھا من معتقدات. ویرجع السبب في ذلك في جانب كبیر
منھ إلى أن الوھم السعید یمنحنا الشعور بأننا نُحكم سیطرتنا

على األمور. إذا اعتقدنا أن جانب الخیر الذي بداخلنا یتحكم في غالبیة دوافعنا، شأننا في ذلك شأن
من حولنا، حینئذ سوف یبدو العالم أكثر أمنًا وتزداد إمكانیة

التنبؤ بما یحدث فیھ. والجدیر بالمالحظة أن غالبیة المتباكین جھًرا على االفتئات على حریاتھم
الشخصیة، یكونون أشد المتمسكین بالقواعد على نحو یثیر الضیق، ال

سیما عندما یتعلق األمر بإذعان اآلخرین لھا. ومن ثم تصبح السیطرة، على ما یبدو، ھي اسم
اللعبة.

إننا بذلك نطبق في تفاعالتنا االجتماعیة والمھنیة اتفاقًا غیر معلن بین من نشاركھم الحیاة. إن
أفضل ترجمة لھذا االتفاق غیر المعلن ھي "ال مساس: إذا لم تتحدَّ

صحة وھمي، فلن أتحدى صحة وھمك". إننا نحرص كل الحرص على مراقبة سلوكنا وعدم
اإلفصاح عن مكنون صدورنا أو إظھار حقیقة ما نھتم بھ خشیة أن

یفتضح أمرنا. ونرتدي عوًضا عن ذلك قناًعا من التھذیب المصطنع وننغمس في التصحیح
السیاسي ونزعم السمو لغضبنا وازدرائنا لذواتنا، ونحاول الظھور بمظھر

المتحكم المنعم، باذلین أقصى الجھد إلخفاء أیة بادرة تنم عن ضعف أو جھل، وال نعبر عن حقیقة
شعورنا إال عندما نقف على حافة االنھیار (وعندھا نصب مراجل

عواطفنا فوق رءوس أقل من یستحقون ذلك).
ولكنھ وھم واألوھام ندفع ثمنھا

إننا ندفع ثمن األوھام من أعمالنا وعالقاتنا، والسبب الرئیسي وراء ذلك ھو تحكم المثالیات في
تصرفاتنا ولیس الوقائع. وندفع الثمن كذلك على المستوى الثقافي، إذ

نعتنق منظومة معتقدات تتناقض مع حقیقة ما نؤمن بھ ومع سلوكنا الفعلي. وألوھامنا أثر ضار
أیًضا على المستوى االجتماعي، فإذا كنا نرید فعل الخیر ونرید من

اآلخرین أن یفعلوا الشيء ذاتھ، علینا االعتراف أوًال بأننا ال نمیل في أغلب األحیان إلى صنع الخیر
الكثیر بال سبب وجیھ.

ھذا أحد األسباب الرئیسیة وراء ما تخوضھ الحركات االجتماعیة من نضال، في سبیل الحصول
على االھتمام واألموال التي ھي في أمس الحاجة إلیھا. یمیل من یتم



إقناعھم ببذل أنفسھم في سبیل قضیة من القضایا -سواء من خالل التجربة الشخصیة أو العائلیة،
أو من خالل تجنیدھم عن طریق أحد القادة من أصحاب

الشخصیات الكاریزمیة-إلى االعتقاد بأن اآلخرین یجب أن یحذوا حذوھم في مناصرة القضیة
استنادًا إلى حیثیاتھا فحسب.

ولكن مما یؤسف لھ أن ذلك ال یُترجم إلى المشاركة التي یرغبون فیھا، ویجعلھم ینحون بالالئمة
على اآلخرین متھمین إیاھم باألنانیة (وھم بالفعل كذلك، حتى إن

كان لمجرد أنھم یعتبرون أن شیئًا شخصیًا آخر خاًصا بتجربتھم أكثر استحقاقًا). وبدًال من الشعور
باإلحباط أو الفشل فیما یخص أسلوب قیادتھم، أو لوم غیرھم

أو حتى أنفسھم، یكون من األفضل اتباع استراتیجیة تنطوي على مشاركة األفراد على نحو أشد
واقعیة وبأسلوب أنجح بمراحل - بمعنى آخر جعل قضیتھم جزًءا

من منظومة قیم من یحاولون إقناعھم: "إن أردتني أن أشاركك اھتمامك بأمر ما، فاجعلھ جزًءا مما
أھتم بھ".

وربما أشد ما یقلق ھو حقیقة أن الوھم مكلف على المستوى الشخصي. ثمة رغبة حقیقیة بداخل
كل منا لفعل الصواب، ومع ذلك تؤدي بنا تلك الرغبة إلى

الفشل؛ إلخفاقنا في االعتراف بالباعث الحقیقي الموجود في أعماقنا، ونحاول عوًضا عن ذلك تعدیل
سلوكنا قسًرا بما یتواءم ومنظومة القیم الخارجیة التي تستند

إلى مبادئ عمیاء، كاالنضباط ونكران الذات.
وفي النھایة یكون مصیرنا الفشل؛ ألننا ال نود حتى مجرد التفكیر في الفشل، بینما یقبل في إطار

النجاح كون الفشل جزًءا من عملیة النجاح ذاتھا، ومن ثم یُفسر
على ضوء ذلك.

ویظھر أثر الوھم السعید ودالئلھ على حیاتنا شأن أوھام أخرى كثیرة، فما الوھم إال محصلة
مجموعة من الضالالت (الخدع) األصغر التي نصدقھا. إنھ یكمن في

الكذبات الصغیرة التي نحدث بھا أنفسنا یومیًا، والعظات التي تلقى على مسامعنا دون أن نتساءل
قط عن مدى صحتھا. وفیما یلي عشر نقاط یجب وضعھا في

االعتبار:
التوتر والخوف سیئان

قلما تجد بیننا من تسره مشاعر التوتر والخوف، ولكنھا لیست مجرد استجابات عاطفیة طبیعیة
فحسب للمحفزات المختلفة، بل مشاعر لھا فائدتھا كذلك عندما



یواجھ المرء بیئات خادعة، بمعنى التعرض لما یمكن أن یلحق بنا ضرًرا جسدیًا أو عقلیًا. وربما
تتضخم تلك المشاعر عندما نمر بتجربة من التجارب، مما یؤثر على

حسن تقدیرنا لألمور. ولكن ھل یعزى السبب في ذلك إلى خطأ جوھر تلك المشاعر، أم لخطئنا نحن
في التعامل معھا؟

رغم فائدة مشاعر القلق والخوف ینصحنا األطباء، والمعالجون بالطبیعة، واختصاصیو المعالجة
باستمرار بضرورة خفض مستویات ما نشعر بھ من توتر، ویحثنا

مرشدو المساعدة الذاتیة على تجاھل مخاوفنا وتقلیلھا وھزیمتھا، ورغم ذلك كشفت كیلي
ماكجونیجل -أخصائیة علم النفس الصحي وإحدى المشاركات في منتدى

TED "التكنولوجیا والترفیھ والتصمیم"- أن البحث یدحض صحة ھذا الرأي.

أكدت ماكجونیجل في أثناء الخطاب الذي ألقتھ أمام مؤتمر TED في 2013، بعد اعترافھا بأنھا
وصفت أدویة مضادة للتوتر والخوف، على أن التوتر والخوف ربما ال

یكونان بالضرورة سببًا لإلصابة بالقلق العاطفي أو الجسماني المصاحب لھما. تشیر ماكجونیجل
إلى أن اإلصابة بحالة من الكرب التي تصاحبھا أعراض جسمانیة،

مثل ارتفاع غیر صحي في ضغط الدم وقلق حاد ال ترتبط بالتوتر والخوف في حد ذاتھما، بل ترتبط
بتوقع أال یكونا جزًءا من خبرتنا على اإلطالق. بمعنى آخر، تزداد

حالة التوتر والخوف سوًءا بسبب عالقاتنا العامة السیئة، أو بسبب الوھم بأن تلك المشاعر ال
ینبغي في حقیقة األمر أن تكون موجودة من األساس.

یجب التركیز على اإلیجابیات فقط
من المعتقدات الرئیسیة األخرى التي یقوم علیھا الوھم السعید إنكار وجود الجوانب السلبیة أو

إخفاؤھا، والمبالغة في إظھار الجوانب اإلیجابیة. فعندما نضبط
أنفسنا نتصرف بفظاظة أو بخل أو نتحدث بوقاحة مثًال، نمیل إلى التعامل مع األمر وكأننا لسنا على

طبیعتنا، بدًال من تقبل األمر كجزء من النسق الكامل
لطبیعتنا المتنوعة كبشر. ونحن نمیل إلى فعل الشيء ذاتھ في المواقف االجتماعیة واستراتیجیات

األعمال والنضج الشخصي، وحتى في أدوار القیادة.
وتكمن المشكلة یقینًا في عدم جدوى مثل تلك االستراتیجیات، بل وفي واقع األمر فإن تجاھل

السلبیات والمبالغة في إظھار اإلیجابیات من شأنھ دفعنا إلى كتابة
شیكات لن تجد لھا أجسادنا (أو عقولنا أو فرقنا) رصیدًا. إن القراءة الخاطئة أو التفسیر الخاطئ

للواقع یعني أن اإلفراط في اإلیجابیة یؤدي إلى نتائج سلبیة.
األبطال ناجحون بأفعالھم الطیبة فقط



سبق أن أشرنا إلى أنھ عندما یتعلق األمر بالقصص عن أبطالنا حتى غیر الخیالیین، فإننا نمیل إلى
تصدیق الخرافات واألساطیر. وال یعني ذلك القول بأننا ال نحترم

واقع من حققوا إنجازات عظیمة، بل یعني میلنا لتجاھل ما صنعوه والذي ال یتالءم مع بطولة ما
حققوه.

أشرنا سابقًا إلى نیلسون ماندیال الذي ساعد ھو ومؤیدوه في رفع إحدى المظالم االجتماعیة
الجائرة في عصرنا، وشجع في أثناء ذلك على العصیان المدني وانتھك

عددًا ال حصر لھ من القوانین التي قرر عدم الموافقة علیھا، واعترف بالتخطیط والتنفیذ لعملیات
تفجیر لجسور ومواقع غیر مأھولة تابعة لحكومة جنوب أفریقیا.

وساعده كل ذلك في إرساء دعامة ما سیصبح -وما كان-ضرورة غیر سارة إلعطاء زخم للتغییر
والتدخل الدولي في القضیة التي أھملت إھماًال شدیدًا. ومع ذلك

رسمت صورتھ كرجل سالم حقق نجاحھ عبر االعتراض السلمي فحسب.
لماذا إذًا تحظى "عملیة تجمیل التفاصیل" بأھمیة كبرى؟ إنھا مھمة ألننا إذا أردنا أن نتتبع مثال

ماندیال ینبغي لنا فھمھ فھًما كامًال. بمعنى آخر: ما الثمن الحقیقي
الذي دفعھ من أجل الوصول إلى النجاح؟ وھل لدینا االستعداد لدفع ذلك الثمن؟

بالعقل واألخالق یعیش اإلنسان
رغم المسار العلماني الذي سلكتھ الحضارة اإلنسانیة، فإنھا تمیل إلى التمسك باالعتقاد الذي مفاده

أننا نتحرك بتوجیھ من بوصلة أخالقیة علیا. ومع ذلك كان مآل
غالبیة قوانیننا -بل وأخالقیاتنا المجتمعیة-إلى الزوال، واعتراھا التغییر وتحولت على مر القرون

إلى ثقافة ومنظومة معتقدات.
وتطلب "تثبیت" تلك التغییرات -على اختالف صوره-التدخل العسكري، والقمع، والقوة البدنیة،

ودوریات الشرطة، وفرض الغرامات، والتھدید بالسجن،
واحتجاز الرھائن، ومحاكم التفتیش األسبانیة.

إن ظننت أننا نحسن التصرف ألننا ببساطة عقالء ونتمسك باألخالق، فعلیك إعادة النظر في ذلك.
سوف تسیر األمور على ما یرام في النھایة

تجسد ھذه العبارة سلوك البالغین الموازي لجذب البطاطین فوق الرءوس؛ أمًال في أن یرحل البعبع.
إن المشكلة الحقیقیة في تلك االستراتیجیة، ناھیك عن كونھا

أسلوب تفكیر طفولي واضح، أنھا تستند إلى األمل ولیس الفعل من أجل تغییر ظروفنا، وھي
استراتیجیة تؤدي في أفضل األحوال إلى احتماالت متساویة.



أھم شيء ھو أن تبدو حسن المظھر
كما سبق وأكدنا أن الوھم السعید ال یجعلك تشعر بإحساس طیب فحسب، بل ویجعلك تبدو حسن

المظھر. إننا نمیل جمیعًا بدرجات متفاوتة إلى شيء من
التطابق االجتماعي وعدم االختالف لألسباب الخطأ. إن ھذه المخادعة الصغیرة وتغییر حقیقة

أنفسنا لالحتفاظ بقدر من الشعبیة من أكثر األكاذیب التي نرددھا
خبثًا؛ إذ إنھا تبدو معقولة للغایة وتحقق لنا ما نراه بمنزلة مكاسب ھائلة، ولكنھا تكلفنا في النھایة

حقیقة أنفسنا وتفقدنا الصلة بالواقع.
أعرض عمن ینتقد أو یذم

أصبحت تعویذة تجاھل من یذمك جزًءا من قواعد المساعدة الذاتیة. لقد نصحونا بأال نستمع لمن
یقولون "ال"، حتى إن كانوا مجرد صوت یتردد داخل رءوسنا،

وأن نتجاھل الخبراء إذا تعارضت نصیحتھم مع حلمنا، وأن ننأى بجانبنا عمن ینتقدوننا خشیة أن
یصبحوا عقبة في طریقنا. ومن السھل معرفة سبب تفشي ھذا

النمط في التفكیر.
ولكن تتمثل الحقیقة في أن الخداع الذي سبق وأشرنا إلیھ -ھوسنا بأن نصبح "حسني المنظر"-

یجعلنا نولي اھتماًما أكبر برأي غیر الخبراء بالضرورة فیما یعرض لنا
من أمور، أو من لیسوا على صلة حقیقیة بظروفنا الشخصیة.

وتكمن المشكلة في تساوي صحة رأي منتقدینا مع صحة رأینا. وال ینبغي لنا بالطبع التنازل عن
اتخاذ قراراتنا بأنفسنا وتسلیم قیادتنا لمن یعارضوننا، ولكن یجعلنا

تجاھلھم وعدم التعلم منھم نھدر الفرص.
من بین األسئلة التي نطرحھا على الشركات التي نتحدث إلیھا السؤال التالي: "من منكم یتتبع

منافسیھ على تویتر؟". وتكون اإلجابة محبطة قلیًال من الناحیة
التقلیدیة، حتى إننا نعتبر أن إجابة شركة واحدة بنعم فوًزا، ولكن ھناك من تتملكھ الشجاعة فیرفع

صوتھ مقاطعًا: "إننا ندیر سباقنا الخاص. إننا ال نقلق حیال
المنافسة وما تحملھ في جعبتھا". ونجیب عن ذلك بقولنا: "نعم، ولكن ھل تھتمون بما یشكو منھ

العمالء؟". وقتھا یفھمون.
لذا یمكنك أن تدرك أن المنتقدین لیسوا موجودین للحكم علینا، بل الختبار حصافتنا واالرتقاء بھا.

إن تجاھلھم یكلفنا فقدان صلة أخرى بالواقع.
الكون یتآمر لمساعدتك



ھذه العبارة ھي المفضلة لمن یفضلون ارتداء المالبس القطنیة التي لم یتم تبییضھا، ویطلقون
البخور في شققھم بوسط البلد، ویطیلون الشعر في مناطق من

أجسادھم تكون محل االنتقاد اجتماعیًا، أو بمعنى آخر أولئك الذین یحبون مشروب "كوول إید".
ومما ال شك فیھ أن ھذه العبارة تستخدم كنقیض لصیحة الضحیة التي تردد مقولة: "الكون

یكرھني". ولكن كلتا العبارتین تجافي الحقیقة. إذا وضعنا حجم
الكون في االعتبار، فإن العبارة تشیر إلى وجود ضالالت ھائلة ومھمة ال یدانیھا أي فھم علمي

للكون.
الحقیقة ھي أن الكون یعج بغیرنا من المخلوقات، وھو لیس معنا وال ضدنا. بالطبع یمكننا

االطمئنان ولو قلیًال إلى حیادیة الكون -إذا كان الكون یكرھنا بالفعل،
فلن یكاد یكون لدینا من الموارد ما یمكننا من التصدي لھ-ولكن األھم من ذلك أن تجاھلنا لھذا

الخداع ھو دعوة إلى تحمل المزید من المسئولیة عن مساعدتنا
ألنفسنا.

البشر مخلوقات مذھلة
إن السبیل إلى الكذبة الناجحة ھو مزجھا بما یكفي من الحقیقة حتى تبدو مستساغة، وخدعة "أن

البشر مخلوقات مدھشة" مثال على كیف یمكن أن یتشكل
الوھم باستخدام الحقائق فقط. ال شك في أن البشر مخلوقات مذھلة بالطبع؛ فالتعقید والتفرد الذي

یستطیع كل منا إظھاره، وتعبیرات الفن والشعر التي تثري
حیاتنا، وأعمال الجود والكرم التي تجعل وجناتنا تصطبغ بحمرة الخجل بمجرد أن تطرأ تلك البادرة

على الخاطر، والشجاعة التي تمیز جانبًا كبیًرا من تاریخنا،
تشكل جمیعھا سمات ملھمة حقًا.

لتلك اللحظات قیمة ثمینة یقینًا؛ لكونھا لحظات نادرة وغیر معتادة. بمعنى آخر ال تعول علیھا كثیًرا،
فحتى موتسارت مر بیوم عصیب كانت فیھ حفلتھ الموسیقیة

أشبھ بحفل فرقة موسیقى نحاسیة تقف على الجانب الخطأ من حفل "مھرجان أكتوبر"، وربما
قضى دافنشي أسبوًعا كامًال ال یمكنھ رسم األنف على نحو صحیح.

وبیت القصید أنھ رغم كوننا مذھولین، ال تعد تلك استراتیجیة یمكننا االعتماد علیھا إذا كانت لدینا
الرغبة في تحقیق نتائج متسقة مع بعضھا البعض.

الوھم یفوق الواقع



"تظاھر بالثقة حتى تحقق النجاح"؛ "إذا منحتك الحیاة لیمونة، فاصنع عصیر لیمون"؛ "الكوب
نصفھ لیس خاویًا بل نصفھ مملوء"... یبدو أن العدید من تلك

المواعظ التي نسمیھا "الفطرة السلیمة" تتحدث عن االنفصال عن الواقع لمصلحة الوھم. بالطبع،
إذا لم تعصر اللیمون وتضیف الكثیر من السكر القابل للذوبان،

فإن ما ستظل تحصل علیھ ھو لیمون مر للغایة.
تكمن المشكلة الحقیقیة في أن االنفصال عن الواقع یسلبنا القدرة على التصرف بدافع من حقیقتنا

وعلى حقیقتنا. إن الوھم لیس خطأ ألنھ یستند إلى الزیف، بل ھو
خطر ألنھ یؤھلنا للفشل.



الفصل 3

لماذا یحدث الفشل؟
النجاح لیس نھائیًا والفشل لیس ممیتًا.

ونستون تشرشل
نحن في زمن اإلفراط في تدلیل الذات. وبینما تفضل وسائل اإلعالم تسلیط الضوء على األطعمة غیر

الصحیة والشباب المدمن أللعاب الكمبیوتر، فإن إفراطنا في
تدلیل الذات ال یقتصر على االھتمام بالجانب الحسي فقط (أو عدم وجوده). فالیوم سقطت حیاتنا

النفسیة في براثن الفلسفة الوضعیة وأوھام السعادة، في
سعینا نحو خلق حالة عاطفیة أحادیة تدوم لألبد ال یمكن إشباعھا إشباًعا حقیقیًا أبدًا.

إحدى المشكالت الناجمة عن إفراطنا في الوضعیة اإلیجابیة، وأوھام األمل التي زرعھا داخل
النفوس جانب كبیر من فكر مدرسة مساعدة الذات ھي أن تلك األوھام

توجھ العدید من االستراتیجیات التي نتبعھا في أداء األعمال وفي الحیاة أیًضا. أضف إلى ذلك كونھا
غیر مجدیة حین نرید تحقیق نتائج فعلیة.

ال مراء في أن تلك األوھام مسلیة وتجعلنا نشعر بشعور طیب مؤقتًا (المقارنة بین منھج مساعدة
الذات وحفالت موسیقى الروك لھا وجاھتھا، فعندما تترك الحفل

تشعر بسعادة غامرة، وتشتري السلعة لتجدھا بعد شھر وقد عالھا الغبار). بید أن المكانة شبھ
المبجلة لصناعة التحفیز أقنعت أغلبنا بالتخلي عن العملیات

المعرفیة و"السیر في سبیل النعیم": ضع ثقتك في الكون واستثمر فیما ترید! (من المھم في ھذه
المرحلة مالحظة أن ھناك اختالفًا بین التأكیدات والبروفة الذھنیة).

لذا یكون مصیر األفكار العظیمة والفرق االستثنائیة والمنظمات القویة وبعض األفراد الموھوبین
والنابھین عادة ھو الفشل. ویعزى السبب الرئیسي في ذلك إلى أن

احتمال الفشل في حد ذاتھ لم یخطر حتى على أذھانھم، دع عنك تھیئة البیئة أو إعداد العملیات التي
من شأنھا المساعدة على مواصلة طریق النمو واالزدھار رغم

الفشل.
واألدھى واألمر من ذلك أنھم ینحون بالالئمة على أنفسھم، وینظرون إلى الفشل على أنھ سمة من

سماتھم الشخصیة، ولیس مجرد نتیجة أخرى ببساطة حتى إن
لم نستِسغھا.



على سبیل المثال، إذا اقترحنا علیك التطوع الختبار تصمیم مظلة قفز من الطائرة لم تتم تجربتھ من
قبل والذي نثق تمام الثقة في سالمتھ، فإلى أي مدى یكون

لدیك االستعداد للتخلي عن خیار وجود مظلة احتیاطیة؟ رغم ما ینطوي علیھ السؤال من سخف
تقریبًا، فإن صیغتھ تتردد في المكاتب والمنازل والمدارس ومراكز

اللیاقة البدنیة في أنحاء المعمورة كل یوم، وبدًال من أن یكون السؤال ھو االستثناء أصبح ھو
المعیار االستراتیجي.

إننا رسمنا عالمنا على نحو جعلنا فیھ بلوغ مرتبة الكمال في التنفیذ السبیل الوحید إلى النجاح، لذا
إذا لم تكن قد نظرت حولك نظرة جیدة حدیثًا، فاعلم أن الكمال

نادر.
ومما ال شك فیھ أن ھناك أسبابًا شتى وراء ذلك، فقد ُجبلنا على الخطأ في التعامل مع التفاؤل، فصار

األمل أقوى عقار حقنّا بھ عقولنا، وأضحى بین ظھرانینا
العدید ممن أدمنھ، حتى إنھ یبذل في سبیلھ كل نفیس وغاٍل.

نحن بالتأكید ال نقترح أن التفاؤل الذي یؤكده الجھد أمر سیئ - بل على النقیض من ذلك تماًما.
وإنما نتحدث عن التفاؤل الذي ال أساس لھ، والذي یسیطر على

معظم تفسیراتنا االجتماعیة، ویتركنا عاجزین أمام الواقع. واألھم من ذلك تأكیدنا على أن عواقب
ذلك النوع من التفاؤل من شأنھا جعل مآلنا الفشل؛ ألننا

أغفلناه ولم نضعھ في الحسبان.
إننا نتصرف وكأننا كرماء النفس وشدیدو البأس وأذكیاء طوال الوقت، ومن ثم نتخذ من األمل

استراتیجیة، ونُعرض عن االنتقاد معتبرین إیاه ضربًا من التشاؤم،
ومع ظھور أولى البوادر السلبیة نضع أصابعنا في آذاننا مرددین "لست مصغیًا، لست مصغیًا"، أو

عوًضا عن ذلك نضاعف رھاننا على (مخدر) اإلیجابیة ونقفز
فرًحا كأننا جماعة تنشد التراتیل المفرحة التي یغلفھا الشك والیأس مؤكدة: "أنا ثري ونحیف القوام

وناجح... أنا زخة ثلج فریدة ونفیسة وزاخرة بالعطاء" وما
شابھ.

الحقیقة أننا نعد أنفسنا للفشل
اشتھر العصر الحدیث بأنھ ال یتاح لألطفال قط تجربة أي شيء یشبھ الفشل ولو من بعید (كخسارة

جائزة "تمریر الحزمة" ولو مرة)، ومن ثم یوجھ لھم الفشل



صفعة قویة عندما ترفض الحیاة الواقعیة التھاون معھم وقبول "طریقتھم الخاصة في الھجاء"
قبوًال حسنًا.

من السھل بالطبع انتقاد األطفال، ولكن لن نكون موضع ثناء أو تقدیر من أحد، لذا سنوجھ جل
تركیزنا نحو عالم البالغین. ینطبق األمر كذلك على غالبیة

العملیات التي تؤدیھا الشركات، والحكومات، ونظم األعمال، وبرامج اإلدارة الذاتیة. وكلما زاد
االعتماد على وضع االستراتیجیات أو تصمم النظم دون مراعاة

حتى إمكانیة حدوث الفشل، زادت احتماالت تذوق مرارة الفشل على حقیقتھا.
تشتھر النظم الغذائیة -أو النظم الصحیة كما أصبح یطلق علیھا-بالوعود الوردیة بتحقیق المستحیل

في وقت قیاسي فور البدء فیھا، واإلخفاق التام تقریبًا في
استمرار نتائجھا. ومع ذلك، كلما أضحى تحقیق االدعاء محاًال وزاد التضخیم في إمكانیة تحقیقھ،

زادت مبیعات تلك الكتب والمساحیق والبرامج المسموعة وبرامج
تلفزیون الواقع.

واألمر الذي یدعو إلى مزید من القلق أنھ عندما نخفق في النھایة أو یتردى وضعنا (ال تتداعى إلى
الذھن المفردات التي نستمدھا من اإلیمان)، وینتھي بنا المطاف نلوم

أنفسنا بدًال من أن نلوم النظام الذي صدقناه، ونجلدھا بسیاط الیأس مرددین الحوار التالي: "إنني
ضعیف اإلرادة ... ال أمل یرجى مني ... ال یمكنني النجاح"، ومن

ثم تستمر الدائرة.
بتجاھلنا إلمكانیة حدوث الفشل، فإننا نزید دون أن ندري فرص حدوثھ بالفعل في النھایة.

قارن تلك االستراتیجیة بمعاییر تصمیم الطائرات التجاریة. في عام 2012 وفي أثناء حضورنا قمة
األعمال الدولیة التي عقدت في بانكوك بتایالند إللقاء خطاب

أمامھا، تجاذبنا أطراف الحدیث مصادفة مع متحدث آخر یدعى ریتشارد كریسبینج. كان ریتشارد
ھو طیار شركة "كانتاس" الذي قام بالرحلة "كیو إف 32" على

متن الطائرة اإلیرباص إیھ 380، التي كانت في طریقھا من سنغافورة إلى سیدني حین حدث عطل
خطیر في محركھا، مما أحدث ثقبًا ھائًال في جناحھا (وھو عطل

یتفق خبراء الطیران كافة على أنھ مصاب جلل!).
وبدافع من نكران الذات سارع ریتشارد بأسلوب أسترالي تقلیدي بنسبة الفضل في الوصول اآلمن

لیس لمھاراتھ كطیار، بل لطاقمھ ولطائرتھ. ولكن عندما تُمعن



النظر قلیًال في قصتھ، سوف تشعر بمدى قوة النظم المزودة بھا الطائرة إیھ 380 و"مقاومتھا
لألخطاء الغبیة".

واتضح أن جمیع الطائرات التجاریة قد صممت مع وضع احتمال تحطمھا في االعتبار، ویمتد ذلك
المفھوم إلى ما ھو أبعد من سترات النجاة والمزیج المذھل من

األضواء وصفارات اإلنذار (الذي یبعث على الطمأنینة الشدیدة یقینًا وأنت تصارع األمواج وسط
المحیط الواسع)، ومن ثم تبین أن الفشل من العوامل التي تضعھا

الھندسة في الحسبان.
بمعنى آخر عندما یصاب نظام بعطل خطیر سوف تظل الطائرة، في أغلب األحیان، محلقة في

الھواء. لیس من المحتمل على اإلطالق أن تحتاج إلى البحث عن أقرب
مخرج بالفعل (وإن كان ذلك بغیة معرفة أماكن تواجد تلك الفجوات في الطائرة لیس إال)، إال إذا

حدثت عدة أعطال ضخمة في النظام.
ولكن حتى ذلك یقلل من شأن الھندسة الفائقة المستخدمة في بناء الطائرة إیھ 380 (مع وضع

الھبوط الناجح للرحلة كیو إف 32 في االعتبار، ربما یعد مصطلح
"الھندسة الزائدة عن الحد" من قبیل المبالغة في حد ذاتھ). وحسب روایة كریسبینج فاقت الطائرة

توقعاتھ ھو شخصیًا، وفاقت ما قد یعتبره السواد األعظم من
الطیارین مواصفاتھا األساسیة، ومن ثم رفضت الطائرة ببساطة أن تسمح لسلسلة طویلة سخیفة

من األخطاء بتعریضھا لإلخفاق التام.
ومن ثم یبدو أنھ عندما تتعلق األمور بما یھدد حیاتنا (مثل الجلوس على كرسي معدني على ارتفاع

9000 متر في أثناء السفر بسرعة 800 كم في الساعة) نبدأ في

التحلي بنظرة واقعیة إلى حد ما لفرص نجاحنا، ونحسنھا في حقیقة األمر من خالل استعدادنا
الحتمال حدوث الفشل.

إذن كیف نعد أنفسنا للفشل؟
االنضباط یتطلب جھدًا شاقًا

عندما ینبلج صباح أول یوم من أیام شھر ینایر وتشرق شمسھ، یتنسم سكان نصف الكرة الشمالي
الھواء النقي للطقس البارد، وأقدامھم تطأ عالًما جدیدًا منعًشا

زاخًرا باإلمكانات. وفي الوقت نفسھ یدفن سكان نصف الكرة الجنوبي، الذین یكون أغلبھم قد قضى
نصف نھار الیوم الجدید، أصابع أقدامھم في رمال الشواطئ

الغارقة في أشعة الشمس، حاملین دفاتر وأقالًما علیھا عالمة شركة "مولسكینز"، وعلى صفحاتھا
كتبوا العنوان التالي وقد تملكھم التفاؤل: "قرارات السنة



الجدیدة".
ربما نكون قد أفرطنا في االحتفال في أثناء العطلة، أما اآلن فقد حان وقت اإلمساك بزمام األمور،

وإجراء بعض التغییرات "اإلیجابیة"، وكبح جماح ما أفرطنا فیھ
من شئون، وممارسة القلیل من الریاضة، وربما تعلم لغة جدیدة وزیادة االھتمام بصحة أكبادنا، بل

ومن المحتمل استئناف دروس تعلم البیانو مجددًا.
ھذا ھو نوع الحوار الداخلي الذي نخوضھ جمیعًا ونحن على أعتاب عام جدید (ال شك في أن سكان

آسیا سیعدون ذلك بمنزلة عمل سخیف، واألفضل تركھ حتى
تبدأ السنة الجدیدة "الحقیقیة" بعد عدة أسابیع). لیس ثمة سبیل الحتواء مثل تلك اإلمكانات أفضل

من اتباع القلیل من االنضباط الصحي، وذاك على أیة حال
أمر طیب بال شك، إذ ینم عن استعدادنا لتحمل المسئولیة عن حیاتنا، وعدم استعدادنا للسماح للحیاة

أن تملي علینا شروطھا ببساطة.
لذا نعقد العزم على االمتناع عن اإلفراط في تناول الطعام، واالشتراك في صالة لممارسة الریاضة،

والخروج وشراء مالبس لیاقة بدنیة مرنة مالئمة، وإلقاء جمیع
علب المشروبات الغازیة، وملء درج الثالجة الشفاف مجددًا بأطنان من الخضراوات الطازجة

(حیث تتعفن بالطبع كما حدث في جمیع أشھر ینایر السابقة).

وبحلول شھر فبرایر نوبخ أنفسنا متسائلین: "لماذا أفتقر إلى االنضباط إلى ھذه الدرجة؟ لماذا ال
ألتزم بتنفیذ أي شيء؟ ما خطبي؟".

واإلجابة ھي: "ال یوجد بك أي خطب"، ما لم تكن تعتبر بالطبع أن كونك بًشرا سویًا "خطأ". ورغم
ذلك یؤكد جانب كبیر من ثقافتنا، صناعة "تحسین الذات" بال

شك، على أننا نفتقر إلى االنضباط، ویخبروننا بأن نحتاج إلى تحسین مواقفنا، وأن األمر مرھون
بحالتنا الذھنیة، وینبغي لنا االرتقاء بمستوانا إلى أعلى درجات

ضبط النفس.
وذاك ھراء جملة وتفصیًال. إن العدید من ھؤالء الذین یتبنون ھذا االنضباط الجبار، سواء كانوا

مدربین شخصیین أو مدربي حیاة أو "استشاریي تحقیق الذات"،
یفتقرون إلى االنضباط في مناحٍ أخرى من حیاتھم. ھناك مثًال مدربو اللیاقة البدنیة الذین یمتلكون

معسكر التدریب التقلیدي، ویصیحون في وجھ عمالئھم وھم
یعذبونھم في المتنزھات العامة، ستجدھم عاجزین عن اصطحاب أبنائھم من المدرسة في الموعد

المحدد، أو تنظیم فواتیرھم عندما یحین وقت سداد الضرائب



المستحقة علیھم. إن ذلك یجعلك تتساءل عن ردة فعلھم عندما یصیح محاسب یبدو على مظھره
الھزال في وجوھھم قائًال: "أنت عدیم الجدارة وضعیف … انظر

إلى كشوف حسابات نفقاتك … إنك تصیبني بالغثیان!".
ویعزى االنضباط على ما یبدو إلى التسلسل الذي ترتب بھ قیمك الشخصیة، وقدرتك الداخلیة على

الفرز، ولیس إلى تعلیمات تجبر النفس على اتباعھا رغم
تعارضھا مع طبیعتھا.

ولكن ھل یعني ذلك أنھ ینبغي علینا جمیعًا اإلذعان للفشل واالستسالم لھ ببساطة؟ حسنًا، إن اإلجابة
ھي نعم وال. ھناك یقینًا أشیاء یتحتم االستغناء عنھا،

مثل االستراتیجیات التي ال تجدي نفعًا (سوف نناقش ذلك الحقًا)، ولكننا نخطئ حین نعد ذلك
استسالًما.

وفصل الخطاب ھو أن النجاح في أي مجال من مجاالت الحیاة یتعلق بما ھو أكثر من االنضباط،
ولیس أقلھ عدم تمكننا من التصرف على نحو عقالني یمكن التنبؤ

بھ كما نظن.
ال منطقیة البشر

في بدایات القرن السابع عشر أشار عالم الریاضیات الفرنسي والمخترع والفیلسوف بلیز باسكال
في أطروحتھ عن "نظریة القرار" إلى أن السلوك اإلنساني ھو محصلة

تفكیر المرء في جمیع الخیارات المتاحة، وتقییم المزایا والعیوب، ثم اتخاذ القرارات األكثر عقالنیة
قدر اإلمكان. كان ذلك بالطبع في القرن السابع عشر، ولم یكن

ھناك تلفزیون الواقع لصرفھ عن تفكیره المثالي.
بید أنھ في السنوات األخیرة أشار دانیال جولمان، شأنھ في ذلك شأن الباحثین المحدثین في مجال

العلوم السلوكیة، في سلسلة كتاباتھ بعنوان "الذكاء
العاطفي" (مكتبة جریر) إلى أن عواطفنا تتحكم بنا أكثر من مجرد المنطق البسیط، ویمكننا أن نفھم

دوافع السلوك اإلنساني ومنظومة المعتقدات على نحو أفضل
عن طریق تنمیة معدل الذكاء العاطفي.

ویبدو أن ذلك ھو الوضع حقًا، إذ یفرز كل ما نصنعھ إلى حد ما حسب ما تولده أفعالنا من مشاعر
بداخلنا.

مما ال شك فیھ أننا سنواصل إعادة التفكیر في قراراتنا العاطفیة بعد اتخاذھا. كم من رجال في
الخمسین من العمر یقودون سیاراتھم الریاضیة، یمكنھم إخبارك



عن علم الدینامیكا والھندسة األلمانیة وتراث طراز السیارة الذي یقودونھ في عالم السباق… ولكن
جل اھتمامھم منصب على إغراء النساء الالئي یبلغن نصف

أعمارھم. ومع ذلك، فإن األمر الذي یبعث على القلق أن الدراسات السلوكیة التي أجریت في الس
فیجاس تشیر إلى أن تلك عادة ما تكون استراتیجیة ناجحة (وھي

أنباء طیبة للسید المھذب الذي غزا الشیب مفرقھ ویقود سیارة بورش أو فیراري).
ویسیر على خطى أبحاث جولمان عمل سیمون سینك، الذي حاول تضییق محور اھتمامنا العاطفي

إلى اإلجابة عن سؤال واحد: "لماذا؟" - وھو سؤال یتداخل على
نحو دقیق مع عدة أسئلة فرعیة، مثل: "كیف؟" و"ماذا؟".

وتجد صدى ذلك الفكر في األعمال األولى لفریدریك نیتشھ وفیكتور فرانكل، الذي یؤكد في كتابھ
Man’s Search for Meaning على أنھ في وسع المرء تحقیق أي

"ماذا" إذا كانت "لماذا" ضخمة بما یكفي.
یؤكد ذلك على أھمیة الوصول إلى "لماذا" واضحة وملھمة وتصدیقھا. شكَّل ذلك النھج جزًءا مھًما

من استراتیجیة قیادتنا خالل الخمسین عاًما التي قضیناھا معًا
في العالم التجاري، ویتضح كذلك وضوًحا شدیدًا في فكر األشخاص اآلخرین الذین نعجب بقیادتھم

أشد اإلعجاب.
ومع ذلك یستطیع أي شخص اتبع حمیة غذائیة أن یشھد أن "لماذا" عادة ما تكون مؤقتة. وتتسبب

"لماذا" -سواء كان األمر یتعلق بحفل لم الشمل لزمالء المرحلة
الثانویة بعد ثالثة أشھر، أو حفل زفاف أو موعد غرامي-في أداء الكثیر من األعمال، بل وتحقیق

النتائج. ولكن یمضي الوقت وتتالشي "لماذا"، وعلى حین غرة نجد
أنفسنا عدنا إلى األریكة مرتدین سروالنا الریاضي لنشاھد برنامج "أوبرا" ونأكل قطع الدجاج من

علبة الطعام!
لماذا؟ سؤال وجیھ.

اتضح أن استمرار "لماذا" الملھمة شأنھا شأن االنضباط صعب المنال على المدى الطویل.
یعزى الدافع وراء جانب كبیر من كل ذلك إلى "توافق الھویة"، أي احتیاجنا الداخلي إلى التصرف

على نحو یتوافق مع إحساسنا بأنفسنا. إذا كانت "لماذا" أو برنامج
االنضباط یتعارض مع حقیقة أنفسنا كما نراھا في أعماقنا، فإنھ لن یدوم.

ومع ذلك، فإن األمر یعتبر وظیفة من وظائف البیئة والنظم التي نحیط بھا أنفسنا. ویكون استمرار
االنضباط أیسر في بیئة تدعمھ، ویكون التقشف أسھل عندما

ً



تكون عضو مجلس شیوخ یعاني من وزن مفرط ومتحذلقًا لیس لدیھ ما یقدمھ (على النقیض من
شخصیة جذابة مثل الرئیس بیل كلینتون). إن تناول الطعام

الصحي یكون أیسر في ظل غیاب خیارات الوجبات السریعة في منطقتنا المحلیة، ویكون لدى
العمال الذین یعیشون في المناطق النائیة بال أسرھم استعداد أكبر

للعمل ساعات إضافیة، عن أولئك المحاطین بأولویات أخرى. (ولماذا ال یكونون كذلك؟) یفتخر
األفراد الذین یعملون في المبیعات من شركات لشركات بما یتصفون بھ ھم وعمالؤھم من عقالنیة.

وفي حقیقة األمر یسخر كثیرون من أي شيء إال منھج
تلقي الطلبات لضمان مشاركة عمالئھم: "إنھم ال یعبئون بالبیع اللین (باإلیحاء)، إنھم یریدون ما

یریدون، إنھا ضرورة". ورغم أننا مولعون أشد الولع بمعدات
المكتب، فإنھ نوع من الشطط أن نصف األمر بأنھ ضرورة.

إذن ما الباعث المحرك ألولئك "العقالنیین" بعالم توریدات الشركات؟ عندما تتعمق قلیًال وتطرح
علیھم أسئلة مستفزة، تكشف عملیة شراء المنتجات من شركات

لشركات النقاب عن الحقیقة التي مفادھا أنھا أكثر من مجرد عملیة مباشرة ورشیدة كما یدعي
المشاركون فیھا.

ھل یشترون أفضل منتج؟ ال؟ إذًا ربما ال یكون دافعھم الحاجة الرشیدة إلى الجودة.
ھل یشترون المنتج األرخص؟ ال؟ إذًا ربما ال یكون دافعھم الحاجة الرشیدة إلى االقتصاد كذلك.
لذا تتمثل الحقیقة في أنھم إذا كانوا كسالى فإنھم یشترون ما كانوا یشترونھ دائًما، وإذا كانوا

یشعرون بالخوف فإنھم یشترون أفضل عالمة تجاریة معروفة (تذكر
أنھ ما من أحد ُطرد من عملھ قط لشرائھ جھاز IBM)، وإذا كانوا على شاكلة المدیر الذي ینتمي

للطبقة اإلداریة الوسطى المنعزل التقلیدي، فإنھم لن یغیروا شیئًا
البتة، ما لم یشكوا رؤساؤھم من أمر ما. ال شك في أن قائمة األسباب یطول شرحھا، ولكن قلما

یؤدي أي منھا إلى عالم القرارات العقالنیة الذي وعد بھ باسكال.
وتتبعنا تلك القرارات التوافقیة حتى حیاتنا الشخصیة. أطلعنا صاحب أحد المطاعم على حقیقة

مفادھا أنھ عندما یكون لدیك فائض من نوع من أنواع المشروبات،
یجب علیك وضعھ على قائمة الطعام كثاني أرخص خیار، وھو ما یشیرون إلیھ "بمشروب الموعد

األول"، ویدّعون أن "منطق" شریك الموعد الغرامي الذي یدفع
الحساب یسیر كاآلتي: ربما ال تسیر األمور على ما یرام، لذا ال نرید أن نھدر المال على الصنف

الجید، ولكن اللجوء للخیار األرخص لن یجعل األمور تتطور في أي



اتجاه، ومن ثم یتجنبون بدافع من المجاملة اختیار المشروب الرديء، ویمیلون للثاني بعد أغلى
اختیار ("اختیار جید للغایة سیدي إذا جاز لي قول ذلك").

یصعب تغییر المعتقدات
لذا، إذا كان من الصعب الحفاظ على االنضباط، ولم تساعدنا عقولنا المنطقیة كثیًرا، حینئٍذ یمكننا

اللجوء لمنظومة القیم والمعتقدات.
ال شك في أن األقوال أسھل من األفعال، ورغم ذلك ساد ھذا المنھج -تغییر منظومة المعتقدات-في

مجاالت القیادة وعلم النفس والتسویق والمبیعات وتوجیھ
األداء.

یجري حدیثنا عن تغییر معتقداتنا بطریقة عابرة، حتى أضحینا وكأننا نجھل مدى قوة تلك المعتقدات
بالفعل. لقد أثبتت العدید من معتقداتنا أنھا عصیة على

التغییر قید أنملة، حتى فیما یتعلق بأبسط األمور، خالل األلفیات القلیلة الماضیة، بل وأدت في
حقیقة األمر إلى اندالع الحروب وإلى القتل وانھیار األسر، بل وحتى

حاالت االنتحار. ومع ذلك تبدو وكأنھا نقطة منطقیة للبدء منھا.
تتمثل إحدى المشكالت الرئیسیة في غالبیة الحمالت المتصلة بالتغییر السلوكي، سواء كانت

حمالت تجاریة أو حكومیة أو شخصیة، في أننا نمیل إلى التركیز فقط
على تغییر المعتقدات، ونستعین في سبیل ذلك بحمالت االتصال، واإلعالن، وكبار المتحدثین،

والبرامج المسموعة وما شابھ. ورغم محاولتنا إخضاع معتقداتنا لما
نرید، تارة بالتأكیدات وتارة أخرى باالبتذال العقلي أو باالبتزاز العاطفي، تثبت أنھا بمنزلة

صراصیر العالم العقلي؛ منیعة حتى في وجھ الھجوم النووي.
في حیاة كل منا أمر واحد على األقل یمكن ذكره یعتقد من رأسھ حتى أخمص قدمیھ أنھ مضر لھ

ومدمر وغیر صحي ومؤلم لفؤاده. إننا نعلم أنھ یتحتم علینا
الكف عنھ، ورغم تأكیداتنا على أننا سوف نفعل -وقصاصات الملحوظات التي نلصقھا فوق الثالجة

وجلسات التدریب اإلضافیة واالستراتیجیات الصارمة لمكافحة
ذلك السلوك-فإننا نواصل ممارستھ.

ویعزى جزء من السبب وراء ذلك إلى االرتباط الوثیق بین معتقداتنا ومفھومنا الخاص عن أنفسنا.
إن الناس على سبیل المثال ال یقولون "أنا أؤمن بتعالیم كذا"، بل

على األرجح سیقولون "أنا كذا"، ومما ال شك فیھ أن ذلك یعد بالنسبة لمن ینتمون إلى عرق ما
أكثر تحدیدًا للذات. ویعني ذلك أن تغییر ما تؤمن بھ لیس ببساطة



مثل ... حسنًا ... تغییر تفكیرك، إذ یتضمن ذلك تغییر مفھومك لما تظنھ ماھیتك.
إذن ما المعتقدات في جوھرھا؟ من المفید النظر إلى المعتقدات على أنھا ببساطة معاٍن نُقرنھا بما

یقع في حیاتنا من أحداث، سواء من خالل الخبرة الشخصیة أو
التكیف عن طریق اإلطار الثقافي. وبمرور الوقت، ومع رغبة العقل في تصحیح عملیات صنع

القرار شدیدة التعقید، یتالشى ذلك الفرق وتصبح المعاني التي اقترنت
بحادثة واحدة أكثر تحدیدًا وشموًال وغیر قابلة للتفاوض.

ح" Filter Bubble التي یفسرھا وتتصرف عقولنا عند تلك النقطة على نحو أشبھ "بفقاعة المرّشِ
إلیي باریزر في كتابھ الرائع الذي یحمل نفس العنوان. إننا نرشح ما

ننتقیھ من معلومات نبحث عنھا، ثم نستوعبھا لتعزیز المعتقدات التي حاولنا ترسیخھا بداخلنا
حدیثًا، ونستبعد في الوقت نفسھ كل ما یدحض صحتھا.

ویشكل ذلك جزًءا من السبب الذي یجعل التنوع الحقیقي داخل الفرق مھًما للغایة؛ إذ یجعل التنوع
العرقي والجنسي والمعرفي المجموعة أو الفریق أكثر ذكاًء

على المستوى الجماعي، وتفسح أوجھ التنوع المجال أمام اآلراء المختلفة؛ فلوال التنوع ما تكونت
مجموعة متجانسة بسبب ما یسمى بالعمى السیاقي.

وخالصة القول أن معتقداتنا أقوى مما نظن، ولكن األكثر إثارة لإلزعاج أننا نؤمن بأن ما نملكھ من
قوة إقناع داخلیة یفوق تحدي تغییر تلك المعتقدات.

عقولنا تبالغ في الثقة
تُبث روح الثقة بقوة داخل من یعملون في عالم الشركات، إذ تعد سمة ممیزة للقائد، وغیابھا یعني

الحكم بالعمل المؤبد في أیة وظیفة متوسطة المستوى. وبلغ
األمر من الشطط مبلغًا أضحى معھ الموظفون یُكافَئون عادة على إطرائھم ألنفسھم وإمكاناتھم، أما

األرواح النابھة التي تلتزم الصمت والتي جاءت إلى العالم
فتحمل بداخلھا شیئًا من القلق والحذر، فإنھا ال تُستبعد في صمت تام فحسب، بل ویقال لھا: "كفي

عن إحباط من حولك".
ال شيء بالطبع خطأ في أن یكون لدى المرء إحساس طبیعي وصحي بالثقة، أو أن یكون منفتًحا

على اآلخرین بشكل فعال، بل قد یكون في حقیقة األمر مفیدًا
للغایة طالما أنھ یستند إلى قدر من الكفاءة التي تكملھ.

لم تُعرف بعد األسباب التي أدت إلى تزاید الثقة المفرطة في العقل الجمعي معرفة تامة، رغم أن
التحلي بشيء من الخیالء والمھارة في فنون اإلقناع كان مھًما للتكاثر



خالل سنوات ما قبل التاریخ بقدر ما ھو مھم الیوم.
ولكن لمشكالت المبالغة في الثقة وجھان، إذ ال یعرف العدید منا أین تنتھي الثقة لتبدأ الثقة

المفرطة، ولكن األمر الذي یدعو إلى مزید من القلق ھو تلك القرارات
الیومیة التي نفرط في الثقة قلیًال في اتخاذھا - تلك األمور التي جاوزت فیھا ثقتنا حد الشطط.

وتخلق التخمینات واالفتراضات التي تعتمد على الخبرات السابقة،
والتعمیمات البسیطة التي نراكمھا ونفرز العالم من خاللھا، مشكالت ھائلة.

ویُغذَّى ھذا النمط اجتماعیًا من خالل مدارسنا. فعندما یسأل طالب معلمھ عن ھجاء كلمة أو عن
عاصمة دولة من الدول، ویجیبھ المعلم قائًال: "ماذا تظن؟" أو

"حاول أن تجیب بنفسك"، یغذي بذلك فرص تحویل التخمین إلى استراتیجیة حیاة.

وفي حقیقة األمر عندما نجري اختبارات میدانیة عن الثقة المفرطة، ونسأل المارة سلسلة أسئلة
عشوائیة یظنون أنھ ینبغي علیھم معرفة اإلجابة عنھا -مثل: "كم

عدد دول قارة أوروبا؟"- أو نطلب منھم تحدید اتجاه الشمال، فإنھم غالبًا ما یخمنون بدًال من أن
یقروا ببساطة "ال أعرف".

إننا ال نلقي بتبعة ذلك بالطبع على كاھل المدرسین، فالمخاطرة استنادًا إلى معلومات شحیحة أمر
ضروري؛ حتى یمكن لألفراد قضاء یوم تقلیدي من أیام حیاتھم.

ویعزى السبب في ذلك في جانب منھ، لیس فقط إلى عدم رغبتنا في أن نبدو جھالء والخوف من
فقدان مكانتنا االجتماعیة، بل ألننا نخلق طرقًا ذھنیة مختصرة

بدافع من احتیاجنا إلى الكفاءة، وألنھ نادًرا ما یتوافر لدینا جمیع المعلومات التي نحتاجھا قبل اتخاذ
القرار. على سبیل المثال، رغم علمنا بأنھ ربما یكون ھناك

احتمال ضعیف أال یرى سائقو السیارة ضوء اإلشارة الحمراء عند اقترابھم من التقاطع، یعبر كثیر
منا الشارع بمنتھى الشجاعة عندما تظھر اإلشارة الخضراء على

الجانب اآلخر من الشارع دون تردد. إن "الثقة" التي نبدیھا في االلتزام االجتماعي لآلخرین قد
توردنا موارد التھلكة.

Confidence: Overcoming Low Self-Esteem, Insecurity, and Self- :تناول كتاب
Doubt مدى ما تمثلھ الثقة المفرطة من مشكالت تفصیلیًا. یشیر

توماس كامیرو-بریموزیك، أستاذ علم نفس األعمال بجامعة "یونیفرستي كولیدج لندن"، في كتابھ
قائًال إن قلة الثقة ضروریة من أجل الكفاءة، التي تمثل في

واقع األمر جوھر الثقة الحقیقیة. بمعنى آخر، إن الثقة المفرطة تحول دون أن یتملكنا الفضول
وطرح األسئلة وتنمیة مھاراتنا حتى تصبح الثقة الحقیقیة لھا ما



یبررھا.
ولكن المشكلة أكبر من ذلك. حینما تفكر، من الناحیة اإلحصائیة، في أي مسعى حاولت اإلنسانیة

أداءه، وكانت ثقة المشاركین فیھ أقل من المستوى المتوسط، تبدأ
في استیعاب الحجم الحقیقي لمشكلة الثقة المفرطة.

تتمثل الورطة الحقیقیة فیما تسلبنا الثقة المفرطة إیاه. مما ال شك فیھ أنھ ینبغي على القادة إبداء
قدر من الثقة؛ حتى یتسنى لھم دفع فریقھم نحو محاولة

المشاركة على األقل في إثبات مدى صحة الفرض أو خطئھ. ومن المنطقي كذلك أن یكون لدیھم قدر
من الثقة في صحة فرضھم، ولكن الثقة المفرطة تحول بیننا وبین

إمعان النظر في مناطقنا العمیاء وأخطائنا المحتملة. إنھا تجعلنا "نأمل في األفضل" و"نلتزم الھدوء
ونواصل طریقنا"، بدًال من التعامل مع المشكالت التي من

شأنھا جعلنا نحید عن مسار تحقیق أھدافنا، بغض النظر عن مستویات ما نتمتع بھ من ثقة.
ال وجود للظروف المعملیة

حتى عندما ال نعتمد على تحیزاتنا ومنظومة معتقداتنا ومستویات الثقة التي نتمتع بھا، ونجري
أبحاثًا حول أفضل السبل التي یمكن اتباعھا، ربما نظل غیر

قادرین على الوصول إلى نتیجة؛ بسبب البیئة التي نختارھا إلجراء االختبار فیھا.
أقیمت صناعات بأكملھا للمساعدة في التخفیف من وطأة األخطاء التي ربما نرتكبھا فیما نبذلھ من

مساع. یختبر الباحثون وعلماء االجتماع والخبراء االستراتیجیون
من مختلف المشارب االفتراضات، ویجرون تجارب التعمیة المزدوجة، ویجرون استطالعات الرأي

حول موضوعات "نمطیة" منتقاة بعنایة، وینتجون أكواًما من
البیانات... بل بیانات ضخمة (مظلة األمن الجدیدة لعالم الشركات).

ومع ذلك الفشل متفٍش في كل مكان.
إننا عادة ما نتوخى الحذر تجاه النوایا الحقیقیة لقدر كبیر من البحث واالختبارات، مما یوحي (ربما

من دون وجھ حق) بأن ذلك العمل یستغل "كضمانة ضد
الفشل"؛ بمعنى آخر ال یكون الھدف من إجراء األبحاث ھو المعرفة، بقدر ما یكون دفاًعا إذا ساءت

األمور. ویكون من الصعب إلقاء تبعة الفشل على كاھل موظف
أو مستشار، إذا خلص البحث إلى أن النجاح ھو النتیجة المتوقعة.

ومع ذلك، حتى عندما تكون الطموحات والمشاركون في البحث نبالء وملتزمین تقع األخطاء أیًضا.
یعزى السبب جزئیًا في ذلك إلى اختیار البیئة التي یجرى فیھا



البحث، وھوامش الخطأ المتفق علیھا، لذا فإن قدًرا كبیًرا من البحث الذي یجریھ األفراد ال یتم على
أرض الواقع، وال تؤدي البیئات المصطنعة التي نخلقھا إال إلى

تشویھ النتائج. على سبیل المثال، إذا سألت شخًصا ما عن ُمثلھ السیاسیة العلیا في استبیان
االقتراع، فمن المحتمل أن یُظھر نفسھ أكثر اھتماًما وذكاًء وعنایة عما

ھو في الواقع. ومن ثم یعاني قدر كبیر من البحث من الثقة المفرطة ذاتھا في نتائجھ، كما نعاني
نحن منھا في أفضل تقدیراتنا.

وإحقاقًا للحق بدأت البیانات الضخمة تذھب كل مذھب بغیة تحسین ھذه العملیة، ومع إن البیانات
الضخمة تستمد مصادرھا من الواقع، فإنھا لیست على

نفس القدر من قوة تفسیرھا وتطبیقھا فحسب، مثلھا مثل أنواع البیانات كافة.
ثمة حل آخر یوفره اتباع األسلوب العلمي في البحث أكثر من اتباع وجھة نظر الشركة في البحث،

أي أن البحث مصمم من أجل توفیر المعلومات ولیس من أجل
التوصل إلى نتائج. بمعنى آخر، بدًال من البحث فقط عن إثبات صحة االفتراض، ینبغي لنا استغالل

البحث كوسیلة لتحدید المخاطر التي تھدد افتراضنا، والظروف
التي قد ال یسفر فیھا ھذا الدلیل عن شيء.

لذا عوًضا عن التركیز على تحقیق نتیجة واحدة، ینبغي لنا التركیز على تحقیق عدة نتائج.
نحن نبالغ في التركیز على النتائج

تؤدي ثقافتنا التي تتمحور حول تحقیق الھدف إلى تفاقم المشكلة، ویعد ذلك بمنزلة عبء جدید من
األعباء التي أفرزھا عالم التنمیة الشخصیة.

ظل معلمو المساعدة الذاتیة ومستشارو األعمال یلھبون ظھورنا بسیاطھم؛ إلجبارنا على قبول
جنون التدریبات على تحدید األھداف والتجارب المماثلة لمجابھة

مخاوفنا -كالسیر على الجمر أو أداء "سقوط الثقة"- وفي أثناء ذلك یرددون على مسامعنا تعویذة
الھوس بتحقیق نتائج بال أعذار.

تجعلك حماسة عالم الشركات في اعتناق ھذا النوع من الفكر تتوقع من الشركات القائمة في أرجاء
المعمورة تحقیق إنجازات مفرطة، مستعرضة العالمات البارزة

في طریقھا، واألھداف التي تحققت في سرعة البرق. بید أنھا في واقع الحال ال تفعل ذلك، ال سیما
أن الفجوة التي تفصل بین أھدافنا وإنجازاتنا واسعة على نحو

صارخ.



في عام 2011، توصل الباحثون بشركة االستشارات اإلداریة األمریكیة "باین أند كومباني" إلى أن
20% فقط من الشركات التي شملھا االستبیان حققت أھدافھا

وتوقعاتھا السنویة. ولكن یؤول ذلك كما في حیاتنا الشخصیة على أنھ إخفاق لألفراد القائمین على
األمر، بینما تظل نظمنا وعملیة تحدید األھداف ذاتھا فوق

مستوى الشبھات.
في أثناء مؤتمرات المبیعات التي تقام بجمیع أنحاء العالم، یمأل المتحدثون الملھمون بأسنانھم

الكبیرة وحماستھم المزعجة أسماع البائعین بحدیثھم، ناصحین إیاھم
بضرورة التركیز على النتائج بأقوال بلیغة مثل "ال تتعلل باألعذار وحقق نتائج".

وتطبق نفس العبارات المبتذلة الجوفاء في كل منحى من مناحي الحیاة. ولكي تختبر تلك الظاھرة
بنفسك استعن بخدمات مدرب شخصي أو مدرب حیاة. تعد

دراسة تحدید األھداف التي أجرتھا جامعة ییل عام 1953 من النوادر المفضلة ألخویة تحدید
األھداف. وتدور القصة حول استقصاء شمل دفعة خریجي عام 1953

ن أھدافھ ومن لم یفعل. واتضح أن 3% فقط من جامعة ییل، كان ھدفھ معرفة َمن من الخریجین دوَّ
من الطالب دونوا أھدافھم. وبعدھا بسنوات عندما أجریت

اتصاالت مع تلك الدفعة للتحقق من التقدم الذي أحرزوه، اتضح أن ثروة الطالب الذین دونوا
أھدافھم والبالغ عددھم 3% تخطت الثروة الشخصیة للطالب

اآلخرین مجتمعین، والذین تبلغ نسبتھم %97.
إن األمر الشائق في تلك القصة ھو قوة األثر الذي ال یبلى للقصص في بناء ثقافات الشركات، ولكن

ما یجعلھا شائقة حقًا أنھا مختلقة تماًما، إذ أنكرت جامعة ییل
مراًرا أیة معرفة باستقصاء عام 1953 أو أي عام آخر، ومع ذلك تكررت القصة كثیًرا من مصادر

مختلفة حتى أصبحت تندرج أسفل بند المعتقد.
ومن ثم صار تحدید األھداف بمنزلة كأس البطولة للشركات واالستراتیجیة الشخصیة، بل واألكثر

من ذلك أنھا أصبحت االستراتیجیة الوحیدة المتبعة. وال یعنى
ذلك القول بأن تحدید األھداف لیس مفیدًا أو أنھ ال یقود إلى النجاح، ففي حقیقة األمر نضع أھدافًا

سنویة لشركاتنا ولموظفینا، ونستخدم معاییر قیاسیة لإلنجاز
لمتابعة تقدمنا.

یشیر الشرقیون إلى ذلك الھوس بتحقیق النتائج بلفظ "التعلق"، ویحسبونھ أحد جذور اإلحساس
بعدم االنسجام. بید أننا نفضل النظر إلیھ على أنھ مسار



استراتیجي من بین عدة مسارات استراتیجیة أخرى متاحة. بمعنى أن الھدف الواضح أو النتیجة
الواضحة تكون مفیدة، ولكنھا قد تتحول إلى قید عندما تتاح

خیارات أو معلومات أفضل.
وخیر مثال على ذلك قصة ھندیة عن كیفیة اإلمساك بأحد القردة. یتطلب اإلمساك بقرد أن تقوم

بتثبیت ثمرة جوز ھند ملیئة بالبندق بوتد في األرض. یجب أن
تكون ھناك فتحة صغیرة في ثمرة جوز الھند تكفي ألن یمرر القرد یده من خاللھا. وعندما تمتد یده

داخلھا ویمسك بالبندق وتأخذ یده شكل القبضة ستصبح یده
أضخم من أن تتمكن من الخروج من الفتحة، ویزداد القرد تعلقًا بتحقیق ھدفھ حتى تصبح یده عالقة

داخل الثمرة، ومن ثم یسقط في الفخ (ال تبین القصة
السبب الذي قد یجعلك ترغب في اصطیاد القرد؛ سنترك األمر لك لتضفي أنت لمستك في تحریر

القصة).
األمر الشائق في تلك القصة أنھا تشبیھ لبیان األثر الذي یحدثھ الھوس بتحقیق النتائج في العصر

الحدیث في النتائج الفعلیة التي حققناھا. إن انعدام التوازن بین
العمل، الحیاة، المشكالت الصحیة المزمنة، التفكك األسري، الكوارث البیئیة، ونوم قائدي السیارات

الذین یتعاطون المنبھات المصنعة وھم یقودون سیاراتھم،
جمیعھا أمثلة لوقوف األھداف كحجر عثرة في طریق تحقیق النجاح. لیست لنا في واقع األمر

سیطرة كبیرة على ما یحدث في حیاتنا من نتائج. إن السائق المخمور
الذي یخفق في االبتعاد عن الطریق عندما ندنو من أحد التقاطعات، والزلزال الذي یدمر منزلنا، بل

والعمیل الذي یطردنا ألن زواجھ على شفا حفرة من النار،
ویشعر برغبة في تأكید سلطتھ على جانب واحد على األقل من جوانب حیاتھ: جمیعھا أمثلة، رغم

تأكیدات صناعة المساعدة الذاتیة على نقیض ذلك، تتوارى خلف
سیطرتنا.

ومع ذلك في وسعنا السیطرة على سلوكنا وعلى بیئتنا، وھذا ھو الموضع الذي ینبغي علینا أن
نبحث فیھ عن السیطرة.

اإلخفاق ھو خطأ في التصمیم
عندما نصادف اإلخفاق نمیل إلى إضفاء طابع شخصي علیھ. ورغم كل ما یدور من حدیث في عالم

الشركات عن اإلخفاق كمكون جوھري من مكونات النجاح، فإنھ
نادًرا ما یقابَل بالحماسة ذاتھا التي یقابَل بھا تعلم طالب لدرس قیم. وتشبھ لغة الحوار حینھا نفس

لھجة حدیث االنفصال: "إن األمر ال یتعلق بك ... بل بي أنا".



لذا نبحث عن إلقاء اللوم والحد من الخسارة، حسب البیئة السیاسیة التي نعمل بھا، ونعثر على
كبش فداء. إن األمر یتعلق بالكیفیة التي نبني بھا الثقافات

داخل المنظمات كذلك.
لذا فإن جانبًا كبیًرا مما نعتبره استراتیجیة في علم األعمال والتنمیة الشخصیة، یكون محفوفًا بعلوم

مزیفة وعملیات غیر مجدیة تحارب الطبیعة البشریة والنظم
المؤدیة إلى اإلخفاق. إذن ما العمل اآلن؟ نود اإلشارة إلى حقیقة أننا نحتاج إلى تغییر البیئات

والنظم ولیس األفراد.
وبدًال من تجاھل نقائصنا وأوجھ ضعفنا وعاداتنا السیئة ونكرانھا، ینبغي علینا تصمیم نظمنا بما

یتوافق معھا.
إذا افترضنا أن اإلخفاق یشكل ببساطة جزًءا من العملیة (وینبغي لنا أن نفعل)، فحینئٍذ بدًال من

التخطیط استعدادًا لسیناریو أفضل الحاالت (تلك األیام التي
تمتلئ فیھا أنفسنا بقوة العزیمة، ونتمتع فیھا بالجاذبیة الشخصیة وحب الخیر والشجاعة)، علینا

أن نخطط على نحو یؤھلنا للنجاح في األیام التي نكون فیھا
متوسطي المستوى أو في منتصف الطریق أو لسنا في أفضل حاالتنا. بمعنى آخر نحتاج إلى

التخطیط لكوننا أنانیین وخائفین وأغبیاء.



الجزء 2

ر بأنانیة فّكِ
أسمعكم تقولون: "أخیًرا، شخص یقول لي شیئًا طالما كنت أتوق لسماعھ!". ومع ذلك، لیس معنى

التفكیر بأنانیة أن یكون جل تفكیرك ھو "أنا، أنا، أنا". ولكن
معناه أن نتفھم أننا جمیعًا نقوم بترشیح المعلومات واألحداث من خالل بعض التحیزات األنانیة

المبررة وھي المفتاح لتحفیز الناس وخلق المشاركة.
أخبرني ما المنفعة التي ستعود عليَّ من ذلك

إذا كنت ترید مني أن أھتم لشأنك، فبیّن لي ما ھو المھم بالنسبة لك وكیف یتوافق مع ما ھو مھم
بالنسبة لي.
م مكافأة قدِّ

نحن جمیعًا -إلى حد ما-یتم تحفیزنا بالمعادلة الشھیرة "العصا والجزرة". ومع ذلك، ال تكون
المكافآت دائًما كما نتوقعھا، وال تثیر دائًما نفس االستجابات التي

نصبو إلیھا.
اجعلھ ممتعًا

بعد سنوات من إخبار موظفینا وأطفالنا ومجتمعاتنا وأي شخص تقریبًا یستمع إلینا بأن یعملوا بجد
أكثر، بدأت البحوث السلوكیة في فھم كیف یمكننا جعل

اللعب أكثر إنتاجیة.



الفصل 4

أخبرني ما المنفعة التي ستعود عليَّ من ذلك
في سباق الخیل الذي یضم حصانین،

ادعم دائًما الحصان الذي یُطلَق علیھ "المصلحة الذاتیة".
بول كیتنج

على الرغم من أننا قد ال نحب االعتراف بذلك، فإننا (في الغالب) مدفوعون بالمصلحة الذاتیة.
قبل أن تشعر باإلھانة وتنبري في الدفاع عن نفسك، واالدعاء بأنك ما نّمیت شاربك إال لجمع

التبرعات ألبحاث سرطان القولون، وما خضت المظاھرات إال إلنقاذ
األنواع النادرة التي لم تكن حتى محبوبة أو لطیفة، بل إنك سمحت لشخص أن یتجاوزك في إشارة

المرور أكثر من مرة؛ نحن ال نلمح أبدًا إلى أن الناس ال تسدي
صنیعًا ألشخاص غیر أنفسھم. كل ما نقولھ ھو أننا نعمل خیًرا بشكل أكبر لآلخرین عندما ینطوي

على منفعة لنا أیًضا.
ومع ذلك یعلمنا ذوونا طیلة حیاتنا أن من یفكر في نفسھ أو في تحقیق مكاسب شخصیة ھو شخص

أناني وال یفكر في غیر نفسھ، بل وفي واقع األمر ال یمكن الوثوق
بھ. باإلضافة إلى ذلك، لقد تربینا على أن نتعامل كما لو أن احتیاجات ورغبات اآلخرین ھي أھم

بكثیر من أي شيء قد نطمح إلیھ شخصیًا، وأنھ ینبغي علینا أن
نؤجل أمنیاتنا ورغباتنا من أجل خاطر المحیطین بنا. إال أنھ، ومع العدید من التفصیالت

االجتماعیة، أصبح ھذا األمر مجرد لعبة تظاھر. بل إنھ في حقیقة األمر
ینبغي علینا في ھذه البیئة أال نضع ثقتنا إال في الشخص المتباھي الذي یعمل لخدمة مصالحھ

الشخصیة؛ ألنھ یتحلى بالشجاعة إلعالن ذلك بصدق.
على الرغم من ھذا البناء االجتماعي، فإننا عندما أجرینا اختبارات الشخصیة التي یتم فیھا اختبار

الوالء والعالقات المتوترة، وجدنا مراًرا وتكراًرا أن احتیاجات
"األنا" و"ملكي" تتربع على القمة، وتأتي قبل احتیاجات اآلخرین، بل وبھامش كبیر أیًضا.

لقد اكتشفنا أنھ حتى أولئك المتطرفین الذین یشذون عن القاعدة، ویؤثرون اآلخرین على حساب
أنفسھم -متى تعمقنا في نفسیاتھم قلیًال-مدفوعون أیًضا

بالمصلحة الذاتیة في شكل إشباع تعریف داخلي للنفس بأنھا "التضحیة بالنفس".



وبعبارة أخرى، في كل مرة نحاول فیھا أن نتصرف بشكل غیر أناني على المستوى الواعي، نكون
في الواقع ودون وعي منا نلبي حاجتنا لكسب مكانة اجتماعیة، أو

لتولید شيء مشابھ لحسن العاقبة أو تطابق الھویة، أو حتى مجرد الشعار القدیم "أنا إنسان غایة
في اللطف، وقد أبلیت بالًء حسنًا الیوم". لقد اتضح أن نكران

الذات ھو مجرد شكل آخر من أشكال األنانیة، ولكن مع قدر من االستقامة الذاتیة للمساعدة على
تقبلھا دون أن یالحظھا أحد.

تصبح ھذه الحقیقة غایة في األھمیة عندما تصبو إلى تحفیز اآلخرین، أو تسعى للتأثیر، أو اإلقناع،
أو البیع، أو القیادة، أو -في حقیقة األمر-تحقیق قدر ال بأس بھ

من أي شكل من أشكال التغییر السلوكي.
تكمن المشكلة في أنھ بینما نتصرف دون وعي منا بوجھة نظر "ما المنفعة التي تعود عليَّ من

ذلك؟"، فإننا نمیل إلى افتراض أنھ ال أحد غیرنا یفكر بھذه الكیفیة.
فنحن نكون مشغولین بأنفسنا، حتى إننا نفشل في حساب أنانیة اآلخرین. في أغلب األحیان تكون

النتیجة -كما قد تتصور-محبطة كما ھو متوقع. أي شخص قاد
سیارتھ في ساعة الذروة یعرف تماًما ما شعور األشخاص سلیمي النیة، عندما یتصورون كیف

سیكون الحال عندما یركبون مدافع رشاشة على الجزء األمامي من
سیاراتھم، ویفكرون إذا كان ینبغي مبادلتھا بدبابة!

على الرغم من قدر األنانیة العالمیة لجنسنا البشري، ینبغي القول بأنھ في حین أننا جمیعًا نتعامل
مع العالم بمرشح "ما المنفعة التي تعود عليَّ من ذلك؟"، فإنھ

ینبغي أال تملي علینا ھذه الطریقة في التفكیر كل سلوكیاتنا، وال حتى الطریقة التي نتفاعل بھا مع
العالم من حولنا. ھذا ببساطة ألنھ بینما نتساءل عن "ما المنفعة

التي تعود عليَّ من ذلك"، فإن الجمیع یفعل ذلك، وھذا تحدیدًا ھو بیت القصید. ینبغي أن یعرفنا ھذا
التفكیر كیف نكّون حكًما وطریقة تقییمنا لألحداث التي

تجري في حیاتنا، وأن یساعدنا على تنمیة القدرة على طرح السؤال: "ما المنفعة التي تعود من ذلك
على اآلخرین؟".

كلما غدونا أكثر وعیًا بأنانیة اآلخرین، أصبحنا أكثر قوة فیما یتعلق بخلق التأثیر وتعلم فن اإلقناع
وبناء العالقات. وبعبارة أخرى، كلما تقبلنا أنانیة اآلخرین،

اقتربنا أكثر للحصول على ما نصبو إلیھ، أیًضا! (ال تتردد في قراءة الجملة األخیرة بطریقة
مجنونة، بوا ھا ھا!).



لذلك، إذا أردنا األنانیة بالدرجة األولى (ونحن كذلك تماًما)، فكیف یمكن أن یكون ھذا أمًرا جیدًا،
لیس فقط لتحقیق مكاسبنا األنانیة الضیقة، ولكن بالمعنى

المجتمعي والمساھمة االجتماعیة كذلك؟ وبنفس القدر من األھمیة، كیف یمكن لألنانیة أن تعرفنا
باالستراتیجیات للمشاركة، والمبیعات، والقیادة، واألبوة، وحتى

التنمیة الشخصیة؟
األنانیة یمكن أن تكون قوة من أجل الخیر

سنجازف ھنا بأن نبدو مثل جوردون جیكو في فیلم Wall Street، وسنشیر إلى أن األنانیة یمكن
أن تكون جیدة... األنانیة یمكن أن تكون الصواب... األنانیة یمكن

أن تنجح. من فضلك الحظ أننا أضفنا تحذیًرا صغیًرا، وذلك بإضافة كلمة "یمكن" إلى التعبیرات
السابقة.

ھناك سببان لكون المضیفات -عندما یقفن في ممر الطائرة قبل اإلقالع لتعریف كل احتیاطات
السالمة المألوفة لدینا-یتمھلن لشرح حتمیة أن تثبت قناع األكسجین

الخاص بك أوًال!
السبب األول ھو أن األمر ینجح. إن فشلك في تثبیت قناع األكسجین الخاص بك أوًال سوف یجعلك

على األرجح غیر واع بسرعة كبیرة... وبالتالي غیر قادر على لعب
دور البطل الذي تتخیل في كثیر من األحیان أنك یمكن أن تكونھ.

والسبب الثاني واألكثر أھمیة ھو أنھم یحاولون فك اشتباك التوصیالت االصطناعیة لتنشئتنا
االجتماعیة الثقافیة... والتي علمتنا أن األمر ال یبدو جیدًا. وكل من

حولك یعزف سیمفونیة نشاز: طنین المحركات النفاثة، وصراخ الناس، ودوي األطباق الخزفیة،
والسكاكین التي تسقط على األرضیة. واندفاع الطائرة نحو األرض،

وأعز من لدیك یلتفت إلیك بدوره یلتمس الشعور بالطمأنینة -أو حتى أمل ضعیف-فقط لیجدك تخلیت
عن ھذه البیئة المجتمعیة للطائرة، ومنھمًكا في إمدادات

أنبوبة األكسجین الخاصة بك. یا إلھي!
الحقیقة ھي أنھ تم تلقیننا مقاومة دافعیتنا لألنانیة، حتى إنھم إذا لم یخبروك أن تثبت قناع

األكسجین الخاص بك أوًال، فھناك احتمال كبیر أن تلقى حتفك -
لیس نتیجة الصطدام وشیك بالیابسة بقدر ما ھو بسبب الرعب الشدید والحرج من القلق بشأن آراء

اآلخرین.
نّمِ تطابق الھویة



لكي نستفید من فھم ما المنفعة العائدة على من حولنا، یجب علینا أوًال أن نفھم المرشحات
والمقاییس التي یستخدمھا الناس لبناء القیمة. وھذه ھي أكبر نقطة

ضعف الحظناھا فعلیًا في كل فئات رجال األعمال، والجھات غیر الحكومیة، والوزارات الحكومیة
التي عملنا معھا. فالكل تقریبًا یمكن أن یقرض إشعاًرا عن نفسھ

وعن جدول األعمال وعن احتیاجاتھ، ولكن استوقفھم لتسأل عن الناس الذین یعتزمون التأثیر أو
البیع لھم، وسوف ینضب الحوار بشكل حاد جدًا (أشبھ بصریر

صراصیر اللیل). إال أن ھذا -كما قد تتصور-مسألة حیویة؛ وربما تكون المسألة األكثر حیویة.
تحدثنا في الفصل 3 عن رغبة اإلنسان في أن یتصرف بالتوافق مع الھویة. واكتشفنا بشكل قاطع

من خالل أبحاثنا وعملنا أن الھویة تقود كل السلوكیات البشریة.
نحن ال نعمل بناًء على ما نعتقد أننا یجب أن نفعلھ، بل نعمل وفقًا لما نعتقد أنھ ھویتنا. وھذه نقطة

حیویة، حتى إنھ ال مناص من شرحھا مرتین.
إذا كانت ھویتك تتعارض مع ھویة أولئك الذین ترغب في مشاركتھم -معتقداتك، أو منتجاتك، أو

عالمتك التجاریة، أو نوایاك، أو حتى األشخاص الذین
تصاحبھم-فمن العسیر بشكل ال یصدق أن یكون لدیك أي تأثیر حقیقي سوى اإلكراه.

وھكذا، لكي تقود عجلة التغییر أو االنخراط في مجموعة بعینھا، فمن األھمیة بمكان أن تعرف
ھویتھا الحالیة والھویة التي ترغب في تصویرھا للعالم.

وھذا ھو أحد الصراعات التي تقع فیھ الشركات التي تلعب لعبة األسعار. خذ على سبیل المثال
شركات الخصم على األثاث التي ترغب في اإلعالن برسائل مفادھا: "أسعارنا رخیصة ... رخیصة
جدًا ... رخیصة بحیث ال یمكنك العثور على أرخص منھا!". بالطبع، في حین أن معظمنا ال یمانع

في توفیر بضعة دوالرات، إال أن عددًا
قلیًال جدًا منا ال یرید لھذا الرخص (والذي غالبًا ما یترجم إلى عدم النجاح) أن یكون معروفًا للعالم.

ھذا ھو الخوف من أن تبدو بخیًال، حتى إن بعض العمالء
الذین یتسوقون في ھذه المتاجر یطلبون أن یتم نقل أثاثھم في شاحنات ال تحمل اسم الشركة ...

متسربلة بعباءة الظالم ... ومن الواضح لیس مثالیًا.
بید أنھ إذا كنت ترغب في المشاركة وتغییر السلوك البشري، فعلیك أن تربط ھدفك بھویتھم وتبدأ

ھذه العملیة بأن توائم القیم الخاصة بك.
أوجد مواءمة القیم

كما أن كل سلوك بشري تدفعھ ھویتنا، كذلك ھویتنا مدفوعة بمنظومة القیم والمعتقدات التي
نجمعھا أو نتبناھا طوال مسیرة حیاتنا. بید أن القلیل منا یملك



القدرة على التصرف بشكل یتعارض مع قیمنا ألیة فترة مستدامة من الوقت أو مع أي نجاح عظیم.
ومع ذلك، إذا كانت القضیة تتواءم مع قیمنا، فإننا سنقدر

على القیام بأعمال بطولیة لما ھو غیر مألوف، واالكتشافات التي تدفع مسیرة البشریة إلى األمام،
واألداء الذي یتحدى فكرتنا القاصرة عن محدودیة اإلنسان.

لكن یمكن لھذه القیم أن تدفعنا أیًضا إلى ارتكاب أفعال ال مثیل لھا من الفساد والشر. ولكن، عندما
تكون ھذه األفعال متوائمة مع قیمنا، ال تبدو شریرة على

اإلطالق. بل قد یُنظر لھا كأعلى درجات القیمة المعنویة والمساھمة االجتماعیة. وھذا ھو تحدیدًا
بیت القصید: إن قیمنا تدفعنا داخلیًا وباستمرار وتكون مستقلة

بذاتھا عندما تكون مرتبطة بھویة مقنعة.
دان عضو في مجلس إدارة مؤسسة "الشریط األبیض" White Ribbon لمكافحة العنف ضد

المرأة. ولقد تأسست ھذه المنظمة في استجابة لجرم شنیع. ففي ظھیرة
السادس من دیسمبر عام 1989، اقتحم رجل مدرسة الفنون التطبیقیة في مونتلایر وذبح 14 من

زمیالتھ اإلناث. ولقد صدمت أفعالھ األمة بأسرھا وتصدرت
قضیة العنف ضد المرأة وعینا الجمعي.

وبعد مرور عامین، قررت عصبة من الرجال في تورونتو أن أمامھا مسئولیة انتقاد ھذا الفعل
عالنیة والعمل على وقف عنف الرجال ضد المرأة. ونتیجة لذلك،

أصبحت حملة "الشریط األبیض" في كندا -والتي تُعقد في الفترة ما بین 25 من نوفمبر و 6 من
دیسمبر-حدثًا سنویًا للتوعیة.

في عام 1999 أعلنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة أن الخامس والعشرین من نوفمبر ھو الیوم
الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، باالشتراك مع مؤسسة

"الشریط األبیض" كرمز أیقوني لھا.
یعد مثال دان وكیف وفق للعمل كسفیر لھذه القضیة ومن ثم رئاسة مجلس إدارتھا في أسترالیا أبلغ

دلیل عن كیف أن القدرة على التواؤم مع قیم اآلخرین تخلق
التغییر والمشاركة، وتدعو أولئك القادرین على ذلك لیقودوا.

في عام 2011، ُطلب من دان أن یلقي كلمة في مؤتمر الحفاظ على دور المرأة في األعمال التجاریة
(SWB)، والذي كان من المزمع انعقاده في أدیالید، جنوب أسترالیا.

وسافر دان للتحدث أمام لجنة كأحد "الرموز الذكوریة" في القاعة حول موضوع بعنوان "مكان
المرأة ھو ...".



في األیام التي سبقت المؤتمر، كنا نناقش ما ھي الزاویة التي ینبغي لدان أن یثیر النقاش حولھا
(وكذلك إخباره عن سوء اختیاره عندما وافق على المشاركة في مناظرة

تحمل ھذا العنوان في المقام األول).
وعندما بدأ كل شيء یبدو وكأنھ حماقة، قفزت ابنة كیران -دارسي-التي كانت تبلغ من العمر عامین

في ذلك الوقت، فوق كیران، والتفت ذراعاھا حول دان،
وقالت: "أنا أحبك، یا داني أنا". في تلك اللحظة، وفق دان لحجة المناقشة التي سیثیرھا، وھي

الحجة التي كان یسعى جاھدًا لتكوینھا في ذھنھ منذ أن كان طالًبا في
الجامعة عمره 19 عاًما.

وبعد ذلك بیومین، عندما انضم دان للجنة في مؤتمر SWB، حكى قصة البنت المشجعة لھ في
الوقت المناسب وحكى القصة عن كیف غیَّر ملصق في كتاب مدرسي

نظرتھ للعالم وھو بعد طالب. وكان الملصق الذي یعلن عن تحالف لمناھضة العنف ضد المرأة في
الوالیات المتحدة، قد صممھ كل من توم ماك إلیوت ونانسي رایس

في الثمانینیات في الورشة اإلبداعیة فالون ماك إلیوت ورایس في مینابولیس. لقد كان ببساطة
الفن مرسوًما باللونین األبیض واألسود مع الطباعة الجریئة التي

أبرزت العنوان، "سیتم اغتصاب امرأة من كل أربع نساء في حیاتھا. ھل ستكون أمك، أو أختك، أو
ابنتك، أو زوجتك؟".

كان الصمت المصدوم یخیم على الحضور في القاعة لسماع دان. وتابع دان بقولھ: "إن ما جعل ھذا
اإلعالن وسیلة تواصل استثنائیة، والذي ظل یالحقني طیلة 20

عاًما، لیس أنھ یصف حال النساء، ولكن ألنھ یجعل سالمة المرأة قضیة الرجل... إنھ یجعل سالمة
المرأة قضیتي". ھذه ھي قوة مواءمة قیمك الخاصة مع أولئك

الذین یحیطون بك.
ولقد ألھمنا ھذا الفھم فیما بعد في العمل الذي قمنا بھ لجمع التبرعات للتوعیة بالسرطان والبحوث.

عندما علمنا أن واحدًا من بین ثالثة أشخاص سوف یعاني
نوًعا من أنواع السرطان في حیاتھ، أدركنا أن اإلحصائیة كانت ھائلة حتى إن االثنین اآلخرین ال بد

وأن یعرفا شخًصا ما یعاني من مرض السرطان. كان ھذا ھو
األساس االستراتیجي للعمل الذي اعتمدنا علیھ. فنحن لم نطلب من الناس مساعدة الغرباء، بل

طلبنا منھم تكریم شخص یعرفونھ. وتضاعف حجم األموال التي
جمعتھا الحملة ألبحاث السرطان لخمسة أضعاف عن السنوات السابقة.



إن ما أثبتھ ذلك بالنسبة لنا ھو أن الدعوة للعمل من منطلق المصلحة الذاتیة والتواصل الشخصي
كانت استراتیجیة ناجحة أكثر بكثیر من مجرد توقع أن یقوم

الناس بعمل الصواب، أو العمل بدافع الشعور بالذنب أو حتى ببساطة أن یتحلوا بالكرم والسخاء.
والسبیل لذلك ھو تأطیر ما ھو مھم لك فیما یتعلق بما ھو مھم بالنسبة لھم. وحتى تفعل ذلك فأنت

لست في عالقة... سواء كانت شخصیة أو مھنیة. ھذا ھو
الفارق األھم الذي یمكن أن یصنعھ أي زعیم، أو مندوب مبیعات، أو صاحب مشروع، أو شریك أو

أحد الوالدین، ومع ذلك فھو مھارة غیر مستغلة إلى حد كبیر
عند أغلبنا. ربما یكون ھذا ھو السبب األكثر شیوًعا للصراع في العالقات. وھذا لیس معناه أننا ال

نقدّر أھمیة احتیاجات اآلخرین. بل یعني أننا ال نفكر فیھا ألننا
نكون في الغالب مشغولین جدًا بانتظار دورنا في الكالم.

إال أننا وفي مشھد تمثیلي جدیر بجائزة األوسكار نصرخ في أطفالنا ومرءوسینا في كل مرة ال
یعملون فیھا ما ھو مطلوب منھم، ونجد صعوبة في فھم كیف ال یدور

العالم في فلك رغباتنا. إننا نغطي رءوسنا بأیدینا ونتنھد في حسرة واستیاء، "لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟"
'(ربما نستحق جائزة ألفضل "ممثل غیر مساعد").

والحقیقة ھي أنھ عندما نوائم قیمنا مع قیم اآلخرین، ال یصبحون أكثر میًال إلى "المحاذاة في
الصف" فقط، بل یصبحون أكثر عرضة للسعي وراء أھدافنا بحماسة؛

ألنھم في األساس یرون ھذه األھداف مرتبطة بأھدافھم.
برھن على وجود رابطة بأھداف أشمل

قبل أن نتمكن من مالءمة قیمنا ورغباتنا مع القیم التي یؤمن بھا األشخاص الذین نرغب في
التواصل معھم، نحن أیًضا بحاجة لفھم األھداف والرغبات التي

یتبنونھا بشأن المستقبل، والمقاییس الشخصیة التي یستخدمونھا لقیاس النجاح.
إن ما یعنیھ ھذا ھو أنھ یتعین علینا ربط أھدافنا بأھدافھم الشخصیة. وھذا أسھل في القول عن

العمل بھ؛ حیث إن عددًا قلیًال منا یخصص جزًءا من وقتھ
للغوص حقًا فیما یحفز أولئك الذین یشاركوننا حیاتنا ومدى تواؤم أھدافھم مع أھدافنا.

وفقًا لبحث مؤسسة جالوب "حالة مكان العمل األمریكي"، والذي صدر في عام 2013، فإن ما
یقرب من 50 في المائة من العمالة في الوالیات المتحدة منفصلة تماًما

عن العمل الذي تقوم بھ. و20 في المائة غیر مھتمة، وھو ما یعني أنھم ربما یتفقدون حساباتھم
على فیسبوك في الوقت الذي تلقي فیھ خطبتك "التحفیزیة"



العصماء.
ولكن ھذا االنفصال ھو أبعد ما یكون عن الشعور األمریكي المرتبط بأداء االقتصاد األمریكي

مؤخًرا... أو االفتقار إلیھ من ذلك المصدر. في الواقع، ھذا النمط في أماكن
العمل موجود في جمیع أنحاء العالم، وفي كثیر من الحاالت... یكون مستوى المشاركة أسوأ بكثیر.

وقد أجریت ھذه الدراسة على 142 من االقتصادات المختلفة،
وكشفت عن أن متوسطات المشاركة في مكان العمل في جمیع أنحاء العالم ھي حوالي 13 في

المائة فقط. نأمل أنك ال تخطط ألي عمل یعتمد على الحماس
الجماعي!

نظًرا لھذا القدر من االنفصال، فقد یخطر ببالك -وھذا مبرر-أن تسأل: "لماذا تقدم ھؤالء للحصول
على الوظیفة في المقام األول؟" وربما تسأل سؤاًال ال یقل أھمیة،

"كیف یمكننا إیقاظ ھذا الشعور بالتوقع وقد أصبحوا اآلن یشغلون ھذا المنصب لفترة من الوقت؟"
أظھر لھم المنفعة التي تعود على مجتمعاتھم

وفقًا لتقریر نیلسن 2012 لمؤسسة Global Trust in Adver�sing، فإن ما یقرب من 90 في
المائة منا یعتمد على توصیات صدیق قبل اتخاذ أي قرار مھم: مثل

الضاحیة التي سیعیش فیھا، أي المدارس التي سیرسل أوالده إلیھا، القبول بوظیفة جدیدة أم ال،
المشتریات الكبرى، وحتى السیاسیین الذین سیختارھم للتصویت

لھم من دون "أن تكون لھم شخصیة ممیزة". "االعتماد" ھو اسم اللعبة. وھو یعني أكثر من مجرد
أن تطلبھ. إنھ یعني أكثر من مجرد االھتمام. إنھ یشیر إلى أن

منظومة قیمنا المجتمعیة، وشبكات التواصل الحمیمة أصبحت عامًال حاسًما في القرارات التي
نتخذھا.

أولئك الذین یسعون ألن یكون لدیھم تأثیر -القادة، رجال التسویق، مندوبو المبیعات، واآلباء
واألزواج-ال یمكن أن ینجحوا بمجرد التحدث فقط لألفراد؛ ینبغي

علیھم أیًضا أن یشركوا ذوي الصلة المحیطین بھؤالء األفراد.
باإلضافة إلى التعرف على ھویتھم وكیف تم تكوینھا على أساس قیمھم وأھدافھم الشخصیة، نحتاج

أیًضا للنظر في األنانیة التي تحرك قیمھم االجتماعیة. ما
الحاجات والرغبات التي تلبیھا عضویتھم في مجتمعاتھم وشبكات التواصل، والتي ال یمكن تلبیتھا

في أي جانب آخر من حیاتھم؟ ھل تتالءم أھدافك وطموحاتك
معھم أم تصطدم بھم؟ ما األرضیة المشتركة بینكم؟



إن ما یشیر إلیھ بحث نیلسن ھو أننا نقوم بتشكیل اآلراء التعاونیة. ھذه نقطة في غایة األھمیة:
یرغب الناس في أن یتعاونوا وأن یتم إشراكھم في العملیات. ومع

ذلك فإننا عندما نصبو إلى إقناع أو التأثیر أو إشراك أحدھم، فإننا عادة ما نتملقھ لیقبل استنتاجاتنا
التي تم تكوینھا سلفًا بدًال من أن نشركھ معنا بینما ما تزال

اآلراء تتشكل.
وھذه لیست تدلیًال في العصر الجدید یناسب من یعیشون في الكومیونات "أصغر وحدات تقسیم

إداري"، بل إنھا مھمة لزیادة مستویات المشاركة والحماس.
واألھم من ذلك أنھا تخلق شعوًرا باالمتالك. إنھا تعني أن موظفینا یمیلون إلى العمل بجد، وأن

عمالءنا قد أصبحوا أكثر والًء لنا، وأننا جمیعًا قد بدأنا نستوعب
منظومة االعتقاد التي تحیط بالعمل الذي نشترك فیھ.

حتى إننا نتشارك أنانیتنا. واآلن قبل أن تشیر إلى أن ھذا متناقض، فإن ما نتحدث عنھ ھو میلنا
لتولید األنانیة التعاونیة. وبعبارة أخرى، تساعد شبكات التواصل

االجتماعي على إخبارنا بما یصب في مصلحتنا، وتساعدنا على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان شيء
یتواءم مع ھذه المصلحة الذاتیة أم ال.

لذلك، إذا أردنا أن نحدث تأثیًرا في حیاة اآلخرین، سواء كانوا أسرنا أو موظفینا أو عمالءنا، فعلینا
أن نؤثر أیًضا على شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بھم؛

علینا أن نؤثر على المؤثرین!
إن دینامیكیات الجماعة أیًضا مدفوعة بالمصلحة الذاتیة. لن تحتاج للنظر أبعد من أقرب مشجعي

الریاضة ضعیف البصر الذي یعتقد أن كل حكم أحمق ویحتاج
لكشف عیون، وأن الفریق المنافس یعج بالالعبین الغشاشین والمفلسین أخالقیًا، ونفس الشيء

ینطبق على حمالت السیاسیین الوطنیین التي تحمل شعاًرا على
غرار "إنھ وطني سواء على حق أم باطل".

إن ما یسترعي االنتباه في ھذا الشأن ھو أن ھذه المصلحة الذاتیة المشتركة تجعلنا نؤمن بأننا لسنا
أنانیین على اإلطالق. ففي النھایة إذا كنت أعمل من أجل تحقیق

الصالح العام للجماعة -حتى ولو كنت سأستفید من ذلك-ھل یعتبر ذلك أنانیة مني حقًا؟
بید أن ھذا التمییز یكتسب أھمیة عندما نسعى إلى تحفیز الناس لعمل ما ألننا، على الرغم من أننا قد

نكون أنانیین، فإننا ال نحب أن نعترف بذلك ألنفسنا، لذا
نخلق "أوھاًما سعیدة" تحیط بسلوكیاتنا وفي نھایة المطاف تضعھا في إطار المساھمة.



ومع ذلك، تعد مالءمة ما ھو مھم لك مع ما ھو مھم بالنسبة لھم (ولدائرتھم االجتماعیة) أمر في
غایة األھمیة، ال سیما بالنسبة لزعیم أو لمؤثر.

قم بمعادلة التكلفة
ینص قانون إسحاق نیوتن الثالث للدینامیكا الحراریة على أنھ "كل فعل لھ رد فعل مضاد لھ في

االتجاه ومساٍو لھ في المقدار". بالنسبة لمن یعانون من رھاب
الفیزیاء، ثمة طریقة واحدة إلمعان النظر في ھذا القانون بطریقة أقل فیزیائیة وھي أن نعتبر أن

ر أو تتم إعادة مقابل كل شيء نقوم بابتكاره، فإن شیئًا آخر یدمَّ

توزیعھ كما لم یكن من قبل. ألھداف ھذا الفصل، فكر في أنھ مقابل كل "ما المنفعة التي تعود عليَّ
من ذلك؟" ھناك بالمثل "ما الذي سیكلفني مقابل ذلك؟" یجب

أن نضعھا في الحسبان، وإذا أمكن، أن نعادلھا.
یكاد یكون األمر استجابة انعكاسیة أن یعتقد شخص ما أنھ قد بیع منتج أو فكرة لھ لحملھ على القیام

ببعض العملیات الحسابیة الذھنیة - الموازنة بین التكلفة
والمنفعة. إال أننا غالبًا ما نتعامل كما لو أن ھذا لیس مفھوًما لجمیع األطراف المعنیة.

قد یكون األمر صحیًحا أنھ قد ال یتم استیعاب التكلفة والمنفعة بالضبط، إال أننا جمیعًا إلى حد ما
نعرف أن التكلفة ھي المعنیة. ونعلم جیدًا أنھ إذا كان ھناك شيء

یبدو جیدًا جدًا لیكون حقیقیًا، فإنھ على األرجح ونتیجة لذلك تصبح دفاعاتنا أكثر یقظة وتحفًزا.
ونشعر فجأة بشعور الفریسة وننظر للشخص اآلخر الشعوریًا

كما لو كان المفترس. لذلك، فإن عدم التعامل مع تكلفة المنفعة یمكن في الواقع أن یبالغ في أھمیة
التكلفة في أذھاننا.

أظھر أن مشكلتك ھي مشكلتي
في عام 2012، تم توجیھ الدعوة إلى مؤسستنا، معھد المستحیل، للعمل مع األمم المتحدة (في

سنغافورة) وحكومة سنغافورة وبعض المنظمات غیر الحكومیة على
استراتیجیات لمعالجة قضیة االتجار بالبشر في سنغافورة.

بید أن ھذه قضیة یصعب التعامل معھا في بلد من بلدان العالم األول مثل سنغافورة؛ ألن المشكلة
تتوارى إلى حد كبیر وراء حجب الثروة والمجتمع الذي یغلب

علیھ الرقي ودماثة الخلق بأغلبیة ساحقة. ھذا یسھم أیًضا في االعتقاد األكبر بأن المسألة ھي
"مشكلة شخص ما آخر" أو أنھا تحدث في "مكان آخر".



بعكس الكارثة الطبیعیة، والتي تكون واضحة بشكل ال یصدق وتؤثر في المجتمع بأسره، فإن
االتجار بالبشر، بطبیعتھ، عمل سري.

إحدى االستراتیجیات األولى التي اقترحناھا على حكومة سنغافورة واتحاد األمم المتحدة ھي أن
یغیرا اللغة المستخدمة حول القضیة لجعلھا أكثر آدمیة، وأكثر

شخصیة، وأكثر إلحاًحا. واقترحنا استخدام لفظة "العبودیة" بدًال من "االتجار بالبشر"، وأن تتم
اإلشارة لتجارة الجنس باسم "االغتصاب الجماعي المنظم" - وھي

بالتأكید لیست اللغة التي اعتاد مضیفونا المھذبون على استخدامھا، ولكنھا اللغة التي تصنع فارقًا
على الفور في طریقة تفكیرھم وشعورھم حیال ھذه المسألة.

وبطبیعة الحال كانت ھذه االستراتیجیة محدودة للتغییر من مواقف الناس حول المشكلة. للتمادي
أبعد من ذلك، كان علینا أن نربط ھذه القضیة أیًضا بالفخر

الوطني السنغافوري الخاص بھم. إن سنغافورة تفخر بدورھا في منطقة جنوب شرق آسیا،
وبشوارعھا النظیفة، وشعبھا الطیع ومكانتھا كأمة من العالم األول.

اقترحنا أیًضا وضع ھذا النشاط اإلجرامي في إطار اإلضرار بمكانة البالد والصورة الدولیة عن
مواطنیھا. ھل یمكن لبلد من بلدان العالم األول أن ینتسب حقًا للعالم

األول إذا كان یتربح من العبودیة؟
وقد وضعت ھذه االستراتیجیة لتغییر میزان معادلة التكلفة مقابل المنفعة إلى حد بعید، وتشیر بقوة

إلى أن التكالیف الدولیة واالقتصادیة لالتجار في البشر تفوق
بكثیر تكالیف تخلیص البالد منھا.

الحركة البیئیة
لماذا تفشل األفكار والحركات الجیدة حتى عندما تكون ھناك فائدة ستعود على من یحاولون

إشراكھم؟
دعونا نبدأ بالنظر فیما سنطلق علیھ الحقیقة المزعجة في الحركة البیئیة (مع االعتذار لنائب

الرئیس األمریكي السابق آل جور على تشویھ المعنى الذي طبقھ على
نفس العبارة): "لقد فشل حماة البیئة".

أحد األسباب لكون الحركة البیئیة، إن لم تكن قد فشلت، فعلى األقل ُجمدت وتعاني من التأثیر
المحدود، ھو أن حجتھا الرئیسیة حتى اآلن ھي أن نطلب من

الناس إنقاذ الكوكب ألن ھذا ھو الصواب الذي ینبغي فعلھ.



حتى عبارة "أنقذوا الكوكب" تبدو إشكالیة؛ ألن ھذا الكوكب نفسھ لیس في خطر حقیقي. لقد أوجده
الخالق قبل أن یخلق البشر وسیكون موجودًا حتى بعد

انقراضھم لفترة طویلة، ناھیك عن حقیقة أن ھناك كائنات حیة دقیقة تعیش في تدفقات بركانیة في
بیئة شدیدة الحموضة والتي یمكن أن تستفید من تحمض

محیطاتنا والغالف الجوي المشبع بالكبریت الذي یمكن أن یولده االحتباس الحراري. وھم بال شك
مشغولون بوضع خطط كبیرة لما سیفعلونھ عندما یحكمون

العالم! ھناك حجة أكثر فعالیة، وھي أن ننسى نجاة كوكب األرض ونركز على نجاتنا نحن - ومرة
أخرى، لیس نجاة أطفالنا أو أحفادنا فقط... ولكن نجاتنا نحن!

لیس في وقت ما في المستقبل عندما نقود جمیعًا السیارات الطائرة ونركب األلواح الجوالة، ولكن
اآلن! وھناك سبب آخر لكون ھذه الحجة ال تلقى زخًما حقیقیًا،

وھو أنھا في المستقبل (بالمناسبة، ھذا ھو أحد األسباب لكون مدخرات التأمین والتقاعد تواجھ
صعوبة في التسویق لھا؛ ألننا قد نحتاجھا أو ال نحتاجھا یوًما ما).

إن التكالیف البیئیة المباشرة تنطوي على ارتفاع أسعار المواد الغذائیة، والفشل االقتصادي،
واألضرار التي لحقت ببیوتنا بعد أن جفت الھیاكل الترابیة تحتھا، وتزاید

حاالت اإلصابة بسرطان الجلد. وھذه كلھا تكالیف شخصیة متعلقة بتغیر المناخ اآلن وھنا... إال أنھ
غالبًا ما یتم إغفالھا.

المساواة بین الجنسین
ھناك حركة اجتماعیة مھمة أخرى والتي حظیت بقدر أقل من النجاح مما یجب أن تحظى بھ، وھي

حملة المساواة بین الجنسین. على الرغم من قرن من التقدم
الذي تم إحرازه منذ ُمنحت المرأة حق التصویت، فإننا ما زلنا نعیش في عالم تكسب المرأة فیھ ما

بین 70 و 80 في المائة أقل من نظرائھا من الرجال، وتغیب المرأة
بشكل ملحوظ عن الحیاة السیاسیة، حتى في النظم الدیمقراطیة في العالم األول، وحیث ما تزال

مجالس إدارات الشركات تفرض علیھا محاولة اللحاق بالركب،
على الرغم من أن العدید من الحكومات في جمیع أنحاء العالم فرضت الحصص المقررة وتمثیل

الحد األدنى منذ سنوات.
یرجع ھذا لعدة أسباب. أحد ھذه األسباب ھو تراجع دعم المرأة لقضیة "مناصرة حقوق المرأة"

ألسباب تتعلق باالعتقاد الثقافي، وإتاحة التعلیم، وحتى الرغبة في
تجنب إطالق كلمة بذیئة (أصبحت القضیة النسویة یُنظر إلیھا بازدراء مماثل للكلمات البذیئة

األخرى). ولكن ربما األھم من ذلك ھو حقیقة أن المناظرة بین



الجنسین تمت مناقشتھا إلى حد كبیر من جانب واحد من الجنسین.
في حقیقة األمر لقد تم تصویر مسیرة النھوض بالمرأة على أنھا خاصة بالنساء بدًال من تصویرھا

على أنھا نھوض بالمجتمع كلھ؛ شيء ینبغي أن نناضل من أجلھ.
حتى مجرد التلمیح للنضال من أجلھا یشیر إلى وجود المقاومة والجانب المعارض. ونتیجة لذلك،

لم یشارك الرجل على اإلطالق. وبدًال من ذلك، تم تكییل
االتھامات للرجال بأنھم مخطئون، وأنھم ھم من یتحملون المسئولیة وتجب معاقبتھم، وأن ھذه

المساواة بین الجنسین سوف تكلفھم السلطة أو المال أو المنصب
(ناھیك عن االنتقادات الواسعة مثل "الخنزیر الكاره للنساء"). ربما سیكون ھناك توفیق أكبر من

ذلك لو تمت توعیة الرجال بأن مساواة المرأة بالرجل تساعد على
جعل كل أعمالنا وحیاتنا ومستقبلنا أكثر نجاًحا. وھذا من شأنھ أن یكون استراتیجیة أفضل بكثیر

لقیادة التغییر أو مشاركة أولئك الذین یمسكون حالیًا بمقالید
القوة المؤسسیة.

السؤال الحقیقي ھو: "ما المنفعة التي تعود علیھم من ذلك؟"
إننا نعمل مع الكثیر من فرق المبیعات المھنیین في جمیع أنحاء العالم، وما ھو واضح وضوح

الشمس -بغض النظر عن الثقافة أو الھویة المؤسسیة-ھو أن مندوبي
المبیعات یعرفون منتجاتھم تمام المعرفة ولكنھم عادة ما یكون فھمھم قاصًرا عندما یتعلق األمر

باألشخاص الذین یحاولون البیع لھم.
وینطبق الشيء نفسھ في العالقات الشخصیة. فنحن غالبًا ما نفھم بالضبط ما كنا نحاول اكتسابھ،

ولكن فھمنا ضحل لما یریده أو یقیمھ أولئك الذین نحاول
إقناعھم أو إشراكھم.

وھذا یتجلى بشكل أكثر وضوًحا في الطریقة التي غالبًا ما نتعامل بھا مع األطفال. فبینما نبذل في
األماكن العامة قصارى جھدنا إلسعادھم (أو بعبارة أدق،

لتھدئتھم)، إال أننا مجبولون بشكل ثقافي على النظر الحتیاجاتھم على أنھا تافھة مقارنة بحاجاتنا
الناضجة والمھمة للغایة؛ منھا أشیاء مثل حقیقة أننا في عجلة

من أمرنا ألننا ال نعرف كیف ننظم أوقاتنا بشكل جید فنقول "من فضلك ھال أسرعت"، أو القلق
حول ما قد یتصوره الغرباء عنا إلى حد توبیخ أطفالنا على الرغم

من أن مطالبھم طبیعیة جدًا ("أمر محزن، یا صغیري. إن مثانتك ال تھمني في شيء. یجب أن
أحافظ على صورتي االجتماعیة").



بید أن التفكیر األناني لیس معناه التصرف بأنانیة. بل معناه استغالل ھذا الفھم لطبیعتنا. لذلك ربما
یجب أن ننھي ھذا الفصل بتحذیر: أحد مخاطر نصح الناس

"بالتفكیر األناني" ھو أنھم قد یقرءون ویفھمون ھذا بمعنى "فكر بأنانیة" والتمییز بینھما ھو
باألحرى مھم للغایة. التفكیر األناني ھو أن تنصت، تستفسر، تالحظ،

تتعلم، وتقیم بصدق ما الذي یمثل دافعًا ألغلب البشر معظم الوقت. یعد التفكیر األناني في واقع
األمر ھو العكس تماًما من التفكیر بأنانیة.

تطبیق "ما المنفعة التي تعود عليَّ من ذلك"
عند تطبیق "ما المنفعة التي ستعود علّي من ذلك"، تذكر ما یلي:

1 تفھم أننا جمیعًا أنانیون.
2 قم بمواءمة مقاصدك مع ھویة وقیم أولئك الذین تصبو إلى التأثیر فیھم.

3 قم بتأطیر ما ھو مھم بالنسبة لك وفقًا لما ھو مھم بالنسبة لھم.
4 اربط نجاحك بنجاح من ترغب في التأثیر فیھم.

5 وضح كیف تخدم المجتمعات والشبكات وكذلك األفراد بینھم.

6 اعترف بالتكلفة وقم بمعادلتھا لھم (وھم على بینة بالتكلفة حتى لو لم تعرفھا).
7 ال تتصرف بأنانیة. تعلم أن تتقبل أنانیة اآلخرین واستغل ذلك. واسأل: "ما المنفعة التي تعود

علیھم من ذلك".



الفصل 5

م مكافأة قدِّ
سیأتي ذلك الیوم الذي تتسبب فیھ جزرة،

بمجرد رؤیتھا، في إحداث ثورة.
بول سیزان

یُعَرف التشبیھ األبدي المستخدم لوصف علم التفاعل والتحفیز البشري ببساطة باسم "منھج العصا
والجزرة"، أو مبدأ الثواب والعقاب. بید أن ھذا یرتكز على مبدأ

اللذة واأللم األكثر تعقیدًا إلى حد ما، وھما القوتان المزدوجتان اللتان تقوداننا خالل مزیج من الشد
والجذب، أو باألحرى، من خالل الترغیب والترھیب.

عن العصي والجزر
من غیر شك أننا ندرك مبدأ "العصا والجزرة" في وقت مبكر من حیاتنا. ففي المحاولة للسیطرة

على سلوك األبناء -أو على األقل لتخفیف وطأة الحرج الذي نتعرض
لھ أمام أولئك الذین شھدوا سلوًكا ما-یستعین اآلباء بتطبیق االستراتیجیتین المزدوجتین: العقاب

(والذي یتراوح ما بین التھدیدات، أو بكل أسف اللجوء إلى العنف

الجسدي في بعض األحیان)، والثواب (والذي إما یسفر عن إرضاء فوري، أو قطع وعد بجني
مكاسب مستقبلیة). وتبدو تلك المكافآت جلیًا كرشوة واضحة

وصریحة، والتي تعتبر ھي، من المثیر للسخریة، ممارسة تعكس سلوًكا غیر أخالقي، بل
ومستھجنًا عندما نصبح أكبر سنًا. ومن ثم، تنشأ عالقتنا المتوترة في أغلب

األحیان مع تلك النظریة.
لذلك، بینما یبدو أن عقلیة "ھل ترید الحصول على األیس كریم، أم تلقي صفعة؟" قد عفا علیھا

الزمن قلیًال (ولو أن اآلن أصبح األیس كریم من الماضي حیث
یستعیض عنھ اآلباء بالسماح لصغارھم الرقمیین بقضاء بعض الوقت أمام الشاشات، أو تزویدھم

بأحد التطبیقات الحدیثة)، یظھر انعكاس ھذا التالعب األبوي
في العالم الذي نراه من حولنا: في المدرسة، حیث نتعلم االنتقال من البیئة المحیطة بنا واللعب مع

أقراننا، وفي تفاعالتنا مع وسائل اإلعالم الممثلة لالتجاه السائد،
وفي العمل الذي نقوم بھ، بل وأیًضا على مستوى األسرة الواحدة واألسلوب الذي تتبعھ في تقدیرنا،

أو معاقبتنا.



إن الحب، أو االھتمام على األقل، ھو واحد من "المكافآت" األولى التي نتعلم اكتسابھا استنادًا إلى
اإلتیان بتصرفات محددة ومتعارف علیھا. ومن المثیر لالھتمام أننا

نتعلم التالعب باآلخرین من خالل محاولة التكھن أوًال بالطریقة التي قد یریدون اتباعھا للتالعب
بنا. فھل من عجب في أن أصبحت العالقات اإلنسانیة بالغة

التعقید، ویغلب علیھا الطابع السیاسي؟ وھذا ال یعني أن تلك األسالیب خاطئة، أو ال تجدي نفعًا،
لعلھا فقط تصبح أقل تأثیًرا في عالم یحصل فیھ كل طفل إما

على مكافأة "تشجیعیة"، أو یذھب إلى "ركن العقاب".
ومع ذلك، رغم فقدان الثواب والعقاب لشعبیتھما في كتب التربیة الحدیثة، ونظریة اإلدارة في

العصر الجدید، فإنھما ما یزاالن یشكالن دعًما ھائًال لألسباب التي
تدفعنا للقیام بما نفعلھ، كما یؤثران علینا بطریقة غریزیة على وجھ التحدید. فعلى ما یبدو، ما تزال

غرائزنا الحیوانیة قابعة تحت السطح مباشرة.
توظیف الجزرة

ھنا سوف نتعامل مع الجزرة أكثر من العصا، ومع الربح أكثر من الخسارة باعتبارھما دافعین.
وینقسم منطقنا في ذلك إلى شقین.

أوًال، الثواب ھو وجھ استراتیجیة التحفیز ذات الشقین الذي یبدو األقل وضوًحا لنا، واألقل
استخداًما بالتبعیة: فإننا نتفوق في العقاب، والتحفیز السلبي أكثر

بكثیر من االعتراف بالشكر والتقدیر (ویبرھن حبنا لكلمة "ال" على ذلك).
أما السبب الثاني فھو أنھ في مجتمع مولع بالنزاع وإقامة الدعاوى حیث یتزاید استھجان الطرق

"التقلیدیة" المتبعة لتربیة األطفال، وأسالیب اإلدارة القدیمة،
والسلبیة، والعدوانیة، یصبح العقاب أداة محدودة أكثر وأكثر، بل وغیر قانونیة تماًما في بعض

الحاالت.
وال یعني ھذا أن الدوافع العقابیة التأدیبیة لم یعد لھا دور في مجتمعنا. ففي الواقع، ال بد أن یدخل

كالھما في حیز التنفیذ بصورة أو بأخرى. ومع ذلك، مثلما
تشرع لنا التشریعات واألعراف االجتماعیة النطاق السلبي على نحو متزاید، یمنحنا التعزیز

اإلیجابي الفرصة الكبرى للتأثیر، وإضفاء الطابع الشخصي على الطریقة
التي نتبعھا في تحفیز تغییر السلوك، باإلضافة إلى تحفیز أعضاء فرقنا، واآلخرین ممن نھتم

ألمرھم، بل وأطفالنا أیًضا.
في الحقیقة، كانت المكافآت ھي دافعنا دائًما. فكل فلسفة تقدم الجانب الخاص بھا من التحفیز

اإلیجابي في مذھبھا وتعالیمھا. حتى إن الرواقیین الیونانیین



والرومان، الذین عكست فلسفتھم قدرتنا على تحمل السلبیة أو قبولھا، قدموا النوع الخاص بھم
من المكافآت على ھیئة سالم داخلي، أو على األقل تفھم قدرنا في

ھذه الحیاة، وقبولھ. وكثیر من الفلسفات الشرقیة تعرض مكافآت مشابھة، سواء في تلك الحیاة، أو
في الحیوات الالحقة الموعودة. في الواقع، تبدو المكافآت

الفلسفیة في الغالب استثنائیة للغایة إذا ما قورنت بعمومیة الحیاة الیومیة، وألمھا، لدرجة أنھا قد
تؤدي إلى تفاٍن شدید على الرغم من أن أحدًا لم یشھد بالفعل

تلك المكافآت الموعودة، أو یذقھا (فلم یسبق أن عاد أي شخص مرة أخرى وتحدث عنھا).
الجزر لمن امتثل

وھكذا، ساھم ھذا التفكیر بدرجة كبیرة في تشكیل كیفیة تنظیمنا ألنفسنا كمجتمعات وثقافات. فبغیة
فرض التماسك، واالمتثال االجتماعي، عوقب االنحراف عن

المعیار المعتاد بطریقة وحشیة في الغالب، على مر التاریخ، في الوقت الذي لطالما حظي النقیض
-الوالء، والطاعة العمیاء-بالمكافآت من مراكز، وأجور، وماشیة،

وأصداف، ومعادن نادرة، ودعم دیني، وجنس، بل وبشر آخرین (یعتبر العدید من تلك المكافآت
اآلن غیر قانوني في ظل أوقات أكثر استنارة).

وقد حفزت مكافآت أكثر تمیًزا، ووضوًحا، وأخیًرا أكثر إثارة اإلنسانیة للقیام بأشیاء استثنائیة.
فالمكافآت مثل الشھرة، والتقدم، والحریة، والوضع الشخصي قد

دفعت المھندسین لتزویدنا بأول طائرة تعمل بالطاقة، وألھمت الریاضیین بكسر الحاجز
"المستحیل" وقطع مسافة میل واحد في أربع دقائق، وقادت كذلك دعاة

الحقوق المدنیة إلى الطعن في المعتقدات القدیمة فیما یتعلق بقیمة اإلنسان، أو التحیزات واألحكام
المسبقة منذ أمد طویل، كما شجعت أمًما بأكملھا على تغییر

نماذج الحكم، وتوزیع الثروة والنفوذ.
ومع ذلك، لعل الشاھد األكثر شھرة على الدافع القائم على المكافأة على مر التاریخ ھو األلعاب

األولیمبیة. تقلیدیًا، جرت العادة على منح الریاضیین المتفوقین
أكالیل من ورد الغار لوضعھا على رءوسھم، مما یمنحھم مكانة، وتقدیًرا. أما في التجسید الحدیث

لأللعاب األولیمبیة، فنحن ال نكافئ فقط الحائز على المركز
األول في كل فعالیة بمنحھ المیدالیة الذھبیة، ولكننا أیًضا وعلى حد تعبیر الممثل الكومیدي جیري

ساینفیلد نعبر عن تقدیرنا كذلك "للخاسرین األول والثاني"
بمنحھما المیدالیتین الفضیة والبرونزیة. وإذا ما نحینا الفكاھة الواضحة في مالحظة ساینفیلد

جانبًا، نجد أنھا تشیر إلى قدرة المكافآت على دفعنا إلى األمام نحو



مزید من اإلنجاز والمرتفعات.
ففي المدرسة نتسلم جوائز االستحقاق، وفي مكان العمل نحصل على نحو متزاید على ألقاب طویلة

وفاخرة، أو تُنشر صورتنا الخاصة على الجمھور لیعرف الناس
أننا من وقع علیھم االختیار لحمل لقب "موظف الشھر". وفي عالقاتنا، ننخرط في مختلف أشكال

الرشوة، ونتبادل أشكاًال مختلفة من القیمة إما لخلق بعض
االھتمام، أو لنضمن، مع تقادم العالقة، الحصول على القلیل من الوقت ألنفسنا، دون اھتمام.

إذن، لماذا ینجح معنا ذلك التحفیز القائم على المكافأة إلى ذلك الحد، وما حدوده؟
لیس مفاجئًا أن ھذا كان نموذج التحفیز لدینا على مدى آالف السنوات، حیث إننا، في واقع األمر،

نحیا في عالم تنافسي بشكل ال یصدق -وتلك الصفة التنافسیة ال
تقتصر على مواردنا التي تزداد محدودیتھا یوًما بعد یوم، بل ھي موجودة كذلك على مستوى

أساسي للغایة الستمرار الزواج، والحب، والشعور باألمان،
والسلوى. بل إن تلبیة أشد احتیاجاتنا األساسیة من غذاء، ومأوى، وإشباع للرغبة سرعان ما

تعتمد تطبیق منھج العصا والجزرة، حیث نكافئ األجمل، واألكثر
لیاقة بدنیة، واألشد جاذبیة، وبكل تأكید األكثر ثراًء عند التفاوض بشأن كل ھذه االحتیاجات

األساسیة الثالثة.
والبشر لیسوا وحدھم في ذلك، حیث إنھ من الناحیة العملیة یشارك كل نوع في مسابقة لنیل نسختھ

الخاصة من الجزر، وتجنب كل ما لھ صلة بالعصا على
الدرجة الخاصة بھ على سلم التطور. إذًا، في الوقت الذي ال یعتبر فیھ الثواب والعقاب الرصاصة

الفضیة في قلب الطبیعة البشریة، والتحفیز السلوكي (علًما بأنھ
لیست ھناك رصاصة فضیة)، یلعبان في واقع األمر دوًرا حاسًما في فھمنا لما یقبع في صمیم

سیكولوجیتنا.
علم نفس المكافآت

تقدم أعمال بي إف سكینر، وفیكتور بافلوف بعض أشھر الدراسات حول علم نفس المكافآت، وقد
شكلت أبحاثھما على نحو یسھل فھمھ العدید من آرائنا حول

تفكیر الحافز/االستجابة في العالم التجاري أیًضا.
بإیجاز، دعمت تجاربھما على الحیوانات، ومالحظاتھما للبشر -وإن كان كثیر منھا یبدو غیر

أخالقي تماًما عند النظر إلیھا بمنظور العصر الحدیث-العدید من
فرضیات مدرسة العصا والجزرة كأسلوب للتحفیز، وأكدتھا.



ومع ذلك، من الجدیر بالذكر أن انتماء أسالیبھما ومنھجیاتھما إلى عصر آخر، شأنھا في ذلك شأن
الخطوط األساسیة للعینات والنماذج الخاصة بھما (وبعبارة

أخرى، بساطة احتیاجات نماذجھما الحیة، وقلة إمكانیات حیاتھما الیومیة) یساھم في ضحالة
التحفیز الالزم لبلوغ نتائجھما. وبعبارة أخرى، یحقق العقاب

والثواب نجاًحا أكبر في المجتمعات الفقیرة، وغیر المتطورة، ولكن عندما تفسح االحتیاجات المجال
أمام الرغبات، یتغیر الدافع إلى اإلنجاز بعض الشيء.

ما یزال الكثیر من منطق العالم التجاري یعكس نموذج "نظریة القرار" لباسكال، والتي تفید بأن
البشر یتخذون قرارات تسلسلیة، ومنطقیة إلى حد كبیر. ومنذ

ذلك الحین، تم تجدید تلك النظریة بإلباسھا معطفًا جدیدًا من الطالء النفسي، ومن خالل نماذج أقل
آلیة من علم نفس البشر. ومع ذلك، ظل ھذا النھج القائم

على الجوانب الضروریة أساًسا لدراسة التفاعل البشري راسًخا بثبات في مجال األعمال التجاریة،
ویرجع ذلك إلى أن جزًءا ال یستھان بھ من أجیال طواقم اإلدارة

قد ال یحب شیئًا أفضل للبشر من أن یكونوا كآالت تعمل بانتظام، وبال مشاكل.
في اآلونة األخیرة، أثیر العدید من األبحاث النفسیة، وكثر الحوار في میادین األداء، والتحفیز بدعم

كبیر من تمویل المؤسسات، إذ یصر األشخاص على االستمرار
برفض التصرف على النحو الذي یزعم األكادیمیون واألطباء أن علیھم التصرف وفقًا لھ.

وكنتیجة لذلك، بدت في األفق نظریات جدیدة. في الحقیقة، إنھا إحدى فوائد العلوم "االجتماعیة"
مثل علم النفس، إذ توفر مستویات متزایدة، وأعماقًا في الفھم

بمرور الوقت، ولیست مجرد إجابات قد تكون صحیحة أو خاطئة. وھذا یعني أنھا تتطلب عقوًال
قادرة على التعامل مع األشیاء المجردة، ال الثوابت الیقینیة

(وینبغي القول بأنھا فائدة لطالما اعتبرھا الناس مزعجة للغایة).

یؤكد عمل دانیال جولمان على الذكاء العاطفي أن "الذكاء العاطفي" لدینا أو EQ كما یشار إلیھ
اختصاًرا یشكل عامًال أھم بكثیر من العقالنیة في تحقیق النجاح،

والرضا الذاتي، ویستدل أن المكافآت یجب أن تكون ذات طابع عاطفي إذا كانت تھدف الستقطاب
ذلك النوع من النتائج المستدامة الذي نریده ألنفسنا، ولآلخرین.

ھل ھناك أي شخص بحاجة إلى معانقة؟
Drive: The Surprising Truth About What Mo�vates :یشیر دان إتش بینك في كتابھ

Us، إلى أنھ بخالف المشاعر البسیطة یجب أن نأخذ أیًضا بعین



االعتبار مجموعة من الحوافز منھا الحكم الذاتي، واإلتقان، والغرض؛ وھي الدوافع التي تتزاید
أھمیتھا في البلدان التي تتمتع بوفرة في االحتیاجات األساسیة مثل

الغذاء.
ومع ذلك، ینبغي القول بأن المكافآت ما تزال تشغل أھمیة بالغة في عالم كّلٍ من جولمان، وبینك؛ كل

ما في األمر أن المكافآت بدأت، من وجھة نظرھما، ترتقي
درجات تسلسل ماسلو الھرمي لالحتیاجات. ودون أي شك، حتى في أكثر الدول ثراًء تكفي زوبعة

صغیرة، مثل كساد القطاع المصرفي، والقروض وما یعقب ذلك
من أزمة مالیة، لتحویل مثلث ماسلو إلى خط مستقیم.

ومع ذلك، رغم تطور تفكیرنا فیما یتعلق بما یمثل مكافأة، ورغم أن المكافآت في الغالب تستمد
قیمتھا من السیاق فحسب، فإنھا ما تزال دعامة علم النفس

األساسي لدینا. فنحن ما زلنا نھدف لتحقیق الربح، وتفادي الخسائر.
یقال إن "المال لیس كل شيء"، وتثیر تلك الفلسفة إحدى المشاكل الحرجة بإقرار نفعیة األنانیة،

والتحفیز القائم على المكافأة. فالحقیقة ھي أنھ على الرغم من أن
التفكیر األناني القائم على المكافأة یشكل جزًءا حیویًا من واقعنا البشري، فإنھ ما زال یتعرض للنقد

المستمر. فقد أُنحي بالالئمة على الجشع، وسعینا الدائم لزیادة
االستھالك، واالفتتان ب"المزید" باعتبارھم جذر الشر لجمیع اآلفات االجتماعیة التي نعاني منھا

تقریبًا. ومایكل دوجالس لیس المسبب الوحید لذلك.
إال أن حصر تفكیرنا في المكافآت على المكاسب المالیة، أو تراكم األشیاء، یعني إغفال بعض أقوى

المكافآت التي یمكننا الحصول علیھا - تلك التي تنتمي إلى مجموعة
المكافآت غیر الملموسة.
أھمیة العرفان والتقدیر

یعتبر الشكر والعرفان، رغم شدة بساطتھما، من أكثر المكافآت فعالیة، ویمكننا منحھما في أي
مجال من مجاالت حیاتنا. وقد یكون ذلك بسیًطا للغایة مثل

عبارة: "قمت بعمل جید"، أو "أحسنت"، ولكن قد یمتد أیًضا لیشمل مزیدًا من التقییم الرسمي،
والثناء على إنجازات شخص آخر، ومساھمتھ.

یبدو الثناء على من یستحق أمًرا أضأل، بل وأتفھ، من أن نقوم بھ. إنھ یكاد یشبھ النصیحة التي
منحتھا لك جدتك عندما كنت طفًال -أو شیئًا قد تقوم بتطریزه



على ستارة جداریة-ومع ذلك، في أغلب األحیان یكون التجاھل ھو نصیب أداة التحفیز القویة بدھاء
ھذه، لدرجة أنھا تظھر مراًرا وتكراًرا في انتقادات فرق اإلدارة في

المراجعات الشاملة 360 درجة. توضح تلك المراجعات باستمرار أن المدیرین في المعتاد یغالون
في تقدیر ما یقدمونھ من عرفان وتقدیر، إذ یقیّمون أنفسھم بأنھم

جیدون، بل وممتازون، بینما یتراوح تقییم طاقم موظفیھم لھم عادة ما بین ضعیف ومتوسط في
أفضل األحوال.

لماذا نعجز عن تقدیم العرفان؟
یرجع ذلك جزئیًا إلى الثقافات التي خلقناھا في المدارس، وأماكن العمل، وكذلك النماذج التي

نرسمھا بشكل متزاید لما یجب أن تكون علیھ األسرة. فبمرور الوقت،
یزداد التنافس، ویتضاءل التعاون في كل میدان من تلك المیادین.

وقد حدث ذلك لدرجة أنھ كثیًرا ما یُطلب منا إجراء مراجعة ثقافیة للمنظمة كجزء من تصمیم
برنامج األداء، والتعاون. وعند إجراء تلك المراجعات، نجد على

الصعید العالمي تقریبًا أن مؤشرات األداء الرئیسي لألفراد، ولإلدارات بأكملھا، تعارض بعضھا
بعًضا. وتعارض تلك المؤشرات الرئیسیة لألداء یعني أنھ لكي ینجح

أحدھا، ال بد أن یفشل الثاني فشًال ذریعًا في كثیر من األحیان. ومن مھامنا األساسیة في تلك
المنظمات، مساعدتھا على بناء مفھوم المحققین المشاركین الرئیسیین،

واتخاذ تدابیر ال تشجع التعاون فحسب، بل تربطھ بمقاییسھا الشخصیة أیًضا.
ومع ذلك، ال بد أن یكون ھناك مغزى للعرفان والتقدیر. فمنح كل عضو من أعضاء الفریق جائزة

تشجیعیة، أو التربیت على كتفیھ بصفة عامة لتحفیزه ال یحول
، إذا فقد دون خلق دوافع حقیقیة فحسب، بل إنھ في الغالب یثبط عزیمة الفریق أیًضا. فعلى كّلٍ

العرفان والتقدیر معناھما، وحصل علیھما أیًضا الشخص
الكسول الذي یتذمر الجمیع بسببھ، فلماذا نصبو إلیھما إذًا؟ فمجرد أن المكافأة غیر ملموسة ال یعني

أنھا ینبغي أال تكون ذات قیمة، أو أنھا یجب أن تكون متوفرة
بكثرة إلى الحد الذي یفقدھا قدرتھا على اإللھام.

طورت المنظمات مثل سمول إمبروفمنتس Small Improvements، وھي شركة استشاریة
لألداء العالمي مقرھا في برلین، برمجیات توفر تقییًما شامًال، وعرفانًا

وتقدیًرا، لیس في إطار التقییم القیاسي السنوي، أو نصف السنوي فقط، ولكن أیًضا كجزء من
استراتیجیة ثابتة ومستمرة للتطویر الثقافي. وھم یشھدون بالفعل



نتائج استثنائیة.
یوفر ھذا البرنامج طائفة من المكافآت القائمة على العرفان والتقدیر، وھي في الغالب أشیاء بسیطة

على غرار الحصول على شارات، أو عمالت اجتماعیة (شيء
فھمھ العسكریون، وحركة الكشافة منذ زمن طویل). وتلك المكافآت مصممة لمساعدة األشخاص

على تذكر كم قطعوا من مسافة، أو كم حققوا من نمو بصورة
تدریجیة. في األساس، إن ھدفھا ھو االحتفاظ بالحماس الذي یجلبھ الموظفون معھم إلى العمل في

یومھم األول لیستمر معھم طوال مسیرتھم المھنیة.
إن مؤسسة آر إي دي RED لبرامج المكافآت الكائن مقرھا في سیدني -والتي تشیر حروفھا إلى

Recognise Every Day أي تقدم بالعرفان والتقدیر كل یوم-ھي

جزء من خدمة رید بالون RedBallon لتقدیم الھدایا. كما أنھا تتیح لشركاء المؤسسات سبیًال
لمكافأة الموظفین بأسلوب أكثر إبداًعا، وجاذبیة. وشأنھا شأن

مؤسسة سمول إمبروفمنتس، تقدم مجموعة من الحوافز التي تعتبر جزًءا من عملیة تقدیم مكافآت
تشمل المفاجأة، واالتساق، والتوازن.

ما یثیره ذلك ھو فھم نتشاركھ جمیعًا بالفطرة: أن العرفان والتقدیر یمنحاننا شعوًرا طیبًا، بید أننا
نتجاھلھ في كثیر من األحیان إذ تنھكنا جداول أعمالنا، أو

المنافسة الضاریة في إطار مؤسساتنا، أو ثقافاتنا.
في واقع األمر، من أبرز سبل العرفان والتقدیر الذي یمكنك التقدم بھ إلى شخص آخر ھو سؤالھ:

"ما رأیك؟". فتلك العبارة البسیطة قادرة على دفع أي فرد، مھما
كان عمره، أو رتبتھ، لزیادة أدائھ أضعافًا مضاعفة. إذا كانت ھناك استراتیجیة تفاعل واحدة

اخترتھا لتطبقھا بحیاتك الشخصیة أو المھنیة، یجب أن تكون ھي تلك
االستراتیجیة. فال یقتصر ھذا السؤال البسیط على االعتراف بحضور شخص آخر، بل إنھ یقر كذلك

بقدرتھ على إضفاء قیمة. وكما اتضح، لھذا أھمیة حاسمة في
إشعارھم بأنھم موضع تقدیر واحترام، أال تظن ذلك؟

یجب أن تكون المكافآت ذات قیمة في سیاقھا
إن الموقف االفتراضي للعالم الغربي فیما یتعلق بالمكافآت ھو موقف مادي، أو على أقل تقدیر یجب

أن تكون للمكافآت قیمة نقدیة. في الحقیقة، ھذه نظرة ضیقة
األفق للغایة للمكافآت حیث إن العدید من أنظمة المكافآت ال تقر القیمة -أو تراھا منطقیة في ھذا

الصدد-سوى ضمن إطار محدود للغایة. فتعبیر الطفل عن حبھ



كھدیة لوالدیھ یحمل قیمة واضحة وجلیة لوالدیھ، رغم أن اآلخرین قد یعتبرونھ بال قیمة.
ومع ذلك، یتجاوز السیاق تربیة األبناء، والروابط الشخصیة. فیمكن للمكافآت شدیدة الصلة

بالسیاق أیًضا دفع األداء على نحو متزاید.
معظم األشخاص على درایة بنظام ترتیب األحزمة بالفنون القتالیة. في حین أنھ في معظم الفنون

التقلیدیة احتفظ الممارسون باألحزمة البیضاء حتى بلغوا الحزام
األسود الذي سعوا إلیھ كثیًرا، ترتب النسخ الحدیثة من تلك الفنون الممارسین من األبیض إلى

األصفر، ثم األحمر، یتبعھ األخضر، فاألزرق وھكذا دوالیك حتى
اإلتقان، ویرتقون مزیدًا من الدرجات لیحصدوا الحزام األسود.

یقترن كل لون بزیادة في مستوى المھارات، ویرمز إلى مركز في غرفة التدریب، أو في المدرسة،
ولكن األھم من ذلك أنھ بمثابة تقدیر وعرفان یعزز االھتمام والتفاني.

الیوم، ما تزال تلك الدرجات اإلضافیة تتطور في مجال الفنون القتالیة. إن عائلة جرایسي البرازیلیة
التي فرضت ھیمنتھا على Championship Ul�mate Figh�ng (الشركة األكبر في العالم

لتشجیع فنون القتال المتنوع) في جزء كبیر من وجود تلك الریاضة، قد ُعرفت بإضافة المزید من
الدرجات بین األحزمة

من خالل إضافة أشرطة من الشرائط اإللكترونیة في نھایة كل حزام لإلشارة إلى التقدم، أو للحث
على زیادة التركیز. فعلى سبیل المثال، عندما یبدأ أحد العبي

الفنون القتالیة الصغار بالتشتت، یساعده شيء بسیط مثل عالمة من الشرائط على العودة لممارسة
الفن بمزید من الحماس، واالھتمام بالتفاصیل. فمن كان

یظن أن شریًطا بالستیكیًا الصقًا یمكن أن یكون أداة قیمة للتحفیز؟
تنعكس ممارسة المكافآت في نظریة األلعاب، مع المكافآت المتزایدة التي یشیع استخدامھا في

جمیع أنواع ألعاب الفیدیو لإلبقاء على االنتباه، واإلشارة إلى التقدم،
وھي اآلن تطبق أیًضا على تدریب المؤسسات، وتطویرھا. مجددًا، لیست المكافأة ذاتھا ھي

المھمة، فما یھم ھو حقیقة منح المكافأة، والمعنى المقترن بھا.
تأتي أعظم المكافآت دون توقعھا

كلما ُسئل دان: "ما الھدیة التي تریدھا في یوم میالدك؟" ال تتغیر إجابتھ (الساخرة على نحو
واضح) أبدًا: "القلیل من التقدیر من جانبك سیكون رائعًا". بصرف

النظر عن تقلیل عدد األشخاص الذین یمیلون إلى منحھ ھدیة في یوم میالده، تسفر تلك اإلجابة بین
الحین واآلخر عن مناقشة أكثر عقالنیة عما یجعل الھدایا



قیّمة. وبعبارة أخرى، إذا كان علینا اختیار الھدیة الخاصة بنا، أو كنا نعلم أن ثمة ھدیة في طریقھا
إلینا، فھل یقلل ھذا من شعور الترقب، والقیمة المتصورة

للھدیة، وبالمثل عندما یتعلق األمر بالمكافآت، ھل یحد ذلك من مدى فاعلیتھا كحوافز؟
في ھذا الصدد، تتشابھ المكافآت والھدایا للغایة. تمیل تلك المتوقع قدومھا للتالشي من ذاكراتنا، بید

أننا سنظل نذكر األمثلة المفاجئة لسنوات قادمة. وفي الحقیقة،
تلك ھي الطریقة التي نعبّر بھا عن خبراتنا الواقعیة. فإننا ال نرتب ذكریاتنا وفقًا لتسلسل زمني، أو

حتى تسلسل ھرمي، بل إننا نخصص الذاكرة لألشیاء التي تبرز
بین الزحام، سواء كانت طیبة، أو سیئة، بل إلى درجة تحریر الحوادث القیمة، ولكن لیست

استثنائیة للغایة. والحقیقة ببساطة ھي أننا ال نملك النطاق الترددي
لنتذكر عن وعي كل شيء یحدث لنا، ولذلك فإننا في الغالب نختار، ونحكم على تلك اللحظات التي

تشكل "أفذاذًا" (لنستخدم مصطلح مالكوم جالدویل) حسب
تجربتنا، أساًسا ألنھا لم تكن متوقعة، أو ألنھا خرجت عن المألوف.

ویعتبر ھذا جزئیًا من التأثیرات الجانبیة للتطور: فإننا منوطون بمالحظة التغییرات التي تطرأ على
البیئة، أو على األشخاص المحیطین بنا كوسیلة لحمایة أنفسنا

ضد التھدیدات غیر المتوقعة، وبغیة تحدید الفرص المتاحة لتحقیق الربح. ولھذا السبب نستطیع
رصد حیز متاح لوقوف السیارة عبر خمس حارات مرور.

إن فجائیة المكافأة، سواء كان ذلك من ناحیة التوقیت، أو المقیاس، أو الحداثة، یزید من قیمتھا،
وفعالیتھا.

الفرق بین "أكثر" و "أفضل"
أصبح الجدل القائم حالیًا حول "أكثر" أم "أفضل" أشد تأثیًرا من نظریات المبیعات، وأسالیب

اإلدارة الخاصة بنا. فھو یسلط بؤرة الضوء على السؤال الحالي حول
أیھما یعد مقیاًسا أكثر استدامة للنجاح.

وھنا ھو حیث تتجلى األھمیة الحاسمة التساع نطاق مفھومنا للمكافآت. فالمكافآت غیر متسلسلة
خطیًا، وبعبارة أخرى، فإنھا ال تتراكم بالضرورة، أو تستخدم

الموارد بتزاید مطرد. فالمكافأة المتمخضة عن تفكیر عمیق، حتى وإن كان موردھا بسیًطا، قد
تضفي قیمة أعلى، وتحقق استجابة أعلى من االكتفاء برفع القیمة.

وقد افترض البحث التحفیزي التقلیدي، حال جزء كبیر من تفكیرنا في حیاتنا الشخصیة، أن األكثر
ھو األفضل. حتى وإن لم یكن ذلك شیئًا نقولھ عالنیة، فإنھ ما



زال یملي علینا قراراتنا الخاصة. فلیس علیك سوى مشاھدة المنازل الضخمة التي یمتلكھا الكثیر
من الناس في العالم األول، وھي تمتلئ بما یتجاوز سعتھا بكثیر

لدرجة أن صناعة التخزین الذاتي تلقى رواًجا ("أود فقط معرفة كیف أن منزًال بھ خمس غرف
للنوم سیكون كافیًا لثالثة أفراد!").

مع نزوعنا إلى امتالك كل شيء من المحتمل أن نحتاجھ، أو نریده، تبدأ المكافآت -أو على األقل
الحصول على نفس المكافأة أكثر من مرة-في فقدان فعالیتھا. بال

شك، إننا نكون أكثر میًال للعمل بجد، أو وضع االستراتیجیات لتحقیق مكسب ما عندما یتعلق ھذا
المكسب بشيء ال نملكھ مسبقًا.

یتجلى ھذا المیل أیًضا في الطریقة التي نتبعھا في تربیة األبناء، ومكافأتھم في األنشطة الریاضیة
واألكادیمیة وغیرھا. من االنتقادات المستمرة التي نسمعھا دائًما

فیما یتعلق بالتربیة الحدیثة أنھ عندما تخلق موقفًا ال یمكن ألحد أن یفشل بھ، ویكون كل شخص
ممیًزا بنفس القدر، وتمنح المكافآت على تصرفات غیر نموذجیة

بأي حال من األحوال، عندئٍذ تفقد تلك المكافآت معناھا، وتكف عن تقدیم الحافز الذي كانت تقدمھ
من قبل.

ولألسف، ال یعني ھذا أننا نملك من الحصافة ما یكفي لتقدیر ما نملكھ بالفعل. بل على نقیض ذلك.
فإنھ یعني ببساطة أن حافزنا ومقصدنا یتراجعان نتیجة

لتحول الحاجات إلى رغبات. في الحقیقة، یعتبر التحول من الحاجة إلى الرغبة من أھم التحوالت
في األسواق التجاریة في العالم األول. فإنھ یؤثر على الطریقة

المتبعة في التحفیز، والبیع، بل وعلى المنتجات، والخدمات التي نقدمھا إلى السوق. كما أنھ یغیر
أیًضا قیمة تلك الخدمات والمنتجات، ویحولھا من مادیة أو نفعیة

إلى غیر مادیة. وبعبارة أخرى، یمكن أن تربو قیمة "شارة" على قیمة "ھدیة" ذات قیمة وظیفیة
أو جوھریة.

عندما تفقد المكافآت فاعلیتھا
بمقدور المكافآت أن تأخذك إلى حد معین فحسب. إذ یالحظ دان بینك في كتابھ Drive أنھ بمجرد

بلوغ مستوى محدد من الثروة -أو الراحة على أقل تقدیر-تبدأ
المكافآت في فقدان فاعلیتھا كحوافز.

األمر الصحیح كذلك أنھ، في بعض األحیان، یمكن أن تعمل المكافآت الكبیرة والفخمة كمثبط للحافز.
ونحن نرى ذلك كثیًرا في أسالیب التسویق الترویجیة. فعلى



سبیل المثال، سعیًا الجتذابك لشراء المزید من المنتجات، قد تمیل إحدى المنظمات لتزیین الصفقة
بعرض مثل: "ھناك فرصة للفوز برحلة إلى دیزني الند مع كل

منتج تشتریھ". واآلن، على فرض أنك ال تمانع صخب األطفال، والصفوف الطویلة، یعادل ھذا
عادة الحصول على جائزة مدھشة للغایة. تكمن المشكلة في أن

مكافأة كتلك تبدو في الغالب كبیرة جدًا لدرجة أننا نبدأ على الفور بالتفكیر بأننا ال نملك أیة فرصة
للفوز بھا، ومن ثم ال نكترث بشراء المنتج (وھو األمر الذي یحد

من الفرص بعكس ما ھو متوقع).
ما تعلمھ المسوقون ھو أنھ عندما تكون ھناك أیًضا فرصة لربح دمیة میكي ماوس محشوة كل

ساعة، فضًال عن المكافأة الكبیرة (ولتكن مثًال، رحلة إلى دیزني الند)،
نكون أكثر میًال لشراء المنتج المعروض للبیع. حتى وإن كانت احتماالت الفوز بأي شيء ما تزال

بعیدة للغایة (حسب توزیع المنتج الذي نحن بصدده، وتداولھ)، فإن
الحجم الذي "یمكن تحقیقھ" -أو باألحرى تصدیقھ-للمكافآت المقدمة مع العرض سوف یرفع من

احتماالت مشاركتنا.
یمكن أن تفشل المكافآت أیًضا عندما تأتي على ھیئة رشوة صریحة. فربما نكون أنانیین، بید أننا ال

نحب االعتراف بذلك، أو السماح لآلخرین برؤیتھ في صورة غیر
منقحة.

من المشكالت المحتملة في االعتراف بنزعة "أنا أوًال" لدینا ھي أنھ یمكن أن تترتب على ذلك آثار
كارثیة على وضعنا االجتماعي. فعلى الرغم من أننا قد نرغب حقًا في

االستئثار بالكعكة بأكملھا، فإننا ال نرید أن یرانا أحد ونحن نأكلھا.
ما یعنیھ ذلك ھو أن الرشوة قد تأتي بنتائج عكسیة: فإذا قمنا بصیاغة "ماذا سأستفید من ذلك؟"

على نحو أقل ذكاًء، یمكن أن یسفر ذلك عن التأثیر المعاكس
تحدیدًا. األمر یشبھ تقدیم الحلوى ألحد األشخاص بكمیات أكثر قلیًال من الكافیة، مع القول: "یبدو

أنك تتمتع بشھیة كبیرة". فبقدر ما قد یتوق في داخلھ إلى
تلبیة نداء الطبق الذي أمامھ، یكون في موقف حیث تملي علیھ األعراف االجتماعیة أنھ من

المرجح بشدة أن یتصرف عكس إرادتھ (فقط لیتوقف عند متجر مناسب
في الطریق إلى المنزل، ویلتھم لوًحا كامًال من الشوكوالتة).

وفي النھایة، فإن المكافآت باعتبارھا أداة إلقحام أنانیتنا ھي في مجملھا استراتیجیة بسیطة
وضروریة للغایة، بید أن طریقة تقدیمھا وتقدیرھا تقتضي اتباع نھج



استراتیجي.
م مكافأة" تطبیق "قدِّ

عند تطبیق "قدّم مكافأة"، تذكر ما یلي:
1 قدّم العرفان والتقدیر مسبقًا، وبانتظام، وبصدق.

2 ابتكر مكافآت تعكس أھمیة في سیاق األداء المطلوب.
3 قدم مكافآت غیر متوقعة، في أوقات غیر متوقعة، وبأسالیب غیر متوقعة.

4 میِّز بین األكثر واألفضل، واجنح إلى األخیرة.
5 ال تقدم رشاوى صریحة، أو تعترف بمصلحة ذاتیة على المأل.

6 تجنب المكافآت التي تنمي شعوًرا باالستحقاق، أو تصبح عامة.



الفصل 6



اجعلھ ممتعًا
ملعقة من السكر تساعد على بلع الدواء.

ماري بوبینز
وأنت تشرع في قراءة ھذا الفصل، نشعر أنھ ینبغي علینا أن نحذرك. فأنت على وشك التعرض

لدعایة منتجات سخیفة إلى حد ما. ربما تجد ذلك مثیًرا للدھشة إذ
إنك ال تشاھد التلفاز، أو تقرأ مجلة، بید أنك، بالنظر إلى حیاتنا السابقة في عالم اإلعالنات، قد ال

تندھش. وعلى كل حال، یُرجى أن تبقى معنا حیث نحاول شرح
األسباب التي دفعتنا لذلك.

لیس األطفال الصغار وحدھم من یرغبون في المرح
كیران ھي أم فخور للطفلة دارسي التي تبلغ من العمر خمس سنوات (لیست بالضبط واحدة من

األمھات الالتي بلغن مرحلة االضطراب الذھني، وعرفناھن من
خالل عروض تلفزیون الواقع على غرار Tantrums and Tiaras، إال أنھا فخورة رغم ذلك).
شأن معظم أمھات األطفال الصغار، تخشى كیران المھام التي تأتي بتكرار محبط: تنظیف األسنان
بالفرشاة. تتجلى المأساة نفسھا مرتین یومیًا حیث تحاول كیران: أ) أن تحمل دارسي على تنظیف
أسنانھا، وبعد ذلك في حال نجاح ما تقدم ذكره، ب) تحمل دارسي على غسلھا بالفرشاة لمدة كافیة

من الوقت كي تصلح تقنیًا أن
یطلق علیھا "تنظیف" األسنان (أو على أقل تقدیر حتى تشعر كیران أنھا أدت مسئولیتھا كأم).
المشكلة ھي أن تنظیف أسنانك بالفرشاة أمر "ممل للغایة" عندما تكون في الخامسة من العمر،

وھناك الكثیر والكثیر من األشیاء المثیرة، والجدیدة في الحیاة
لتشتیت انتباھك. بغض النظر عن مدى تكرار سرد الفوائد الصحیة قبل بدء الحدث، ال تقوى

الحقائق على التأثیر.
إن "جنیة األسنان تحب األسنان النظیفة الالمعة" ھي كذبة بیضاء وتفید أحیانًا، إال أن ذلك یكون

في الغالب في حاالت األسنان المزعزعة، ومن ثم أصبح
استخدامھا محدودًا للغایة منذ زمن بعید.

ھنا تأتي فرشاة األسنان الموسیقیة.
ھذا االختراع الصغیر الذكي ھو جھاز حدیث ومتقدم تقنیًا للغایة، یعزف موسیقى صاخبة داخل

رأسك. لن نزعجك باألسباب العلمیة التي تجعل األشیاء أشد



صخبًا داخل رأسك، إذ إن كل ما تحتاج فھمھ ھو أن ذلك یشبھ عندما تقضم رقاقة بطاطس، ویبدو
صوت ذلك صارًخا (لنستخدم مصطلًحا موسیقیًا).

بل واألمر األكثر روعة، وخاصة ألم بائسة، ھو أن تلك الموسیقى محل الحدیث تستمر لفترة زمنیة
تكفي بال شك لتنظیف أسنان أي شخص. ولذلك، ترقص دارسي

بسعادة حیث تصبح خبرتھا في تنظیف األسنان بالفرشاة مزیًجا من السعادة، والنظافة الشخصیة -
وتلك ھي الموسیقى ألذني كیران!

فما تتیحھ فرشاة األسنان الموسیقیة ھو ما یواجھھ اآلباء یومیًا في كل تفاوض جدید مع أطفالھم:
فاألشخاص یفضلون القیام بما ھو ممتع.

في كل یوم، یستغل اآلباء، األمھات، الجدود، الجدات، المعلمون، والقائمون على الرعایة في جمیع
أنحاء العالم قوة المرح لحمل األطفال على القیام بأشیاء كانوا

سیضیقون ذرًعا بالقیام بھا على نحو مختلف. ویشمل ذلك إضفاء قلیل من اإلبداع حتى على أكثر
األنشطة الروتینیة، مثل صنع الشطائر على ھیئة وجوه وحوش.

وللحصول على بعض اإللھام، قم بزیارة الموقع التالي: www.funkylunch.com، أما إذا كنت
تود أن تشعر بأنك مقصر كلیًا، فتوقف عند صفحة Flicker لدیفید الفرییر. فعلى نحو یثیر الذھول،
كان ھذا األب الشاب یرسم "فن الشطائر" على األكیاس البالستیكیة لغداء أطفالھ كل یوم دراسي

منذ عام 2008 حتى

یتناولوا شطائرھم المعدة من القمح الكامل. وھذا یكفي لیشعر البشر العادیون بالنقص قلیًال في
مجال الشطائر! ولكن، ألن تلتھم الجزر، والخس على القمح أیًضا

إذا قدمت إلیك أیًا من تلك اإلبداعات االستثنائیة في صندوق الطعام الخاص بك من Star Wars؟
وبخالف مجرد االكتفاء بإضافة مزید من المرح للعملیة، یستخدم اآلباء كذلك أسالیب وتكتیكات

شبیھة بحصان طروادة بما في ذلك عملیات سریة حیث یتم
إخفاء الخضراوات داخل أّيٍ من المحتویات باستخدام قدرات التمویھ واإلخفاء (حتى جایسون

بورن ذاتھ سیشعر بالرھبة من بعض مھام كیران فیما یتعلق
"بتناول المزید من الخضراوات").

وكحل أخیر، في حال فشل التنكر والحیلة، ال یلقي معظم اآلباء باًال لفقدان ما تبقى لدیھم من احترام
الذات، ویفعلون تعبیرات غریبة بوجوھھم بال خجل، أو

MC یقلدون أصوات الحیوانات، أو یغنون بأصوات صاخبة ومریعة مع أداء حركات تُشبھ حركات
Hammer. تتنكر كیران في كثیر من األحیان على ھیئة مھر



یدعى سینامون آبلز. وقد عرف سینامون آبلز بالقفز مرًحا في أروقة السوق، والصھیل أثناء جذب
العربة، وتناول تفاحات وھمیة تعطیھا لھا ابنتھا دارسي ذات

الخمسة أعوام - وكل ذلك بغیة جعل شراء األغذیة أكثر متعة. یبدو ذلك سخیفًا، نعم. ولكن ھذا ما
یفعلھ اآلباء، مھما كلف األمر للحفاظ على سعادة صغارنا،

بال غضب، أو دموع، واألھم من ذلك، لننأى بأنفسنا عن جمیع المآسي والمشكالت. وألسباب
مفھومة، ال ینضم دان إلى كیران في تلك الحمالت التسوقیة.

یعرف اآلباء مباشرة قوة جعل األشیاء ممتعة. فما من دور آخر في الحیاة یتطلب أن تكون مرنًا،
ومبدًعا، ومسلیًا مثل األبوة. یرفض األطفال بحزم، وعلى نحو

ممتع أحیانًا، أن یكونوا "بالغین"، ویخفون حقیقة أنھم أنانیون، أو خائفون، أو أغبیاء. فعندما
تكون األمور مملة، یقولون ذلك. وكذلك، یخبرونك أیًضا عندما

تكون األشیاء "مقززة"، و"لیست ممتعة"، و"مربكة"، و"صعبة للغایة". وعندما ال یحبون شیئًا،
أو شخًصا ما ال یعانون في صمت، أو یتظاھرون باالھتمام، إنھم

یتأكدون من أنك أنت، وأي شخص على مقربة منك تدركان بوضوح شعورھم بعدم االرتیاح، حتى
وإن كان ذلك یعني االستلقاء على األرض، واالنھیار على نحو

مذھل!
ونتیجة ھذا السلوك ھي أنھ، بدًال من جعل السلوك "خاطئًا" دائًما، یمكن أن نتطلع إلى تغییر معاییر

التفاعل. ما األسالیب الجدیدة التي یمكننا إدراجھا لجعل
األمور ممتعة بحیث یمكن أن یرغب األطفال في القیام بھا بالفعل؟ فإن ھذا یوفر لنا الوقت، والجھد،

وكذلك، وبنفس قدر األھمیة، یوفر علینا الحرج الھائل
الذي نشعر بھ في األماكن العامة عند اصطحاب صغیر متذمر، وكثیر الشكوى، وعرضة لإلصابة

بنوبة غضب (مرة أخرى تصبح أنانیتنا حافًزا رئیسیًا).
إن ما نفعلھ دون وعي، وبدافع الضرورة، ھو وضع جمھورنا، أو "مؤیدینا" في االعتبار بقوة،

وكذلك نھیئ النھج الذي نتبعھ كي نروقھم أكثر. فبدًال من إھدار
الطاقة في محاولة تغییر كل جانب من جوانب أطفالنا، نغیر المھمة لیصبح السلوك المفضل طبیعیًا،

وتطوعیًا.
السؤال ھو: أیمكننا تطبیق ھذا األسلوب عندما یتعلق األمر بالبالغین، وطاقم موظفینا، وعمالئنا، بل

وأنفسنا؟ ماذا لو وجدنا البدیل بدًال من "تحمل" العمل،
واألعباء، وقوائم االنتظار لمجرد أننا بلغنا مستوى ما من النضج. وھذا ال یعني أننا نشیر إلى أن

علینا االستمرار في االستلقاء على األرض، والصراخ، والركل باألقدام



حتى نبلغ مبتغانا... ومع ذلك، لنكون منصفین، قد تكون بعض االختبارات العملیة مضمونة.
والنبأ السار ھو أنھ حتى في عالم األعمال، بدأنا نتعلم من مثال أطفالنا.

اجعل األمر لعبة
یفطن باقي عالم البالغین إلى ما یكتشفھ اآلباء من جراء الیأس المطلق - تحویل األشیاء التي

"یتعین علینا القیام بھا" إلى لعبة ھو استراتیجیة رابحة.
"إضفاء طابع اللعب" gamifica�on -وھو عنوان عظیم صاغھ في األصل مبرمج الحاسوب،

والمخترع نیك بیلینج في عام 2002-ھي الكلمة الطنانة التي تتخلل
كل شيء من التعلیم إلى المبیعات، وقیادة المؤسسات، واإلدارة. ببساطة، یعني ذلك جعل األنشطة،

وخاصة مجموعة األنشطة الروتینیة، أو المتكررة، أشد
جاذبیة، وأكثر إمتاًعا من خالل االستعانة بنظریة اللعب، وممارستھا.

یمكن أن تكون األلعاب أكثر إمتاًعا بكثیر من قوائم المھام، أو األشیاء التي ینبغي القیام بھا. ما تزال
ھناك قواعد للعب، ولكن على نفس القدر من األھمیة، ھناك

معاییر، وتحدیات، وانتصارات، ومكافآت، ومستویات واضحة. فإذا فشلت، تنقر على إعادة
التشغیل، وتعید المحاولة مراًرا، وتكراًرا. ویزید ذلك من المرونة،

والقدرة على التكیف، واالبتكار. فاأللعاب ھي األنشطة التي یشارك بھا األشخاص طوًعا، فنحن
نرید بلوغ مستوى أعلى، والشعور باإلنجاز، واكتساب خبرة

إیجابیة في نھایة المطاف.
مدرسة Quest to Learn ھي مدرسة عامة متطورة في نیویورك سیتي یقوم منھجھا الدراسي

على نظریة اللعب. وفي ھذه المدرسة، یتعلم األطفال كلیًا من خالل
اللعب-نعم، إنھم یلعبون ألعاب الكومبیوتر طوال الیوم (تخیل ما قد یكون مدى شغفھم للحصول على

واجب منزلي). ال تركز مدرسة Quest to Learn على
المھارات مثل الھجاء، أو الكتابة بخط الید. بل على النقیض، فإنھا منشغلة بتأجیج رغبات األطفال

في التعلم، واالكتشاف بحماس من خالل تبني مبادئ اللعب.
ال تھتم المدرسة بالدرجات واالختبارات، بل عوًضا عن ذلك بالتقدم خالل المستویات. ففي أیة لعبة،

عوًضا عن انجح، أو افشل ھناك "أعد المحاولة". وعند تطبیق
ھذا النموذج على العمل المدرسي، یصبح أكثر إلھاًما بكثیر. وال عجب أن ھذا یرتقي بمستویات ثقة

الطالب، وإصرارھم، وتفاعلھم.



أثناء عملنا في قطاع اإلعالنات، "أضفینا طابع اللعب" حتى على عملیة تولید األفكار في وكالتنا.
فعوًضا عن "العمل" على مشكلة العمیل، سوف نلعب لعبة. وكان

ذلك مفیدًا للغایة ال سیما عندما كنا نتناول موجًزا شدید التعقید، ونعاني من رھاب الصفحات
البیضاء (المصطلح الذي أطلقناه على الخوف من الصفحات

البیضاء الذي یعكر صفو المبدعین في العالم قاطبة).
كانت العملیة بسیطة. فقد جمعنا أعضاء فریقنا حول طاولة، وبإلقاء نرد اللعبة اللوحیة

Sca�ergories، كنا نختار حرفًا. ولمن لم یسبق لھم لعب

Sca�ergories (یجدر بكم حقًا تجربتھا)، النرد ھو مجسم لھ عشرون وجًھا، ویضم جمیع
الحروف األبجدیة تقریبًا.

وبمجرد تحدید الحرف، نضبط بعدئذ مؤقت اللعبة المحفز للتوتر بعض الشيء (إذ یشتد الصوت
الصادر عنھ مع مرور الوقت)، قبل إیجاد أكبر قدر ممكن

استطعنا التفكیر بھ من الحلول التي تبدأ بالحرف الذي وقع علیھ االختیار. دون قلق (عدا المؤقت
بالطبع). ودون تحدیق في صفحات بیضاء. ودون ھواجس حول

الصواب، أو الخطأ. ال یوجد سوى المرح، وكثیر من الضحك، وعقول تحررت من ضغط النتیجة،
وبدًال من ذلك حاضرة بالعملیة فحسب. ومع القیام بذلك مرة

تلو األخرى، تمكنّا من حل مشاكل صعبة، واجتیاز عوائق فكریة.
یمكن أن یساعدك إضفاء طابع اللعب على البقاء الئقًا. وعندما یتعلق األمر باللیاقة، نایكي ھي

المتربعة على عرش إضفاء طابع اللعب. ومع إنشاء نایكي بلس،
أخذ الركض ما كان سعیًا منفردًا، وواجبًا مثیًرا لالستیاء لكثیر منا، وجعلھ اجتماعیًا وممتعًا. ویجعل

تطبیق Nike+Running من ركضك الخالي من المتعة،
لعبة قدیمة جیدة تقوم على وضع عالمات مع العدائین اآلخرین الذین قاموا بتحمیل ھذا التطبیق.
كما تتیح تلك التقنیة للمستخدمین ابتكار ألعابھم الخاصة، ومن ثم تقدیم الحافز الخاص بھم. كان

أحد الشباب العاملین لدینا یحرص بشدة على الخروج من
المكتب للركض یومیًا، مما دفعنا لالستفسار عما أجج دوافعھ المستحوذة علیھ تقریبًا. وكما اتضح

فیما بعد، لقد كان یركض في المدینة حول مسار مرح. وكان
یفعل ذلك في كل مكان عاش فیھ في مختلف أنحاء العالم. ومن ثم، یقوم بمشاركة مساره ھذا مع

المجتمع لیثبت بشكل مقنع إلى حد ما أن إضفاء طابع اللعب ال
یقتصر على األطفال فقط.



ر عالم المؤسسات القوة لجعل العمل أقل شبًھا بالعمل الشاق، وأكثر شبًھا باللعب وكذلك، یسّخِ
الجاد. فالمنظمات المتباینة مثل IBM، زیروكس، سامسونج،

ستاربكس، فیرایزون، سیسكو، تارجت، یو إس إیھ نیتوورك، ولولایر أضفت طابع اللعب على
المھام الرئیسیة.

یمارس الطیارون، وأطباء التخدیر، واألطباء، وصانعو السیارات مھاراتھم، ویطورونھا من خالل
ألعاب واقعیة مكثفة، وداخل أجھزة للمحاكاة. بل، وتسمح

البنوك أیًضا للمستثمرین بممارسة استثمار العقارات دون إنفاق قرش واحد. تستخدم "قریة
المستثمرین" ببنك كومون ویلث بیانات في الوقت الفعلي لتمكین

العمالء من تعلم كیفیة االستثمار دون المخاطرة بإنفاق األموال الحقیقیة.
حتى إن الجیش یستعین بقوة ألعاب إطالق النار للشخص األول الجتذاب مجندین جدد. یكشف

Games Inspire Play at Work: How الصحفي آدم بنینبیرج في كتابھ الثاقب
Breakthrough Thinking، أن استراتیجیة التجنید األنجح في الجیش األمریكي كانت لعبة

فیدیو تدعى America’s Army. ومنذ إطالقھا
في عام 2002، یؤكد بنینبیرج أن اللعبة قد جمعت ما یربو على 7 مالیین العب، بما في ذلك 40

في المائة من المجندین الجدد.
كما ساھمت أیًضا في تغییر الرأي العام في الجیش مع قول 30 في المائة من األمریكیین الذین

تتراوح أعمارھم ما بین 16-24 عاًما بأن انطباعھم عن الجیش أصبح
أكثر إیجابیة ویرجع الفضل في ذلك ببساطة إلى اللعبة. وال عجب أنھ لیس الجیش األمریكي وحده
من یستفید من امتیازات ألعاب الحرب. ففي أوج لعبة Duty Call of في المملكة المتحدة، حققت

أعداد الشباب الملتحق بالجیش البریطاني أرقاًما قیاسیة.
في حین أن "إضفاء طابع اللعب" یشبھ ذلك الخداع اللغوي الذي قد یجد راحتھ في إحدى ألعاب

الحظ للكلمات الرنانة بالمؤسسات، إال أن ھذا لیس اتجاًھا عابًرا.
فخلف الكلمات الجذابة، ثمة حقیقة عمیقة مفادھا أننا نختار دائًما المھمة التي تمنحنا مزیدًا من

الرضا، والمتعة. وھو أمر كنا نفعلھ دائًما. فكر في الموسیقى التي
ألفتھا مجموعات السجناء الموثقین باألغالل أثناء وجودھم خارج السجن الجتیاز الساعات الحارة،

والالمنتھیة، والقاسیة على نحو ینھك القوى.
ما یوضحھ ذلك في األساس ھو أن االستراتیجیة التي ال تأخذ المتعة بعین االعتبار ھي لیست

استراتیجیة على اإلطالق.
الصدع المتسع بین اللذة واأللم



عند المخاطرة باإلشارة إلى أنفسنا بمرجع آخر للثقافة الشعبیة خالل الثمانینیات، نختلف مع
مجموعة دیفاینلز الشعبیة، ونشیر إلى أن الخط الفاصل بین اللذة

واأللم لیس طفیفًا كما یفترض كثیر من األشخاص. فعندما یتعلق األمر بالقیام بشيء أكثر جاذبیة
(بصرف النظر عن المتلذذین باأللم الذاتي)، تربح اللذة بفارق

أمیال.
على مدار تاریخنا، كان السعي وراء المتعة ھو إحدى الخصائص الممیزة لنا. تتحدث واحدة من

أقدم المخطوطات على األرض، والتي كتبت قبل أن یمضي وقت طویل
على اختراع الكتابة ذاتھا عن السعي وراء متع الحیاة: "... امأل معدتك. وامرح لیًال ونھاًرا.

ولتمتلئ تلك األیام بالبھجة، ولترقص، وتعزف الموسیقى لیًال ونھاًرا...
.(The Epic of Gilgamesh من) "وتلك األشیاء وحدھا ھي ما یھم الرجال

حتى أرسطو، والذي یعتبر أبا الفكر الفلسفي، تأمل رغبتنا في المتعة أكثر من األلم، كما أنھ كان
تلمیذًا لسقراط الذي أكد أن المتعة ھي الخیر األعلى. یبدو أن األمر
كان ھكذا دائًما، وتحدیدًا ألن البشر یشعرون بالقوة بھذه الطریقة.

إن المتعة، والمرح، والضحك، والسعادة تطلق مزیًجا مبھًجا من اإلندروفین والدوبامین بداخلنا.
وبعدئٍذ، یجذب مخزوننا الالنھائي من المخدرات القانونیة تماًما

جھازنا الحوفي، ویجعلنا نشتھي المزید، والمزید من ھذا الشعور. إننا جمیعًا مدمنون عاجزون
نتوق لحل من الشعور بالسعادة!

ھل من عجب في أننا نرید أن تكون حیاتنا ممتعة أكثر، وتكون أسّرتنا أكثر نعومة، ومالبسنا أشد
دفئًا، وتكون أحذیتنا أكثر راحة، وإثارة، وأناقة مما نحتاج

بالضرورة على المستوى البدائي؟
إنھ ببساطة إدمان كیمیائي.

أسطورة "ال ربح من دون ألم"
سیدتي الموقرة جین فوندا، رغم أن ھیئتك الممشوقة، المرنة مع ارتداء اللیكرا ربما كانت محل

تقدیر بالنسبة لنا، وھو األمر الذي بدا بعید المنال لغالبیتنا في
الثمانینیات، فإنك تمثلین زمنًا حینما بدأت المواقف إزاء ممارسة التمارین تسلك منعطفًا خطیًرا بال

ریب.
یرمي مفھوم "ال ربح من دون ألم"، الذي لقي تقدیًسا في عھد تمارین األیروبكس وُزركش بھ عدد

ال حصر لھ من القمصان، إلى فكرة أن األشیاء الجیدة ال تأتي من



دون العمل الجاد، والكدح في سبیلھا.
وتلك الفكرة لم تكن بجدیدة، رغم أنھا كانت بارزة من دون شك عندما قدمتھا السیدة فوندا. ویمكن

أن تعزى تلك الفلسفة تماًما إلى عام 1650 حیث یتأمل
الشاعر روبرت ھیریك في أحد سطور عملھ الفني Hesperides قائًال: "إذا كان العمل محدودًا،

حد ذلك من مكاسبنا. یتوقف مصیر الرجل على آالمھ".
ومع ذلك، ورغم رسوخھا الواضح في الثقافة، ما ھي إال أسطورة.

لیس بالضرورة أن تكون رحلة البطل طویلة، ومأساویة، وغادرة، وملیئة باالختبارات لشخصیتھ،
لتكون ناجحة؛ فال یضیف ذلك سوى االھتمام. وعلى ذلك،

تمیل األدبیات، والقصص لدینا لتعزیز صعوبات مثالیة، وتتركنا وسط حالة متوسطة من الذعر في
حال بدا أحد األشیاء بسیًطا، أو ممتعًا أكثر من الالزم، مما

یوحي بأننا لجأنا إلى االحتیال بطریقة أو بأخرى، أو أننا أغفلنا أمًرا مھًما.
ونتیجة لذلك، نتحاشى العملیات التي تبدو سھلة، أو ممتعة للغایة، ونصر على إبقاء شعور َمَرضي

بالجدیة في مكان العمل، ألن العمل عمل، والمرح ھو شيء …
حسنًا … مختلف كلیًا!

بال شك، قد ال تكون تلك ھي الطریقة األنجح في التفاعل مع طاقم موظفینا، أو عمالئنا. تخیل خطة
عمل تقترح أن یتحمل العمالء الخدمات التي نقدمھا (رغم

أنك قد ال تكون بحاجة إلى أن تجمح بخیالك كثیًرا؛ إذ تجبر الكثیر من الشركات عمالءھا على تحمل
سماع بعض الموسیقى المروعة أثناء االنتظار، وطاقم خدمة

عمالء غیر متفاعل، فضًال عن منتجات ردیئة الجودة).
وعوًضا عن ذلك، عند تقدیم منتج، أو خدمة یجب أن نلتمس الحد من األلم، وزیادة الشعور بالربح.

ومن خالل قلب العبارة إلى "القلیل من األلم، والكثیر من
الربح" نستعیض عن ذلك بالتركیز على كیفیة تخفیف نقاط األلم لموظفینا وعمالئنا.

تناول ضفدع الشوكوالتة
إن السواد األعظم منا یقاوم بطبیعتھ العمل الشاق، أو غیر السار. فنحن نسّوفھ. ونرجئھ.

ونتحاشاه. إنھا تجربة عالمیة. وفي الحقیقة، صاغ األسترالیون مصطلًحا
لھذا النوع من األشخاص: إنھم یطلقون علیھ gunna أي "المسّوِف". والشخص "المسّوِف"

(ویجب أال یتم الخلط بینھ وبین goner أي الشخص الھالك المیئوس



منھ، والذي لھ آثار أشد خطورة) ھو ببساطة شخص سیبقى أبد الدھر "ینوي" فعل شيء ما، إال
أنھ ال یتعامل معھ عن كثب قط.

یعتبر برایان ترایسي من أشھر المتحدثین التحفیزیین في أسلوب اإلیجابیة الفائقة. فشعاره الشھیر
لتجنب المماطلة، والتغلب على القصور والكسل ھو: "تناول ھذا

الضفدع!".
إن ما یشیر إلیھ مجاًزا ھو: "اخشوشن یا عزیزي، وابدأ بالجزء األصعب من المھمة على الفور،

وبسرعة". ویتیح لك ھذا بدء الیوم بشعور باإلنجاز، فضًال عن جعل
بقیة الیوم یبدو یسیًرا للغایة.

في الحقیقة، تلك إحدى نظریات حركة العون الذاتي التي توعز إلیك بالتعامل مع الواقع، ولیس
المثل العلیا، وعلیھ فإنھا مفیدة للغایة. ولعل ھناك، حتى في إطار

تلك االستراتیجیة، متسعًا لالرتقاء. المشكلة المرتبطة بتناول الضفدع تكمن في أن تناولھ ال یصبح
أكثر سھولة بدرجة كبیرة قط (توصل أبناء عمومتنا الفرنسیون إلى

طریقة لجعل ھذا البرمائي أحد عناصر الوجبات الراقیة، ولكن خارج الحدود الفرنسیة، یبقى
الضفدع ضفدًعا).

إن تناول ھذا الضفدع یشبھ في الواقع قوة اإلرادة. ربما تتمكن من حمل نفسك على ابتالع قذارتھ
الزلقة، ولكن ھناك دائًما ضفدع آخر یترصد، وفي انتظار أن یؤكل.

وبعبارة أخرى، إنھا مؤقتة ومحدودة باعتبارھا استراتیجیة.
ماذا لو طرحنا سؤاًال مختلفًا بدًال من االكتفاء بتناول الضفدع، على غرار: "كیف یمكن أن یكون ھذا

الضفدع شھیًا أكثر؟"، أو "ماذا لو صنعنا ھذا الضفدع من
الشوكوالتة؟". وبعبارة أخرى، كیف لنا أن نغیر النشاط المخیف، أو نعید تشكیلھ على نحو ال

یتطلب تناول أي شيء ال نجده مستساًغا؟
لقد استثمرت نظریة المتعة، وھي مبادرة برعایة فولكس فاجن، الكثیر من الوقت والجھد بغیة

التوصل لكیفیة صناعة "ضفادع الشوكوالتة" تلك. فاختصاصھم
ھو التأثیر على السلوك بشكل إیجابي من خالل إضفاء المتعة على حلول القضایا المجتمعیة!

تنطوي بعض تجاربھم على تركیب مفاتیح بیانو ھائلة على درج السلم مما یجعل من صعود الدرج
تسلیة ممتعة. وعالوة على ذلك، توصلوا أیًضا إلى طریقة

لجعل إلقاء القمامة في سلة المھمالت (ولیس على األرض) لیس أمًرا جیدًا فحسب، بل وممتعًا
أیًضا. فلقد بنوا صندوق قمامة یجعل األشخاص ینحرفون عن



مسارھم إللقاء القمامة بھ. ففي كل مرة تقوم بإلقاء القمامة بھ، یصدر تأثیر صوت یشبھ صافرة
الھبوط ألسفل یجعلك تشعر وكأنك قد ألقیت قمامتك للتو في

صندوق المھمالت األعمق في العالم. فال یتخلص األشخاص من قمامتھم بالشكل المناسب فحسب،
بل إنھم یلتقطون كذلك النفایات المجاورة لیلقوا بھا أیًضا.

إننا نستخدم ھذا التفكیر كتمرین في بعض ورش العمل التي نجریھا مع الشركات. فنقسم الصفحة
إلى عمودین. على رأس جانب منھما نكتب ما ھو الضفدع (ثمة

واحد بكل وظیفة). وعلى الجانب اآلخر نكتب، ضفدع الشوكوالتة. فنضع قائمة بالضفادع في
العمل، ثم نشرع في إیجاد سبل لتحویلھا إلى ضفادع مصنوعة من

الشوكوالتة... أو، على أقل تقدیر، ضفادع الخروب.
یتمثل الھدف في تحویل الحواجز اإلنتاجیة ومواطن التسویف إلى فرص للحصول على المتعة. وإنھ

تمرین بسیط وقوي.
ركز على المھام المملة

أحد الفخاخ التي نقع بھا عند محاولة االرتقاء بأدائنا ھو نزوعنا إلى قضاء قدر غیر متناسب من
الوقت في القیام بأشیاء نجیدھا.

ومع ذلك، ما نفتقده في القیام بذلك ھو فرصة تعزیز مواطن الضعف لدینا، وجعل األشیاء المملة
أكثر إثارة لالھتمام، وربما تحویلھا إلى مقتنیات ثمینة.

فكر في النشاط األكثر ملًال، وصعوبة، واستھالًكا للوقت في عملك. نجد في كثیر من األحیان أنھا
ھي تلك اللحظة التي تواجھ بھا خطر فقدان الشق األعظم من

تفاعل العمالء.
فعلى سبیل المثال، عندما تتصل ھاتفیًا بأحد مراكز االتصال، ربما تكون ھي تلك اللحظة حیث تمكث

قید االنتظار، مستمعًا إلى أسوأ مجموعة موسیقى مصاحبة
في العالم، ویزداد غضبك أكثر وأكثر حیث یستمر صوت كاذب في مقاطعة الموسیقى التسجیلیة

المزعجة بالفعل لیقول شیئًا یشبھ إلى حد كبیر: "شكًرا النتظاركم.
مكالمتكم تھمنا، وسیتم الرد مع أول مشغل متاح". ولعلك، مثلنا، تجد نفسك تفكر على النحو التالي:

"إذا كانت مكالمتنا مھمة إلى ھذه الدرجة، ألن یكون من
الجید توظیف عدد كاٍف من الموظفین للرد علیھا في غضون فترة زمنیة معقولة؟".

ال بد أن ھناك عشرات السبل لجعل تلك التجربة العالمیة أقل ملًال، وأكثر تشویقًا، أو تسلیة على
األقل. فیمكن منح العمالء قید االنتظار الفرصة لتحدید نوع

ً



الموسیقى التي یستمعون إلیھا، أو یسمعون لحنًا صدر حدیثًا، أو یخوضون منافسة، أو یتم
توجیھھم إلى غرفة دردشة خاضعة لإلشراف لتقدیم المساعدات. أو

كبدیل عن ذلك، یمكن تشغیل بعض الخطابات الكومیدیة، أو الملھمة.
ھذه ھي بالكاد قائمة نھائیة محددة، وبالطبع تتطلب كل ھذه الخیارات بعض العمل سلفًا، ولكن إذا

كانت تلك ھي النقطة حیث تفقد استفسارات العمالء
الجدیدة، ألن یستحق ھذا العمل العناء؟

فكر كذلك في المتنزھات الترفیھیة. إن أبرز ما في المتنزه ھو الجوالت من دون شك، وأسوأ ما بھ
ھو صفوف االنتظار. فربما تنتظر لمدة ساعة أو یزید من أجل 40 ثانیة

فقط من المرح. إذًا، لماذا ال توجھ المتنزھات الترفیھیة تركیزھا على تجربة صفوف االنتظار؟ لماذا
ال تطور تقنیات، وخبرات ممتعة، ومثیرة تجذب األشخاص حتى یمر

الوقت سریعًا؟
بمجرد االنتھاء من تحدید "المھام المملة" بالنسبة لك، یكون الوقت قد حان لبذل جھدك في جعلھا

أفضل. وإذا كان في مقدورك تحویل األشیاء المملة أو الروتینیة
إلى أشیاء استثنائیة، فستتمكن حرفیًا من تحویل سلوكك، وعملك، ومجتمعك برمتھ.

إن شركة خطوط الطیران النیوزیلندیة تشتھر في أنحاء العالم قاطبة بأخذ ما یمكن القول عنھ بأنھ
الجزء األكثر إثارة للملل في الرحلة، ودلیل السالمة، وتحویلھ

إلى شيء یتوق الناس لمشاھدتھ (مراًرا وتكراًرا).
تضمنت تلك الفیدیوھات غیر التقلیدیة عن دلیل السالمة واألمان طاقم موظفین بینما یغطي الطالء

أجسادھم، باإلضافة إلى ریتشارد سیمونز وھو یخبر الركاب
بإجراءات ما قبل اإلقالع، وكذلك، أقزام الھوبیت وھم یحزمون أمتعتھم الثمینة، عالوة على

عارضات األزیاء اللواتي یرتدین أحدث الموضات (وھذه األخیرة تفوق
جاذبیتھا بقیة العناصر األخرى).

المذھل في ھذه الفیدیوھات ھو أنھا لم تعد الشيء الذي تغفو أثناء مشاھدتھ أو تتجاھلھ، وأصبحت
شیئًا یود الناس مشاركتھ بالنیابة عن شركة خطوط الطیران

النیوزیلندیة. وتحصد الفیدیوھات اآلن مالیین المشاھدات على الیوتیوب وتأسر التركیز واالنتباه
أكثر من أي دلیل سالمة آخر على ھذا الكوكب. وھذا ما تضطر

شركات الطیران للقیام بھ لالمتثال للتأمین!



في المملكة المتحدة، تناولت المؤسسة البریطانیة للقلب درًسا مذھًال شھیًرا -اإلنعاش القلبي
الرئوي باستخدام الیدین فقط-ولم تكتِف بتحویلھ إلى درس ممتع

فحسب، بل إلى درس یكاد یكون نسیانھ مستحیًال.
وقد فعلت ذلك من خالل االستعانة بنجم كرة القدم اإلنجلیزي المتحول إلى رجل ھولیوود الصلب،

فیني جونز. یخاطب فیني الجمھور، ویعطینا انطباًعا بأنھ قد
شھد عددًا غیر قلیل ممن ھم في حاجة إلى بعض اإلنعاش (إذا كنت تعرف ما أعنیھ!). ثم یشرح

للمشاھدین النقاط األكثر دقة لإلنعاش القلبي الرئوي بالضغط
على الصدر: "اطلب المساعدة واضغط بقوة وبسرعة على الجنیھ الذھبي الكبیر (المیدالیة المعلقة

."Stayin’ Alive على صدر المسكین) بإیقاع أغنیة الدیسكو القدیمة
ال تنطوي مشاھدة ذلك على المتعة فحسب، بل إنھ یعلق أیًضا في الذاكرة على نحو ال یصدق. فلقد

كان ھذا الفیلم التعلیمي بمثابة النجاح الذي أنتجت بھ
مؤسسة القلب البریطانیة فیلم "فیني الصغیر" خصیًصا ألطفال المدارس. إذا كنت ستعاني من

سكتة قلبیة عما قریب، فعلى ما یبدو لندن ھي المدینة الفضلى
لحدوث ذلك.

وما زلنا مع البریطانیین، یعتبر السیر ریتشارد برانسون سید استراتیجیة "تحویل المھام المملة".
إذ یطبقھا على كل قطاع یعمل بھ تقریبًا. فكر في الفئات التي أقام

بھا أعماًال تجاریة. إنھ یبدو كما لو كان بنى سمعتھ بأسرھا استنادًا إلى انتقاء األعمال التجاریة
الرتیبة المملة ذات التجارب المروعة مع العمالء، وتحویلھا إلى شيء

"مذھل"، وھي كلمة ال نربطھا عادة مع السفر جًوا، والخدمات المصرفیة، والھواتف، والرعایة
الصحیة. فما أدركھ السیر ریتشارد ھو أن العمل ال یعني الملل.

لَم كل ھذه الجدیة؟
تطلب العدید من المنظمات من موظفیھا التحقق من آدمیتھم وفردیتھم قبل الشروع في العمل یومیًا.

فلقد مرت عقود منذ ھیمنة نموذج خط إنتاج األعمال على
العالم التجاري، وما زلنا حتى یومنا ھذا ننتج مجموعات متجانسة من الموظفین المطابقین للمعاییر

إلى حد كبیر بالطریقة نفسھا التي اعتدنا اتباعھا مع المنتجات.
مع األسف، یبدو أن عالم األعمال یأخذ نفسھ على محمل الجد بشكل مبالغ فیھ في أغلب األحیان.

صحیح أنھ في الغالب یوجد قدر ال بأس بھ من المال، وفي بعض
األحیان قد تكون حیاة األشخاص على المحك، إال أن سائر األعمال التجاریة ما تزال قائمة على

العالقات، وإذا لم نأخذ حذرنا، فسوف تدمر تلك العالقات للغایة.



في الحقیقة، لم تعد الجدیة أكثر أھمیة من المرح. فالمرح، في الواقع، أكثر أھمیة بكثیر. فلقد كان
المرح مذموًما في عالم األعمال والحكومة، ونُظر إلیھ باعتباره

عالمة على الصبیانیة، والتفاھة، والوقاحة، والحماقة. ولكن كما أوضحنا سابقًا، یعتبر اللعب شقًا
حیویًا في عملیة التعلم. فالحیوانات تلھو بطبیعتھا، وكذلك

البشر. كما تؤثر حالتنا الذھنیة بدرجة ھائلة على صحتنا وعافیتنا، وأصبحت أبحاث األداء وطول
العمر تتخذ، وبشكل متزاید، من أھمیة المرح في ھذه المعادلة

مادة للبحث.
یمكن للمتعة أن تقوم بأشیاء ال تستطیع الجدیة ببساطة القیام بھا. فلقد قضى دان الكثیر من شبابھ

یجوب العالم، ویواجھ غرفًا تعج باألشخاص، وال یملك
سالًحا سوى بصیرتھ وخفة ظلھ باعتباره ممثًال كومیدیًا مسرحیًا. ما اكتشفھ ھو أن الدعابة تفتح

مغالیق العقول، فیكون الناس أقل تحفًظا وأكثر استعدادًا لقبول
فكرة جدیدة؛ وھو ما یطلق علیھ دان لحظات "اإلدراك وانفراج األساریر".

تمكننا الدعابة من إجراء محادثات كانت لتصبح غیر مریحة من دونھا. وتلك ھي قوة الكومیدیا - إذ
یمكن تجاوز الخطوط، وبسط الحدود من دون عواقب كبیرة.

ویمكن إنجاز أشیاء كانت لتلقى انتقادًا أو حتى ھجوًما لو ُعرضت بشكل جاد.
الیوم، أصبح جذب العمالء والموظفین، واإلبقاء علیھم أصعب من أي وقت مضى. فلم یعد كافیًا أن

تكون ببساطة جیدًا فیما تفعلھ، أو مھنیًا في طریقة تقدیمھ.
فال بد أن نخلق قیمة تتجاوز النفعیة والوظیفیة. فالقیمة المعنویة ھي قیمة غیر ملموسة -وأكثر

عاطفیة-وشئنا أم أبینا، نحن الیوم في عصر صناعة المتعة
والترفیھ. فأصبح لزاًما على األشخاص والمنظمات والعالمات التجاریة أن یبذلوا المزید، وأال

یكتفوا باإلنتاج؛ ألن النصر سیكون حلیف من یستطیعون تحقیق
التفاعل أیًضا.

إن "تفرد" جوجل، واستعدادھا للعب حتى مع األشیاء المقدسة مثل شعاراتھا، جعل منھا خیاًرا
جذابًا للغایة كمكان عمل لخریجي الجامعات الباحثین عن بدیل

لمصانع وول ستریت "المنھكة".
الجدیة ال تجعلك أكثر أھمیة؛ فھي ال تمنحك مزیدًا من األمان، أو تجعلك حقًا أكثر مھنیة،أو أھمیة

مما لو اتخذت األشیاء ببساطة أكبر. فللجدیة مكانھا، ولكن



ما نراه الیوم من جدیة مستمرة على مدار الساعة في الحیاة المؤسسیة ھو ما خلفتھ صناعات
الماضي، وبصراحة یطالب موظفو المستقبل وعمالؤه باألفضل.

تطبیق "اجعلھ ممتعًا"
عند تطبیق "اجعلھ ممتعًا " تذكر ما یلي:

1 سّخر قوة إضفاء المرح على أي نشاط.

2 فكر في جمھورك، وبدًال من فرض التغییرات علیھ، غیّر معاییر التفاعل لدیك.
3 حّول األشیاء المملة إلى لعبة.

4 اسَع لتقلیص األلم، ومضاعفة الربح.
5 حدد "الضفادع" الخاصة بك، وفكر كیف یمكنك تحویلھا إلى ضفادع مصنوعة من الشوكوالتة.

6 ركز على المھام المملة، وفكر كیف یمكنھا أن تصبح أصوًال، ولیست مواطن ضعف.

7 خفف من وطأة العمل الشاق، وحولھ إلى لعب.



الجزء 3

ر بخوف فّكِ
یمكن أن یحارب الخوف الجمود والمقاومة واألمان المتَوَھم إذا تعلمنا كیفیة االنتفاع بھ لصالحنا.

لذلك فلنستجمع قوانا ونخطو بجرأة نحو المجھول.
اعكس الخوف

الخوف ھو انفعال تحفیزي على نحو ال یصدق. ویكمن السر في مواءمة الخوف مع السلوكیات غیر
المرغوب فیھا، واستئصال شأفتھ مما نود دعمھ من أفعال.

اربطھ بشيء معروف
التغییر مخیف بالفطرة ولسبب وجیھ. فعلى مر التاریخ لم تنشأ صداقة دائمة بین التغییر والجنس

البشري. إذًا، كیف لنا أن نغیر خوفنا من التغییر؟ بربط التغییر
باألشیاء المریحة والمألوفة.

أِرھم أنھم لیسوا وحدھم
البشر كائنات اجتماعیة بشكل ال یصدق. فنحن نجد القوة (والراحة والشجاعة) في كثرة العدد.

فالشعور بأننا جزء من حركة حول التغییر یدعمنا، ویشعرنا بمزید
من الثقة.



الفصل 7

اعكس الخوف
الشيء الوحید الذي علینا أن نخاف منھ ھو الخوف ذاتھ ... والعناكب!*

فرانكلین دي. روزفلت (* تعلیق روبوت تشیكن)
ھل من شيء سیحاول الجنس البشري تجنبھ أكثر من الخوف؟ فلقد نشأت شعائر، وصناعات،

ونظم عقائدیة، بل وحضارات كاملة كخط دفاع نختبئ خلفھ من
مخاوفنا وشكوكنا (ناھیك عن األلعاب المحببة واألضواء اللیلیة الصغیرة التي تبدد الظالم). وفي

المقابل فنحن ال ندخر جھدًا في تجنب المواقف، واألشخاص، بل
وتلك األوقات التي نتصبب بھا عرقًا، وترتعش أیدینا، وتقشعر لھا أبداننا.

األكثر من ذلك أن تلك المخاوف غالبًا ما تكون غیر منطقیة بشكل بدیھي، وأیًضا مستبعدة للغایة.
فذات مرة الحظ الممثل الكومیدي جیري ساینفیلد أنھ في الجنازة: "أغلب الناس یفضلون التواجد

في النعش أكثر من إلقاء خطاب تأبین المیت". وھذا ھو خوفنا من التحدث أمام الجمھور.
ومع ذلك، تصاحبنا مخاوفنا دائًما. فمھما حاولنا مواراتھا أو تجاھلھا، تختبئ ھي قاب قوسین أو

أدنى، في خزانة المالبس، أو أسفل الفراش.
ال تنبع المخاوف دائًما من منطلق غیر عقالني. فالخوف من المجھول، أو األزقة المظلمة، أو حتى

الغرباء یرجع إلى جذور تاریخیة سابقة. فعلى سبیل المثال، قد یؤدي
فطر عیش غراب "غیر معروف" إلى التسمم، والوفاة. كما یمكن أن تخفي األزقة المظلمة العدید

من المخاطر، كاألسطح غیر الممھدة التي قد تعرقل سیرنا أو ربما
تخبئ شخًصا یحمل نوایا خبیثة. وعلى مر التاریخ، لم تقتصر دائًما زیارات األجانب على السیاحة،

أو التجارة، أو الھجرة الودیة.
ومع ذلك، فخشیتنا للخوف تجعلنا نمیل إلى تضخیم األشیاء التي نخاف منھا، ونحاول أن نسلبھا في

الوقت نفسھ قوتھا علینا. والحقیقة أن القبول الصحي
لنفعھا ممزوًجا بجرعة من الحذر، والتوقعات الواقعیة، ھو استراتیجیة أكثر عقالنیة - بل، ومثمرة

أیًضا.
الخوف، وبالرغم من كل دالالتھ السلبیة، ھو في الحقیقة أحد أكثر المشاعر المحفزة التي یمكن أن

یجربھا الشخص. فنحن نعتقد عادة أن الدافع ھو حالة تشبھ
الھذیان تمّكن صاحبھا من القفز من الطائرات، أو شطر لوح خشبي من دون سابق إنذار إلى

نصفین بضربة واحدة. ولكن عادة ما تكون المشاعر، التي نعتبرھا



سلبیة، ومن ثم أقل قیمة، ھي مشاعر محفزة بشكل ال یصدق في الواقع.
یتضمن ذلك المشاعر على غرار الثأر والتھرب. حتى أبسط المخاوف -ذات االنعكاسات االجتماعیة

مثل الخوف من الفشل-قد تنقلب لتصبح حافًزا مفیدًا إذا
استُخدمت بشكل صحیح.

ل لذلك، دعونا نطفئ األنوار، ونزیح غطاء األمان وننقب الستكشاف المجھول لنتعلم كیف نحّوِ
الخوف إلى شيء ثمین.

الخوف یقود التغییر
إن قصة المدخن الذي في منتصف العمر، ویتبع نظاًما غذائیًا یزخر بالسعرات الحراریة والدھون

دون ممارسة أیة تمارین بشكل عملي في إطار حیاتھ الیومیة،
ویعمل في وظیفة تتطلب الجلوس أمام شاشة حاسوب ساطعة -في حین أنھ یتجاھل تحذیرات

الطبیب لتغییر نمط حیاتھ-فقط لیقلب أسلوب حیاتھ رأًسا على
عقب على إثر أزمة قلبیة تھدد حیاتھ أصبحت قصة مبتذلة (شأنھا شأن الجملة المعقدة نحویًا).
ومع ذلك، تماًما بقدر سھولة الحكم على شخص ما أنھ أحمق (أو محظوظ بشكل ال یصدق لكي

ینجو)، فحقیقة أن ھذا النوع من السلوك عالمي لخبرة اإلنسان
تطرح سؤاًال مثیًرا لالھتمام: ھل نحن حقًا مفطورون على االستجابة على ھذا النحو؟ وبمعنى آخر،

ھل نتغیر فقط حینما ینقلب الخوف من "التغییر" إلى "الفشل
في التغییر"؟ وإن كان األمر ھكذا، فإنھ قد یوحي بأن الخوف قد یكون حلیفنا األكبر عندما یدفعنا

إلى التغییر أو یزید نطاق تأثیرنا.
بعضنا ممن اعتادوا الذھاب إلى الصاالت الریاضیة، وحساب حصص األلیاف والبروتین خالل الیوم

عادة ما یمیلون إلى اإلشارة بإصبع االتھام ألصدقائنا ممن ھم
في منتصف العمر، كما لو كانوا یتھمونھم باالفتقار إلى االنضباط أو حتى الشعور بالمسئولیة.

فاألشخاص األكثر تشددًا في ھذه الفئة عادة ما یتبرمون من التكلفة
اإلضافیة وینھكون من اإلضافة غیر المالئمة لنظامنا الصحي المثقل.

بالطبع، إن ھؤالء األصحاء بدنیًا ھم عرضة أیًضا إلھمال صحة عالقاتھم العاطفیة، وأعمالھم
التجاریة، ومدخراتھم المستقبلیة، ودراسة أبنائھم، واالنحالل

األخالقي لمجتمعاتھم وھلم جّرا. وھذا بالطبع حتى یتفوق الخوف من عدم التغییر على الخوف من
التغییر.



لذلك یبدو أنھ في الوقت الذي قد یتغیر فیھ نوع الخوف، ال یشمل ھذا التغییر سلوكنا تجاه الخوف.
فمن الجلي أن األشخاص یستمتعون للغایة بالوضع الراھن

إلى أن تغیّر فكرة عدم التغییر كل شيء.
باالطالع على ذلك، جدیر بالذكر أن ھذا الخوف یشل حركتنا أكثر من أیة عاطفة أخرى. فنحن نخرج

إلى ھذا العالم ومعنا حفنة من المخاوف األولیة كالسقوط،
والشعور بالجوع والشعور بالنبذ. ثم نضیف إلیھا بعد ذلك قائمة من المخاوف أثناء مضینا في

الحیاة، حتى نحصل على قائمة طویلة من األشیاء التي یجب أال
نقوم بھا (أو نعتقد أننا ال نستطیع القیام بھا ألننا خائفون بشدة).

یؤدي بنا ھذا اإلدراك بدوره إلى توبیخ أنفسنا وزیادة كرھنا للخوف وعدم ثقتنا بھ، مما یؤدي إلى
زیادة مخاوفنا بالشكل الذي یؤثر على قراراتنا ومن ثم حیاتنا.

لكن ماذا یحدث لو نبذنا ھذا التفكیر؟ ماذا لو بدأنا نرى ھذا الخوف على أنھ مفید؟ وبعد كل ھذا، فإن
رد فعل الخوف تطور بدافع الضرورة: للحفاظ على األمان،

لیجعلنا حذرین من التغیرات الطارئة على بیئتنا، وإلقناعنا بالتحرك عندما توفر لنا الطبیعة التي
نعیش فیھا خیارات أقل من الغذاء والماء والمأوى. ھذا ھو اإلرث

الذي خلفھ لنا الخوف. والذي أبقى أجدادنا على قید الحیاة لفترة كافیة للتناسل ویستمر في الحفاظ
على ھذه الفئة منا راشدة بما یكفي لتنتبھ للتحذیرات المنطقیة

للعیش، والتنفس، والتناسل.
فكیف لنا إذن أن نتعلم لنرى الخوف بطریقة جدیدة، لیس فقط فیما یتعلق بالبقاء على قید الحیاة

ولكن كطریق للتحقیق واالزدھار؟
بعض المخاوف تكبدنا الكثیر

من الواضح أنھ لیست كل المخاوف إیجابیة، كما أنھا لیست جمیعھا تنتھي بمثابة دافع نحو
األفضل. وبالتأكید فإن خیر ما یشھد على ذلك ھو ما تروجھ أفالم

الرعب.
بعض المخاوف تخنق اإلبداع بداخلنا وتجعلنا نلعب دوًرا أقل مما نستطیع القیام بھ، فبعضھا یمنعنا

من إثبات أنفسنا، أو االبتسامة في وجھ غریب، أو حشد
موظفینا لمصالحنا، أو حتى المغامرة بالخروج من المنزل. وفي مثل ھذه الحاالت، فإن الخوف ھو

أبعد ما یكون عن االنفعاالت المفیدة، وھو في الواقع یسرق منا
البھجة التي كنا سنتمتع بھا في غیابھ.



كما إنھ في بعض المستویات القصوى للخوف، تلك التي تتطور لتصل إلى درجة الرھاب، فإنھ ال
یتوقف عند الحد من حیاتنا العاطفیة والفكریة فحسب بل إن لھ

من األثر المدمر ما یؤثر على حیاتنا البدنیة كذلك. فالتوتر الذي یسببھ الخوف الشدید على الجسم
بوسعھ اإلضرار بصحتنا، والتسبب في الشیخوخة المبكرة. وقد أقر

ذات مرة الممثل الكومیدي اإلنجلیزي بین إیلتون، والذي سطع نجمھ في الثمانینیات، أنھ سبق
وعانى من الخوف الشدید من مقاطعتھ وإحراجھ على خشبة

المسرح، وقال مازًحا إن جسده كان یعاني من الشیخوخة بسرعات متفاوتة. كما أضاف قائًال: "أبلغ
من العمر ٣٥ عاًما ولكنني أشعر بحالي كعجوز من أیام

الحرب!".
على الرغم من ذلك، وبقدر ما تكون ھذه المخاوف الشدیدة مدمرة، فإن ما یكلف بعضنا الكثیر ھو

المیل لتعزیز المخاوف األخرى المتنوعة لدیھم. في الواقع، فإن مثل
ھذه المخاوف تحدیدًا ھي ما یجدر بنا االستفادة منھا.

تعد إثارة سؤال "ھل ھذا عقالني تماًما؟" إحدى أكثر الطرق الفعالة في تحلیل فائدة الخوف.
فعقالنیة الخوف من عدمھا ھي ما تحدد قدرتھ على أن یكون ذا أثر

"عكسي". وبالرغم من أننا نعاصر ما قد نسمیھ أوقاتًا صعبة تزامنًا مع التقدم الطبي والتطورات
الھائلة في نظامنا الغذائي وفي قواعد األمان في أماكن العمل، فإننا

نعیش في عصر قد ترى األجیال السابقة أننا مدللون فیھ. وال شك أن كثیًرا ممن ھم أكبر سنًا
ویعاصروننا اآلن سیوافقون على ذلك.

لذا، في حال وافقنا على أن بعض المخاوف جیدة وبعضھا اآلخر یمكن أن یكون ھداًما، فكیف لنا أن
نتعلم اجتیاز واستغالل ھذه المجموعة من المشاعر التي نقضي

معظم حیاتنا في تجنبھا؟ وكیف یمكننا أن نسبح مع التیار، أو نعید توجیھ طاقاتھ لنتجھ تقریبًا نحو
ما نحب أن نكون علیھ؟

لتحقیق ما سبق، یتوجب علینا أوًال أن نفھم مخاوفنا ونتعلم كیف یمكنھا مساعدتنا أو إعاقتنا.
الخوف من التغییر

یعد الخوف من التغییر تجربة تكاد تكون عالمیة ال تأبھ بالحدود المحلیة أو الثقافیة. ویمكن أن
تظھر بشكل عنیف للغایة مقابل ما قد نعتبره من منظور آخر

مضایقات ال تُذكر بدرجة كبیرة.



یعود ذلك، كما قد تكون توقعت بالفعل، إلى أوائل الحقبة التاریخیة. في الواقع، إن التغییرات
المفاجئة -سواء كانت بیئیة أو بشریة أو حتى بدنیة-لدیھا المقومات

لتكون النذیر السابق للعاصفة.
تكمن الخدعة في تحدید ما إذا كان ھذا التغییر أحد أسباب "الھالك"، أو ھو شيء یمكنھ في الواقع

االرتقاء بنا.
إن طبیعة الخوف ال تمنحنا متسعًا من الوقت للجلوس واالفتراض جدًال. في الواقع، غالبًا ما تكون

المخاوف مفیدة تحدیدًا بفضل ما تملكھ من طبیعة استجابیة.
وبقدر ذكائنا، نمیل نحن البشر إلى المبالغة في التحلیل. قد یكون ھذا بالضبط ھو السبب وراء ندرة

األذكیاء من حولنا الیوم (مجرد نظریة!).
من المالحظ أن الخوف من التغییر ھو قضیة یتعامل معھا القادة بكافة أنواعھم بشكل دائم - سواء

كان منافًسا جدیدًا في سوق العمل، أو معلومات استخباریة
عن خطر وشیك، أو تنفیذ نظام برمجي حدیث أو حتى شیئًا طبیعیًا ككسر روتین قدیم أو التخلص

من عادة فقدت فائدتھا منذ أمد. أضف إلى ما سبق تجربة أكثر
عصریة، تحدیدًا الالمباالة تجاه التغییر، وھي ردة فعل جدیدة نسبیًا صاحبت معدل التغییر

اللوغاریتمي لدینا في اآلونة األخیرة. ونستنتج مما سبق أن التغییر لم
یعد شیئًا یھددنا فحسب، بل ویثیر حنقنا كذلك.

الخوف من ارتكاب األخطاء
یعد الخوف من ارتكاب األخطاء ھو أیًضا خوف من التغییر. ویكمن االختالف في أنھ خوف من

التغییرات السلبیة التي تولدھا بنفسك. ویعد ھذا الخوف من ارتكاب
األخطاء، والذي یمكن أن یظھر أیًضا باعتباره خوفًا من الفشل، ھو الخوف الذي یندم علیھ غالبیتنا

بعد فوات األوان.
فیما یتعلق بكتابھما What I Wish I Knew at Eighteen، أجرى كل من دان وشریكھ في

تألیف الكتاب مارتي ویلسون لقاًء شخصیًا مع مئات األشخاص
لمعرفة النصیحة التي كان سیوجھھا ھؤالء ألنفسھم فى سن الثامنة عشرة إذا ما سنحت لھم

الفرصة بالعودة بالزمن إلى الوراء. ذكرت األغلبیة الساحقة أنھم
كانوا سیخوضون عددًا أكبر من المخاطر، ولن یقللوا من شأن أنفسھم، وسیتحلون بمزید من

الشجاعة. فكان الخوف من ارتكاب األخطاء ھو أشد ما ندم علیھ
ھؤالء.



ومن المفارقات، الخوف من ارتكاب األخطاء ھو في حد ذاتھ وسیلة دفاعیة في مواجھة الندم. ومع
ذلك، فإن ما سبق ھو النتیجة الحتمیة الناجمة عنھ. ومن الجدیر

بالذكر أن تجاھل مثل ھذا الخوف غالبًا ما یؤدي إلى الندم والتعرض للنقد الالذع في وسائل اإلعالم
االجتماعیة، لذا توجب عدم تجاھلھ كلیًا.

یتجلى ھذا الخوف في سلوكنا قبل، وأثناء، وبعد شراء األشیاء، وبیعھا أیًضا. إذ یتملك الخوف
بعض األشخاص بدرجة تصل بھم إلى أن مجرد التفكیر في زیارة

معرض سیارات كفیل بأن یجعلھم یتصببون عرقًا حیث یتخیلون أن الرجل المتأنق صاحب المعرض
قام بخداعھم في واقع األمر. وعلى الرغم من أنھم قد یشعرون

بالسعادة بعد الشراء، فإنھ یعود ظھور العرق من جدید بقدر الشعور بالتضارب بعد الشراء - ذلك
الشعور المزعج بالشك الذي نحملھ في أعماقنا كلما امتلكنا

الوقت الكافي للسماح بتفاقم الشكوك.
، تكمن قوة ھذا النوع من الخوف في قدرتھ على جلب سلوكیات سلبیة أخرى مثل وعلى كّلٍ

التھرب، والمماطلة، والتراخي.
الخوف من االختالف

یعد الخوف من االختالف من أسھل أنواع المخاوف التي یمكن استیعاب سببھا وذلك الرتباط أصولھ
ارتباًطا وثیقًا بغریزة البقاء الطبیعیة لدینا، إال أنھ قد یكون

الخوف الذي ألحق بنا أكبر قدر ممكن من الضرر على مر التاریخ - بدًءا من العنصریة إلى التمییز
على أساس الجنس، إلى جرائم الكراھیة التي عكرت صفو المساواة

بین األفراد من نفس الجنس، وحتى الحروب العقائدیة.
بالرغم من أنھ شيء یدعمھ المنطق السلیم، فإن الخوف من شيء مختلف ھو ما یسلب منا التنوع

أساًسا. وكما یتضح األمر، یعد التنوع أمًرا بالغ األھمیة بالنسبة
ألداء الفریق ومرونتھ، وخفة حركتھ، وإبداعھ، وحتى ذكائھ. وقد كشفت دراسة أجراھا معھد

ماساتشوستس للتكنولوجیا على الذكاء في المجموعات بأن االختالف
في المجموعة یرفع من معدل الذكاء الجماعي.

كجزء من ھذه الدراسة، تولى معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا مجموعة متجانسة من الرجال
وأجرى علیھم معدل اختبار ذكائھم الجماعي، ثم أضافوا سیدة

واحدة إلى المجموعة وأعادوا االختبار من جدید. وأوضحت النتائج ارتفاع معدل نتائج الذكاء
الجماعي للمجموعة في المرة الثانیة (بإمكاننا سماع تنھدات الفخر



ھاتفة "بالطبع ارتفعت!" من قرائنا المتحیزین للنساء). ولكن ما أثار الدھشة أكثر ھو أنھ بارتفاع
عدد النساء في المجموعة األولى استمرت معدالت الذكاء الجماعیة

في التزاید ھي األخرى (مفاجأة مدویة، ألیس كذلك سیداتي؟). في الواقع، استمرت معدالت الذكاء
الجماعیة في الصعود حتى انقلبت موازین التنوع للجھة

األخرى، وبمجرد نقص التنوع، تراجعت معدالت الذكاء كذلك.
ھنا یتضح أنھ لیست النساء ھن من یجعلن معدل الذكاء مرتفعًا، بل كان التنوع ھو من فعل، إذ

یمدنا بآراء إضافیة، وھو الشيء الذي یمنع حدوث العمى
الموقفي - وھو عبارة عن عدم القدرة على الرؤیة بوضوح بسبب امتالك معرفة كبیرة عن

موضوع محدد لدرجة أنك تفشل في رؤیة وسائل أخرى لحل المشكالت
التي تتعامل معھا یومیًا.

ھذا األمر من شأنھ أن یجعل استراتیجیات التعامل مع الخوف من االختالف ضرورة اجتماعیة
وثقافیة. وبعدم وجود خطة محددة إلعادة ھیكلة الخوف من

االختالف قد ال یرقى أداؤنا لمستوى قدراتنا، فضًال عن فقد فرص االبتكار والتفكیر المبدع فحسب،
بل وعلى سبیل المفارقة، قد ال ندرك نقطة عمیاء تنتھي بتكلفتنا

كل ما نملك.
الخوف من الخروج عن السیطرة

ربما یكون الخوف من الخروج عن السیطرة أمًرا أقل وضوًحا، إال أنھ ال یقل تدمیًرا عن غیره من
المخاوف. فھذا النوع دائًما ما یحط من شأننا إذ إننا نتحرك في

حدود منطقة الراحة والتي قد تكون بدورھا أصغر بكثیر مما نستحق.
ما یضیف إلى ال منطقیة ھذا النوع من الخوف ھو أن، وعلى الرغم مما تحاول كتب المساعدة

الذاتیة إخبارنا بھ حیال المسئولیة الشخصیة وتحمل العواقب،
الحقیقة تكمن في أن ھناك أشیاء قلیلة جدًا في حیاتنا یمكننا فعًال التحكم فیھا بشكل مطلق. وبالرغم

من أن ھذه الجملة كفیلة بجعل البعض یسترخون في
مقاعدھم، فربما تكون االستجابة البدیلة ھي اإلدراك، وبناًء على ھذه المعطیات ال یمنحنا القلق

حیال الخروج عن السیطرة أیة قوة إضافیة تجاه الموقف.
إذا كنا جزًءا من شبكة نفوذ معینة حیث ال یمكننا التحكم إال في جزء منھا، فإنھ من البدیھي التحكم

فیما نستطیع والتأھب واالستجابة لما ھو خارج عن سیطرتنا.



ال شك أن ما سبق یعد أمًرا تأكیدیًا ألولئك الذین كان الخوف سببًا في وھنھم، غیر أن التشكیك في
مدى عقالنیة الخوف یعد استراتیجیة ممتازة لسلب الخوف

قوتھ.
بناًء على كل ما سبق ذكره، كما تتوقع، فإن منظورنا عن الخوف ھو أنھ شيء جید في بدایة األمر

-قوة من الطبیعة إن أردت قول ذلك-وأنھ بدًال من الرغبة في
درئھ، أو محاربتھ فیما سینتھي بمعركة عبثیة، ینبغى علینا بدًال من ذلك احتضانھ واستخدامھ

لصالحنا.
تعلم أن تنظر إلى الخوف كأداة للتغییر اإلیجابي

إذا تقبلنا أن للخوف العدید من السلبیات، كیف لنا تغییر الوضع واستخدامھ كوسیلة إلحداث تغییر
إیجابي بغیة الوصول إلى التغییر السلوكي المرغوب فیھ؟ كیف

یمكننا أن نولد خوفًا معاكًسا، خوفًا یرتبط بعدم التغییر؟
كما ورد في الفصل 2، یؤكد تید ستیر وكیلي وماك جوینجال وآخرون من علماء النفس أنھ

وبخالف االعتقاد الشائع، ال تعد كافة الضغوط (والتي تكون في
جوھرھا خوفًا من العواقب) سیئة بالضرورة. كما أوضحوا أنھ یمكن تسخیر الخبرات المتعلقة

بالضغوط لتعزیز االستجابات التكیفیة، وأنھ یمكن تدریب األفراد
على التفكیر في بروز الضغط كوسیلة لتحقیق أكبر قدر ممكن من األداء.

خالصة القول، إن إعادة ھیكلة الخوف الستخدامھ كأداة لصالحنا قد ال تزیل معوقات األداء وحسب،
بل بوسعھا أیًضا أن تعمل على زیادتھ.

یعاني الخوف (وصدیقھ الحمیم، القلق) من بعض العالقات العامة السیئة، وھو حقًا بحاجة إلى
بعض التسویق الجدید. فنحن جمیعًا بحاجة إلى تذكیر بعضنا

بعًضا بأن الخوف في بعض األحیان كان جیدًا ھو اآلخر، كما أنھ، وبال شك، كان من الركائز
األساسیة في خزینة التغییر االجتماعي. فقد صورت حمالت التوعیة

ضد مرض اإلیدز حاصدي األرواح وھم یدحرجون الضحایا أرًضا كقواریر لعبة البولینج في
محاولة لتحویل الخوف من أحد أوجھ النشاطات إلى نشاط آخر

معاكس، كما تداول نشطاء التحصین، ومكافحة التحصین الضربات فیما بینھم في حرب الخوف، إذ
یحاول كل منھم جاھدًا استمالة كفة المناقشة لصالحھ.

یسرد لنا روري سوذرالند، نائب رئیس مجموعة أوجیلفي في المملكة المتحدة، قصة أتاتورك
الشھیرة، وھو قائد عسكري في اإلمبراطوریة العثمانیة ثم أصبح الرئیس



األول لتركیا، وھو الذي أضاف كربوھیدرات إضافیة إلى الخلیط -وفي ھذه الحالة كانت البطاطس-
في محاولة منھ لتحقیق التوازن في إمداد المواد الغذائیة،

فانعكس الخوف من تناول البطاطس إلى الخوف من عدم تناولھا. وفي الحقیقة، وبمجرد إصدار
مرسوم یفید بأن ھذا الخضار "الملكي" غیر مسموح بتناولھ لعامة

الشعب، تأكد أتاتورك أنھ لم یقلب موازین الخوف فحسب، بل إنھ زرع الرغبة في تناولھا كذلك.
بدًال من النظر إلى الخوف من جانب واحد، توضح تلك األمثلة أنھ من خالل السعي وراء ھزیمة

الخوف، أو تحجیمھ والذي كان یحد من قدراتنا، اكتشف
األشخاص أن االستراتیجیة األفضل، أو األكثر إقناًعا ھي زیادة الخوف على الطرف اآلخر من

المعادلة.
تحدید الخوف واحتواؤه

یعد تحدید الخوف بوضوح، واحتواؤه من أكثر االستراتیجیات الناجعة في التعامل مع الخوف.
قبل أن نستخدم الخوف كوقود لألداء، یجب علینا أوًال أن نعي جیدًا كیف نستجیب لھ، وما ھو نطاق

التأثیر علیھ.
بادئ ذي بدء، نحن بحاجة إلى استیعاب ما إذا كان الخوف واقعًا، أم ال. فال مغزى من عكس الخوف

إذا كان دقیقًا بنسبة 99%، وإذا كان ینقذنا من براثن كارثة
ما (سواء كانت مادیة، أو مالیة، أو بخالف ذلك). لكن، بغض النظر عما إذا كان ما نخشاه في

العاقبة واقعیًا أم ال، فإننا بحاجة أوًال إلى فھم ما إذا كان الشيء
الذي نخشاه ھو ما نخشاه حقًا (تمھل قلیًال، فاألمر لیس غامًضا كما یبدو).

في الغالب، عندما نستشیر القادة والمنظمات یفاجئنا اكتشاف أنھ بمجرد التنقیب أسفل ظاھر
المشكلة، أو القضیة التي طرحناھا بالفعل، نالحظ أن القضیة

المتصورة لم تكن ھي حقًا المشكلة على اإلطالق. وإلیك مثاًال على ذلك.
أثناء مساعدة فریق القیادة بأحد البنوك الدولیة على وضع استراتیجیات لمواءمة األھداف

الشخصیة، والمؤسسیة، وضعنا بعض اإلرشادات مع جورج (لم نذكر
اسمھ الحقیقي احتراًما لخصوصیتھ).

لقد أشار جورج إلى أن ھدفھ األساسي ھو اللحاق بابنھ بعد انتھاء الیوم الدراسي. فلعبنا لعبة مع
جورج، وأطلقنا علیھا "تصرف كأنك في الرابعة من عمرك"،

حیث أعقبنا كل سبب ساقھ جورج دعًما لھدفھ بسؤال "لماذا؟" (تماًما كما یفعل أي طفل في الرابعة
من عمره، ومن ھنا جاءت التسمیة). وبعد مرور خمس

ً



دقائق من االستجواب الصبیاني، قال جورج: "كفى! ال أرید إحضاره من المدرسة. ألكون صادقًا، لم
أتخیل قط ما ھو أسوأ. فكل ما أردتھ ھو قضاء بعض الوقت

برفقة ابني، والحدیث بشأن ما أجده مھًما في الحیاة". وھذا تماًما ھو الحال معنا جمیعًا: فاألمر
الذي نراه لیس دائًما ھو ما نواجھھ في الحقیقة.

وعلى النحو ذاتھ، لم یكن الخوف الذي نراه دائًما ھو الخوف الحقیقي، فقد یكون الخوف من التغییر
ھو في جوھره الخوف من فقدان عالقة عزیزة، أو حتى أمر

طبیعي كفقد موقع جید إلیقاف السیارة، أو مغادرة نادل المقھى الذي یجعل صباحاتنا محتملة.
والمغزى من كل ذلك ھو تحدید الخوف، واحتواؤه، ومعرفة

مؤشراتھ، وتأثیره حتى نتمكن من تحویلھ لصالحنا.
غرس الخوف المناسب

من الواضح أن بعض المخاوف حقیقیة. فإذا اكتشفت، على سبیل المثال، أن المكالمات التھدیدیة
التي كانت تصلك كانت قادمة من داخل منزلك، فھذا بالقطع

سیؤدي إلى استجابة واحدة فحسب. وبالمثل، ال تعد األشیاء مثل ألم الصدر، وفقد األطفال، وما
شابھ ذلك بمثابة ممارسات لفرض السیطرة على الخوف. فال بد

من التعامل مع بعض المخاوف استنادًا إلى وقائعھا الموضوعیة.
كما ذكرنا آنفًا، كیف لنا استغالل الحافز السلبي؟ وكیف نستطیع تجنید الخوف لصالحنا؟ ومن أین

نبدأ؟
في الواقع، یتعلق األمر بكیفیة غرس الخوف الذي یتناسب مع طبیعة الخوف، وشدتھ على حد

سواء. فال جدوى من إخافة نفسك من دون داع (ما لم یصادف
ذلك رغبتك في المرور بتلك المواقف).

في الغالب، قد یتضمن ذلك أحداثًا تشبھ في بساطتھا تعداد االحتماالت السلبیة لعدم اتخاذ إجراء.
فعلى سبیل المثال، عند اتخاذ قرار بشأن الشروع في عمل

جدید، یمكن أن یكون ھذا األمر مدفوًعا بالمخاوف المحفزة على غرار فكرة أن یكون لدیك مدیر
لبقیة حیاتك، وأال تستقل مادیًا قط، أو أن یسبقك أحدھم في طرح

فكرتك الخاصة في ساحة سوق العمل، وتفقد اعتبارك أمام أصدقائك من مبادري األعمال. واستنادًا
إلى نوع شخصیتك، ربما یكون أي مما سبق ھو الدافع الذي

تحتاجھ التخاذ إجراء.



فضًال عن إدارة األعمال، وتألیف الكتب، ننفق أیًضا قدًرا كبیًرا من وقتنا في السفر حول العالم
والتحدث إلى الشركات، والمؤسسات، واألقسام الحكومیة،

والنشطاء الذین یحاولون دفع التغییر االجتماعي واالقتصادي، فضًال عن مبادري األعمال الذین
ینتظرون فرصة العمل المناسبة.

بوصفھا واحدة من القیادات النسائیة القلیلة في عالم Mad Men، تتوق كیران دائًما إلى األفكار
المتعلقة بالتفاعل مع الطبیعة البشریة، وتطویر األنظمة

الحدسیة. كما یتبع دان أسلوب "دعونا ال نخدع أنفسنا"، وھو األسلوب ذاتھ الذي جعلھ صادقًا إلى
الحد الذي دفع المدیرین التنفیذیین، والمدیرین، ومجالس

اإلدارة لالعتماد على صراحتھ، وبصیرتھ.
بید أن األمر لم یكن دائًما على ھذا النحو، ففي غضون السنوات األولى من انضمام دان إلینا في

العمل، كان دان مقدًما سیئًا للغایة. وعلى الرغم من أنھ سینكر
ذلك، فإنھ كان یكتفي بحضور االجتماعات والحكم على الجمیع في صمت. وبالرغم من ذلك، فقد

أیقن أیًضا أن الجزء األساسي من دوره كقائد یكمن في مخاطبة
فریقھ، وقادة المنظمة التي یعمل لحسابھا. إذًا، فعل دان الشيء الوحید الذي قد یفعلھ أي مقدم

سیئ: أمضى ثالث سنوات یجوب الوالیات المتحدة، والمملكة
المتحدة، وأسترالیا، وآسیا، وأوروبا بصفتھ ممثًال كومیدیًا مسرحیًا.

رغم أن ذلك تحدیدًا ال یبدو منطقیًا، فقد كان منطق دان ھو أنھ في حال تمكن من التعامل مع جمھور
عدائي، سیصبح حینھا حشد الشركات األخرى أمًرا یسیًرا،

ویسھل علیھ التعامل معھ نسبیًا، ال سیما إذا كان خبیًرا في الموضوع محل النقاش. وبعبارة أخرى،
من خالل تبني خوف أكبر من الخوف الذي كان یعوق النجاح،

سوف یتضاءل كالھما بدرجة كبیرة.
بعد ذكر ما سبق، یكمن السبب األولي في إدارة الخوف بجرعات مناسبة في حمایة أنفسنا من

الشلل الناجم عن الخوف. كما تكمن مشكلة الخوف األساسیة في أنھ
قد یؤدي إلى الخمول. وبعبارة أخرى، فإننا نُغرم بالخوف لدرجة تتسبب في عجزنا.

في الغالب، نرى ھذا السلوك عندما تحاول الجمعیات الخیریة، وإعالنات الخدمة العامة جمع المال
وإثارة الوعي بالقضایا المخیفة في جوھرھا، وبحكم طبیعتھا،

ومنھا على سبیل المثال االختطاف، واالغتصاب، واألمراض الفتاكة، والحروب، وما شابھ ذلك.
ویمكن أن تكون تلك األسباب مخیفة بدرجة ھائلة تحول تماًما دون



تفاعلنا مع الرسالة.
عادة ما تستخدم ھذه األنواع من التحركات "أسالیب الترویع" في تواصلھا كسبیل النتزاع

التعاطف، وزیادة نفوذھا، وذلك بغیة تحقیق ھدف الحملة وإتمام
"صفقة البیع". إال أن الخوف الناجم عن مثل ھذه األسالیب كفیل بجعل األشخاص یتوقفون ببساطة.

وإذا غمرنا شعور بأن إحدى القضایا أكبر من شخص ما
بكثیر، وكافیة لتخلف تأثیًرا علیھ، ونشعر بأننا "ال نملك القیام بأي شيء"، فھذا ھو ما نفعلھ

تحدیدًا... ال شيء.
إحدى الطرق التي یتجلى بھا الشلل الناجم عن الخوف ھي میلنا إلى إضفاء الطابع الكارثي على

النتائج المحتملة، وھو ذلك السلوك الذي یظھر بوضوح عندما
یساعد علماء النفس مرضاھم في التعامل مع التوتر واالكتئاب. وبعبارة أخرى، نحن نبحث عن

احتمالیة حدوث أسوأ العواقب الناتجة عن شيء ما، بغض النظر
عن المدة التي ربما تكون فیھا احتماالت النتائج في نھایة المطاف.

وقد تجلى ھذا المیل البشري بطبیعتھ ببراعة في الحملة اإلعالنیة للدكتور بیبر. ومن األمثلة
الشھیرة على ذلك ھو ظھور جیسي إیسینبیرج (بطل فیلم Network The Social) باعتباره شابًا
صغیر السن یتجول حول متجر صغیر. فیرى زجاجات الدكتور بیبر في الثالجة الزجاجیة ویفكر في

نفسھ، "ما أسوأ ما قد یحدث؟"، وھو
سؤال على وشك أن یعرف إجابتھ. بینما كان یفتح الباب ألخذ زجاجة صودا سقطت فوقھ محتویات

الثالجة بأكملھا، وشلت حركتھ. تم استدعاء خدمات
الطوارئ، وإلطالق سراحھ، كان علیھم أن یقطعوا سروالھ (یمكنك فقط أن تتخیل مدى الحرج الذي

یتعرض لھ الشاب). بعد ذلك، حملھ طاقم الطوارئ من
المخزن وھو من دون سروال أو مالبس داخلیة، لإللقاء بھ في الشارع حیث تمر الفتیات في سن

المراھقة وتسخرن منھ، فضًال عن تجمع حشد من الناس، باإلضافة
إلى صفوف المصورین حیث تُبث قصتھ إلى العالم بواسطة طائرة ھلیكوبتر إخباریة مع التسمیة

التوضیحیة للخبر بعنوان "الفتى العاري".
یعد ھذا اإلعالن واحدًا من سلسلة إعالنات الدكتور بیبر والمصممة لتشیر إلى مدى سخافة القلق

حیال تجربة شيء جدید، مثل علبة صودا دكتور بیبر. ففي نھایة
األمر، لم تكن ھذه بالمخاطرة الضخمة. فھي لم تكن سوى علبة صودا! إن لم تعجبك، فأنت لست

مضطًرا لتناولھا، ومن یعرف فقد تنال إعجابك! ما یوضحھ



المثال السابق ھو نزعتنا الداخلیة الراسخة لتوقع األسوأ، حتى إلى ذلك الحد الذي نبتدع فیھ
االحتماالت.

أعد موازنة الخوف
ربما یعد ذلك أكثر العوامل المھمة في ھذا الفصل. فنحن لسنا بصدد المطالبة بتجاھل مخاوفنا، أو

الزج بأنفسنا في ھذه المخاوف باعتبارھا جزًءا من األزمة الشدیدة
في منتصف العمر، أو القول بأن ھذه المخاوف كافة غیر منطقیة، أو خیالیة. فما نسوقھ ھو أن تلك

المخاوف قد تفید في إحداث التغییر وتحویل السلوك ویعتمد
ذلك على تحویل توازن معادلة الخوف من جانب إلى الجانب اآلخر.

على سبیل المثال، إذا شعرت بالخوف من الذھاب لممارسة ریاضة العدو ألن خصرك یبدو ممتلئًا
قلیًال (بعد تناول الكثیر من اآلیس كریم)، وھنالك احتمال أن

یسخر الناس منك قائلین: "الرجل السمین ذو الحلة الریاضیة الضیقة"، فھذا ھو جانب واحد
للخوف. لكن في حالة اقتحام رجل مجنون یحمل منشاًرا لمنزلك،

فحینھا لن تھرول فحسب، بل ستقفز الحواجز، وتجرب القفز العالي، والوثب الطویل، وتعدو بكل ما
أوتیت من سرعة، وكل ذلك أثناء االتصال بخدمة الطوارئ.

(وفي حال اختار أي شخص انتقادك في ھذه المرحلة، فلن تتردد في استخدامھ كعائق لعرقلة حركة
المجنون ذي المنشار).

في المرة التالیة، التي تشعر فیھا بالتردد، وتأمل لو كنت التقطت مضاد التعرق القوي، توقف عن
النظر للخوف باعتباره عائقًا في وجھ النجاح، ولكن باعتباره أحد

أكثر المحفزات التي نھملھا نحن القادة، وال نستغلھا لتحقیق النجاح. ثم ابدأ بإعادة ھیكلة خوفك.
تكمن الخدعة في رؤیة الخوف -متى كان ذلك مناسبًا-بوصفھ

أداة مفیدة، ولیس شیئًا نتجنبھ.
تطبیق "اعكس الخوف"

عند تطبیق "اعكس الخوف"، تذكر التالي:
1 استخدم الخوف لبلوغ النتائج اإلیجابیة.

2 حدد المخاوف لتصبح واقعیة، ولیست محض خیال جامح.

3 اغرس المخاوف المناسبة حول السلوكیات التي بحاجة إلى التغییر.
4 تجنب تھویل األمور، واإلصابة بالشلل بسبب الخوف.

5 استغل الخوف دائًما للعمل، ولیس للتقاعس عن العمل.



6 أعد موازنة مخاوفك حتى تنطوي حالتك المرغوب فیھا على خوف أقل من موقفك الحالي.



الفصل 8

اربطھ بشيء معروف
ثمة أشیاء معروفة، وأشیاء مجھولة، وفیما

بینھا تقع أبواب اإلدراك.
ألدوس ھكسلي

أي والد حاول تنمیة حاسة التذوق لطفلھ قد استكشف على األرجح، ودون علمھ، استراتیجیات
حول إدارة التغییر أكثر من مدیر تنمیة بشریة بمؤسسة عالمیة.

فلیس ثمة طریقة لطیفة للتعبیر عن ذلك: التغییر. ببساطة. مكروه. وعندما یشتمل التغییر على ما
ھو جدید أو مجھول یكون صعبًا كذلك، وبكل ما في الكلمة

من معنى.
إن ما خلفتھ فطرتنا المتطورة للبقاء -أو ما یلقبھ سیث جودن بجزء ال"عظاءة" في المخ-یمیل إلى

استعراض العضالت متى بدا في األفق شيء جدید، أو عندما نشعر
بأننا مقیدون للغایة فنقرر سلوك طریق غیر مألوف حتى اآلن (وإشارتھ: تقلص عضالت المعدة

للشعور بالتوتر). ومع ذلك، فإن خوفنا من الجدید أو المجھول لھ أثر
إیجابي أیًضا على حیاتنا. ففي النھایة، ھو موجود لسبب ما.

فعند عودتك لمنزلك لترى الباب األمامي مفتوًحا جزئیًا، والقفل معلقًا بمسمار واحد، یعد ھذا
مجھوًال یشیر إلى خطر في صورة معتٍد - أو قد یشیر إلى أن جاًرا رأى

حریقًا بالمنزل خالل النافذة، فكسر القفل وأطفأ الحریق قبل خروجھ عن السیطرة. فما قد یكون
انطباعك األول؟ إذا كنت مثل معظمنا، فأنت مبرمج على فحص

البیئة بحثًا عن خطر على نحو أكثر دقة من الفحص بحثًا عن فرصة.
ولكن عندما ینحرف الخوف من المجھول لیصل إلى عوالم رھاب الغرباء، والتعصب، بل وببساطة

التمسك بأسر الضحالة والتقلیدیة، فھذا ال یعوقنا على المستوى
الفردي فحسب بل على المستوى المجتمعي أیًضا.

لوال التغییر -ومن دون تقبل المخاطر المصاحبة ألي تقدم-ألصبحت اإلنسانیة كتلة بائسة للغایة:
معتلة صحیًا، تعیش حیاة عنیفة ال یتوفر بھا سوى الحد األدنى

من االحتیاجات األساسیة ثم الوفاة في الثالثینیات من العمر بفم خاٍل من األسنان. وال یعني ھذا أن
كل التغییر جید، ولكن في المتوسط، لقد كانت سعة اإلنسانیة



لتقبل المجھول عامًال أساسیًا لتفوقنا.
الخوف من المجھول ھو خبرة عالمیة تقریبًا، ولكن من خالل التغلب على ھذا الخوف نستطیع

تحقیق ما نریده حقًا في الحیاة. وفي الواقع، إن عملیة التقدم في السن
على نحو متواصل ھي رحلة صارمة نحو المجھول في حد ذاتھا، وذلك رغم مقابلة بعض

األشخاص المفیدین في الطریق أحیانًا إذ "مروا بالموقف ذاتھ" أو "فعلوا ھذا
األمر" من قبلنا.

الحقیقة ھي أن الخوف من المجھول ال یختفي أبدًا وإنما یمكن مواجھتھ وإعادة توجیھ قوتھ. فیجب
قھر الخوف من الصفحة البیضاء في السعي نحو اإلبداع،

وقمع الخوف من الخطر الرابض في عقل كل مستكشف باستمرار، ویجب على كل مبادر أعمال أو
صاحب مشروع مستقل خاص أن یكون على األھبة ألخذ

الخطوة األولى نحو المجھول لتحقیق رؤیتھ. فلیس ھناك سبیل غیر ذلك.
ما نمیل لفعلھ، في محاولة منطقیة للغایة منا لتقلیل المخاطر والتأكد من أننا لسنا طائشین كلیًا، ھو

البحث سعیًا لتقلیل نسبة حدوث المجھول أو الحد من
نطاقھ. وفي الواقع، یعد إجراء بعض البحث فكرة صائبة للغایة. ومع ذلك، مشكلة ھذه الخطة ھي

أنھا ینتھي بھا المطاف بالوصول إلى ھذا السلوك المعروف
ب"استعد ... صّوب ... صّوب ... صّوب ...". بمعنى آخر، إننا نصبح مھووسین بتقلیل المخاطر

لدرجة أننا ال نخطو خطوة واحدة إلى األمام مطلقًا (وعلى الرغم من أن
ھذا یقلل حدوث المخاطر إلى الصفر، فإن تلك االستراتیجیة لیست مفیدة بالمرة).

إن معظم كتب إدارة األعمال ستنصحك بأن النھج األكثر مالءمة ربما یكون : "استعد ... اضرب ...
صّوب". بید أن ھذا یسھل قولھ ولكن یصعب تنفیذه، وال

یتعامل مع المشكلة التي تعوقنا عن الضغط على الزناد في المقام األول.
إذًا ما الذي یحرك ھذا الخوف من المجھول، وكیف نواجھھ، واألھم من ذلك ھو كیف نجعلھ یعمل

لصالحنا؟
األلفة مألوفة للغایة

تغمرنا األلفة بنوع من الدفء یھدئ بالنا ویشعرنا براحة أكبر في المواقف الجدیدة. ولكن المثیر
للسخریة ھو أن المألوف لیس أكثر أمنًا أو نفعًا بالضرورة. ویمكن أن

یشھد على ذلك أي شخص شھد طفولة غیر مثالیة. ولكن بینما األلفة لیست أكثر أمنًا، إال أنھا یمكن
أن تعمل كمھدئ، وتجعل المرء أكثر راحة واطمئنانًا بشكل



غریب حتى وإن كان األمر مزعًجا بشكل ال یطاق.
إن كل من سافر حول العالم سیعرف ذلك الشعور الغریب الذي ینتابك عندما تتعرف على لكنتك في

بلد أجنبي. فاألشخاص الذین قد ال تلقي لھم باًال في الظروف
العادیة، یصبحون أشبھ بالیابسة وسط محیط ال متناٍه من عدم األلفة. فتشعر بأمان على الفور،

وتثق في ھؤالء الغرباء تماًما لدرجة ال تفعلھا في بلدك قط، ثم
تخبر نفسك أكبر كذبة :"ال بد أن أبقى على اتصال بھم!".

بید أن ھذه الغرابة النفسیة یمكن أن تكون أداة ھائلة لتحفیز نفسك، وتحفیز فریقك أو من ترید أن
یكون لك تأثیر علیھ. فإنھا تمكنك من تغییر سلوكك لیس

فقط بطریقة فعالة، بل بحماس أیًضا.
وھذا أیًضا أحد األسباب التي تجعل التمارین الذھنیة والتأمل الموجھ مفیدین للغایة. فكلما ازدادت

واقعیة ھذه التمارین، وحیویتھا، باتت التجربة الفعلیة أكثر
ألفة عند القیام بھا.

إنھ جزء من السبب في أن التمرین، ولیس فقط الحفظ، مھم في التعلیم والفنون االبتكاریة. فحال
معظم الخبرات التعلیمیة، یطور الحفظ فھم المادة على

المستوى الذھني. أما التمرین، فإنھ یدرج التدریب في الذاكرة الخلویة. ولذلك ال یتدرب الممثلون،
والموسیقیون، والكومیدیون، وغیرھم من المؤدین لیصبحوا آلیین

في أدائھم، بل لیبدو أداؤھم طبیعیًا، وغریزیًا، وامتدادًا لھویتھم إلى حد ما.
إذًا، من االستراتیجیات األساسیة لبناء األلفة مع المجھول التمرین حتى یصبح المجھول مألوفًا.

وھذا ینطبق بالقدر ذاتھ على عالم الشركات عند الشروع في أعمال
جدیدة أو تنمیة مھارات عملیة مھمة، مثلما ینطبق على تعلیم الصغار وتنمیة ھوایات جدیدة مثمرة

بأنفسنا. وبذلك، ما یدور حولھ ذلك ھو جعل التغییر أقل
شبًھا بالتغییر.

وإحدى أكثر االستراتیجیات تأثیًرا یمكن للقادة ومندوبي المبیعات استخدامھا لتثبیت التغییر
-لمساعدة عائلتھم، فریقھم، مجتمعھم وحتى أنفسھم لتبني سلوك

إیجابي جدید-ھي صیاغة السلوك في ھیئة لیست جدیدة على اإلطالق. بمعنى آخر، ربطھم
بالمعروف.

إذًا كیف السبیل إلى ھذه الخدعة النفسیة؟



من أھم نجاحات "حركة المساواة في الزواج" كان في الواقع اسم الحركة. فكان من الممكن
تسمیتھا "حركة المساواة في الزواج" أو "قانون زواج أفراد

ال(إل.جي.بي.تي)" أو أي اسم آخر، ورغم أن ھذه األسماء كانت ستظل قانونیة بنفس القدر، فإنھ
سیكون من الصعب حشد دعم الجماھیر بھذه األسماء.

بغض النظر عن الصف الذي كنت تتخذه قبل طرح فكرة "حركة المساواة في الزواج"، أنت تعلم
بالتحدید ماھیة الزواج ونأمل في أنك على درایة جیدة بأھمیة

المساواة. وھذه المعرفة كانت حاسمة لتولید الدعم واسع االنتشار الذي تمتعت بھ "حركة مساواة
الزواج"، حتى من قطاعات مفاجئة من المجتمع. ورأى المحافظون

المتدینون أیًضا قوة لعبة اللغة في المباراة ومارسوا الضغط بشدة لتغییر اسم أیة تشریعات مقترحة
قبل طرحھا للمناقشة.

باستخدام بعض أسالیب وأیقونات حركات الحقوق المدنیة في الستینیات والسبعینیات، استطاع
الناشطون ربط فكرة مساواة الزواج بفكرة المساواة العرقیة.

وبعبارة أخرى، أوضحوا أن ھذا لیس باألمر الجدید وإنما ھو امتداد لنقاش انتھى نھایة إیجابیة.
ولم یتجلَّ ذلك مثلما تجلى في سیاسة مجلس الشیوخ باألریزونا بالسماح بالتمییز في الخدمات

كحریة دینیة. أكدت ھذه السیاسة أنھ من حق صاحب الملكیة أن
یرفض خدمة شخص یظن أنھ یقوم بأفعال معینة، إذا كان على دین یحرم ھذه األفعال.

أسرع النقاد من جمیع أنحاء الدولة، ومن حول العالم، في اإلشارة إلى أنھ تمت مناقشة حجة
التفرقة بالفعل، وأنھ بدًال من كونھا سیاسة لدعم الحریة، فإنھا

ترفض الحریات األساسیة لمن مارسوا التمییز ضدھم.
تعد ھذه القدرة على ربط المجھول أو على األقل ما یساء فھمھ بمعتقدات أو ممارسات مقبولة على

نطاق واسع بالفعل، من أھم أدوات اإلقناع المتاحة للقادة، أو
لمندوب مبیعات، أو حتى لمحاٍم.

ھذه بالطبع لیست بمھارة جدیدة. فقدماء الصینیین، والیونانیین، والھنود، والفرس استخدموا
جمیعًا المنطق التسلسلي منذ آالف السنین. وفي كل مرحلة من

حجتھم، سیجذبونك للموافقة على المنطق المتأصل بھ قبل أن یصدموك باستنتاج یواجھ معتقداتك
السابقة.

یصبح مندوب المبیعات موھوبًا ببراعة في حجتھ عند عرض منتجات أو خدمات عن طریق خلق
األلفة وتقلیل المخاطر المتصورة، من خالل التوضیح بأن المنتج یتفق



تماًما مع ما یعتقدون بصحتھ.
مثال بسیط على ھذا:

1 ھذا طراز جدید لسیارة.

2 ولكنھا من تصمیم المصمم ذاتھ والشركة نفسھا صاحبة أكثر سیارة أحببتھا في الماضي.

3 وبذلك تقل مخاطر شراء ھذه السیارة بشكل كبیر.

اآلن ھذه لیست محاولة بیع لبقة (أرجو أال تستخدم عبارة "بذلك تقل المخاطر بشكل كبیر" إذا
أردت البیع)، ولكن من الواضح أن ھذا المنطق سلیم، فقد تم ربط

المجھول -الطراز الجدید-بالمعلوم وھو المصمم والمصنع الجدیران بالثقة.
یوضح ھذا أن الخوف من المجھول، الذي ھو أساس كل المخاوف حقًا (إن "أدلة زائفة تبدو

حقیقیة" الذي تختصره كلمة الخوف باللغة اإلنجلیزیة، إذ یشیر كل
حرف من حروفھا األربعة إلى كلمة من تلك الكلمات، ھو مفید ھنا، بید أننا نقترح بشدة أن كلمة

"خیالیة" ھي الكلمة المناسبة ھنا ولیست "زائفة") یمكن تخفیف

وطأتھ، بل وطرده من خالل جعل أي شيء جدید، أو مختلف، أو غیر متوقع یبدو بدرجة أقل.
شيء مثل التشبیھ

یعد التشبیھ من األدوات األولیة التي یمارسھا عالم اإلعالنات علینا سعیًا لتقدیم منتجات جدیدة.
وعندما یتسق التشبیھ مع ھویتنا وقیمنا یصبح مزیًجا معسوًال

تصعب مقاومتھ.
یجب على كل مندوب مبیعات أن یجید أسالیب التشبیھ واالستعارة لخلق حلقة وصل بین الموقف

الحالي لعمیلھ المحتمل وصفقة البیع. في بعض األحیان، لیس
بالضرورة أن یكون التشبیھ مكتوبًا، أو منطوقًا؛ إذ یمكن التعبیر بشكل مادي. على سبیل المثال،

أثناء عرض دولي للسیارات، قررت "فولكس فاجن" أن تحجز
مكان عرض ماركة "بورش" في السنوات الماضیة. الرسالة كانت واضحة: "لدینا الھندسة

األلمانیة تماًما مثل بورش... ولكن الفرق أنك یمكنك اقتناءھا!".
على سبیل المثال، ماذا یخطر على بالك عند قراءة "كوكو بوبس یشبھ تماًما..."؟ إذا كنت من

موالید السبعینیات أو الثمانینیات، فستكمل العبارة على الفور في
رأسك "... حلیبًا مخفوقًا بالشیكوالتة، ولكنھ مقرمش". على مدار العقود، اعتمد مسوقو اإلعالنات

على أسالیب التشبیھ لیجعلوا الخطوط الجدیدة من المنتجات
تبدو أقل خطورة.



في الواقع، یستخدم اآلباء، واألصدقاء، وزمالء العمل، تقریبًا كلنا، أسلوب التشبیھ لجذب الناس
لتجربة الجدید ولجعل الخبرة غیر المجربة أقل من كونھا

تحدیًا: "إنھ مثل ركوب العجل … أو الوقوع من جذع شجرة … أو مثل تعلم المشي". نحن نستخدم
التشبیھ كوسیلة لربط ما ھو جدید وأحیانًا یحمل تھدیدًا

بالماضي وبالمعلوم.
نستخدم ھذا النوع من التشبیھ في جمیع مراحل التعلیم. فحرف األبجدیة اإلنجلیزیة d یشبھ حرف

b ولكن بالعكس. مثال آخر، حرف b یشبھ عصا وكرة،

والطرح في الحساب ھو جمع معكوس، والھجاء ھو نطق الكلمة ببطء.
تجعل ھذه الروابط األمر سھًال على عقولنا بأن تربط المعلومات وتجعل األمور بارزة. واألھم أنھا

تجعل االنفصال عما فھمناه بالفعل یبدو أكثر سھولة وقابلیة
للتحقیق.

قال أورسون سكوت كارد في مقولتھ الساخرة الشھیرة: "االستعارة لدیھا القدرة على ربط أكبر كم
من الحقیقة في مساحة أقل". وقد أحسن القول، فالمھم ھو

شعورنا بصحة الشيء ولیس علمنا بصحتھ فقط. وفي ھذا تتفوق االستعارة على قوائم دقیقة من
وقائع، وأرقام، وبراھین، وشھادات. فھي تجعل المعرفة قابلة

للنقل والتحویل في الوقت ذاتھ.
السر في قوة االستعارة والتشبیھ ھو أنھما ینقالن الحقیقة من العالم المعنوي إلى عالمنا المادي،

وإلى نقطنا المرجعیة وفي النھایة إلى ھویتنا.
یعتبر ھذا أمًرا حاسًما عند تصمیم استعارة خاصة بك. فلیست ھناك غایة من إخبار شخص على

خط إنتاج بأن جرد المخزون یشبھ الریاضیات المتقدمة... إال إذا
كان ھذا الشخص خبیًرا في الریاضیات. فھذا یجعل األمر أكثر سوًءا! لذلك عند تقدیم أسالیب عمل

جدیدة، حاول ربطھا بنظم تم استخدامھا من قبل، أو بریاضة
یتابعھا الموظفون، أو التعلیم المشترك بینھم. فعند قیادة تغییر سلوكي على المستوى الثقافي، یجب

أن توضح كیف أنھ یعكس شیئًا تم عملھ سابقًا أو یتسق مع
شيء آخر معروف بقیمتھ - شيء بسیط، وفي متناول الید.

اربطھ بالماضي
إحدى االستراتیجیات المھمة للربط بالمألوف ھي إدراك أھمیة سابقة تاریخیة. ومن المثیر

لالھتمام، كان ھناك تحول ثقافي حول ھذا المبدأ في عالم األعمال التجاریة



في اآلونة األخیرة. ففي حین أن الشركة ذات توصیف: "تأسست في عام 1873"، ربما كانت
تقترن بالثقة، واالستقرار من قبل، إال أن ھذا التوصیف أصبح یشیر في

العصور الحدیثة إلى احتمالیة أن تكون تلك المنظمة راكدة، أو عفا علیھا الزمن.
ومع ذلك، حتى في العصر الحدیث ما زلنا نشعر بالحنین إلى الماضي، كل ما في األمر أن الماضي

الذي نفتقده أحدث قلیًال، وأقرب إلى المنزل، ویغلب علیھ الطابع
الشخصي بدرجة أكبر. فیمكن سماع جیل األلفیة وھم یتوقون إلى مجيء عام 2005: "إنھا سنة

رائعة. یمر الوقت سریعًا!".
تلك ھي قوة االتصال بماضینا، إذ یمكن أن یكون بناء تاریخ زائف تماًما مقنعًا للغایة.

تشاورنا ذات مرة في إعادة طرح أحد المشروبات الغازیة التي تدعى كیركس في أسترالیا. في
السبعینیات، كان یمكن توصیل كمیات كبیرة من المشروبات الغازیة إلى

منزلك بالطریقة ذاتھا التي یتم بھا تسلیم الحلیب. ورغم توقف تلك الممارسة منذ زمن بعید (وھو
األمر الذي نفترض أنھ لقي استحسانًا ھائًال من أطباء األسنان)،

فإنھا بقیت محفورة بقوة في ذاكرة السیاق الثقافي لدولة أسترالیا.
أثیرت مسألة إعادة الطرح في الوقت الذي كانت العالمة التجاریة كیركس قد تركت بصمة في والیة

واحدة في أسترالیا، أما الوالیات األخرى فكانت تعرف عالمات
تجاریة أخرى.

عندما ُطلب منا إعادة إطالق ھذا المنتج، أخبرونا باستھداف موالید السنوات الالحقة للحرب
العالمیة الثانیة، واألفراد األكبر سنًا ممن ینتمون إلى الجیل العاشر،

وكل من نشئوا في عصر رجل توصیل المشروبات الغازیة للمنازل. ولقد فعلنا ذلك من خالل وضع
استراتیجیة استغلت الحنین إلى ذلك الوقت -وبعبارة أخرى،

مجموعة ذكریات من الستینیات وحتى أوائل الثمانینیات-ونسبت ھذا الحنین إلى كیركس، رغم أنھا
لم تكن العالمة التجاریة التي شب علیھا معظم األسترالیین.

كانت االستراتیجیة فعالة للغایة، ولقي ھذا الحنین الزائف قبوًال ھائًال (وكان مقنعًا بما یكفي إلى
الحد الذي دفع الفریق الذي سجل لنا ھذا اللحن یتصل لیسأل

عما إذا لم یكن ذلك مجرد إحیاء للنسخة األصلیة)، لدرجة أن الحملة حصدت جائزة إیفي (جائزة
تُمنح على فعالیة التسویق).

ینعكس ھذا الحنین إلى الماضي في أنحاء العالم قاطبة. فقد ُصممت الثالجات لتشبھ تلك التي نشأنا
معھا، ورغم أنھا مزودة بالتكنولوجیا الحدیثة، فإنھا تذكرنا



بالمنزل الذي كبرنا فیھ. وكذلك األثاث المصمم على الطراز القدیم، بالرغم من أنھ یُصنع اآلن من
األلیاف الحدیثة، واألخشاب القابلة للتحمل، فإنھ یتماشى مع زمن

"أبسط"، أو على األقل زمن نتذكره من خالل ذاكرة افتتاحیة.
بیت القصید ھو أن القدرة على صیاغة الحدیث في ھیئة الماضي بمقدورھا أن تجعل المجھول یبدو

أقل غرابة بالنسبة لنا.
یتجلى ذلك أیًضا بشكل آخر في صیاغة تجربة جدیدة على ھیئة شيء رأیناه، أو قمنا بھ من قبل.

أو، في حال تعذر ذلك، من خالل أن شخًصا مثلك تماًما قد فعل
ذلك من قبل. فأي طفل قد عانى من المقارنة المستمرة بینھ وبین أشقائھ، أو أبناء عمومتھ األكبر

سنًا، أو "ذلك الطفل في الشارع"، لن تمر ھذه االستراتیجیة علیھ
مرور الكرام فحسب.

ما یتیحھ ھذا اإلطار ھو تقلیص نطاق التغییر، أو الحد من تأثیره علینا بشكل شخصي. وبقدر تبرم
العمال من التغییر، والشكاوى التي یمكن سماعھا: "كفى

أنظمة جدیدة!"، إال أن حقیقة أنھم غیروا النظام بالفعل مراًرا وتكراًرا في الماضي یمكن اعتبارھا
في الواقع نقطة قوة عند محاولة تذكیرھم بقدرتھم على تحقیق

التغییر.
مرة أخرى، تكمن قوة ھذه االستراتیجیة في قدرتھا على جعل التغییر یبدو أقل شبًھا بالتغییر،

وتجعلھ، في الحقیقة، یبدو أشبھ بما حدث من قبل.
لغة التغییر

یقال إن من یملكون ناصیة اللغة ھم من یسیطرون على العالم. قد یبدو ذلك بیانًا مبتذًال یبالغ في
توصیف مدى قوة الكلمات، ولكن، كما یمكن أن یشھد أيٌّ من

أعضاء الكونجرس أو مجلس الشیوخ، تمتلك الكلمات القدرة على إقالة الحكومات، وتغییر
القوانین، وتشكیل الرأي العام، وتوجیھھ.

الحظ المعلق التلفزیوني بیل ماھر ذات مرة أن الرأي العام قد تحول عندما قام الحزب الجمھوري
بتغییر اسم الضریبة العقاریة (وھي الضریبة التي تُفرض على

المیراث الذي یتركھ أحد أثریاء الوالیات المتحدة األمریكیة) إلى ضریبة الموت. "الموت؟ أیمكن أن
یحدث ذلك معي... إنني ال أحب ھذه الضریبة!".

في الواقع، لقد ارتقى اللعب بالكلمات السیاسیة، سواء كان مماثًال، أو تلطیفیًا، إلى المستوى الذي
یمكن اعتباره اآلن فنًا. فاستخدامھ وتوظیفھ یعتبر أداة قویة قد



تجعلنا نشعر باأللفة تجاه مرشح أو مسیرة في الشارع لمعارضة سیاساتھم (وذلك بالطبع على
افتراض أن بعض الكتّاب البارعین لم یطلقوا على "التجمعات

العامة" أنھا من أعمال "التحریض المدني").
في نواحٍ عدیدة، ال یكون االستخدام السیاسي للغة سوى طریقة أخرى الستخدام المنطق في

توضیح نقطة ما. فقد استند تأثیر المذھب المكارثي على استخدام اللغة
أثناء الحرب الباردة. فلم یرد على لسان المكارثیین مطلقًا أنھم كانوا "یراقبون األفكار"، أو یبثون

"اآلراء التي تقرھا الدولة"، أو یفرضون "حریة التعبیر الخاضعة
للرقابة". فتلك المفاھیم كانت تنتمي لجورج أورویل بشدة (وكانت، من المثیر للسخریة، شیوعیة).

فبدًال من ذلك، شنوا حملة تناھض "األنشطة غیر األمریكیة".
فمن األمریكي المقدام الذي یمكنھ قراءة ھذه الكلمات، ویبدي اعتراضھ؟ لم تظھر اللغة التي

استخدموھا تھدیدًا فحسب، بل إنھا كانت تعني ضمنیًا أیًضا أن أي
شخص اختلف مع رسالتھم قد یشكل في الحقیقة تھدیدًا على األمة، وبالتبعیة على أولئك الذین

كانوا یحاولون المشاركة.
وعلى النقیض، یبدو ھذا المثال أكثر بداھة من أن یجدي نفعًا، ولكن في فترة ما بعد الحرب، كان

خطر التعرض لھجوم من القوات األجنبیة ما یزال یشغل حیًزا
كبیًرا من أذھان البسطاء من الناس.

في الوقت الراھن، تشكل دقة اللغة اإلقناعیة االتصاالت المؤسسیة، وتحرك عملیات التدریب،
واالستقراء، عالوة على اختیار الخریجین، واستراتیجیات التعلیم،

والقانون والنظام، والسیاسة الخارجیة، وكل شيء نتصل بھ في حیاتنا الیومیة تقریبًا. تعزى القوة
الھائلة للكلمات إلى حقیقة أن اللغة لیست مجرد اتصال: فإنھا

خلق للمعاني.
إن ما یمنح تلك األداة االستراتیجیة تأثیرھا ھو أنھ بمجرد قبول اللغة، واستیعابھا ثقافیًا، یصبح

التشكیك بھا نادًرا.
في اآلونة األخیرة، تلقینا دعوة ألداء بعض األعمال بمساعدة بعض التربویین المتمیزین، وعلمنا

أنھ كان مشروًعا یمكننا أن ندعمھ حقًا. تتكون تلك الشبكة من
معلمین، ومدیرین، ومدیریات للتربیة والتعلیم، فضًال عن مدیرین تنفیذیین یقودون استیعاب

التكنولوجیا، وتوفرھا في المدارس. كان دورنا ینطوي على
مساعدتھم لیصبحوا قادة الفكر في مجالھم، ومجتمعھم، ومن ثم مساعدة تلك المجتمعات على

االرتقاء بذاتھا فیما یتعلق بإتقان التكنولوجیا.



كان جزء من استراتیجیتنا ینطوي، كالمعتاد، على النظر في اللغة المستخدمة في الفئة لتحدید
ماھیة تبادل القیمة الذي كان یحدث بالفعل. وبعبارة أخرى، ما الذي

كان یریده اآلباء والحكومات وقادة المجتمع فعلیًا من المدرسین والمدارس، بخالف الكلمات التي
أصبحت عمومیة قلیًال مثل "التعلیم" و"المھارات" و"النتائج"؟

مع أخذ الطبیعة المتغیرة للتكنولوجیا في االعتبار، فإنھ كان على اللغة المستخدمة أن تكون قابلة
للتطور، ولكن بنفس القدر من األھمیة كان من الضروري أن تعمل

كمصفاة مرشحة یمكن من خاللھا توجیھ البرامج والمبادرات المستقبلیة دون الحاجة إلى إضافة
امتدادات مثل 2.0 أو 3.0 لتبقى مالئمة.

لقد قررنا في النھایة اقتراح لوحة لغویة ال تقوم على التعلیم أو التكنولوجیا، ثم إرساء اللغة في
إطار قیم اآلباء، واھتماماتھم. كان ما عرضناه ھو أن أولئك

المعلمین المتمیزین "یعدّون األطفال" للمستقبل بالفعل. كان استخدام لغة إعداد األطفال للمستقبل
في التعلیم أمًرا مھًما لیس فقط لصحتھا، ولكن أیًضا ألنھا

تشید بأھمیة ما یفعلھ المعلمون. ففي عالم یتسم بالتغیر السریع، والمطالب الھائلة التي تقع على
عواتق المدرسین واألطفال، ال یحتاجون إلى التكنولوجیا فقط،

ولكنھم یحتاجون أیًضا إلى القدرة على التكیف والرشاقة المعرفیة التي تمكنھم من التنقل من منصة
إلى أخرى بنوع من المرونة العقلیة التي لم یكن بحاجتھا الجیل

السابق الذي كانت وتیرة حیاتھ وعملھ أكثر اعتداًال. كانت االستجابة العاجلة واالنعكاسیة إلعادة
صیاغتنا لغرضھم (واللغة التي تحیط بھ) واضحة وملموسة،

وتعالت األصوات في القاعة.
كان ما فعلناه یھدف إلعادة صیاغة خوف ألفھ اآلباء، والمعلمون جیدًا: الخوف من عدم االستمرار.

یشجع ذلك حدوث تحول في نظرة المجتمع للمعلمین من مجرد
نقل المعلومات إلى اإلرشاد والتطویر، ومن ثم، سمو قیمة المعلمین في أعینھم، عالوة على جعلھم

قادة في عیون مجتمعاتھم.
اإلدراك ھو كل شيء

حسنًا، من الواضح أن القول بأن اإلدراك ھو كل شيء كذب صریح، ولكن شأنھ شأن باقي
األكاذیب، یحمل في طیاتھ بعًضا من الحقیقة. تتمثل تلك "الحقیقة" في

أنھ على الرغم من أن الخوف من المجھول قد یكون في غیر محلھ، وأن جمیع األدلة المعروفة
المشیرة إلیھ ھي مخاوف غیر عقالنیة، فإن الخوف كما أكدنا من قبل

یعد من أقوى الدوافع الموجودة.
ً



إذًا، من خالل قبول ذلك، وقبول حقیقة أن المخاوف ھي جزء من النفس البشریة -على األقل فیما
یتعلق بالمستقبل القریب (أو المجھول)- فإننا نعتقد أنھ من

الفطنة أن نعمل على مخاوفنا، ونحولھا إلى أصول.
فعندما اخترقت شظیة قدم ابنة كیران الصغیرة، بدا األمر كما لو كان العالم سینتھي. فكانت الدموع

تتدفق، ویصل دوي الصرخات إلى الشوارع البعیدة. أمسكت
كیران بصغیرتھا المذعورة، بینما أمسك زوجھا بقدمھا الصغیرة في ید وبالملقط في یده األخرى.

وفي الوقت نفسھ، ھدر صوت یقطر شعوًرا بالغدر: "ال ... ال ... ال یا
أبي". وفي غضون ثوان، أخرج األب الشظیة، ولكن لم یتوقف البكاء. فقد استمر دون ھوادة حتى

ھدّأت كیران من روع صغیرتھا قائلة: "لقد انتھى األمر، یا
عزیزتي". توقف الصراخ على الفور، وقفزت دارسي والتساؤل یعتري وجھھا، ثم نظرت إلى

قدمھا متعجبة فیَم كانت كل ھذه الضجة.
یمكن أن یكون األمر كذلك في مجال األعمال التجاریة أیًضا. تأمل الخوف الناجم عن االنھیار

المفترض للسینما. فمع كل تقدم في التكنولوجیا أو ظھور منافس جدید
على الساحة، ردد المتشائمون: "سوف ینتھي أمر السینما! سوف ینتھي أمر السینما!". حیث ظھر

التلفاز أوًال ثم أعقبتھ مشغالت الفیدیوھات (في إتش إس) في كل
بیت، ثم امتلك كل منا الفیدیو الرقمي متعدد االستخدامات (دي في دي) ویمكننا اآلن القیام

بالتنزیالت الفوریة. بید أن السینما لم تمت. فالناس ما زالوا یحبون
الذھاب لمشاھدة العروض واألفالم. األمر ھو أن السینما ال تقتصر فقط على الفیلم الذي تشاھده،

فإنھا تتعلق بالخروج، وعناق األیدي، ومشاركة الخوف، أو
الفرح، أو النشوة حین نشاھد قصًصا أكبر منا (مجازیًا وحرفیًا). مرة أخرى، فإن الخوف المتصور

یفوق الواقع النھائي.
یمكن إثبات صحة الشيء ذاتھ فیما یتعلق بالمخاوف المحیطة بمستقبل مراكز التسوق في عالم

التسوق عبر اإلنترنت. في حین أن لبعض المخاوف ما یبررھا، ربما
یكون النظر إلى األمور من منظور مختلف، مثل التعمق فیما یقدمونھ حقًا بخالف االقتصار على بیع

األشیاء التي ال تحتاجھا على أیة حال، ھو ما نحتاجھ حقًا
للبقاء واالزدھار.

إذًا، ھذا ھو الحال مع جمیع المخاوف. فإننا نسلط بؤرة الضوء على مستقبل ال نفھمھ حقًا،
ونفترض األسوأ، حتى وإن لم نكن نعلم ما ھو األسوأ على وجھ



التحدید. إن كل التقدم والنھوض واإلبداع واإلنتاجیة واألداء ینتج عن مواجھتنا لمثل ھذه
المخاوف، واستغاللھا لتدفعنا لألمام.

ھذا ھو تماًما ما تعنیھ عبارة (فكر بخوف). إنھا ال توصینا بالعیش في خوف، وھو ما یكون
مفترًضا في بعض النواحي، إذ یرافقنا الخوف دائًما. إن ما نقصده ھو بدًال

من تجاھل الخوف أو محاولة إخفائھ أو االختباء منھ أو التظاھر بعدم وجوده ببساطة، علینا أن
نتعلم استغاللھ.

تشتھر الفنون القتالیة بأخذ الطاقة التي یوجھھا الخصم ضدھم كھجوم، وإعادة توجیھھا لخدمة
األھداف الخاصة. وبذلك، یكون الالعب األصغر قادًرا على

ھزیمة مقاتل یكبره بكثیر. وھكذا یكون األمر مع الخوف. فالخوف من الخسارة ھو حافز أقوى من
حافز الربح لمعظمنا. على الرغم من محاوالتنا لتعریف أنفسنا

ظاھریًا بأن الدوافع اإلیجابیة تحركنا أكثر من السلبیة، فإن سلوكنا -ما نفعلھ، مقابل ما نقولھ-لھ
رأي آخر.

لذلك، بدًال من االنغماس في تخیل كیف نود أن نتصور أنفسنا، ربما یكون من األفضل لنا قبول ما
نحن علیھ بطبیعتنا، بل واستغاللھ لصالحنا.

تطبیق "اربطھ بشيء معروف"
تذكر ما یلي عند تطبیق "اربطھ بشيء معروف":
1 كرر السلوكیات الحاسمة لتجعلھا مألوفة أكثر.

2 اجعل التغییر یبدو أقل شبًھا بالتغییر.
3 استخدم التشبیھات لخلق روابط بما سبق.

4 وضح أوجھ الشبھ بین السلوكیات الجدیدة والقدیمة المفھومة جیدًا.

5 غیّر اللغة التي تستخدمھا فیما یتعلق بالتغییر لتغییر االستجابة العاطفیة.



الفصل 9

أرھم أنھم لیسوا وحدھم
ال شيء یوحدنا ویجمعنا مثل العدو المشترك.

دافید فوستر واالس
لقد وثّق علماء النفس االجتماعي العزلة االجتماعیة بشكل جید على أنھا ضارة لصحتنا العقلیة،

ولكن یبدو أنھا تضرنا جسدیًا أیًضا - ولیس بمعنى التوقف عن
الحالقة واالعتناء بالنظافة الشخصیة فقط.

نحن كائنات اجتماعیة
لقد اتضح أن العزلة یمكن أن تصبح مشكلة حقیقیة. حیث توصلت دراسة تدعو للقلق إلى أن

معدالت وفیات أولئك الذین یرجح بقاؤھم وحیدین -كبار السن
AARP المنعزلین اجتماعیًا-تزید بنسبة 26 في المائة. أما الدراسة التي أجرتھا المنظمة األمریكیة

عام 2010، فقد توصلت إلى أن قضاء المرء وقتًا طویًال بمفرده یمكن
أن یكون مضًرا بنفس ضرر تدخین 15 سیجارة في الیوم.

وھناك أیًضا استیاء متزاید من الطریقة التي یلجأ إلیھا الكثیر من أنظمة السجون في استخدام
الحبس االنفرادي كعقوبة. حیث أُدخل مفھوم الحبس االنفرادي

للسجون األمریكیة في أوائل القرن التاسع عشر، ولكن سرعان ما تم نبذ ھذه العقوبة بعد أن
اتضحت آثارھا السلبیة على السجناء. وخلص إلى أن الحبس

االنفرادي یمكن أن یقود الناس للجنون. والیوم تمت إعادة فرض العقوبة، حیث یؤكد المدافعون
عنھا أنھا لم تعد كما كانت في السابق. (لم یعد السجن االنفرادي

زنازین مظلمة -كما یدعون-ألنھ على الرغم من أنھا ما تزال بال نوافذ، فإنھا زنازین صغیرة جیدة
اإلضاءة). ومع ذلك، یعتقد الكثیرون أنھا في نھایة المطاف لھا

نفس األثر.
لقد اكتشف العلماء واختصاصیو علم النفس العدید من اآلثار السلبیة للحبس االنفرادي، منھا

ظھور أعراض مثل القلق المستمر والمتزاید، الصداع، الخمول،
خفقان القلب، االكتئاب، األرق، الكوابیس، الخوف من حدوث االنھیار العصبي الوشیك، التفكیر في

االنتحار في بعض الحاالت. مما حدا باألمم المتحدة إلى أن
تصم ھذه العقوبة بأنھا شكل من أشكال التعذیب.



لقد خلص خوان إي. مندیز، المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بشئون التعذیب وغیره من
ضروب المعامالت أو العقوبات الالإنسانیة أو المھینة (أصبح اآلن ھناك

مسمى وظیفي یصلح لبطاقة العمل!) إلى أن: "الفصل العنصري، والعزل، والتفرقة، والحبس
االنفرادي، والسوبرماكس (سجون ذات حراسة مشددة بھا

وحدات منعزلة)، والسجن االنفرادي، وسجون الوحدات السكنیة المؤمنة ... أیًا كانت التسمیة، فإنھ
ال بد أن تحظر الدول الحبس االنفرادي كأسلوب للعقاب أو

االبتزاز". ویرى أنھ حتى 15 یوًما من العزلة یمكن أن تسبب ضرًرا نفسیًا، مما یجعلھا شكًال من
أشكال التعذیب، ودعا إلى حظرھا في الغالبیة العظمى من

الحاالت.
إن السبب الرئیسي لكون ھذه العقوبة ضارة ھو العزلة االجتماعیة التي تفرضھا. إنھا تعوق الناس

عن التمتع بالتعامالت االجتماعیة الحیویة والھادفة والتي
یتوقون لھا ویحتاجونھا. لقد اتضح أن الشعور بالوحدة ھو من بین أكبر 10 مخاوف للبشر، وھذا

لسبب وجیھ: أنھا یمكن أن تسبب لنا الضرر النفسي العمیق.
أضف إلى ذلك، أنھ ال أحد منا یرید أن یكون بریدجیت جونز... وھي تأكل األیس كریم من وعاء

كبیر وتسمع أغنیة سیلین دیون All by myself مراًرا وتكراًرا.
بید أن العزلة لھا أثر نفسي ضار علینا ألننا أساًسا مخلوقات اجتماعیة. (یعتقد بعض الخبراء أن

ھذا مرتبط بالذعر الال شعوري الذي یحاكي الخوف الذي شعر بھ
اإلنسان البدائي عندما تُرك بمفرده في العراء -من دون رابطة اجتماعیة-لدرء خطر الحیوانات

البریة والمخاطر؛ وبعبارة أخرى، عندما وجد نفسھ الصنف الوحید
على قائمة الغداء).

بید أن التواصل االجتماعي یثیر أدمغتنا على المستوى االنفعالي والوجداني. ویقال إنھ عندما
تصبح أدمغتنا منسجمة مع بعضھا البعض، یحدث الرنین العصبي...

والذي یعتقد أنھ یساعدنا على التواصل مع اآلخرین. عندما یحدث ذلك، فإنھ یقلل الحواجز ویزید
من التعاطف. ویساعدنا على أن نعمل سویًا بشكل أفضل.

واألدھى من ذلك ھو أن تآلف البشر ساعد مجتمعاتنا على أن تزدھر حیث زادت نسبة المشاركة
وظھر التعاون على نطاق واسع. فالقبائل والقرى النائیة والبلدات

والمدن الكبیرة -بل في حقیقة األمر الكوكب بأسره-ما ھي إال ھیاكل تعاونیة. ولقد أسھم العمل
بشكل تعاوني ومترابط في ازدھار البشر باعتبارھم أجناًسا وأنواًعا،



وساعدنا على التحول من حیاة الترحال لنستقر ونصبح مستوطنین. وتمخض عنھ شتى ضروب
الثقافة والزراعة، وبناء الشركات والمؤسسات التجاریة التي ال تعد

وال تحصى، وجلب معھ التنمیة التكنولوجیة العظیمة.
إننا البشر نتجول وحیدین. ولكننا نزدھر معًا.

لقد ُوجدت الوسائط االجتماعیة لسبب
نحن أمام قصف مستمر من الحقائق المدھشة التي تنھال علینا من مواقع التواصل االجتماعي،

والیوم لیس استثناء لھذه الحقیقة.
حیث یوجد حالیًا أكثر من 1.15 ملیار مستخدم لفیسبوك، وھذا یعني أنھ لو كان فیسبوك دولة لكان

تعداد سكانھ أكثر من الصین. ھناك 58 ملیار تغریدة في الیوم
الواحد، أو 9100 تغریدة في الثانیة الواحدة، وتحتل األنشطة االجتماعیة 91 في المائة من نسبة

تصفح اإلنترنت على ھواتفنا الذكیة، وما یزال نشاط التواصل
االجتماعي عبر اإلنترنت ھو النشاط رقم واحد على اإلنترنت، مما یفوق حتى تصفح المواقع

اإلباحیة (یبدو أننا الیوم نطمح حقًا إلى أن نكون أصدقاء فحسب).
وبقدر أن ذلك مثیر لالھتمام في حد ذاتھ، فإننا مھتمون أكثر بسبب حدوثھ. ما الذي یجذب البشر

لنشر ومشاركة أحداثھم الحیاتیة، وأفكارھم، ومعتقداتھم،
ومشاعرھم، وصورھم الشخصیة، وحتى صور ما تناولوه على اإلفطار بشكل جماعي؟

(وبالمناسبة، لدى دان عادة إلغاء الصداقة ألولئك الذین ینشرون صور ما

تناولوه على الغداء. انشر صورة مذھلة لطبق التونة المقلیة الذي تناولتھ وستتعرض فوًرا لخطر
"إلغاء صداقتك").

ما الذي یدفعنا للمشاركة وحتى اإلفراط في المشاركة؟ (لدینا في ھذا الصدد رأي بأن الفیسبوك
یمكنھ االستفادة من زر إضافي أو اثنین. یمكن دعم زر "أعجبني" بزر

"اإلفراط في المشاركة" وزر للحاالت التي تبدو فیھا "أعجبني" غیر الئقة أو في غیر محلھا نوًعا
ما. فاألمر یبدو غریبًا بعض الشيء عندما نقرأ عن موت حیوان ألیف

لصدیق لنا. ثم نضغط على زر "أعجبني"، ھذا مثال بسیط یمكن أن تتأملھ لبرھة یا سید
زوكربیرج).

أما سؤال "لماذا؟" فھو، كما اتضح، بسیط. إننا نقدّر قیمة التواصل. ألننا مخلوقات اجتماعیة
مدفوعون بحاجتنا للتطور لكي نتواصل ونرتبط ببعضنا البعض. ولقد

بدأ العلم في توثیق الذبذبات الكھربیة ألدمغتنا االجتماعیة حیث تقوم الماسحات الضوئیة العصبیة
بتحدید استجاباتنا العاطفیة للمحفزات االجتماعیة. یرى عالم



Social: Why Our Brains are Wired to Connect األعصاب ماثیو دي. لیبرمان في كتابھ
أننا مجبولون على السعي للتواصل االجتماعي. وكتب "تعمل ھذه

التكیفات على تدعیم الروابط التي نشعر بھا مع من حولنا وتزید من قدرتنا على التنبؤ بما یدور في
أذھان اآلخرین حتى یمكننا التنسیق والتعاون معھم بشكل

أفضل".
السالمة تكمن في األرقام

تمنحنا األرقام الشعور باألمان وحتى بالشجاعة واإلقدام.
عندما تشعر بالخوف، فإن آخر شيء تریده ھو أن تكون... وحیدًا!

لقد أتقنت أفالم الرعب فن التالعب بھذا الخوف. ال أحد یرید أن یكون مكان تلك الفتاة في فیلم
الرعب التي تھرب لسبب غیر مفھوم من األمان وسط الجمع إلى

أكثر األماكن المقفرة إظالًما وخطًرا في المنزل أو الغابة. وما یزال مستوى القلق عند الكثیرین منا
یتزاید عندما نكون وحیدین في الظالم... حتى البالغین منا.

بید أن تفسیر ذلك واضح إلى حد ما: فاألرقام عادة ما تحد من المخاطر. فالرجل المجنون الذي
یغطي وجھھ بقناع الھوكي تكون فرصھ في تحویلنا إلى اللحم البشري

المفروم أقل بكثیر عندما نكون في جماعة عن أن نكون في مواجھتھ فرادى.
ویعد نشر األرقام وسیلة ممتازة أیًضا إلیصال رسالة صعبة أو محرجة بعض الشيء. وھي لھذا

السبب استراتیجیة كثیًرا ما تعمل بھا شركات األدویة، والوزارات
الحكومیة، وأولئك الذین لدیھم رسائل متعلقة بالمشاكل االجتماعیة الناجمة عن أمراض مثل داء

الھربس، االكتئاب والقلق، االلتھابات الفطریة ومرض القالع،
مشاكل في الوزن، المشاكل المالیة، إدمان القمار وغیرھا من األمراض االجتماعیة األخرى. وھذه

االستراتیجیة تجعلنا نشعر، إن لم یكن باألمان، بأننا بین رفقة
كافیة وأال نخاف من خالل إظھار أننا جزء من مجموعة أكبر باستخدام عبارات من قبیل: "یوصي

9 من أصل 10 أشخاص ب..."، "جرب 1 من 3..." و"المرأة/الرجل/الطفل العادي...".
وتمتاز األرقام بخاصیة الحد من المخاطرة االجتماعیة أیًضا. ویبقى السؤال: كیف یمكن أن تجعل

ھذه األرقام معبرة؟ كیف یمكن أن تحد من كونھا مجرد إحصائیة
أخرى؟ عندما تضیف معنى لألرقام، سیكون لھا مفعول السحر.

الرغبة في أن تكون "طبیعیًا"



یطمح الناس في نھایة المطاف إلى أن یشعروا أنھم طبیعیون فحسب. اآلن ال تخلط بین الطبیعي
والعادي. نحن نرغب في أن نشعر بأننا متفردون، ولیس عادیین،

ولكننا في الوقت نفسھ نرید أن نكون طبیعیین بدًال من "فلتة من فلتات الطبیعة". من خالل تطبیع
األشیاء التي قد تبدو أنھا تحید عن المعیار المقبول أو التي قد

تبدو غریبة أو حتى مختلفة... نكون بذلك قد أزلنا الحواجز وبالتالي نحد من عزلتنا.
القى المسلسل التلفزیوني "األسرة العصریة" Modern Family على قناة اإلیھ. بي. سي صدى

كبیًرا في أنحاء العالم، بعد أن حصد مالیین المشاھدات والعدید من
جوائز إیمي. لقد كان مسلسًال طریفًا ومحببًا، ولكن كانت قوتھ الحقیقیة تكمن في أنھ یجعلنا نشعر

بأننا أقل وحدة، وأقل غرابة أطوار.
حیث كان من التقلیدي أن تصور األسر على شاشات التلفزیون بأنھا تجمع بین مفھوم العائلة

النموذجیة والحس األخالقي السلیم الذي یتوافق مع عصرھم. ومع
مرور الوقت وتطور مجتمعاتنا، أصبح األمر منفًرا بعض الشيء أن نناضل لكي نوفق بین نمط

حیاتنا المجنون وتلك الحیاة المثالیة التي یتم تصویرھا لنا على شاشات
التلفزیون.

إال أن مسلسل "األسرة العصریة" لم یتم تصویره بھذه الطریقة. وبدًال من ذلك، قام بتطبیع العائالت
المجنونة الفوضویة التي نشعر بأنھا أكثر شبًھا بنا، أو على

األقل متنوعة مثلنا، ومن ثم بدأنا في تقبل نموذج أكثر مرونة "لألسرة". لم یكن المسلسل بالنسبة
لمعظمنا مرآة لنا -إحصائیًا ال تتم تنشئة غالبیة األطفال في ظروف

مشابھة لآلباء في المسلسل-لكنھ ما یزال یمثل رؤى عالمیة في التجارب والمحن من أجل الحفاظ
على الوحدة الفعالة لألسرة في ھذا العالم الحدیث.

لقد أدرك تاي باریل، الذي كان یلعب دور فیل دنفي في "األسرة العصریة"، مدى التقدم الذي أحرزه
المسلسل على المستوى الثقافي.

"إنھا واحدة من األمور التي أفّضلھا في المسلسل. یروق لي األمر عندما أتحدث إلى األشخاص
المحافظین ویصفون األزواج الثالثة، وھم أبدًا ال یأتون على ذكر أن أحد

ھؤالء األزواج مختلف في میولھ. ھذه ھي عبقریة الكتابة. حیث تُظھر الزوجین بشكل طبیعي تماًما
وبطریقة غیر عدائیة وغیر مسیسة وھما یتعامالن مع األمور

الحیاتیة العادیة …".
من خالل تطبیع كل من ھذه األسر وقیمھم والتحدیات التي تواجھھم، فإننا نربط خبراتھم معنا.

ً



وقد عملت النوادي الخاصة والجماعات االجتماعیة المنغلقة وفقًا لھذه المبادئ لفترة طویلة من
الزمن. قد یبدو األمر غریبًا بعض الشيء إذا وجدنا رجًال بالغًا یجمع

لعب حرب النجوم ویحتفظ بھا في صنادیقھا، وال یسمح لألطفال حتى باالقتراب منھا. ولكن قد
یكون ھذا مقبوًال إذا كان ینتمي لناٍد خاص أو جماعة أو من بین

ھواة حرب النجوم. بل قد یُنظر لھ على أنھ رائع.
وكل ھذه الدالئل على أننا لسنا وحدنا یمكن أن یكون لھا أعمق األثر على السلوك اإلنساني

واالندماج. لقد استخدمت المبادرة الحكومیة في المملكة المتحدة، Health England Public أو
"الصحة العامة بانجلترا"، ھذه االستراتیجیة بنجاح إلقناع المراھقین بإجراء محادثات غیر مریحة

عبر حملتھا "المحادثات الحرجة".
طلبوا من مدوني قناة ChannelFlip على الیوتیوب عمل فیدیوھات تدور حول محادثات حرجة

عن مواضیع مثل والمخدرات والكحول ومراقبة التعلیقات
الشخصیة وھي تتوالى وتتابع المحادثات. وكانت الرسالة واضحة: قد تشعر باإلحراج، ولكنك لست

وحدك.
قد ال یرغب البشر في وصفھم بأنھم عادیون ولكننا نشعر باالطمئنان بالقواسم المشتركة التي

تجمع بیننا. سیفیدك دائًما كقائد، أو منظمة، أو صاحب عالمة
تجاریة، أو كفرد، أن تفكر في القواسم المشتركة وتحتفي بھا وأن نجعلھا متوافقة مع سلوكیاتنا.

ساعدونا على أن "ننسجم"

لقد تم تألیف كتب كثیرة تتحدث عن كیف أن المراھقین الیوم "مختلفون"، وأنھم تعرضوا من نواحٍ
كثیرة خالل تربیتھم لمؤثرات تختلف عن تلك المؤثرات التي

تعرضت لھا األجیال التي سبقتھم. ولكن الوجھ اآلخر للعملة ھو أنھ، من نواحٍ كثیرة، لم یتغیر من
األمر شيء.

لقد أصبح األمر مضحًكا أن تستمع للجیل الجدید وھو یتذمر من مدى "اختالفھم". حسنًا، لقد
استوعبنا األمر، "أنكم أفراد معًا!". ومع ذلك، لقد حظیت

األجیال الحالیة -جیل األلفیة الجدیدة-باإلنترنت منذ نعومة أظفارھم وبالتالي تعرضوا لكم ھائل من
األفكار أكبر من أي جیل سبقھم. وبالتالي فإنھم لن یسیروا

مع التیار. بل إنھ في حقیقة األمر -وبما أننا تطرقنا لذلك-حتى الجماعات ال تتبع بعضھا؛ حیث ھناك
في الواقع الكثیر من الجماعات التباعھا في ھذه األیام.

ما علیك سوى أن تتأمل مجموعة من المراھقین لتالحظ أنھم ما زال یُعرف عنھم -شأنھم في ذلك
شأن كل المراھقین من قبلھم-أنھم ال یمتثلون لما یطلبھ منھم



ذووھم. في محاولة للبحث عن ھویة لھم، تنتشر الصرعات والموضات بینھم مثل انتشار النار في
الھشیم: خذ مثًال ستایل الجانجنام Gangnam، والتقاط صور

بھا ظھور لشخص أو شيء غیر متوقع Photo Bombing، أو لعبة Planking "االستلقاء على
األرض ووجھك ألسفل مثل األلواح الخشبیة"، وصور السیلفي

ألشخاص یرقصون أو یربطون وجوھھم بأشرطة الصقة "السیلوتیب" (ھل ھذا معقول؟).
إال أن الحقیقة ھي أن "الجذام االجتماعي" یشكل عندھم ھاجًسا تماًما مثل األجیال التي سبقتھم. بل

إنھ في حقیقة األمر ھاجس عند غالبیة البشر. إن الرفض
یؤذي مشاعرنا. بل إن مجرد التفكیر فیھ یمكن أن یجعل أوصالنا ترتعد... حرفیًا.

وھذا یتسق مع عمل باحثة األعصاب االجتماعیة الرائدة نعومي إیزنبرجر في جامعة كالیفورنیا
التي تطلب في تجاربھا من األفراد التجریبیین أو الخاضعین للتجربة

أن یلعبوا لعبة كمبیوتر تسمى Cyberball. وتتكون اللعبة من العبین افتراضیین والفرد التجریبي
وھم یلقون بالكرة فیما بینھم. في منتصف اللعبة یبدأ الالعبان

االفتراضیان رمي الكرة لبعضھما البعض فقط، متجاھلین الفرد التجریبي تماًما. وبالرغم من أن
األمر كان واضًحا، فإن إیزنبرجر قامت بمسح نشاط المخ لالعب

المستبعد اآلن واكتشفت أن الجزء الذي یضيء من الدماغ ھو نفس الجزء الذي یتفاعل مع األلم
الجسدي (الجزء الظھري من القشرة الحزامیة األمامیة cingulated cortex anterior ألولئك

الذین یتمتعون بإجادتھم للغة الالتینیة).
بید أن اإلقصاء االجتماعي یجرح، تجعل المشاركة الناس یشعرون بأنھم منتمون. إن المنظمات

العامة والجامعة ھي التي تمھد الطریق للمستقبل. ومن المھم أن
نضع ھذا في الحسبان عندما نتعامل مع الموظف المنسحب والمنغلق على ذاتھ. فھو غالبًا ما

ینسحب ألنھ ال یشعر بأنھ یتم إشراكھ في المقام األول. حافظ على
أصدقائك قریبین منك وعلى موظفیك أقرب!

ومع ذلك، یمكن أن یكون اإلقصاء االجتماعي حافًزا قویًا أیًضا لتثبیط السلوكیات غیر المرغوب
فیھا. ففي أسترالیا -كما ھو الحال في معظم الدول المتقدمة-توجد

أكبر نسبة حدوث وفیات ناجمة عن حوادث السیارات بین الشباب. وفي محاولة لوقف ھذا المد
أطلقت ھیئات النقل والطرق حملة بعد حملة تصویریة بشكل

صادم توصل رسالة مفادھا: "إذا أسرعت في القیادة، فسوف تموت". بل وامتدت الرسالة في بعض
األحیان لتشیر إلى أنھ قد تقتل أصدقاءك أیًضا.



ومع ذلك كانت نسبة وقوع حوادث السرعة بین الشباب في تزاید. وأظھرت األبحاث الالحقة أن
الشباب -ال سیما من الرجال-ال تجول فكرة الموت بخاطرھم، حیث

یعتبرون أنفسھم محصنین. وبعبارة أخرى، ال یمكنھم حتى تصور فنائھم. إال أن ما یمكن أن
یتصوروه، مع قدر كبیر من قوة العاطفة، ھو "الفناء االجتماعي".

أما الحملة التي تلت ذلك -والتي أطلقتھا وكالة كلیمنجر Clemenger BBDO- لنصح السائقین
من الشباب بالعدول عن السرعة فھي تصور الشابات وھن

ینظرن إلى الشباب ویحكمن علیھم من خالل رفع اإلصبع الخنصر. ویقول التحذیر: "قیادتك سریعة.
ال أحد ینظر لك بتقدیر"، وھي الرسالة التي تتجاوز المنطق

وتدخل في صلب... حسنًا... الجزء األكثر ھشاشة في نفسیة الرجل.
أما الحملة مدویة النجاح عالمیًا "طرق غبیة للموت"، التي أطلقتھا وكالة "ماكان" McCann في

أسترالیا، فھي تستخدم استراتیجیة مماثلة. وھي تقول ببساطة،
إن االصطدام بقطار ھو طریقة غبیة للموت: بنفس قدر غباء إشعال النار في شعرك أو وخز دب

أشھب بعصا.
اربطنا ببعضنا البعض

إن العامل المھم في أن تظھر لنا أننا لسنا وحدنا -ال سیما في عصر وسائط التواصل االجتماعي-ھو
ربطنا ببعضنا البعض. وھذا یوضح أیًضا مدى أھمیة التواصل

والعمل الجماعي لتحقیق النجاح.
إن خرافة النجاح المنفرد متغلغلة في مجتمعاتنا. وبالرغم من أننا نحب حكایات البطل الوحید الذي

یجابھ الصعاب، ویواجھ العدو بمفرده، وھو شامخ في تحدٍّ
انفرادي أمام التحدیات التي یواجھونھا قبل أن یتذوق حالوة النصر بعد أن عمل كل شيء وحده،

فإن الواقع ھو أبعد ما یكون عن ذلك. حتى الحارس الوحید
Lone Ranger حظي بمساعدة. وحید؟ حقًا؟ ماذا عن سیلفر؟ وتونتو؟ إنھ یقف بجواره في كل

الملصقات (كم ھذا مھین جدًا).
كل بطل یحظى بمساعدة. تأمل الالعب الریاضي في األولمبیاد. فوراء كل العب أولمبي فریق ھائل:

من مدربین، مروضین، مدلكین، اختصاصیي علم نفس، شركاء
تدریب، مقدمي معدات، جھات راعیة، منح حكومیة، إحصائیین، مصورین. متوسط سعر المیدالیة

الذھبیة األولمبیة یمكن أن یصل إلى سبعة أرقام لمعظم
األحداث.



النجاح لیس سعیًا منفردًا؛ فمن المرجح أن یحدث بشكل أكبر عندما نعمل معًا.
سرعان ما أصبح الحشد الجماعي "االستعانة بالجماھیر للحصول على المعلومات" أداة مھمة

لربطنا ببعضنا البعض وبأعمالنا. وأصبحت المجتمعات اآلن مھیأة
(kickstarter.com) وقادرة على المشاركة في ابتكار عالمتك التجاریة وعملك. كیك ستارتر

الشھیرة بحشد مصادر التمویل لألفكار الجدیدة، وستاربكس الذي
یحشد المصادر واألفكار بشكل جماعي البتكار منتجات جدیدة وحتى تصمیم المحال من خالل فكرتي

ستاربكس (www.mystarbucksidea.com)؛ وحتى وكالة
ناسا التي حشدت مؤخًرا التصامیم لبدلة فضاء جدیدة.

ولكن یجب أن یكون جل تركیزنا منصبًا على ما ھو أكثر من مجرد الحشد الجماعي. إنھ في الواقع
ربط الحشود: جذب طرق التفكیر المتوافقة وبناء اللغة واألھداف

المشتركة. لقد أصبحت القدرة على ربط كل واحد منا باآلخر التطبیق األھم في ھذه الحقبة
التعاونیة.

اربطنا بشيء أكبر منا
یشعر البشر أیًضا بوحدة وعزلة أقل عندما یكونون مرتبطین بقضیة أكبر من أي شيء یمكن أن

یحققوه بمفردھم. عندما عملنا مع شركة كوكا كوال، كان شیئًا
رائعًا أن نرى كیف أن المستھلكین تواقون ألن تتعامل شركة كوكا كوال مثل العالمة التجاریة

الكبیرة. على الرغم من كل االنتقادات التي وجھت إلى الشركة من
مختلف القطاعات، لم یكن الناس راغبین في أن تتصرف بضآلة. لقد أرادوا أن تستغل تأثیرھا في

عمل شيء كبیر وھادف.
ھذا في الواقع لیس مستغربًا أبدًا. فكلمة "كوكا كوال" ھي ثاني أشھر كلمة في جمیع أنحاء العالم

بعد كلمة okay، وطالما كانت شركة كوكا كوال تحظى بھذا النوع
من القوة، فإن الناس تتوقع استخدامھا في شيء جدیر باالھتمام. وجاء عملنا المفضل من الكوال

في الفلبین. كما ھو معروف أنھ في الفلبین كثیًرا ما یترك األشخاص
عائالتھم وینتقلون إلى بلدان أخرى لكسب ما یكفي من المال إلعالة أسرھم في الوطن، ویستمر ھذا

في كثیر من األحیان لسنوات. بید أن كل األموال التي یجنونھا
یتم إرسالھا لذویھم وال یستطیعون تحمل تكالیف السفر لزیارة أسرھم التي یدعمونھا. وبما أن

العالمة التجاریة للكوال تدور حول خلق الروابط واألواصر
االجتماعیة، فإنھا تبنت حملة لمساعدة ھؤالء األشخاص على زیارة أحبائھم (انتقال لمشھد الدموع

تنھمر على خد كیران) حیث كانت الجوائز عبارة عن رحالت عودة



للمنزل تم تصویرھا على فیلم وبرفقتھم أطقم التصویر.
تؤثر ھذه "الضرورة االجتماعیة" على القرارات التي نتخذھا وكیف نقضي أوقاتنا.

إن ما یحبھ الناس في األفالم السینمائیة واألفالم التصویریة ھو مشاھدتھا مع جمھور. (بالمناسبة
ھناك فارق كبیر بین االثنین، الفیلم السینمائي ھو الذي یحقق

نجاًحا جماھیریًا. وفي كثیر من األحیان یتم اقتباس جمل منھا إلى لغتنا العامیة، "سأعود". أما
الفیلم التصویري أو التسجیلي فھو إبداعي وعادة ما یشاھده سبعة

أشخاص - بینھم المخرج... وأمھ). إن مالحظة الطریقة التي یضحك بھا الجمھور أو یبكي أو یجفل
أو یتشارك مشاعر الخوف بشكل جماعي لھي بمثابة تجربة

مؤثرة. عند مشاھدة فیلم في السینما ال تكون وحدك - بل جزًءا من تجربة أكبر وأعمق.
بید أن المنظمات التي تكون قادرة على تسخیر رغبة الناس في االتصال یمكنھا أن تعول على أھمیة

ھذه الروابط. تمول مبادرة "میاه واحدة" One Water مشاریع
المیاه النظیفة في أفریقیا مع كل زجاجة یتم شراؤھا. تتبرع متاجر التجزئة "أحذیة توم" بزوج من

األحذیة لشخص معوز على كل زوج یتم بیعھ في المتاجر. تسمح
نایكي تشاكبوت Nike's Chalkbot للمشجعین بترك رسائل الدعم بالطباشیر في شوارع فرنسا

خالل سباق فرنسا للدراجات، أما سبیت Speight، وھي العالمة
التجاریة ألحد المشروبات في نیوزیلندا، فقد أدرجت كامل سكان الكیوي "شعب نیوزیلندا نسبة

لطائر الكیوي" للمساعدة في إرسال مقاھي الكیوي التقلیدیة حول
العالم على متن سفینة بحیث یمكن للمغتربین النیوزیلندیین الذین یعیشون في لندن تناول مشروب

نیوزیلندا الممیز.
بید أن كل ھذه المنظمات والمنتجات تربط الناس بشيء أكبر... شيء لن یكونوا قادرین على

تحقیقھ بمفردھم.
احِم ظھورنا

إن الشعور بأنك لست وحدك ھو أقرب إلى معرفة أن شخًصا آخر یحمي ظھرك. ھناك شعور
بالتضامن، وھو شعور معنوي بالدعم. أماكن العمل والعالمات

التجاریة التي "تحمي ظھورنا" ھي التي نسعى أكثر وأكثر لقضاء الوقت وإنفاق المال علیھا.
تعد أمریكان إكسبریس مثاًال من عالم الخدمات المالیة الذي تغلب علیھ المنافسة الشرسة. حیث

تكافح الشركات في قطاع التمویل الحدیث لكي ترمز لشيء أكبر



من جشع الربح. وبالمثل یتساءل عمالؤھا حول قیمتھا الحقة حیث یتحول السوق نحو استھالك أقل
تفاخًرا. ومن ثم ماذا تفعل عندما تكون من رجال المال -

عندما تكون الشركة التي یوجھ لھا االتھام (ویحدث ھذا كثیًرا) بتشجیع الناس على إنفاق المال
الذي ال یملكونھ؟

،Small Business Saturday إذا كنت أمریكان إكسبریس، یمكنك ابتكار سبت األعمال الصغیرة
وھو یوم یطلب فیھ من األمیركیین دعم شركاتھم المحلیة.

وھذا ال یثبت ألصحاب األعمال الصغیرة أنھم لیسوا وحدھم فحسب، بل یبث فیھم الطمأنینة بأن
شخًصا ما في عالم الشركات یحمي ظھورھم، حتى لو

استفادوا ھم أیًضا من ذلك.
إذن من الذي تحمي ظھره؟

أظھر لنا الحب
تذكر دائًما أن كل تبادل -تجاري أو شخصي-ھو بمثابة فرصة لتوطید العالقة. وأصبحنا الیوم -بغض

النظر عما نفعلھ-كلنا في مجال العالقات والعدید من
القواعد التي تنطبق على العالقات الشخصیة تترجم أیًضا إلى عالم األعمال.

فمثًال نحن جمیعًا نعرف واحدة من القواعد األساسیة للمواعدة، وھي عدم التحدث عن نفسك بشكل
مستمر: "اسمحي لي أن أقول لك لماذا ینبغي أن تعجبي

بي"، "اسمحي لي أن أخبرك عن كم أنا رائع". إن ھذا غیر الئق في المواعدة. إنھ أمر مزعج.
ومنفر. یجعلنا ننصرف عنھم... ونتصل بأصدقائنا ونقول: "یا لھ من

شخص مھووس بذاتھ". إال أنھ في كثیر من األحیان ھذه ھي بالضبط الكیفیة التي تسیر بھا األمور
في األعمال التجاریة (یبدو األمر كما لو أننا مدفوعون باألنانیة -

تخیل ذلك!).
إن الشركات ومندوبي المبیعات بحاجة إلى أن یتعلموا كیف یحبون عمالءھم - لیسمحوا لھم

بالحدیث عن مشاعرھم ویكونوا مھتمین بھم اھتماًما حقیقیًا. إذا
كنت تنظر للعمیل على أنھ مجرد ورقة بنكنوت، أو لموظفیك على أنھم یمكن استبدالھم، فلن تحتفظ

بھم لوقت طویل ألن شخًصا آخر سوف ینظر لھم على أنھم
أشخاص یستحقون توطید العالقات معھم.

إن أفضل القادة ال یسعون للھیمنة. وال یحاول أفضل رجال المبیعات إكراھك على شراء شيء، بل
یبنون الثقة ویوطدون العالقات.



فكر في خدمة في مطعم لحوم مورتون. كان بیتر شانكمان من شانكمان ھونیج ینتظر رحلتھ إلى
نیوارك وكان جائعًا. لذا أرسل تغریدة لمطعم مورتون: "... أنا جائع.

قابلني في نیوارك مع شریحة لحم". عندما ھبطت طائرتھ في نیوارك، ووجد في انتظاره رجًال
محترًما یرتدي حلة سھرة ومعھ شریحة لحم "مورتون" وبعض
البطاطس المھروسة. كان بیتر شانكمان یعرف أنھ لیس وحده!

اسأل نفسك ما نوع العالقة التي تحظى بھا مع موظفیك وعمالئك في مؤسستك. ھل ھي في حالة
جیدة؟ ھل یشعرون بأنك تستمع لھم؟ وعلى اتصال معھم؟ أم

یشعرون بأنھم فرادى؟
كیف ستظھر لھم أنھم لیسوا وحدھم وأنك ستبني معھم أفضل عالقة یحظون بھا من أي وقت

مضى؟
تطبیق "أرھم أنھم لیسوا وحدھم"

عند تطبیق "أرھم أنھم لیسوا وحدھم"، تذكر النقاط التالیة:
1 السالمة تكمن في األرقام، لذا اجعل ھذه األرقام واضحة لنا.

2 قم بتطبیع السلوكیات المفضلة من خالل التعرض لھا.
3 أنشئ قنوات لننضم لھا لكي نشعر أننا متوائمون، كما لو كنا "أعضاء".

4 اربطنا مع بعضنا البعض. ابِن مجتمعات لھا أرضیة مشتركة.
5 اربطنا بشيء أكبر مما یمكن أن نحققھ وحدنا.

6 احِم ظھورنا.
7 أظھر لنا الحب.



الجزء 4


أفيون المثقفين



ر بغباء فّكِ
قد یبدو األمر متناقًضا بعض الشيء، ولكن ھل بإمكانك التفكیر بغباء حقًا؟ ھل التفكیر بشكل مخالف

لطبیعتھ یجعلنا أكثر ذكاًء؟ نحن نؤمن بأنھ یمكنك في
الواقع أن تفكر بغباء وینبغي علیك ذلك إذا كنت ترید أن تمسك بناصیة السلوك البشري وتكتسب

قوة وتأثیًرا. یتعلق التفكیر بغباء في األساس بثالثة أشیاء.
اجعلھ بسیًطا

كیف یمكننا بناء أبسط العملیات بأقل عدد من الخطوات، وعمل االتصاالت والتعلیمات المدروسة
بشكل جید بأدنى قدر من المساعدات لتحقیق أھدافنا؟

اجعلھ سھالً
كیف یمكننا تحقیق ما نصبو إلیھ دون الحاجة إلى قدر كبیر من المشاركة؟ وبعبارة أخرى، ما

االختصارات السلوكیة التي یمكن استغاللھا لتمكین النجاح؟
اجعل عدم القیام بھ صعبًا

كیف یمكننا وضع الحواجز والعراقیل أمام السلوكیات غیر المرغوب فیھا، بینما ندعم السلوكیات
والممارسات األقرب إلینا واألكثر وقوًعا؟



الفصل 10

اجعلھ بسیًطا
إذا لم تكن قادًرا على شرحھ لطفل عمره

ست سنوات، فأنت شخًصیا ال تفھمھ.
أینشتاین

لكي نتحرى الصدق تماًما، فإن كتابة فصل كامل حول أھمیة البساطة یبدو أمًرا في غایة التناقض.
كإجراء بسیط لالعتراف بھذا التناقض، أدرجنا ورقة مرجعیة

مبسطة من االختصارات.
اختصارات اجعلھ بسیًطا

1 إننا بالفعل مشغولون ومثقلون بالمعلومات لدرجة سخیفة، لذا بّسط األمور لیسھل استیعابھا
وتطبیقھا.

2 إذا جعلت حیاتنا أكثر تعقیدًا، فإننا ببساطة سندیر ظھورنا لك.
3 لدینا عدد من الخیارات أكثر مما نحتاج، لذا اجعل خیاراتك أسھل في استیعابھا.

4 إذا كانت رسالتك ال تصلح الستیعابھا في المالحظات الالصقة أو شرحھا لطفل عمره ستة أعوام،
فأنت بحاجة لتبسیطھا.

5 قم بتحدید الحاجة أو القیمة األساسیة التي تحتاج لتلبیتھا وابدأ من ھناك.
6 مقیّمو المعلومات ھم أصحاب النفوذ الجدد.

ولكن، مع ذلك إذا كنت ترغب في التعمق قلیًال في عالم البساطة المتشابك، لطفًا تابع القراءة.
االرتباك یسبب الشلل لنا

إننا نعشق مصطلح "تحلیل عقیم لم یسفر عن أیة نتیجة"؛ ألنھ یجسد بحق التردد الذي یطرأ عندما
تغیب البساطة ویسود التعقید. والیوم یمكننا بحق -وكثیًرا

ما نفعل-أن نعرف معلومات أكثر من حاجتنا. في ھذا العصر من المعلومات المفرطة، تعتبر المقولة
الشھیرة ألسطورة الدفاع عن النفس الفنان بروس لي قد أصابت

كبد الحقیقة: "إذا كنت تقضي وقتًا أطول من الالزم في التفكیر في أمر ما، فلن تنجزه أبدًا".
متى امتلكت المعلومة -ال سیما معلومة سریة-فإنھا تمنحك القوة. في عصر جوجل والویكیلیكس

أصبحت المعلومات اآلن متاحة بال حدود، لدرجة أنھا تجعلنا في



كثیر من األحیان بال حول وال قوة ویغلب علینا التسویف والتردد.
عندما یصبح األساسي معقدًا

تجدر مالحظة مدى سھولة أن تتوه في بحر من الخیارات واالحتماالت ووجھات النظر المعارضة.
فّكر في مدى الصعوبة التي تالقیھا األمھات الجدد عند شراء

األساسیات مثل عربة أطفال -أم یطلق علیھا حاملة أطفال، أو عربة، أو كرسي دافع أو سریر
أطفال؟ إن مجرد ذكر االسم بشكل صحیح كفیل بأن یُدخل معظم

األمھات واآلباء الشباب في حالة من الذعر.
یفترض معظم الناس الذین لم یمروا بھذه العملیة أن ھذه مسألة بسیطة نسبیًا. ومما ال شك فیھ أن

الناس كانت تستخدم عربات األطفال ألكثر من قرن من
الزمان. وھكذا، متى استخدمِت اختبار الحمل وتأكدِت من أنِك حامل بالفعل، وزففِت البشرى إلى

أحبائك، فإنك تتوجھین على الفور ألقرب متجر لمستلزمات
الطفل لتكدیس مختلف المنتجات الخاصة باألطفال ثم تعقدین العزم على شراء عربة تتواءم مع

ذوقك ومیزانیتك، والتي یجب أن تترك وقتًا كافیًا للتنزه، وقراءة
الجرائد وشرب قدح من القھوة بالزبد.

ولكن بطبیعة الحال لیس ھذا ما یحدث على اإلطالق. فالیوم یمر غالبیة اآلباء الجدد -ال سیما
األمھات-بتجربة مغایرة تماًما.

في حالة المبتدئین، متى تأكدِت من أنِك حامل، علیِك أوًال أن تناقشي قضیة إذا كان ینبغي علیِك
معرفة جنس الجنین أم ال حتى تتمكني من شراء مستلزماتھ وفقًا

لذلك. وھي لیست مسألة بسیطة من اختیار اللون األزرق أو الوردي كما كانت في السابق. (وھذا
من شأنھ أن یكون قدیم الطراز جدًا ومن المرجح أن یصم الولید

بوصمة القوالب النمطیة بین الجنسین بدایة من مولده).
من األفضل أن تضعي قائمة!

لحسن الحظ، ھناك اآلن تكنولوجیا أجھزة الكمبیوتر المحمول و"التابلت" التي تمّكنك من إنشاء
جداول البیانات بحیث یمكنك المفاضلة بین ضروریات الحیاة مع

قدوم الولید إلى المنزل. حیث تضعین وسیلة النقل التي تجرھا األم في أول بنود القائمة. وبعد ذلك،
تطلبین المشورة من بعض الصدیقات، فقط لتكتشفي أن

آراءھم متباینة تماًما لذلك تقررین أن تجري بعض البحوث بنفسك.



تقضین الساعات في البحث على اإلنترنت وقراءة التقییمات النقدیة التي ال تعد وال تحصى على
مواقع عربات األطفال، ومدونة عربات األطفال، والصفحات

االجتماعیة لحمایة المستھلك التي تتالعب باأللفاظ بشكل سیئ بحیث من شأنھا أن تجعل صالون
تصفیف الشعر یُحجم.

بمجرد أن تطأ قدماِك المتجر، تتبخر كل الثقة التي كانت لدیِك من البحوث وأنت تحاولین -دون
جدوى-أن تفتحي أو تطوي واحدة أو اثنتین من عربات األطفال،

وتبھرك التفاصیل التي لم تضعیھا في الحسبان -مثل الدینامیكا الھوائیة واألحجام واألوزان-
وترجعین إلى المنزل خالیة الوفاض.

وبعد المزید من البحث على اإلنترنت، تكتشفین أن ھناك خدمة تسمى ملكة العربات
Strollerqueen التي تستعرض تقییمات نقدیة لعربات األطفال، والتي

سترسل لك النصیحة المخصصة حسب احتیاجاتك بالبرید اإللكتروني مقابل رسوم. عند ھذه
المرحلة، ستصبحین یائسة جدًا وستقررین ألسباب ھرمونیة أن تدفعي

مقابل ھذه المعلومات، ألن شریك حیاتك قد نفد صبره ویقاوم الرغبة في الصراخ، "فقط اختاري
عربة!". ھذا یظھر عادة في شكل عبارة غیر صادقة، "أیًا كانت

العربة التي تریدینھا یا عزیزتي"، ولكنِك تقررین التظاھر بأن الجملتین ال تعنیان نفس الشيء
بالضبط وتصرین على ذلك.

أخیًرا تعقدین العزم وتشترین وسیلة نقل طفلك، وعادة تكون تلك األكثر تكلفة بكثیر من سعر
المرتبة العادیة، والتي، بالمقارنة، لھا مدى زمني أطول من عربة

األطفال الخاصة بك.
ولكن لم ینتِھ األمر بعد. عندما یولد الطفل وتستخدمین العربة التي اشتریتھا، تنبرین في الدفاع

عنھا ومناقشة مزایاھا مع أمھات أخریات إلى حد اإلنھاك. ثم،
بعد مرور بضعة أسابیع، تدركین أن ما كنِت بحاجة لھ بحق ھو عربة أطفال صغیرة وخفیفة

ورخیصة الثمن تصلح للجوالت السریعة إلى المتجر ألن العربة الكبیرة
ذات التكنولوجیا المتقدمة "Baby RV" التي اشتریتھا وزنھا أكبر بكثیر مما كان علیھ في المتجر

وتحتل اآلن معظم مساحة الصندوق الخلفي لوسیلة النقل المریحة
التي اشتریتھا (ألن ھذا ھو ما تقوده األمھات الجدد، ألیس كذلك؟).

من ثم تھرعین إلى أحد المتاجر األقل تكلفة، وتختارین عربة رخیصة -أو تشترین عربة مستعملة
على موقع eBay- وتنّحین عربة Baby RV جانبًا لتجمع الغبار.



(قد ینطبق ھذا السیناریو أو ال ینطبق على تجربة كیران الشخصیة ألنھا محرجة جدًا لتعترف كیف
یمكن المرأة ذكیة أن تصبح مشلولة جدًا ومترددة حیال شراء

عربة أطفال).
وكما تتم المبالغة في تصور أھمیة وضغط اتخاذ القرار، كذلك یفعل الشلل. لیس من الصعب أن ترى

لماذا یقضي الكثیر من مجالس اإلدارات والفرق التنفیذیة في
الشركات ساعات ال تحصى في الجدال والبحث والنظر في الخیارات ثم یفشل في التوصل إلى قرار،

أو لماذا یتسمر الموظفون مثل الغزال على ضوء الكشافات األمامیة
في مسعاھم لعمل الصواب.

یبدو أن البساطة أقل بساطة مما تبدو علیھ.
الخیار ال یعني الحریة دائًما

یجمع السوبر ماركت التقلیدي في العالم الحدیث أكثر من 47 ألف منتج على رفوفھ. قبل 30 عاًما
فقط لم یكن یتجاوز ھذا العدد التسعة آالف منتج. فشركة

كریست Crest وحدھا لدیھا أكثر من 50 نوًعا من معجون األسنان - وھذا عدد من أنواع معجون
األسنان لشركة منتجة واحدة یتعدى عدد األسنان حتى في أفواه

أكثر األشخاص صحة.
وإذا كان ھذا یسبب اإلرباك للعمالء، فتخیل مدى صعوبة األمر بالنسبة للشركة المصنعة.

فالمستھلك ال یملك إال بضعة دوالرات لینفقھا في معضلة اختیار
معجون األسنان، ولكن عندما تكون خط إنتاج لدیھ أكثر من 50 نوًعا من منتج واحد لتصنیعھا، فإن

زلة تجاریة واحدة یمكن أن تكلفك مالیین الدوالرات، ووالء
العمالء وحتى وظائف زمالئك (أو حتى وظیفتك في ھذه الحالة).

وتصبح األسئلة ضربًا من ضروب التعذیب: ما المنتجات التي ستتوقف عن إنتاجھا؟ وأیھا ستحتفظ
بھ؟ ما المنتجات التي تمثل جوھرك كشركة؟ ھل سیقتنص

منافسوك مساحتك على رفوف عرض المنتجات؟ ھل سیتمسك بك زبائنك، أم سیتحولون إلى منتج
آخر لك أو إلى منتج أحد منافسیك؟ وھذه لیست سوى واحدة

من 47 ألف خط إنتاج في السوبر ماركت الخاص بك!
یجدر بنا أن نتذكر أن البساطة والوضوح متالزمان والسبب في أن كلیھما ال غنى عنھ ھو أن ھذا

الوضوح یعطینا الحریة لكي نتصرف. فنتخذ قرارات أفضل، ویشعر



موظفونا بالمزید من التمكین، ویعرف أطفالنا أین حدودھم، أما عمالؤنا فیعرفون ما نرمز إلیھ وما
یتوقعونھ منا. عندما یكون لدیك الوضوح وتسعى للبساطة،

فإن قرارات مثل ھذه تصبح أسھل، بل وقد تساعدك على تجنب مثل ھذا االنتشار المعقد للمنتج في
المقام األول.
فن البساطة

تعد شركة أبل أبلغ مثال على قوة الوضوح والبساطة بالرغم من أن منتجاتھا المعروضة ال تتعدى
60 منتًجا أو نحو ذلك. لقد كانت رؤیة شركة أبل غایة في

البساطة حتى إنھا سمحت لرجل یرتدي رقبة سلحفاة سوداء أن یطلق علیھا "رائعة". لقد كان
ستیف جوبز من المؤیدین الشغوفین بالبساطة: "لقد كان التركیز

والبساطة من الشعارات التي یتغنى بھا. بید أن البساطة یمكن أن تكون أصعب أحیانًا من التعقید:
علیك أن تعمل بجد لتجعل ذھنك صافیًا لتبسیط األمور.

ولكن األمر یستحق في النھایة، ألنھ بمجرد أن تصل لھذه الحالة، یمكنك أن تحقق المعجزات
(تزحزح الجبال)".

ویعترف جوناثان إیف -رئیس التصمیمات في شركة أبل-بأن بساطة أبل لیست بسیطة كما تبدو،
ویضیف قائًال: "إن البساطة الحقیقیة تنبع من أكثر من مجرد

غیاب الفوضى والتكلف. إنھا تأتي من تنظیم ما ھو معقد".
غایة في الحكمة. ولكن إذا كانت البساطة أمًرا رائعًا، فلماذا یجعلك التعقید تبدو أكثر تفوقًا؟

التعقید ال یعادل الذكاء
یبدو أن ألھدافنا األكادیمیة -بدًءا من أول یوم دراسي لنا-أسوأ األثر على نظرتنا للبساطة. إن كون

المرء 'بسیًطا' كثیًرا ما یُستخدم كمصطلح یشي بعدم االحترام
لإلشارة إلى الغباء أو عدم النباھة.

بید أننا نعاني كثیًرا من االعتقاد الخاطئ بأنھ إذا فھمنا شیئًا معقدًا أو استخدمنا لغة سیاقیة ال
یفھمھا أغلب الناس، فإن ھذا یعني أننا متفوقون فكریًا بطریقة

ما. قد یكون ھذا ھو الحال، على الرغم من أن أولئك الذین یستوعبون مفھوًما بشكل كامل یمیلون
إلى فھمھ جیدًا حتى یفھمھم اآلخرون (وھو شعور أتى على

ذكره السید أینشتاین في مقدمة ھذا الفصل).
ونحن نتبنى ھذا االعتقاد في حیاتنا الیومیة وأماكن العمل تدفعنا الحاجة إلثبات براعتنا وقیمتنا

ونأمل تجنب النظر إلینا على أننا بدائیون.



یخطئ موظفو الشركات باستمرار في النظر للحجم على أنھ دلیل على الجد ورجاحة التفكیر،
وبالتالي یضیفون عددًا وافًرا من الرسوم البیانیة والشرائح في حین أن

تقریًرا جید الصیاغة كان سیفي بالغرض.
"الموت بالباوربوینت" Death by PowerPoint ھو باألحرى المصطلح المناسب الذي یعبر

عما یحدث كل یوم في العدید من مجالس اإلدارات حول العالم - كل
نقطة، وكل مخطط فین، أو التحول من فكرة ألخرى بطریقة متكلفة یسرق وقتًا ثمینًا من حیاتنا ولن

نسترجعھ أبدًا.
لقد أسيء فھم التعقید واستُخدم بشكل مفرط في كل مكان حولنا. بل إنھ في حقیقة األمر یرى كریس

زوك من شركة باین أند كومباني أن حوالي 85 في المائة من
المدیرین التنفیذیین الذین أجرى مقابالت معھم كان أكبر عائق أمامھم لتحقیق األرباح المستدامة

لیس غیاب الفرصة ولكن ربطھا بالتعقید الداخلي في شركاتھم
وكیفیة إدارة طاقاتھم في مواجھة ھذا التعقید.

لقد أمضت باین أند كومباني سنوات في البحث عن أسباب الربح والنجاح الدائم. یقول كریس زوك:
"لقد وجدنا اتجاًھا متزایدًا نحو البساطة في عالم الیوم -

ولیس البساطة داخل الشركات فحسب، ولكن األھم ھو البساطة الجوھریة في قلب االستراتیجیة
نفسھا. لقد اكتشفنا في كل صناعة شركات تتمتع بالمیزة المتأصلة

في التعامل مع الضغوط المتزایدة لألسواق سریعة التغیر والتعقیدات الداخلیة المتزایدة بسبب
مقدرتھا على إبقاء األمور أكثر بساطة وشفافیة من منافسیھا".

إذن، ما یقصده كریس زوك وشركة باین أند كومباني حقًا ھو: "التعقید مرفوض، والبساطة
مستحسنة". ھل فھمت األمر؟ جید.

تتعلق البساطة بالتصفیة. فھي تتطلب التخلص من الطبقات الزائدة، وتحدید األولویات، والتحرر
من األسر وفي نھایة المطاف العمل على ما ھو أساسي. كان مارك

توین ھو من أبدى إحدى المالحظات الثاقبة عن البساطة عندما كتب أنھ یشعر باألسف لكتابة مثل
ھذه الرسالة المطولة، ألنھ لم یكن لدیھ الوقت الكافي لكتابة

رسالة مختصرة.
إن معظمنا ال یوفر الوقت وال ینمي الوضوح لتبسیط تفكیرنا. إننا جمیعًا "نكتب رسائل مطولة"، إذا

كنت تفعل ذلك، فإنھ یجب علینا نبذ ھذه العادة إذا أردنا أن
نكون أكثر فطنة وفعالیة في ھذا العالم المتغیر.



إننا ننصرف ونفقد االھتمام
إننا معرضون الیوم لكّم من المعلومات أكبر من أي وقت مضى. ووفقًا لدراسة أجرتھا جامعة

كالیفورنیا في سان دییجو، فإنھ في عام 2008 بلغ استھالك األسرة
المتوسطة في الوالیات المتحدة كًما ھائًال من المعلومات یصل إلى 3.6 زیتا بایت في العام الواحد.

ما مقدار 3.6 زیتا بایت من المعلومات في تقدیرك؟ لكي أقّرب لك
الفكرة في سیاق مماثل، فإنھ ما یعادل قراءة 174 صحیفة، أو 10845 تریلیون كلمة أو أكثر من

16 محرًكا من األقراص الصلبة متوسطة الحجم من المعلومات ...

كل یوم!
یقضي المواطن األمریكي النموذجي 12 ساعة في المتوسط یومیًا في استیعاب المحتوى. فكر في

أن ھذه األرقام تعود إلى عام 2008، ومن ثم فإنھ عند وقت قراءتك لھذا
الكتاب، ستكون ھذه األرقام قد زادت بشكل ملحوظ. إن استخدام الھواتف الذكیة -ما زال یعتبر

إضافة جدیدة نسبیًا للكیفیة التي نستھلك بھا المعلومات
والترفیھ-اآلن لمدة ساعتین في الیوم. ویكفي القول بأننا أصبحنا مشغولین باألمور التافھة. نشیر

إلى ھذه الحالة بأنھا "التضلیل غیر المتعمد".
كان السحرة عادة یستغلون ما صنفھ جوستاف كوھن من جامعة دورھام على أنھ "تكتیك

التضلیل". وتقوم النظریة على شغل عیون واھتمام الجمھور حتى
یتوقف عن مالحظة ما یجري حولھ في أماكن أخرى.

قد تتذكر تجربة أجراھا اثنان من علماء النفس، وھما دانیال سیمونز وكریستوفر تشابریز، والتي
ُطلب فیھا ممن أجریت علیھم التجربة أن یشاھدوا فیلًما

ویحاولوا إحصاء عدد تمریرات كرة السلة التي یسددھا الالعبون على الشاشة بینما یمشي رجل
في زي غوریال بین الالعبین. وكان معظم الناس یفشلون في رؤیة

الغوریال ألنھم منھمكون للغایة في المھمة التي أُسندت إلیھم. عندما یتم تشغیل الفیلم مرة أخرى
لمن یجرون التجربة وتتم اإلشارة للغوریال كان معظمھم یجد

صعوبة في تصدیق أن ھذا ھو نفس المقطع من الفیلم الذي شاھدوه في المرة األولى.
ھذا ھو ما یحدث النتباھنا في كل یوم. فنحن نكون باستمرار في حالة من التضلیل غیر المقصود،

ألن عقولنا المثقلة بالمعلومات تحاول في الواقع أن تعدل المعلومات،
ال أن تضیف إلیھا المزید. وھذا ھو السبب في أن البساطة أصبحت أمًرا حیویًا ال غنى عنھ. إذا كان

ھناك شيء مر علیك ووجدتھ في غایة التعقید، فإنك قد ال تكلف



نفسك عناء المشاركة، بل وقد ال تالحظھ في المقام األول.
حتى الفیدیوھات المسلیة على موقع الیوتیوب قد تصل إلى مرحلة من تراجع االھتمام بسرعة

بشكل ال یصدق. یؤكد موقع التتبع وستیا Wisi�a أنھ عندما تكون
مدة الفیدیو ال تتعدى 30 ثانیة فقط، فإن 85 في المائة من المشاھدین یشاھدونھ حتى نھایتھ. قارن

ھذا ب 50 في المائة فقط من الفیدیوھات التي تتراوح مدتھا ما بین
دقیقتین وأربع دقائق.

یمكن أن یعزى ھذا إلى أننا أقل عرضة ألن یتم تشتیتنا في 30 ثانیة منھ على امتداد فترة دقائق،
لكن قد یعزى ذلك أیًضا إلى حقیقة أننا نتعرض لإلعالنات التجاریة

لمدة 30 ثانیة واألخبار 20 ثانیة في وسائل اإلعالم السائدة. ومھما یكن األمر، فإن وسائل
التواصل األقصر واألبسط أكثر عرضة لجذب االنتباه ووضوح الرسالة.

عندما تغیب البساطة، سیكون من األسھل كثیًرا تحویل انتباھكم إلى أماكن أخرى، وكما أوضحنا،
فإن الناس تفضل عموًما ھذا الطریق.

ونحن نؤمن بأن ھذا ھو أحد أكبر التحدیات عندما یتعلق األمر بالرسالة "الخضراء". إن كوكبنا
على شفا كارثة غیر مسبوقة، ومع ذلك فقد فشل العمل الجذري

في توضیح الصورة. إن األمر شدید اإلرباك والتعقید والصعوبة. حیث تكثر الرسائل المتنافسة
تماًما كما تتكدس اآلالف واآلالف من االستراتیجیات. وتنبري الحكومة

والخبراء في الجدال في اجتماعات ومؤتمرات قمة ال تعد وال تحصى ویشیح باقي العالم بوجھھ عن
حقیقة أنھ إذا كان الخبراء لم یتفقوا، فكیف یمكن أن نعرف ما

ینبغي عملھ. إننا ببساطة ندیر رءوسنا.
ولكننا نسعد للقیام بشيء بسیط، مثل إطفاء األنوار في بیوتنا مرة في العام لساعة األرض. على

الرغم من أننا ال ندافع عن ساعة األرض، فإن الغرض الحقیقي في
تغییر الوعي الجمعي والسیاسة العامة كان فعاًال إلى حد ما. إن ما نرغب في لفت النظر إلیھ ھنا ھو

أن الناس على استعداد للمشاركة والعمل عندما تكون ھناك
رسائل وخیارات واضحة وبسیطة.

وكذلك الغذاء والحمیة تعاني من نفس المشكلة. فالناس تشعر باإلرباك من كم الرسائل والحمیات
الغذائیة "التي یصفھا أطباء" حتى إن العدید منھم یفتر

حماسھ وییأس. ونحن كثیًرا ما نسمع أشخاًصا في المجموعات البحثیة والتقاریر یعبّرون عن أنھم
ال یعرفون ما ھي األطعمة التي ینبغي تناولھا بعد اآلن. كل



أسبوع نسمع عن نوع جدید من الطعام ینبغي أن نتناولھ ألن فوائده خارقة. وطعام ینبغي أن نتجنبھ
ألنھ یسبب كل أنواع اآلثار الجانبیة المؤسفة. وأطعمة

أصبحت رائجة وأخرى فقدت أفضلیتھا. ثم ھناك أمیال الطعام، والبروتین المرتفع، والمؤشر
الجالسیمي المنخفض، والتحمیل الكربوھیدراتي، واألطعمة الخالیة

من الكربوھیدرات، والدھون المنخفضة، والسكر المنخفض، والسعرات الحراریة المنخفضة....
نحن ال نعاني من مشكلة السمنة بقدر ما نعاني من مشكلة غیاب الوضوح. لم نعد قادرین على

االستمرار. إن ما ینبغي تناولھ أصبح مربًكا حتى إن الكثیر من
الناس أصبحوا خائفین من الطعام ومن األكل. وھذه مأساة. وھو شيء ضروري جدًا لبقائنا -وھو

األمر الذي یوفر لنا الكثیر من متع الحیاة والذي یجمعنا معًا-
أصبح اآلن شیئًا یُخشى منھ ألن ما ھو بسیط جدًا تحول إلى شيء شدید التعقید.

الصعب جدًا ھو ببساطة صعب جدًا
مع كل الخیارات التي نتمتع بھا الیوم، فإنھ إذا كان األمر معقدًا جدًا، فإن الناس ببساطة لن تكلف

نفسھا العناء. وقد تكون عبارة "سلة المھام الصعبة" من
الكلیشیھات، ولكنھا امتألت حتى فاضت.

في یوم ما، كانت الحیاة أقل تعقیدًا. ولكن ھذه األیام قد ولت منذ زمن بعید، وأصبحنا نضیق ذرًعا
بالعملیات المعقدة.

الیوم، نسعى ببساطة لخیار آخر... وجوجل سعید لتوفیر المالیین من الخیارات في غضون لحظات.
إن ما نحتاجھ ھو قیّمو المعلومات.

محتاجون لقیمین!
إن نمو المعلومات وتعقیدھا یعني أننا أصبحنا في أمس الحاجة للقدرة على التبسیط. وھذا شيء لھ

قیمة تجاریة ھائلة أیًضا.
الجتیاز غابة الخیارات ھذه نتوجھ ألولئك الذین یمكنھم الولوج إلى المعلومات المھمة وإیصالنا

ببساطة باألشیاء التي نحتاج إلى معرفتھا حقًا. إن القیمین ھم
المرشدون السیاحیون لعصر المعلومات. وھم الیوم أكثر بكثیر من مجرد مبسطین، إنھم أصحاب

النفوذ الحقیقي.
ھناك ثالثة أنواع أساسیة من القیمین المؤثرین:

- القیمون بالتعاون.
- القیمون بالمعلومات.



- القیمون بالسمعة.
القیمون بالتعاون

لقد جعلت التكنولوجیا ھذا النوع من التقییم ممكنًا وفعاًال على حد سواء. وھو ینطوي على جمع
آراء المجتمعات وتصفیة المعلومات والمحتوى. وتعد مواقع مثل

موقع TripAdvisor (www.tripadvisor.com.au) مثاًال رائعًا لھذا النوع من التقییم.
والمجتمع منوط برفع التقییمات النقدیة وحتى الصور والفیدیوھات من

جراء تجاربھم، وبتحویل كل فرد إلى أحد العارضین والذي یتم تقییم مساھماتھ بشكل جماعي. ویعد
موقع TripAdvisor اآلن مصدًرا موثوقًا بھ أكثر من

معظم وكالء السفر.
ومما ال شك فیھ أن ھناك أیًضا قیمین لمجتمع ھائل مثل فیسبوك، والذي یمّكن المستخدمین من

مشاركة موسیقاھم المفضلة وتوصیاتھم مع األصدقاء عبر
سبوتیفاي Spo�fy. حتى الیوتیوب یقدم لنا المحتوى الذي تم تقییمھ مجتمعیًا على أساس عدد من

وجھات النظر على شریط فیدیو، والتي تمكننا من استطالع
إكسا بایت من المعلومات المتاحة لنا.

القیمون بالمعلومات
یعتمد ھذا النوع من التقییم على اإلحصاءات للتنبؤ بالمحتوى الذي سوف یروقنا. من خالل جمع

المعلومات حول تفضیالت الناس من أمثالنا، ھؤالء القیمون
للمعلومات قادرون على تقدیم محتوى ذي صلة، مما یسھل علینا الوصول لألشیاء التي نحبھا.

ومن الرائع أن ھذا النوع من القیمین ال یقوم بترشیح المعلومات
فحسب، ولكنھ اآلن یدفع -بل ویمكن القول إنھ یبسط-إنشاء المحتوى الذي سوف یعجب المشاھدین

إحصائیًا.
لقد استخدمت خدمة البث نیتفلیكس Ne�lix البیانات بنجاح بالفعل لتكلف دیفید فینشر بإنتاج

السلسلة مدویة النجاح بیت من ورق House of Cards. لم
تكن السلسلة مدویة النجاح في عام 2013 موجھة أو تستند إلى أبحاث ولكن كانت قائمة على

معلومات تم جمعھا من ملیاري ساعة من المحتوى الذي یستھلكھ
مستخدمي اإلنترنت شھریًا.

یقول تود یلین لنیتفلیكس عن العملیة التي وضعھا: "نحن ندخل تحت غطاء ونجمع كل
اللوغاریتمات واألرقام والكم الھائل من البیانات الدسمة... للتعرف على



المستخدمین -المالیین منھم-وما الذي یشاھدونھ. إذا ضغطوا على عنوان، ما الذي ضغطوه بعد
ذلك، وقبلھ، وما الذي انصرفوا عنھ بعد خمس دقائق؟". تنطوي

ھذه العملیة على قدر كبیر من البیانات. ومن المثیر لالھتمام أن الھدف من جمع ھذه المعلومات ھو
في نھایة المطاف بسیط، إلعالم نیتفلیكس كیفیة تقدیم المزید

من المحتوى الذي سیروقنا.
القیمون بالسمعة

یعتمد النوع الثالث من التقییم على السیرة الذاتیة والثقة. وھذا ینطبق على فئة المشاھیر أو
العالمة التجاریة أو الوقت الذي قضیتھ في اكتساب شھرتك الخاصة

بك. إن تقییم شخصیة مشھورة ھو -وسیظل كذلك-مؤثر في عالم التقییم. قدیًما -قبل أن یغزو
المشاھیر أغلفة المجالت-كانت القدوة النموذجیة ھي المثل الذي

یحتذى بھ فیما نرتدیھ وما ننشده. والیوم أصبح المشاھیر ھم النجوم الذین نحلق حولھم.
وتعد السمعة أداة تقییم فعالة. حیث إن غالبیة األفالم الناجحة الیوم مبنیة على السمعة والوكاالت.

إنھا تتمة الفیلم. في عام 1981 تصدر اثنان من أفالم التتمة
أعلى 10 أفالم شباك للسنة (بالمناسبة كان الجزء الثاني من سوبرمان وفیلم لجیمس بوند بعنوان

"فقط من أجل عینیك"). في عام 2011 وصل ھذا العدد بشكل
مذھل لثمانیة. لذا یبدو أنھ حتى ھولیوود دخلت في أعمال التقییم.

إن المستقبل ملك ألولئك الذین یمكن أن یقدموا لنا األجزاء التي نطلبھا ونصبو إلیھا. وھذا سیتطلب
بعض التبسیط.

ھل یتناسب وضعھا على مالحظة الصقة؟
إن تطبیق Post-It-Note أو المالحظات الالصقة لشركة ثري إم M3 ھي واحدة من أدواتنا

المفضلة للحفاظ على حیاة بسیطة.
فنحن لدینا قاعدة عند كتابة الملخصات للشركات التي نعمل معھا: إذا كانت المالحظات الالصقة ال

تستوعبھا وال یمكن قراءتھا من مسافة، فأنت لم توضح
أفكارك بما فیھ الكفایة (فقط لنكون واضحین، نحن نشیر إلى المالحظات الالصقة األصلیة، ولیست

اللوحات المتحركة الكبیرة في المؤتمر). عندما تبّسط األمور وصوًال
إلى المالحظات الالصقة، تكون قد حظیت بالتواصل األوضح... واألكثر فعالیة ومتعة.

معظم المنظمات لدیھا بیانات خطوط العمل لتوضیح رؤیتھا ورسالتھا التي تحتل جداًرا كامًال -وھي
أبعد ما یكون عن استیعابھا في مربع المالحظات الالصقة



الصغیر-في حین أن الشركات التي لدیھا مھام جدیرة باالحترام تطبق انضباط البساطة. إلیك عددًا
قلیًال من العبارات المفضلة لنا.

- تسال. اجعل السیارات الكھربائیة رائعة.
- ذا بودي شوب. الجمال غیر المتكلف.

- نایكي. بطولة المشاركة.
- آكس. لكمة أكبر من وزنك.

خذ اختبار "طفل في السادسة"
متى انتھیت من التوضیح والتبسیط ستكون بحاجة الجتیاز اختبار آخر لقیاس ما إذا كانت أھدافك

واتصاالتك ھي بالوضوح الذي تعتقده. ال أحد سیجتزئ المحتوى
أسرع من اختبار "طفل عمره ستة أعوام".

ھو بالضبط كما یبدو: اشرح فكرتك أو عملیتك لطفل - ویفضل أن یكون عمره خمس أو ست أو
سبع سنوات (إذا لم یكن "لدیك" طفل، فاستأذن من والدیھ حتى

ال تبدو غریب األطوار). وبذلك سوف تكتشف شیئًا قویًا... وھو أنھ لكي توصل المضمون -ولیس
مجرد كالم-ستكون في حاجة الستخدام كلمات بسیطة. فالشرح

المطول والممل سوف یجعلھم یشعرون بالملل، لذا علیك أن تجعل رسالتك مثیرة لالھتمام وبسیطة
ووافیة.

اخلع شیئًا ما
كان ذوق كوكو شانیل الراقي قوامھ البساطة وكانت ھي من أسدى لنا نصیحة األزیاء الشھیرة

المبنیة على البساطة: "دائًما اخلع آخر قطعة مالبس ترتدیھا".
ھذه النصیحة الحكیمة وثیقة الصلة بالطریقة التي نتواصل بھا ونقوم بأعمالنا التجاریة كما ھو

الحال في الموضة. فالیوم ینبغي أن نسأل أنفسنا دائًما: "ما الذي
یمكن أن نخلعھ؟". وبعبارة أخرى، قبل أن ترسل ھذا البرید اإللكتروني، أو تنشر ذلك التقریر، أو

تشارك ھذه الرؤیة أو تتواصل بھذا الموقف، توقف واسأل نفسك
ما الذي یمكن أن تخسره.

عند ھذه النقطة یبدو من الحكمة أن أذكرك أنھ قبل أن تدخل اجتماع مجلس اإلدارة المقبل، وتعلن:
"دعونا جمیعًا نخلع شیئًا ما"، تأكد من أن تقص علیھم

قصة شانیل أوًال.
بّسط الخطوات



كلما كان في مقدورك تبسیط عملیة أو صفقة، زادت قابلیة اآلخرین للمشاركة فیھا.
تستفید صناعة "لعب" الكبار بشكل كبیر من تبسیط عملیة الشراء. حیث أوشكت واجھات المحالت

في عالم الواقع على االنقراض... بینما راجت المبیعات عبر
اإلنترنت. بل إنھ في واقع األمر بلغت قیمة ھذه الصناعة اآلن 15 ملیار دوالر. ھناك عامالن

مؤثران ھنا: األول ھو التخلص من الحرج (التفكیر بخوف)، واآلخر ھو
تبسیط عملیة الشراء، محتوى اإلنترنت (التفكیر بغباء).

من خالل تبسیط العملیة والتخلص من زیارة المتجر، لم نعد بحاجة للسیطرة على انفعاالتنا أو
التعامل مع المرور أو أن یرانا شخص آخر ندخل على مستوى

الشارع، ناھیك عن أن تتوه في مكان ترید أن تخرج منھ في أسرع وقت ممكن حتى ال تصطدم
بشخص تعرفھ.

عندما تفكر بخوف وغباء، فإن صناعة لعبة الكبار تكون مزعجة (اعتذار).
استخدم عددًا أقل من الكلمات

لقد غدا كل شيء مختصًرا في ھذا العصر الرقمي - وقتنا، واتصاالتنا، وعالقاتنا، وحتى لغتنا. حتى
الكلمات التي نشأت في عالم الرسائل النصیة وجدت طریقھا

إلى لغتنا الیومیة: LOL و GTG وTGIF على سبیل المثال ال الحصر.
أحدثت محادثات تید TED ثورة أیًضا في طول الخطب وتقصیر مدى االھتمام. وبینما كان ھناك

وقت تستمر فیھ الخطب إلى 45 دقیقة أو ساعة، نرى الیوم اتجاًھا
نحو خطب مدتھا 18 إلى 20 دقیقة. وھذا القالب یجبرنا كمتحدثین على انتقاء كلماتنا وأفكارنا

بحكمة - الستخالص تفكیرنا وتوخي الوضوح حول الرسائل التي
نصبو إلى أن یخرج بھا جمھورنا.

ومع استمرار العولمة في تشكیل عالمنا، أصبحنا نتواصل حتى من دون كلمات على اإلطالق. فاللغة
البصریة ھي اللغة العالمیة الحقیقیة رقم واحد، وأصبحت

القدرة على تبادل القصص باستخدام الصور فقط وسیلة بسیطة وفعالة.
االحتیاجات األساسیة ھي أساسیة للغایة

كان بیل برنباخ أسطورة في صناعة اإلعالن في فترة الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي.
بید أن الكثیر من آرائھ ینطبق الیوم كما كان وقتھا. وكان السید برنباخ

متحمًسا لألفكار والرسائل البسیطة. وكان مفتونًا أیًضا بطبیعة البشر البسیطة والمستقرة،
واألشیاء التي ال تتغیر كثیًرا ألنھا احتیاجات بشریة... ولیست موضة. إال



أننا وبعد مرور عشرات السنین ما زلنا نتساءل كمدیرین تنفیذیین شباب في مجال اإلعالن كیف أن
أفكاره ما زالت مرتبطة: "یجب أن یھتم من یوصل الرسالة

بالرجل الذي ال یتغیر مع ... حاجتھ للبقاء على قید الحیاة، وإثارة اإلعجاب، وأن ینجح، وأن یحب،
وأن یرعى ذویھ...".

لم یتغیر األمر كثیًرا وما زالت حكمة بیل الیوم صحیحة. ففي نھایة الیوم نكون مخلوقات بسیطة لھا
احتیاجات عاطفیة بسیطة ال تتغیر أساًسا، حتى عندما یتغیر

العالم من حولنا.
ھذا سبب كاٍف لتسعى وراء البساطة. بّسط األمور بأن تحافظ على ما تحاول حقًا تحقیقھ في صمیم

ما تفعلھ.
تطبیق "اجعلھ بسیًطا"

عند تطبیق "اجعلھ بسیًطا"، تذكر ما یلي:
1 تذكر أن االرتباك یشل تفكیرنا، لذا بّسط األمور.

2 قاوم الرغبة في استخدام التعقید للتعبیر عن التطور.
3 إذا كان األمر صعبًا جدًا، فھو صعب جدًا حقًا.

4 تعلم تقییم المعلومات والسمعة والتعاون.
5 طبق أسلوب المالحظات الالصقة على اتصاالتك.

6 خذ اختبار "طفل في السادسة".

7 تذكر أن احتیاجاتنا األساسیة ھي أساسیة للغایة.



الفصل 11

اجعلھ سھًال
لسوف أعھد دائًما بالمھام الصعبة لشخص كسول

ألنھ سیھتدي دائًما ألسھل الطرق إلتمامھا.
بیل جیتس

عندما تسافر حول العالم، ستكتشف أنھ إلى جانب التماثیل النادرة، واللوحات المثیرة للخیال،
والفنون المعماریة الملھمة، واأللوان المتنوعة والرائعة من الفنون

التعبیریة، فإن العالم یعج أیًضا بمعالم أثریة تخلد الكسل البشري.
البشر معروفون بالكسل

من المرجح أن أي شخص تجول في مطار رئیسي في العشر سنوات األخیرة صادف الممر
المتحرك. وھو بالضبط كما یبدو ممشى طویل من األرضیة التي توصلك إلى

وجھتك بوتیرة مریحة، وبالتالي ال حاجة للمشي الذي ال لزوم لھ أو أي شكل آخر من أشكال الدفع
الذاتي.

واآلن، قبل أن یعترض أحد المتحمسین من بینكم وینبري في الدفاع عن نفسھ بأنھ ال یستخدم ھذا
الممشى إال لزیادة سرعتھ وأنھ بالفعل یستخدم قدمیھ الزائدتین،

نود أن نسترعي انتباھك إلى العالمة التي تصاحب ھذه الممرات المتحركة دائًما. إنھا تحمل دائًما
تنبیًھا لمعظمنا النتھاج الجھة الیمنى أو الیسرى (على حسب البلد

الذي أنت فیھ)، على أمل ضعیف أن أحد المفعمین بالنشاط سیروقھ أن یمر دون عوائق. وبعبارة
أخرى، من الواضح أنھم یتوقعون أن معظمنا سیترك الممشى

یقوم بھذا الجھد بدًال منا، إال أنھم ال یریدون أن نصبح كولستروًال بشریًا یسد ھذه الشرایین
المصممة بشكل كئیب.

ولكن ھذه لیست سمة من سمات العصر الرقمي. فبالعودة إلى السبعینیات من القرن الماضي،
وبینما كنا نستلقي جمیعًا على األرائك نشاھد أجھزة التلفاز (التي

كان معظمھا في ذلك الوقت باألبیض واألسود) كنا نحلم بالیوم الذي یكون فیھ الجھاز بحجم راحة
الید... ومن دون األسالك الطویلة أو العراقیل األخرى، والتي

تمكننا من تغییر القناة أو ضبط مستوى الصوت باستخدام أقل عدد ممكن من عضالتنا.



والیوم أصبحت األجھزة التي تعمل عن بُعد والموفرة للجھد في كل مكان - لدینا أطعمة تسخن
بأجھزة المیكروویف، والمواعدة السریعة، والتسوق عبر اإلنترنت،

والبرید اإللكتروني ... والقائمة تطول.
الكسل ھو أبو االختراع

من الجدیر بالذكر أن كل التقدم واالبتكارات الناجحة التي تم التوصل لھا في العقود القلیلة الماضیة
كانت مدفوعة بشكل أساسي لتفي بواحد من مقیاسین: األول، تصغیر حجم المنتج الذي نستخدمھ
(على الرغم من أن حرب "ھاتفي الذكي أكبر من ھاتفك" تخالف ھذا االتجاه... وتعیدنا إلى األیام

الخوالي التي یحتدم
فیھا النقاش حول "أھمیة الحجم")، وثانیًا، الزیادة في سھولة استخدامھا. بالنسبة لكل وسائل

الراحة الحدیثة التي تتمتع بھا -كل ما یجعل الحیاة أفضل وأكثر
كفاءة وأقل صعوبة-یمكنك أن تدین بالفضل للكسل.

األمر الذي یجعل من الكسل عنصًرا أساسیًا في القیادة واالبتكار. وغالبًا ما یُنظر لالبتكار على أنھ
العملیة اإلبداعیة لالختراع. ولكن كما یكشف عودید شنكار من

جامعة والیة أوھایو في بحثھ، أن 97.8 في المائة من قیمة االبتكار ترجع إلى المقلد، وھو ال یعني
القول إن االبتكار عملیة كسول بطبیعتھا، ولكن أن نجاحھا ال یعرف

باإلبداع أو االختراع. بید أن اإلبداع الحقیقي ھو في الواقع مھارة القیادة، واألھلیة لمنزلة القادة،
والقدرة على تحدید المسار المستقبلي للصناعة أو السوق برمتھ؛ وھو

ما یمكن أن یحققھ الكسول بشكل جید تماًما مثل المتفاني.
ومع ذلك، لیست ھذه ھي الطریقة التي نحب أن ننظر بھا للكسل على المستوى الواعي أو حتى

الثقافي. لقد تم تشویھ سمعة الكسل لدرجة أنھ غیر نظام قیمنا
بأكملھ وحتى اللغة التي نوظفھا لوصف ھذه القیم. قم بتحیة أي شخص في عالمنا العصري الیوم

واسأل عن رفاھیتھ وعلى األرجح ستسمع الرد التلقائي، "أنا
مشغول... مشغول، مشغول، مشغول...". بالرغم من كل األجھزة الموفرة للوقت التي تنتشر في

مجتمعنا، فإن مجتمعنا نفسھ على ما یبدو على حافة اإلنھاك
مما یظھر أسالفنا الذین كانوا یعملون في المزارع وفي التعدین بمظھر الكسالى بالمقارنة بنا.

وھذا بطبیعة الحال قصور في فھم معنى االنشغال الحقیقي في حیاتنا. إن معظمنا غیر مشغول للغایة
أو حتى منھمك على الدوام، بل إننا ببساطة غیر منظمین...

أو باألحرى ال نرتب أولویاتنا بشكل جید ویسھل إلھاؤنا. ومع ذلك، یُنظر لالنشغال واإلفراط في
العمل اآلن على أنھما أوسمة لألفضلیة االجتماعیة حتى أصبح



التجرؤ على طلب إجازة سنویة شیئًا نكاد نعتذر عنھ.
لقد تمت دعوتنا إللقاء كلمة في مؤتمر حیث بدا أن المتحدثین االفتتاحیین قد اندمجوا في منافسة

إلظھار من الذي یتمتع بأقل عدد من ساعات النوم.
قال أحدھم بزھو: "إذا كنت ترید أن تفوز في المنافسة، یجب أن تستیقظ في السادسة صباًحا". إال

أن المتحدث التالي لمح إلى أن السادسة صباًحا میعاد استیقاظ
الفشلة وأنھ ال غنى عن االستیقاظ في الخامسة صباًحا. "الرابعة صباًحا" قالھا التالي حتى ال یتفوق

علیھ سابقاه. وكما قد تتوقع، فإن الحضور، على الرغم من
اھتمامھم بتحقیق النجاح، بدوا أقل حماًسا القتراح االستیقاظ في الرابعة صباًحا.

قد یكون من المفید عند ھذه المرحلة أن نشیر إلى أن األبحاث التي نُشرت في مجلة علم األعصاب
لباحثین في مركز النوم وبیولوجیا األعصاب الیومیة في جامعة

بنسلفانیا، تشیر إلى أنھ على الرغم من أن الشخص الذي یستیقظ في وقت مبكر قد یكون منتًجا
بشكل كبیر، فإن الحرمان من النوم قد یؤدي في الواقع إلى تدمیر

خالیا المخ بشكل دائم وال انعكاسي (یبدو أنھ على النقیض من النوع االنعكاسي من التدمیر). قد
یوحي ھذا بأن مزایا كون المرء منتًجا یتعادل إلى حد ما مع حماقة

ما یتم إنتاجھ في الواقع.
Hour-4 في اتجاه مغایر تماًما لھذه الطریقة في التفكیر، كان للكتاب الذي ألفھ تیم فیرس بعنوان

Week ھذا النجاح الخاطف حیث إنھ یرّجح أمرین: أولھما، أن

انشغالنا الظاھري قد یخفي لھفتنا ورغبتنا الخفیة في قضاء وقت قلیل -أو ربما كثیر- "مع أنفسنا".
وثانیًا، أنھ ربما لم یكن االنشغال بالجودة المتوقعة كما یظنھ

البعض.
بید أن العمل الجاد یكون في بعض النواحي ھو الشيء الكسول لعملھ. "كیف؟"، نسمعك تسألھا في

عدم تصدیق. األمر بسیط. إن انكفاءك على العمل بعقلیة
خط اإلنتاج یتطلب قدًرا من التفكیر الخالق واالستراتیجیة أقل بكثیر من العمل بشكل مدروس

واستباقي. من السھل أن تكون منتًجا، ولكن ھل أنت حقًا منتج
بالطریقة الصحیحة وفي األنشطة المناسبة؟

البعض منا یحیا بال شك حیاة معقدة بشكل ال یصدق حیث تتعانق مھارات األبوة واألمومة الممتازة
مع االضطالع بأعمالنا بشكل ناجح، والعمل كمدراء في



مجالس اإلدارة، والتدریب الریاضي لألطفال وما شابھ ذلك. وفي بعض األحیان تحدث كل ھذه
األنشطة لشخص واحد في أسبوع واحد. ومع ذلك، ما ینطبق على

كل ھؤالء المتسابقین نحو النجاح -وبالنسبة لبقیتنا-ھو أن ال أحد منا لدیھ دقیقة أطول من أي
شخص آخر یكون مشغوًال فیھا.

ویمكن أن نخرج من كل ھذا بأنھ یمكن اإلیفاء بأولویات العمل والحیاة بحسن التقدیر وتطبیق قدر
محسوب من الكسل. وبعبارة أخرى، قد یساعدنا الكسل على

استغالل أوقاتنا بشكل جید.
كیف یمكن أن یكون الكسول فعاالً؟

ولد كورت جبھارد أدولف فیلیب فرایھر فون ھامرشتاین-إیكوورد لعائلة عریقة في ھینرشیجن،
میكلینبرج-ستیرلتز، ألمانیا، في عام 1878 وانضم إلى الجیش األلماني

في 15 من مارس 1898.
في الفترة ما بین الحرب العالمیة األولى والحرب العالمیة الثانیة، أشرف ھامرشتاین-إیكوورد

باعتباره قائد القیادة العلیا للجیش على كتابة الدلیل األلماني في قیادة
الوحدة العسكریة، والمعروف باسم Truppenführung أو "السیطرة على الجنود" بتاریخ 17

من أكتوبر 1933.
على الرغم من أن العبارة المقتبسة التي ستجدھا الحقًا في نفس الصفحة تنسب أحیانًا إلى خلیفتھ،

مارشال إریك فون مانشتاین، وھو الرجل الذي یعتبره
ھامرشتاین-إیكوورد، "... واحدًا من أذكى الناس الذین التقیت بھم"، إال أنھ یعتقد إلى حد كبیر أن

ھذا التفكیر لسلفھ السابق.
لقد نقل عنھ أنھ أنشأ تصنیفًا خاًصا لرجالھ یقوم على كیف أن الطبیعة الجوھریة لشخصیاتھم

تنعكس على أدائھم: "عادة ما أقوم بتقسیم ضباطي إلى أربع مجموعات. ھناك الضباط األذكیاء،
والمجتھدون، واألغبیاء، والكسالى. عادة ما یتم الجمع بین اثنتین من الخصائص.

بعضھم ذكي ومجتھد - ومكانھم ھو ھیئة األركان العامة. والمجموعة التالیة تضم األغبیاء
والكسالى، وھم یشكلون 90 في المائة من قوام الجیش وھي تناسب

الواجبات الروتینیة. إن أي شخص یجمع بین الذكاء والكسل یكون مؤھًال ألعلى الواجبات القیادیة؛
ألنھ یمتلك الوضوح ورباطة الجأش المطلوبة التخاذ القرارات

الصعبة. بینما یجب أن یحذر المرء من أي شخص یجمع بین الغباء واالجتھاد -وال یجب أن یعھد
إلیھ بأیة مسئولیة ألنھ لن یسبب إال المتاعب على الدوام".



ومن الجدیر بالذكر أنھ في حین أنھى كل من الرجلین حیاتھ مع الجانب الخطأ في تاریخ ما بعد
الحرب العالمیة الثانیة، إال أن مقدرة ھامرشتاین-إیكوورد على قراءة

الشخصیة كانت قویة حتى إنھ عارض بشدة مخطط النازیین وھتلر، وھو القرار الذي كلفھ منصبھ
ورتبتھ قبل اندالع الحرب العالمیة الثانیة، ولكنھ أثبت في نھایة

المطاف قدرتھ على قراءة الناس بشكل دقیق.
إن ھذه النظریة تنطبق على حالنا الیوم تماًما كما كانت في الثالثینیات إلى حد كبیر. إذا تحرینا

الصدق في ذلك، فإن معظم الموظفین لیسوا في صورة محاربین
مھنیین مدفوعین لتحقیق أھداف العمل المتزایدة ورفع أدائھم الشخصي إلى آفاق جدیدة. بل إنھ

بالنسبة للكثیرین منا -إن لم یكن أغلبنا-الوظیفة ھي مجرد
وظیفة. وھذا یعني، أنھا مجرد وسیلة لتوفیر االحتیاجات المادیة لنا ولعائلتنا.

ھذا ال یعني القول بأننا ال نرید القیام بعمل جید، وال أننا ال نقدر على ذلك. ولكن األمر ببساطة ھو أن
البشر في الغالب لیست عندھم الرغبة في بذل جھد استثنائي

لتحقیق ھذه األھداف. تلك ھي طبیعة األشیاء مھما حاولنا أن نصم ھذه الطریقة في التفكیر بالكسل
أو عدم االحترام أو حتى الجحود. لیس ھذا فقط بل ربما كان

ینبغي أن نشجع ھذه الرغبة في البحث عن حلول أسھل وأكثر كفاءة.
ومع ذلك، فإنھ بدًال من أن نأخذ ھذا الفھم بعین االعتبار في أنظمتنا وأسالیبنا نحو االستراتیجیة

السلوكیة، فإننا نضیع حیاتنا في توبیخ أوالدنا على عدم ترتیب
أسرتھم، وموظفینا على عمل المكالمات الشخصیة أو انھماكھم قلیًال على بعض مواقع التواصل

االجتماعي. نحن نلوم أنفسنا بسبب افتقارنا إلى الدافعیة، أو ألننا
لسنا أثریاء كما یجدر بنا أن نكون، أو ألننا لم نمارس الریاضة ھذا الصباح، أو ألننا فرطنا في

حقوقنا أو حتى بسبب لحظات قلیلة اختلسناھا في یوم مزدحم
لنحلم.

لقد كونا رأًیا مدروًسا في ھذا الشأن، وھو أنھ یمكن أن یتمخض عن حكم خاطئ بشكل كبیر.
وكما أكدنا في صفحات ھذا الكتاب، فإن تغییر سلوك الناس صعب للغایة، وربما كان من األجدر بنا

بدًال من انتقاد ما یبدو أنھ سمة عالمیة، علینا أن نضع أنظمة
العمل التي تتناسب مع طبیعتنا. وبعبارة أخرى، كیف یمكننا أن نجعل العمل الذي نسعى جاھدین

إلنجازه مالئًما وقابًال للتحقیق بأكبر قدر ممكن من الیسر
والسھولة؟



نحن ال نتحدث ھنا عن خلق ثقافة المتكاسل البلید الذي تشعر بأنھ یفتقر لإللھام حتى إنھ یجعل
ھومر سیمبسون یبدو وكأنھ موظف الشھر. ولكننا نشیر إلى أن

األنظمة التي نضعھا ینبغي أن تسھل إنجاز األمور والقیام بھا بشكل صحیح. وبدًال من االعتماد
على الموھبة واألداء فقط، ینبغي علینا أن نضع النظم التي تعمل

بكفاءة حتى في األیام التي تكون مشاركتنا وأداؤنا فیھا لیست بالشكل المطلوب.
قد یبدو ھذا انھزامیًا بعض الشيء. إال أن دراسة المشاركة في مكان العمل والتي أجرتھا منظمة

جالوب عام 2013 (تعرضنا لھا في الفصل 4)، كشفت عن أن 20 في
المائة من العمالة الخاصة بك تفسد عمل باقي ال 80 في المائة األخرى (وتشیر إحصاءات مؤسسة

جالوب أیًضا إلى أنھ ربما نصف ھذا العدد فقط یعبأ بھذا األمر
حقًا).

إن ھذه النتیجة تعني أنھ من المھم أن نقوم بتصمیم العملیات والثقافات وھیكل العمل ونحن نضع
الكسل والغباء نصب أعیننا. إن ھذا من شأنھ أن یتیح ل 20 إلى

50 في المائة من العمالة المنفصلة أن تحقق نتائج مما یسمح ل50 في المائة من العمالة المشتركة
بالفعل برفع أدائھم في الجوانب التي لیس لدیھم الوقت الكافي لھا

(یرجع ھذا أساًسا ألنھم یتحملون نسبة عالیة من ضغط العمل). سنتناول ذلك بالتفصیل بعد ھنیھة.
السھولة تزید من الثقة والكفاءة

نحن ال نقول إن كل شيء في الحیاة ینبغي أن یكون سھًال. بل إن الكفاح في واقع األمر یعد عامًال
مھًما عندما یتعلق األمر بتحفیز الناس. وكشفت دراسات الموارد

البشریة مراًرا وتكراًرا عن أننا نشعر بدافعیة أكثر عندما نشارك في عمل أو نشاط یجعلنا نعمل
بأقصى جھدنا. ومع ذلك -وھذا تحذیر مھم-یحدث فقط إذا شعرنا

بأن ھذا الجھد المبذول في حدود قدراتنا.
نفھم من ذلك أن أفضل تعریف للسھولة قد یكون "توقع معقول مقترن بتوفیر الموارد الكافیة".

وعلى الرغم من توافر ھذا النوع من األبحاث بشكل مفرط، فإن ثقافة الشركات بعیدة كل البعد عن
التوقعات المعقولة أو الموارد الكافیة. بل غالبًا ما تركز ھذه

الثقافة على عبارات مبتذلة مثل، "أعِط 110 في المائة من جھدك للعمل" أو "إذا تغیبت عن العمل
یوم السبت، فال تأِت یوم األحد!". وبعبارة أخرى، ابذل أقصى

جھدك بأقل موارد ... وإال فأنت مفصول.



یبدو أن مدارسنا أیًضا قد تبنت ھذا النھج، نھج "لن أنام إال عندما أموت"، والذي یبدو من قبیل
الصدفة أنھ یتماشى مع ظاھرة إنھاك الطالب. وھذا أیًضا حسب

أھدافنا الشخصیة. إن ثقافتنا تملي علینا أنھ إذا لم نكن أثریاء ومشھورین ونتمتع بأجسام ریاضیة
وبقوام جذاب وشخصیة آسرة، فإننا بطریقة ما فشلة اجتماعیًا.

وكرد فعل لذلك تصبح ھذه التوقعات متأصلة فینا ونعاقب أنفسنا ذھنیًا وجسدیًا في حین أن ھدفنا
كان في الواقع أن نسدي ألنفسنا صنیعًا عقلیًا وجسدیًا.

لن تخلو الحیاة من صراعاتھا، ولكننا في مسعانا لعالج ھذه الصراعات نزید من فرصنا في النجاح
من خالل توظیف بعض االستراتیجیات التي تخفف من حدة ھذه

الصراعات.
كشف زمیل لنا، وھو الدكتور آدم فریزر في كتابھ The Third Space، عن أن أحد العوامل

الرئیسیة التي ترفع من أدائك في أي مجال من مجاالت الحیاة لیس ما
تفعلھ في أوقات النشاط، بل ما تختار القیام بھ في الفترات الفاصلة بینھما، والتي یطلق علیھا

"البعد الثالث". وھذا یُفھم منھ بالبداھة أننا عندما نندمج في
األنشطة المتطلبة، ال یكون أحد منا 'متفاعًال' بشكل دائم. فقط إذا سمحنا ألنفسنا بقضاء أوقات

الراحة وقللنا من التوتر والمتطلبات المقترنة بھذه األنشطة التي
نمارسھا سنتمكن من الحفاظ على األداء العالي على مدى فترات طویلة.

إال أن فكرة "ابذل قصارى جھدك أو أنت مطرود" ما تزال قائمة، في حین أن الشخص الذي یبحث
عن الراحة یُنظر لھ بطریقة ما على أنھ یفكر بطریقة متدنیة.

والیوم ال یمكن ألحد أن یقترح فعلیًا بأن نقل الكتل الحجریة الكبیرة ینبغي أن یعتمد على تكنولوجیا
المصریین القدماء (أي طوابیر طویلة من الناس تسحب الحبال

المربوطة بكتلة حجریة وھي تھدر على اسطوانات خشبیة تم قطعھا من األشجار القریبة). سیكون
ھذا مثیًرا للسخریة. أیة استراتیجیة ال تنطوي على استخدام

رافعة ونصف مقطورة كبیرة تعمل بمحرك احتراق داخلي سینظر لھا على أنھا تتسم بالتھور بل
وتشي بتدني الملكات اإلبداعیة.

وبقدر ما یبدو ھذا المثال سخیفًا، فإننا نلجأ تحدیدًا لھذا النوع من الحكم تقریبًا كل یوم عندما ندفع
من حولنا إلى العمل الجاد في األنظمة التي عفا علیھا الزمن

والتي لم تعد تدعم قدراتھم وال كفاءاتھم – بل نتحاشى أي تغییر في عملیة "لتسھیل األمور
فحسب"!



إذن كیف یمكننا جعل العمل الیومي الروتیني أقل رتابة؟ ما الذي یتطلبھ األمر لنجعل العمل أسھل
وأكثر إتقانًا وإمتاًعا؟ وكیف یمكن أن نحول الكسل المتأصل

فینا إلى شيء نافع یعمل بجد بشكل ال یصدق، حتى عندما ال نعمل؟
قلل نقاط االحتكاك

ھذه النقطة تكاد تكون واضحة للغایة، ولكن فعلیًا لدى كل شركة عملیات تجعل في الواقع ما ینبغي
عملھ أكثر صعوبة. فاإلدارات التي تتداخل أدوارھا لدیھا

برامج ال تخاطب بعضھا البعض، وتصعب عملیات المبیعات الطرق التي یدفع بھا العمالء
للشركات، ویعاني دعم العمالء من نقص الموارد، ویأتي تدریب الموظفین

في آخر قائمة المھام، وتكون كلمة "ال" ھي اإلجابة المعھودة للكثیر من اإلدارات القانونیة حتى إن
زمالءھم في العمل بدءوا یشیرون إلیھا "بإدارة ال" بینما یضع

القادة المقاییس واإلجراءات المباشرة التي تتعارض مع بعضھا البعض.
ومع ذلك، فإن الحد من نقاط االحتكاك ھذه ال یعمل فقط على زیادة كفاءتنا وإنتاجیتنا، بل یجعل

الحفاظ على ھذه الزیادات أكثر سھولة.
یعد تقدیم الوجبات السریعة من خالل النافذة خیر مثال على ذلك. (قبل أن تتسرع وتلقي خطبة

عصماء عن مساوئ الوجبات السریعة، نحن نوضح فقط أن
خروجك من سیارتك لن یحسن من نوعیة الطعام بأي حال من األحوال).

ال شك أن الھدف من الوجبات السریعة مفھوم ضمنًا من عنوانھ. إن اختراع "المطاعم التي تؤّكل
عمالءھا في سیاراتھم" ال یسھل فقط العملیة الكسولة من عدم

إعداد طعامك بنفسك، بل یمّكن ھذه المطاعم من أن تجذب أعدادًا أكبر من العمالء من ناحیة
الخدمات بینما تقلل من اتصال العمالء وجًھا لوجھ ومتطلباتھ

لتستثمرھا في أعداد أكبر من أماكن وقوف السیارات.
اجعل األمر یبدو سھًال أو بدیھیًا

یرجع نجاح أبل -شركة الكمبیوتر، ولیست الفاكھة-في جانب كبیر منھ إلى روح الجماعة وراء كل
منتج طرحتھ في السوق. وھذه الروح كانت متجلیة بالفعل في

تسویق الشركة في السبعینیات من القرن الماضي: "كمبیوتر لبقیتنا".
في الوقت الذي كان عالم أجھزة الكمبیوتر قاصًرا على أولئك الذین یمكنھم قراءة الرمز وفھم اللغة

السریة المطلوبة، أطلقت أبل جھاز كمبیوتر لھ واجھة مرئیة.



وكان علیھا أیقونة سلة المھمالت التي تتخلص فیھا من الملفات المھملة، والمجلدات التي تضع
فیھا الملفات الخاصة بك، كل ذلك عن طریق تحریك المؤشر على

الشاشة والنقر على فأرة الحاسوب. لقد كان ھذا بمثابة ثورة جعلت الوصول إلى التكنولوجیا أكثر
دیموقراطیة.

وكان لھذه األیدیولوجیة الفضل في كل نجاح تحظى بھ أبل في األسواق: العجلة الدوارة على جھاز
اآلي بود iPod التي جعلت الوصول إلى الملفات نشاًطا یعتمد

Siri على إصبع اإلبھام، وكذلك تطبیقات التمریر والضغط على جھاز آي باد، حتى تطبیق سیري
والذي یقلل من االحتكاك في التفاعل الرقمي من خالل تمكینك

من طلب ما تریده شفھیًا.
بید أن كل نجاح مبھر لھذه الشركة االستثنائیة لم یكن بسبب تفوقھا التكنولوجي فقط، وال ألنھا

تحتفظ بأفضلیة تنافسیة من حیث السعر في السوق. بل بفضل
قدرتھا على أن تجعل ما یعملونھ یبدو سھًال ومتاًحا وبدیھیًا.

قم بمعادلة الجھد
في كل مرة تُدخل فیھا نظاًما أو عملیة جدیدة إلى شركتك، حتى لو كنت تعتقد أنك ستسھل عمل

موظفیك، فإنك في الواقع تجعل حیاتھم أكثر صعوبة. وبعبارة
أخرى، ال یعد إدخال طبقات إضافیة دون التخلص من الطبقات القائمة تبسیًطا، بل یضیف عمًال

روتینیًا آخر لیومھم.
لقد عملنا مع شركة متعددة الجنسیات مقرھا في أوروبا والتي طلبتنا لمساعدتھا في بناء ثقافة أكثر

تعاونًا وابتكاًرا. وإلطالق ھذه المبادرة الجدیدة، نظمت الشركة
اجتماًعا یضم كبار مدیریھا في مدینة واحدة لإلعالن عن المبادرة الجدیدة (وأیًضا إلعالن بعض

التغییرات األخرى التي لم نكن مطلعین علیھا).
وأصبحت ھذه "التغییرات األخرى" واضحة بمجرد أن اقترب مدیر العملیات من المیكروفون

وأعلن: "... لقد قررنا أیًضا أن نقدم لكم بعض مؤشرات األداء الرئیسیة
اإلضافیة... ولكنھا ستعجبكم. إنھا سوف تساعدكم على أداء عملكم بشكل أفضل...".

ھمم! یا لھا من افتتاحیة! لم تستھل مبادرتنا الجدیدة باإلیحاء بأن كبار الموظفین یعتقدون أن أداء
موظفیھم دون المستوى فحسب، بل یطلب منھم أیًضا تطبیق

معیار للقیاس بھ وإضافة مھمة أخرى لقائمة مھامھم الیومیة. وھذا أبعد ما یكون عن المقدمة التي
كنا نطمح إلیھا لتحفیز الحضور.



لیس معنى ذلك أنھ ال ینبغي علیك إضافة عملیات أو إجراءات أو مشاریع جدیدة لقائمة مھام
الناس، بل یعني أنھ عندما تقوم بذلك یجدر بك أن تعادل الجھد.

وبعبارة أخرى، فكر في كل األنشطة الجدیدة على أنھا المقایضات. من الناحیة المثالیة، ینبغي أن
تحل العملیة الجدیدة محل اثنتین من العملیات القائمة، أو على

أقل تقدیر، یجب أال یزید عدد الخطوات المتبعة في إنجاز ھذه المھمة. عندما تقوم بمعادلة -أو في
الواقع تقلیل-عدد الخطوات المتبعة، فأنت بذلك ال تزید من فرص

نجاحك فحسب، بل تعزز من تأثیرك داخل المؤسسة.
حد من عدد الخطوات (والوسطاء)

عندما فكر دان في شراء دراجة ناریة جدیدة، قضى وقتًا طویًال في البحث عن الدراجة التي یریدھا
تحدیدًا ونمت عالقة بینھ وبین مندوبة المبیعات في متجر ھارلي

دیفیدسون المحلي. لقد كانت رائعة. وكانت تعرف الدراجات الناریة التي تبیعھا، ومستوعبة لكل
تساؤل دقیق كان یبدیھ بصبر أیوب وساعدتھ على تصمیم الدراجة

المثالیة. وكان دان مغتبًطا وتمخضت ھذه العملیة عن قدر ھائل من الثقة تولد لدیھ مع مندوبة
المبیعات.

ثم، وعند أھم مرحلة في عملیة البیع -ما نطلق علیھ "المرحلة الفاصلة" في البیع، وھي لحظة
توقیع العقد ودفع النقود– قادتھ إلى مكتب شخص آخر لم یكن دان

قد التقى بھ من قبل وتركتھ في حین أخبره ھذا الغریب أنھ سیأخذ مالھ. وسرعان ما تالشت الثقة
من الغرفة وشعر دان بما یُعرف بنفور ما بعد البیع، إال أن ھذا

كان حتى قبل أن یدفع المال.
إن زیادة عدد الخطوات إلتمام عملیة البیع -زیادة عدد الوسطاء أو األیدي التي یجب أن تمر بھا

العملیة-یكلف مزیدًا من تحویالت مبیعات أكثر من أي سلوك
آخر في عملیة البیع.

إن ما تفعلھ أساًسا ھو زیادة المراحل الفاصلة في ھذه العملیة. وبالنظر إلى أن المثال السابق قد
أضاف مرحلة فاصلة ثانیة إلى المرحلة الفاصلة األھم في البیع -توقیع

العقود ودفع النقود-فإن ھذه العملیة بمثابة انتحار المبیعات.
إن ما یمثلھ ھذا حقًا لیس السعي لكفاءة المردود، بل عدم تمكین أحد األفراد المھمین في فریق

المبیعات. وبعبارة أخرى، لم تسمح العملیة لمندوب المبیعات الذي
بنى العمیل معھ عالقة أن یقدم أفضل ما لدیھ ویتم عملیة البیع.



كن حازًما في التسلیم ولكن مرنًا في العملیة
عادة ما نركز على كل تفصیلة مھما كانت صغیرة فیمن نقودھم إلى الدرجة التي ال تجعلنا نفشل في

إلھامھم بالعمل بشكل مستقل فحسب، بل إننا في الواقع
نحد تماًما من فعالیة فریقنا وأنفسنا.

إحدى الطرق القیمة التي یمكن أن نتعلمھا الستخدام میل اإلنسان للكسل كشيء نافع ھي أن تسمح
بمزید من الحریة. قد یبدو ھذا في البدایة حماقة سوف

تكون لھا حتًما عواقب وخیمة. لكن شیئًا مثیًرا لالھتمام سیحدث عندما تمنح شخًصا ما مسئولیة
أكبر وبحریة (مع سلسلة من المخرجات الفعلیة والمواعید

النھائیة المتوافق علیھا بطبیعة الحال): إنھم سیشعرون بالھلع (قلیًال). وبعبارة أخرى، تجلب
المسئولیة معھا شعوًرا خاًصا بالخوف. ویمكن أن یكون ھذا محفًزا

للغایة.
الحقیقة ھي، في حین أن معظم الناس یحتجون بأنھم یریدون مسئولیة أكبر، إال أنھ عندما تُسند

إلیھم یبدو األمر كما لو أنھ ضغط.
واحدة من قصص القیادة غیر المتوقعة لالستقالل مع المساءلة كانت لدیفید لي روث، المغني

.Van Halen الرئیسي لفرقة فان ھالین
تروي القصة عن أنھ عندما كانت الفرقة تقوم بجولة، كان لي روث عنده شرط مكتوب في ملحق

عقد الفرقة (الجزء من العقد الذي یتم توقیعھ مع المروج). ینص
ھذا الشرط على أن طاقم اإلنتاج ملزم في كل حفل بأن یضع في خلفیة المسرح وعاء كبیًرا فیھ

حبیبات إم أند إمز M & Ms وأال یكون من بینھا حبیبات إم أند إمز
البنیة. وفوق ذلك یبدو وكأنھ أمر صعب للغایة ومتطلب جدًا في عملھ. ومع ذلك، فإن عرض فان

ھالین یضم الكثیر من األجزاء المتحركة واأللعاب الناریة واإلضاءة
والتجھیزات الصوتیة. وبعبارة أخرى، كانت احتمالیة الفشل كبیرة. وكان من الواضح أن السید لي

روث لم یكن لدیھ الوقت الكافي لیتحقق شخصیًا من أن فریقھ
قد أدى عملھ بدقة، ولكن لم یكن بحاجة لذلك. كانت حبة واحدة بنیة من إم أند إمز ھي كل ما

یحتاجھ لیشیر إلى أنھ یجب أن یعید فریقھ فحص كل التجھیزات
مرة أخرى.

عندما نتسم بالحزم في النتائج ونكون أكثر مرونة في العملیة، فإننا بذلك نمّكن الناس من تقدیم ما
نحتاجھ بطریقة ترضي احتیاجاتھم أیًضا.



تطبیق "اجعلھ سھًال"
عند تطبیق "اجعلھ سھًال"، تذكر ما یلي:

1 قلل االحتكاك في العملیة بأن تجعلھا أكثر سھولة.
2 اشرح كیف أن التبسیط یجعل العملیات الصعبة أكثر سالسة.

3 قم بمعادلة الجھد عن طریق مبادلة األنشطة بدًال من مجرد تكدیسھا على قائمة المھام.
4 أظھر لھم كیف أن تبسیط العملیات یجعل یومك أقل إنھاًكا بأن یجعل األشیاء تبدو سھلة.

5 حدد عدد الخطوات والوسطاء التي تمر بھا العملیة حیث إن كل زیادة ستصبح نقطة مقاومة
بشكل تلقائي.

6 كن حازًما في النتائج ومرنًا في العملیة. كلما سمحت بقدر أكبر من االستقاللیة ومزید من
الوضوح حول المخرجات الفعلیة المھمة، زاد حجم المسئولیة التي

سیتم اتخاذھا.



الفصل 12

اجعل عدم القیام بھ صعبًا
أغرقوا السفن.
ھرنان كورتیس

بالنسبة ألغلب البحوث واالستراتیجیات السلوكیة في العصر الحدیث، اعتمدت أنشطة مثل اإلعالن،
وتدریب الموظفین، وإعالنات الخدمة العامة، والحمالت

القائمة على المعلومات بشكل یكاد یكون حصریًا على مخاطبة ذكائنا المنطقي أو العاطفي من أجل
تحقیق التغییر المنشود. وھذا ینطبق على نصوص المبیعات كما

ھو الحال بالنسبة لبرامج إعادة التأھیل، وحمالت التوعیة العامة، واتصاالت معاییر الصحة
والسالمة المھنیة. وبعبارة أخرى، كان التأثیر واإلقناع ھما أدواتنا

المختارة لمحاولة تغییر السلوك.
تغییر اآلراء مقابل تغییر السلوك

مع ذلك، فإنھ في اآلونة األخیرة كان ھناك ضغط متزاید لتغییر السلوك عن طریق تغییر السلوك
(األمر الذي یبدو واضًحا عندما تقولھ بصوت عال ولكنھ في الواقع

جدید تماًما في شیوعھ بین الناس). ومع ذلك، فإن ھذه العملیة أقل بداھة قلیًال، أو في الواقع
مفضلة من الناحیة الثقافیة، أكثر مما قد تتوقع في البدایة. ھذا

یرجع في جانب منھ إلى أن خبراتنا السابقة لمثل ھذه االستراتیجیات كانت مع أنظمة أقل
دیموقراطیة. وانطوت حتى على القوة والعنف واإلكراه القسري.

فلننّحِ تاریخ "التغییر الذي یقوده التغییر" ھذا جانبًا، وتجدر اإلشارة إلى أنھ كلما حاولنا تصحیح
عادة، أو تحویل عملیة تجاریة، أو حتى تغییر سلوك في قطاعات

كبیرة من المجتمع لمصلحتھم الخاصة، نادًرا ما یكون تقدیم المعلومات ببساطة أو حتى الحجج
المقنعة كافیًا إلنجاز ھذه المھمة.

وھذا یرجع في جانب كبیر منھ إلى حقیقة أننا نادًرا ما نعمل انطالقًا من شعورنا المنطقي أو حتى
العاطفي. إن أغلب نشاطنا ھو في واقع األمر ال شعوري. وھذا، كما

اتضح، ھو باألحرى أمر جید ألنھ یبسط حیاتنا ویجعل أنشطتنا الیومیة أقل رتابة. ھل یمكنك أن
تتخیل مدى تعقید عملیة الخروج ببساطة من الباب كل صباح
لو كان علینا تحلیل ووضع استراتیجیة لكل خطوة نقدم علیھا؟



بینما نكبر ونتلمس طریقنا في العالم، فإننا نحیل كثیًرا من قراراتنا في الحیاة الى كومة "لقد قمت
بتصنیف ذلك" وفي النھایة تھوي إلى عقلنا الباطن وتكاد تكون

استجابة غریزیة. وما یعنیھ ھذا ھو أننا نادًرا ما نتمھل لنفكر أو نراجع ما إذا كانت ھذه القرارات
-التي اتخذناھا غالبًا في السنوات الماضیة-ما زالت مناسبة،

وواقعیة أو حتى إنتاجیة على وجھ التحدید. لقد أصبحت ھذه األسئلة في حقیقة األمر مزعجة للغایة
وتتم تنحیتھا بقوة كلما اضطررنا للتفكیر في الماضي.

عالوة على ذلك، قد نتقبل األسئلة التي تتعلق بمدى فعالیة سلوكنا بشكل باطني، ولكن فكرة أن یقوم
شخص آخر بالتشكیك في سلوكنا ولدیھ من الجرأة ما

یجعلھ یشیر إلى أنھ قد تكون ھناك طرق أفضل ھو، بصراحة، أمر ال یطاق.
وما یفھم من ذلك ھو أن مخاطبة المنطق والعاطفة غالبًا ما ال تالقي أذنًا مصغیة حیث نصبح أكثر

عنادًا ومقاومة للتغییر حتى نبدأ في التفكیر في ھذه المقاومة على
أنھا فضیلة. لقد أصبح من النادر عندما تشیر إلى أن صدیقًا قد "تغیر" أو أنھ "لم یعد كما كان" أن

تقصد بھ المجاملة.
سنقاوم التغییر إذا استطعنا ذلك

كثیًرا ما یقول الناس أشیاء رائعة من قبیل: "إن التغییر أمر جید ال یضاھیھ سوى العطلة"، ومن ثم
نومئ برءوسنا كما لو تم كشف حقیقة كاشفة كنا نعیھا

ولكن لم نعرف كیف نعبر عنھا حتى اآلن. وعلى الرغم من أنھ یبدو قوًال حكیًما بعض الشيء، وقد
نكتشف أن التغییر یمكن أن یكون مبتكًرا بشكل ال یصدق، فإن

كل ذلك محض ھراء! فقط حاول أن تضیف تعدیًال ما في عقد العمل للموظف في خانة استحقاقھ
اإلجازة السنویة، وسرعان ما سترى قیمة التغییر حقًا.

فبدًال من أن یكون التاریخ البشري حافًال بقصص تحكي عن كیف تم تقبل التغیر واالحتفاء بھ، كان
حافًال باالضطرابات والحروب واألحقاد التي استمرت لقرون

عدیدة، واالنتفاضات العنیفة. وكل ھذا تحت رایة الحفاظ على الوضع الراھن. واألدھى من ذلك أن
وجود الحقیقة، أو حتى حقیقة علمیة، إلى جانبك لم یكن

ضمانًا للنجاح. لقد استغرق األمر ما یقرب من ألف عام وإعدام عدد كبیر ممن یطلق علیھم الزنادقة
قبل تقبل النظام الشمسي ونظریة استدارة األرض؛ على

الرغم من إمكانیة إثبات تلك الحقیقة بمعدات بدائیة مثل ساعة وعصا ومسطرة لقیاس طول الظل.
حتى في عصرنا الحدیث، حیث وصل التغییر لوتیرة لوغاریتمیة، فإننا ما نزال نقاوم التغییر أینما

واجھنا. وھو یواجھنا بالفعل!



في كل مرة تحاول شبكة اجتماعیة مثل فیسبوك تغییر تصمیمھا أو الواجھة البصریة حتى بأبسط
الطرق، تظھر المدونات واالحتجاجات والحركات االجتماعیة التي

تعارض ذلك بین عشیة وضحاھا. عندما حاولت شركة كوكا كوال إنعاش تجارتھا عن طریق تعدیل
تركیبتھا "نیو كوك" كادت أن تدمر تقریبًا واحدة من العالمات

التجاریة األكثر شھرة على األرض. وعندما قررت برجر كینج اختبار والء عمالئھا عن طریق
إزالة شطیرتھا "الھائلة" Whopper من القائمة لیوم واحد فقط في

متجر واحد في الوالیات المتحدة، غضب عمالؤھا لذلك، حتى إنھم طالبوا بمقابلة المدیر، واشتكوا
إلى وسائل اإلعالم واعتبروھا مھزلة واقترحوا متھكمین أنھ إذا

توقفت برجر كینج عن تقدیم شطیرتھا "الھائلة"، فعلیھا كذلك تغییر اسمھا إلى برجر كوین!
لننّحِ مالحظة التمییز الضمني على أساس الجنس جانبًا، سنرى أن ھذا "الرعب الھائل" یدل على

الغضب غیر المبرر والسخط والمقاومة التي یمكن أن تثیرھا
التغییرات غیر المنطقیة في المجتمع اإلنساني.

وھذا ھو الحال مع كل تغییر. إننا نقاومھ ألننا نخاف منھ. ونقاومھ ألنھ یجبرنا على تقییم القرارات
الموجودة الجاھزة التي اعتدنا اللجوء إلیھا لتدبر تعقیدات الحیاة

وتبسیطھا. واألھم من ذلك أننا نقاوم التغییر ألننا راضون تماًما عن الوضع الحالي. فھو مریح
ومألوف، ولنكن صادقین، یمّكننا من أن نجوب دروب الحیاة

بتكاسل وبأقل جھد.
إن ما یعنیھ ھذا بالنسبة للقادة بیننا -أولئك الذین یرغبون في اإلرشاد للتغییر وتحویل المفاھیم

البالیة أو أن یكون لھم تأثیر حقیقي في مجتمعاتنا-ھو أننا بحاجة
إلى نھج أكثر استراتیجیة من مجرد التحدث عن التغییر الذي نصبو إلیھ، حتى لو كان ھذا الحدیث

ذكیًا ویخاطب وجداننا.
لكي تعرف ببساطة أن ذلك لیس كافیًا، علیك أن تؤمن أنھ لیس كافیًا. الرغبة فقط ال تكفي. بل یجب

أن تجلب التغییر على المستوى السلوكي، أن تكون مستعدًا
ل"إغراق السفن"، كما نصح ھرنان كورتیس رجالھ في سعیھم المحموم وراء ذھب مونتیزوما.

كان منطقھ بسیًطا: عندما یكون البدیل الوحید أمامك ھو الموت...
سوف تھتدي ال محالة لوسیلة إلنجاح األمر!

صعود االقتصاد السلوكي



یمیل تطویر مدرسة فكر االقتصاد السلوكي إلى التواؤم مع ھذه الطریقة في التفكیر. وھو یفترض
أن الكثیر من األخطاء التي نرتكبھا لیست على مستوى واعٍ أو

عقالني، ولكنھا ممنھجة ومنظمة ومن ثم فنحن بحاجة إلى نھج أكثر منھجیة من أجل التغییر.
Predictably Irra�onal: The Hidden Forces that Shape یقول دان أریلي، في كتابھ

Our Decisions، إنھ "تفترض االقتصادات األساسیة أننا

عقالنیون... ولكننا... نكون أقل عقالنیة بكثیر عند اتخاذنا القرار... إن سلوكیاتنا غیر العقالنیة
لیست عشوائیة وال تافھة، بل ھي ممنھجة ویمكن التنبؤ بھا. إننا

جمیعًا نرتكب نفس األخطاء مراًرا وتكراًرا، بسبب شبكة التوصیالت األساسیة في أدمغتنا.
إن ما تسعى االقتصادات السلوكیة إلى تحقیقھ، دون استھانة منا، ھو إعادة تعریف نفسھا

وتمییزھا عن غیرھا من فروع علم النفس وخلق مسافة من
االستراتیجیین السلوكیین، الذین یفضلون نھًجا معرفیًا وعاطفیًا أكثر، بینما تفضل اتباع أسلوب

أكثر نشاًطا أو طبیعي للتغییر.
لدیك من ناحیة مجموعة تؤكد أن االعتقاد یقود السلوك في حین یصر البعض اآلخر أن ھذا بمثابة

قراءة المعادلة بالمقلوب. إال أنھ بالممارسة العملیة -وكما ھو
الحال مع جمیع المعادالت المتكافئة الصحیحة-تحتمل الحقیقة كال التفسیرین. ألھداف ھذا الفصل،

فإن األمر یستحق قضاء بعض الوقت في النظر في االقتصادات
السلوكیة بشكل واٍف ألن ھذا غالبًا ما یكون جزًءا من التغییر السلوكي الذي یتم إغفالھ وغیر

المستغل.
قد یكون من المجدي النظر لھذا التمییز على أنھ یعادل تقریبًا الفروق المتعلقة بأسالیب التعلم عند

الناس، حیث یشیر إلى أن بعض الناس یتعلمون بشكل بصري
وبعضھم بشكل سماعي. یحتاج البعض أن یكون لدیھم حس تقمصي للتعلم، بینما تفضل مجموعة

أخرى التعلم الحركي، أو التعلم بالممارسة. قد یبدو ھذا
مبالغة في التبسیط وسیكون من الحكمة أن نشیر إلى أن المتعلم السمعي ال یمكن أن یتعلم بصریًا أو

غیر قادر على القراءة دون الكالم الداخلي شبھ الملفوظ. أما
وقد ذكرنا ذلك، فلدینا بطبیعة الحال تحیز ألسالیب معینة للتعلم، وھي ترتبط تقریبًا مع النظریات

المختلفة للتغیر السلوكي.
في المقارنة السابقة، یفترض االقتصادیون السلوكیون موقفًا مماثًال تقریبًا للمتعلمین حسیي

الحركة. بعبارة أخرى، قد یرى ھؤالء أنھ بینما نتعلم بالممارسة، فإننا



في الواقع نتغیر من خالل إحداث تغییر بالمقارنة بمجرد الفھم عن طریق عرض بصري أو من
خالل تلقي تعلیمات سماعیة.

إن ما یقدمھ االقتصاد السلوكي لنا ھو صورة أكثر اكتماًال ومجموعة أدوات لتقییم وإحداث التغییر
في عالم الواقع. ونعتقد أنھ بالرغم من أنھا ال تحل محل أو

تقلل من قیمة فنون اإلقناع، فإنھا بالفعل تمثل إضافة إلى مجموعة االستراتیجیات اإلداریة بل
وتقود التغییر.

وضع العراقیل في مسار السلوك غیر المرغوب فیھ
على الرغم من أن وضع العراقیل قد یبدو استراتیجیة منطقیة لقیادة التغییر إلى حد كبیر، فإننا

نخشاھا ونادًرا ما نستغلھا. یرجع ھذا جزئیًا إلى أنھا تبدو
استراتیجیة قد نلجأ إلیھا لحمایة طفل، مثل أقفال خزانة المطبخ واألبواب في الجزء العلوي من

الدرج، بدًال من توظیفھا لسلوكیاتنا الخاصة بنا أو في بیئة
الشركات.

ومع ذلك، فإنھا أیًضا ضحیة أخرى من ضحایا فلسفة الواقعیة اإلیجابیة، التي ستنظر ألیة تعلیمات
لھا داللة سلبیة على أنھا حالة متردیة من الدافعیة.

لقد أصبحت ھذه الحاجة الملحة ألن تكون "إیجابیًا" متفشیة حتى إنھا حولت أبسط وسائل االتصال
إلى أكثر األشكال تعقیدًا بشكل یبعث على السخریة.

كنا نعمل منذ فترة بالتعاون مع السكك الحدیدیة لمنطقة معینة لمساعدتھا على تطویر برنامج
سالمة للركاب. وتبین أن عددًا كبیًرا من الركاب كان یلقى حتفھ على

القضبان قضاًء وقدًرا أو بالصدفة. ویعزى ذلك إلى مجموعة من األسباب منھا االنتحار، وتخریب
الكتابة على الجدران "لفناني" الجرافیتي أو الكسل البشري

الخالص حیث یقرر البعض أن الطریق المختصر یستحق المخاطرة.
قد تبدو ھذه مسألة بسیطة بما فیھ الكفایة لفھمھا، إال أنھم اشترطوا أن یكون التحذیر الذي سنضعھ

لمعالجة المشكلة إیجابیًا بشكل مبالغ فیھ. وكان یحظر
استخدام اللغة السلبیة (مثل عبارة "ال" أو "ممنوع")، وال یمكن أن تلمح لنتیجة سلبیة (مثل

اإلصابة أو الوفاة أو الحماقة أو حزن أحد أحبائھم)، وال یمكن
استخدام استراتیجیات سلوكیة مقیدة أو "إجباریة" (مثل األسوار أو تقیید الدخول) لتحقیق النتائج

المرجوة.
عندما استفسر دان عما إذا كانت رسالة مثل، "ابتعد عن القضبان وحافظ على حیاتك على السكة

الصحیحة" ھي ما كانوا یبحثون عنھ، وبدًال من نبرة التأنیب



المخففة التي تحملھا ھذه الرسالة الضمنیة الساخرة، أشاروا إلى أنھم أعجبتھم نھایة الجملة ولكن
أبدوا تحفظھم على الجملة األولى ألنھا كانت سلبیة بعض

الشيء.
حسنًا ینبغي أن نعترف بأنھم لم یكونوا حقًا من نوعیة العمالء الذین تستثمر مؤسستنا العالقات

معھم؛ كان من الواضح أنھم مھتمون أكثر بضمان تزاید عدد
الجثث على قضبانھم بشعور من الحماس اإلیجابي بدًال من أن یكون لدیھم حس بالواقع السلبي

وربما إنقاذ عدد قلیل من األرواح.
إال أن بعض الھیئات العامة تبنت استراتیجیة سلوكیة أكثر شموًال لقیادة التغییر. في العقود

األخیرة، شجعت الحكومات المحلیة ناخبیھا على فرز القمامة
والمشاركة بنشاط في عملیة إعادة التدویر؛ في محاولة لتطویر نھج أكثر شمولیة ومسئولیة في

استخدامنا للموارد والتخلص من النفایات.
في البدایة، بدأ ھذا مع تنظیم مجموعات إعادة التدویر، حیث جابت الشاحنات المكلفة شوارع

المدینة والضواحي لجمع المواد القابلة للتدویر التي تُركت على
الرصیف في الحاویة التي كانت ھي نفسھا قابلة إلعادة التدویر، مثل صندوق من الورق المقوى.

لقد كانت بالتأكید بدایة مشجعة، ولكنھا لم تكن أكثر الحلول
عملیة كما یعرف أي شخص یعیش في منطقة لھا معدل ھطول أمطار عاٍل، وال ھو حل یجعل

الرصیف یبدو أنھ ینتمي لمجتمع لدیھ رؤیة مسئولة تجاه مخلفاتھ.
وكان الحل الفوري واضًحا. مطلوب صندوق قمامة آخر، أو صندوق إعادة تدویر. وبطبیعة الحال،

كانت ھذه فرصة سانحة لیس لمجرد تعریف المواطنین بالحاجة
إلعادة التدویر، ولكن للتأثیر على سلوكھم بطریقة ملموسة أكثر.

والیوم، وبینما تسافر في جمیع أنحاء دول العالم المتقدم، سوف تالحظ أنھ بالفعل ال یوجد منزل أو
مكتب أو مركز للتسوق سوف یقدم لك صندوق قمامة واحدًا

فقط للنفایات الورقیة الخاصة بك أو شتى أنواع القمامة. معظم المنازل لدیھا اآلن الحاویات
المخصصة للنفایات الخضراء (مثل قصاصات العشب)، وواحدة إلعادة

تدویر النفایات من الزجاج والبالستیك والورق. وبالطبع صندوق للمخلفات التي ال تندرج تحت
معاییر النوعین اآلخرین من القمامة.

وعالوة على ذلك، وفي خطوة تھدف لیس فقط للحث على إعادة التدویر ولكن أیًضا لتقلیل كمیة
النفایات العامة التي تخلفھا كل أسرة وشركة، كان إنشاء



صندوق القمامة، أو صندوق القمامة البالستیكي ذي العجالت الذي صممتھ العدید من المجالس
المحلیة للمخلفات العامة وھو أصغر بشكل ملحوظ من

الصندوقین اآلخرین، وكان في كثیر من األحیان أصغر بمقدار النصف (حتى عندما یتم جمع كال
الصندوقین بنفس عدد المرات). وبذلك ال یتم تشجیعك على فرز

القمامة الخاصة بك وإعادة تدویرھا بشكل أكبر فحسب، بل یتم دفعك بمھارة إلى تبني السلوك الذي
یحد من كمیة النفایات التي تذھب سدى إلى مكب النفایات

(وإال أنت مضطر للجوء إلى تكتیك التسلل خلسة وبھدوء في وقت متأخر من اللیل كلما حاولت
التخلص من القمامة الزائدة في صندوق الجیران).

الحد من الخیارات المتاحة
ھذه االستراتیجیة ھي أقرب إلى وضع الحواجز في طریق السلوك الذي ترید تغییره، ولكنھا أكثر

دقة قلیًال وممنھجة.
بید أن الحد من االختیارات أو الخیارات ھو استراتیجیة مھمة لتغییر سلوك الناس في أي مجال،

ویعود ذلك جزئیًا إلى أنھا توجھنا نحو الخیار المفضل، ولكن األھم
من ذلك، أنھا تعمل على تقلیل التردد والمماطلة.

إحدى مفارقات السلوك البشري ھي أن المستویات المتزایدة من االختیار تؤدي عادة إلى زیادة
التردد. فمن ناحیة ھذا افتراض منطقي تماًما. إذا كان ھناك اختیار

واحد فقط متاح، فإن القرار یكون تلقائیًا، أو على أقل تقدیر شبھ تلقائي.
في كثیر من األحیان، یكون الحد من الخیار لیس مجرد مسألة الحد من عدد الخیارات المتاحة. بل

قد یخبرنا باآللیة التي یعمل بھا نظام أو منتج أو سلوك.
وبعبارة أخرى، قد یكون الحد من االختیارات أمًرا بسیًطا تماًما مثل أن تجعل الخیارات المعتادة أو

المفضلة أكبر أو أكثر وضوًحا. فمثًال ھذا ھو السبب في تعمد
وضع زر التوقف في حاالت الطوارئ في محطة للبنزین في مكان یصعب عدم مالحظتھ. إنھا تحد

من خیاراتك بأن تجعل الخیار الذي تریدك أن تتخذه واضًحا.
إحباط السلوك السابق

أحد أفضل األمثلة لمحاولة إحباط السلوك القائم والسعي لتطبیق السلوك المفضل ھو إنشاء ممرات
عبور -الممرات المتاحة حصًرا لوسائل النقل العامة مثل

الحافالت وسیارات األجرة، والسیارات الخاصة المؤجرة مثل سیارات اللیموزین-على الطرق
السریعة الرئیسیة.



وباإلضافة إلى ممرات العبور ھذه ھناك ممرات مخصصة أیًضا لمرافقي السیارات، والتي تسمح
للسیارات التي تحمل أكثر من راكب بالفرصة للقیادة في طریق أقل

ازدحاًما.
وقد تم تطبیق كلتا االستراتیجیتین في محاولة لتقلیل االختناقات المروریة على الطرق الرئیسیة،

والتي سوف تجعل القیادة على ھذه الطرق في نھایة المطاف أكثر
إمتاًعا واستدامة. ومع ذلك، فإنھ غالبًا ما ستقلل ھذه التدابیر في البدایة من عدد الممرات

المخصصة للسیارات الخاصة. وبعملھا ذلك سوف تخلق في الواقع
ازدحاًما أكبر وتؤخر السائقین على المدى القصیر. وبالرغم من أنھ قد یبدو ھذا مخالفًا للحس

السلیم إال أن المنطق وراء ذلك سلیم تماًما.
حیث إن الممرات المخصصة لوسائل النقل العام، مثل الحافالت، والسیارات المؤجرة لم تعد متوفرة

لسائقي السیارات الخاصة، وأصبح السلوك المفضل -استخدام
وسائل النقل العام والتنقل المشترك-یتدفق بحریة أكبر. یعمل ھذا السلوك أیًضا على إحباط السائقین

الفرادى، في كثیر من األحیان إلى الدرجة التي تجعلھم
یقبلون على مضض ببدائل منھا استخدام التنقل المشترك أو االستفادة من وسائل النقل العامة

المقدمة.
إذا كنت تعتقد أن ھذا یبدو أمًرا مراوًغا ومزعًجا ویبعث على اإلحباط بشكل ال یصدق، فأنت على

حق. إنھ كذلك. وھذا ھو بالضبط المقصود.
ومع ذلك، قد ال یكون ھذا اإلحباط دائًما، والواقع كما یتم تبني سلوكیات جدیدة واإلقالع عن

سلوكیات قدیمة غالبًا ما یفسح المجال للتقبل والمشاركة وفي نھایة
المطاف قبولھا بشكل اجتماعي.

فكر في الحرب الكبرى ضد التبغ التي تشارك فیھا معظم الحكومات حول العالم المتقدم الیوم. وما
بدأ كحمالت إعالمیة في مجال الصحة العامة، تحول إلى

حمالت تخویفیة تستفز المشاعر ومنفرة للغایة. وبعد ذلك تم إدخال بعض التغییرات على السلوك
الجسدي مثل حظر التدخین في المستشفیات وأماكن العمل

والمطاعم والحانات. وأصبح اآلن تقریبًا من المستحیل أن یدخن المرء في حدود ثالثة أمتار من أي
مدخل مبنى عام في بعض البلدان.

وما كان عادة اجتماعیة أصبح اآلن شیئًا یمكنك التمتع بھ فقط "في منزلك، تحت بطانیة مع إطفاء
األنوار" على حد تعبیر دینیس لیري. وحتى ذلك غیر مستحب

إذا كان ھناك طفل سریع التأثر في المنزل.



الدرس األساسي ھنا ھو أنھ عندما تضع الحواجز أمام سلوكیات سابقة غیر مرغوب فیھا أو
ببساطة تضیق الخناق علیھا أكثر قد یؤدي ھذا في البدایة إلى بعض

االنزعاج والمقاومة، ولكنھا في الحقیقة تقود إلى تغییر مستدام على المدى الطویل. ھذا ھو الحال
ال سیما عندما یصاحبھا السلوك البدیل الذي ھو توافقي بشكل

استثنائي.
اجعل السلوك المفضل أكثر توافًرا

بطبیعة الحال، فإنھ في مقابل وضع الحواجز بین الناس والسلوك غیر المرغوب فیھ وبالتالي الحد
من خیاراتھم یجب أن تجعل السلوك المفضل متاًحا بشكل أكبر

وأكثر ترغیبًا فیھ.
ھذه ھي االستراتیجیة المفضلة بالنسبة للنظام المصرفي، والذي غیر طریقتھ في خدمة العمالء

باستخدام آالت بدًال من األشخاص. وھو في إطار محاولة الحد من
االتصال وجًھا لوجھ وبالتالي الحد من تكالیف العمالة (دعونا ال نخدع أنفسنا، ھذه اآلالت یمكن أن

تكون أكثر كفاءة من صراف البنك التقلیدي الخاص بك). في
البدایة، أحدثت البنوك ثقوبًا في جدران المباني، واستبدلت جھاز الكمبیوتر بالطوب ومألتھ

بالنقدیة، وكما یتھكم الكومیدي جاك دي، أنھ في أكثر من مرة تظھر
العبارات في فتور: "األموال غیر متوفرة ... وأعتقد أنك تعرف لماذا ...".

تتوافر ھذه اآلالت لصرف النقود في كل مكان اآلن. وعالوة على ذلك، تم السماح للسوبر ماركت
المحلي اآلن بتقدیم خدمة السحب النقدي التي كانت یوًما ما حكًرا

على القطاع المصرفي، واألعداد المتزایدة من بطاقات الدین واالئتمان المزودة بشرائح كمبیوتر
تجعلنا نسیر في طریق االستغناء الكامل عن النقد.

لقد أوشك استخدام الشیكات تقریبًا على االنقراض في معظم دول العالم األول خارج الوالیات
المتحدة، حیث أصبحت التحویالت اإللكترونیة لألموال -والتي كانت

تقتصر على موظفي البنك ممن لھم األقدمیة– ھي اآلن األسلوب المفضل لتلقي األجور والرواتب،
ودفع الفواتیر، والمساھمة في حفل المولود لھدیة عید میالد،

وحتى دفع الرسوم على الطرق السریعة الخاصة. وفي الحالة األخیرة لم یعد أحد یسألك حتى عن
تفاصیل بطاقة االئتمان الخاصة بك. فھناك جھاز مرسل صغیر

في سیارتك یصلك بحسابك "یصفر" ببساطة عندما تمر بجمع النقاط.



في كل ھذه األمثلة كان السلوك المفضل أكثر إتاحة وأبسط، وتم تقلیل قدر الجھد المطلوب لجعل
التحویل یحدث.

كلما تزاید مستوى إتاحة الخدمة البدیلة، تزاید استخدامھا. لقد كان التوزیع استراتیجیة ناجحة
لفترة طویلة لشركات مثل كوكا كوال، وشعارھا ھو أن تكون "في

متناول الید إذا طلبتھا". وھذا ھو الحال مع كل تغییر في السلوك: إن قدرتنا على االستفادة من
العوامل المحیطة مثل التوزیع، والقیود المركزة، واإلحباط

االستراتیجي، وكذلك إتاحة الفرصة لقبولھا مجتمعیًا ھو أمر بالغ األھمیة نحو استراتیجیة تھدف
لتغییر أشمل في السلوك.

إن ما یعنیھ ھذا حقًا ھو زیادة التقارب مع السلوك المفضل. حیث یوفر التقارب البساطة والیسر مع
تقلیل الجھد. وبعمل ذلك، فإنھ یقلل من الحاجة إلى

االنضباط والتحفیز الخارجي.
السیطرة على البیئة

قد یصف االقتصاد البیئي سیكولوجیة التغییر بشكل أفضل من االقتصاد السلوكي، على الرغم من
أن ھذا یستحضر لألذھان صور الھیبیین وھم مربوطون

بالسالسل إلى األشجار في محاولة لحمایة الغابات القدیمة النامیة. لننّحِ غموض كلمة "بیئة"
جانبًا، فإنھ ما یزال یمثل عنوانًا وصفیًا وأكثر إرضاًء لشرح ما تتطلبھ

العملیة برمتھا من التغییر. تتطلب التغییرات على المستوى المنطقي والعاطفي التغییرات البیئیة في
كیفیة ترسیخ المعتقدات ومشاركتھا ونشرھا. وتستلزم التغییرات

على المستویین السلوكي واالجتماعي وضع البیئات واألنظمة التي تمّكن الناس من العمل بطرق
جدیدة مع قدر محدود من المقاومة.

لقد واجھنا ھذه الحاجة لنھج بیئي للتغییر أثناء العمل مع مؤسسة تساعد على تمویل األبحاث في
مرض السكري. وبمعرفة أن داء السكري من النوع 2 ھو

اضطراب التمثیل الغذائي والذي ترتبط أعراضھ وعالجھ بشكل أساسي باتباع النظام الغذائي
والنشاط البدني، ُطلبت منا المساعدة في وضع استراتیجیات لخلق

تغییر إیجابي في ھذین المجالین. وھذا بالمناسبة ھو التغییر الذي حیر غالبیة األطباء وعلماء
النفس وإخصائیي اللیاقة البدنیة ألكثر من قرن؛ إذن یا لھ من تحدٍّ رائع

وسھل!
من الناحیة اإلیجابیة، كنا قد تلقینا بعض األبحاث العلمیة المذھلة عن الممارسات الغذائیة

والتمارین الریاضیة التي من شأنھا أن تقود ھذه النتیجة بطریقة
ً



مستدامة وممتعة، خالفًا لمعظم الحمیات الغذائیة المنتشرة الیوم. ومع ذلك، وكما قد تتوقع، فإنھ
نظًرا لحجم المشكلة في مجتمعنا، لم یكن ھذا كافیًا إلحداث

التغییر الذي ننشده. ولم یكن من المرجح أن یثیر اكتشاف نظام غذائي جدید استجابة أكثر من
مجرد تنھیدة حانقة.

كانت إحدى المشاكل التي واجھتنا أن ھذا الوباء متفّشٍ في مجتمع بحیث یصعب اختبار النھج
البیئي وتطبیقھ من وجھة النظر اللوجستیة، حتى مع وجود میزانیة

كبیرة (والتي لم نحَظ بھا).
لذلك، الخطة التي قدمناھا مكنتنا من إنجاح المیزانیة على المستوى البیئي. قررنا التركیز على

الدوائر االنتخابیة بدًال من مجتمعات بأكملھا ووضع نموذج أولي من
خالل الشراكات المؤسسیة ثم تكرار نجاحاتنا ونشرھا. إن ما یعنیھ ھذا على المستوى العملي ھو

أننا سوف نكون قادرین على السیطرة على البیئات المنفصلة مثل
حدائق الشركات - والمجتمعات المنفصلة التي تؤسس فیھا الشركات الكبیرة عملیاتھا.

غالبًا ما تكون حدائق الشركات ھذه خارج مواقع المدینة المركزیة وتكون مبنیة في الضواحي التي
یعمل بھا الناس، ولكن ال یعیشون فیھا. ونتیجة لذلك، غالبًا ما

تعاني من الحرمان من البنیة التحتیة البشریة والخدمات. ومع ذلك، كل ما یسمحون بھ ھو
السیطرة.

كانت استراتیجیتنا تھدف إلى إشراك وتثقیف وتحفیز الموظفین في ھذه المؤسسات (التي تغطي
الجوانب المعرفیة والوجدانیة)، باإلضافة إلى تغییر قوائم الطعام

المقدمة في المقاصف والكافیتریات والمحال التي تعمل على ھذه الملكیة مع خیارات ممتعة
ومتنوعة بشكل واضح (األمر الذي ساعد في دعم التغییر على المستوى

السلوكي). وقد حفزناھم أیًضا على إعادة ترتیب یوم العمل حتى یكون ھناك وقت لممارسة الریاضة
والترفیھ والتي تدعمھا الشركات المنوطة بالحفاظ على صحة

موظفیھا وتحسینھا.
وكان مردود ذلك بالنسبة للشركات ھو موظفون أكثر صحة ومشاركة ونشاًطا، وخلق الفرصة لبث

روح المشاركة والتآلف المستمد من تحسن الصحة داخل حدائق
الشركات التي كانت في كثیر من األحیان "بال روح".

على الرغم من أن ھذا ما یزال نموذًجا أولیًا لكیفیة تطبیق التغییرات السلوكیة على نطاق واسع،
فإنھ یعمل على توضیح مدى فعالیة التغییر عندما یستند إلى ما



ھو أكثر من مجرد تغییر اآلراء أو ببساطة كون السلوك قسریًا.
بید أن النھج األكثر شمولیة -الذي تتعاون فیھ النظم والعملیات مع الطبیعة البشریة وتجعل التغییر

یأتي بشكل طبیعي، على نحو مستدام واألھم من ذلك بقدر
من االستمتاع والمكافأة المجتمعیة-یجعل التغییر طوعیًا ومستمًرا وحماسیًا.

تطبیق "اجعل عدم القیام بھ صعبًا"
عند تطبیق "اجعل عدم القیام بھ صعبًا"، تذكر ما یلي:

1 وضع العراقیل بینك وبین السلوك الذي تحاول تغییره أو الحد منھ.

2 الحد من الخیارات والبدائل المتاحة. وبعبارة أخرى، ال تدع التسویف یعرقل التغییر.
3 جعل السلوك السابق أو غیر المرغوب فیھ أكثر إحباًطا ومزعًجا في ممارستھ.

4 جعل االحتماالت في صالحك من خالل زیادة توافر السلوك المفضل.

5 التحكم في البیئة التي یحدث فیھا السلوك بطریقة تسھل اتباع السلوك المرغوب فیھ.
أناني وخائف وغبي في عالم الواقع

إذا كنت قد بلغت ھذه المرحلة من الكتاب، فقد أحسنت صنعًا! حیث تشیر اإلحصاءات التي جمعتھا
مدونة الھافینجتون بوست إلى أنھ، لألسف، ما ال یقل عن

ربع الذین حالفھم الحظ لكي یجیدوا القراءة والكتابة لم یقرءوا ولو حتى كتابًا واحدًا في العام
الماضي، واألسوأ من ذلك أن معظمنا لن یقرأ كتابًا مرة أخرى بعد

تخرجنا في الجامعة. أما بالنسبة لتلك الفئة القلیلة النادرة من طالبي المعرفة الذین یتجشمون عناء
اختیار كتاب لقراءتھ، فھناك عدد كبیر منھم إلى حد مقلق ال

یكلف نفسھ عناء قراءة الكتاب إلى آخره.
لذلك، بفرض أنك لم تتخَط صفحات الكتاب لتقرأ خاتمتھ لتعرف ما نھایتھ، نقول لك أحسنت صنعًا

وشكًرا لك.
لقد كان ھدفنا دائًما من تألیف ھذا الكتاب أن نوصل بعًضا مما تعلمناه على مدى نصف قرن من

دراسة تعقیدات الطبیعة البشریة، في صورة تمّكن كل قرائنا من
أن یطبقوا ھذه المعلومات بطریقة مؤثرة ومرتبطة بھم. أما بالنسبة لكوننا قد نجحنا أم ال، فإننا

سوف نترك ھذا لحكمك.
اآلن، نأمل أن تكون قد أدركت أن ھذا الكتاب ھو في األساس مقالة حول كیف یمكننا إشراك جمیع

الطبائع المتأصلة فینا بدًال من محاربتھا -والتي قد ھیكلنا

ً



حیاتنا، وأعمالنا، وتعلیمنا ومجتمعاتنا وفقًا لھا-واالستفادة من ھذا الفھم للبواعث المحركة لسلوكنا
حقًا؛ للسعي وراء أھدافنا بشكل أكثر فعالیة وكفاءة.

ونحن كثیًرا ما نحد من قدراتنا الحقیقیة بأن نحاول فرض قالب من المنھجیات والعملیات على
أنفسنا ومن حولنا، والتي تتناقض مع الدوافع األساسیة التي تنمي

تطورنا على ھذا الكوكب، حتى إننا نفشل بشكل غیر ضروري. إننا نتنصل من طبیعتنا وتفردنا
وقیمتنا.

كل ما نتمناه لك ھو أن تعظم من فرصك في النجاح، بأن تعمل وفقًا لطبیعة السلوك البشري، ولیس
وفقًا الدعاءات كاذبة أو أوھام حسنة النیة.

لیس مقصودًا بالمبادئ الثالثة التي ترتكز علیھا دوافعنا الداخلیة، والتي ذُكرت في ھذا الكتاب، أن
تكون حًال سریعًا من الخطوات البسیطة التي یجب اتباعھا،

ولكنھا تعمل مثل ثالث دوائر متداخلة من قفل توافقي، والتي، عند استخدامھا بشكل صحیح، سوف
تطلق اإلمكانات البشریة.

كما ترون في الشكل 1، كل دائرة یجب أن یتم لفھا وتعدیلھا حتى تستقر في وضع القفل الكامل، مما
یسمح بالتوازن المطلوب لكل دافع لكي یحفز التغییر المنشود

واألفراد المطلوبین على حد سواء.
الشكل 1: القفل التوافقي "أناني وخائف وغبي"



من األجدى التفكیر في ھذا المخطط على أنھ بمثابة قفل توافقي، بدًال من النظر لھ على أنھ مخطط
فن، والھدف من ذلك ھو ضبط التوازن لكل قفل بالتتابع حتى

تبلغ قمة تأثیرك، وثبتھ على المصلحة الشخصیة، وأعد التوازن من الخوف من العمل إلى التكاسل،
ثم قلل من االحتكاك في ھذا العمل بأن تجعلھ بسیًطا وسھًال

أو من الصعب عدم القیام بھ.
والھدف ھو تقییم موقفك الشخصي، وتحدید أي وجھ تحتاج إلى التوافق معھ أو إعادة ضبطھ.

لرجال األعمال األنانیین والخائفین واألغبیاء
بالنسبة لمعظم الشركات الصغیرة، فإن األصول األكثر قیمة في الشركة تخرج من الباب كل یوم في

الساعة 5 مساًء (یقصد الموظفین)، ولھذا فإن قیمة الشركات ال
تكمن في قیمتھا ھي نفسھا، ولكنھا تتمثل إلى حد كبیر في نجاح سیاسات التوظیف - أو الحظ.

إن أعظم خطوة للتغییر في الشركات التجاریة الصغیرة یمكن تنفیذھا ھي عندما تكون قیمة الملكیة
الفكریة للشركة -عملیات الملكیة، والنظم، والخطوط



التوجیھیة للعالمة التجاریة، و"الخبرات التي لیست في أي مكان آخر"- مستقلة عن أولئك الذین
یختارون العمل فیھا.

ھذا ھو ما یمّكن الشركة من رفع قیمتھا، وزیادة قیمة إعادة البیع، وحق االمتیاز، واالكتساب،
والدمج. وللقیام بذلك بشكل مثالي، ینبغي أن تكون أنظمتنا

منیعة وقابلة للمضاعفة، وبالتالي أنانیة وخائفة وغبیة.
للقادة األنانیین والخائفین واألغبیاء

لقد أصبح التأكید على أن ھناك فارقًا بین القادة والمدیرین من العبارات المبتذلة أو الكلیشیھات، إال
أنھ یندر توضیح كیف نعرف ھذا الفرق. ربما قد یساعد التعریف

بأن المدیرین ھم ببساطة یتم تعیینھم، بینما القادة... حسنًا... یقودون، وبالتالي یكتسب أحدھم
السلطة من منصبھ، بینما یقوم اآلخر بجمع األتباع من حولھ.

وبعبارة أخرى، إن ما یصنع القائد العظیم لیس أنھ یملي علیك ما ینبغي القیام بھ، ولكن یساعدك
على تحقیق ما ھو مأمول منك. وبفعلھ ذلك یبني ثقافة الرغبة

في العمل والتطوع والحماسة.
القادة یخلقون البیئة والنظم العقائدیة التي تعرفنا ب"من، ماذا، ولماذا"، في حین أن المدیرین

یعرفونك ب"كیف". إن القائد األناني والخائف والغبي یجمع مزیًجا بین
االثنین؛ بمعنى القدرة على أن یشرح كیف تتسق رؤیتھ مع أھدافنا، وأن یمنحنا الشجاعة التي

نحتاجھا، وأن یحدد مساًرا ممھدًا أمامنا لنتبعھ، وھو یعمل أیًضا
على خلق البیئة التي تزودنا بالدافعیة، والدعم، والكفاءة، والقدرة.

للفرق األنانیة والخائفة والغبیة
ما األمر الذي یجعل فریقًا من الطراز العالمي؟

ھل ھو مجرد وجود أفضل الالعبین على أرض الملعب؟ ھذا غیر مرجح، فأنت في الغالب تملك
أفضل ما یمكنك نظًرا لمیزانیتك من الوقت والمال إلیجادھم وجذبھم.

ھل ھو وجود الموظفین األكثر كفاءة واألعلى تدریبًا؟ ربما ال، بالنظر إلى الوتیرة التي تتغلب بھا
الشركات الناشئة على الشركات الرائدة في األسواق.

في الواقع، ما یجعل فریقًا من الطراز العالمي ھو خلیط من عدة أمور:
- تمكینھم من إطالق العنان لعبقریتھم الشخصیة وتقدیم أعظم إمكاناتھم على الطاولة.

- خلق البیئة التي تمكنھم من العمل بأقصى طاقاتھم بشكل واقعي.

- بناء األنظمة التي تمكنھم من العمل بسرعة وبكل ثقة وتقدیم النتائج بسھولة.



لذلك یعرف الفریق العظیم بكفاءة الممارسات التدریبیة، تماًما مثل نجوم الالعبین.
للتغییر السلوكي األناني والخائف والغبي

دائًما ما یفترض أن التغییر صعب في حد ذاتھ، ولكن االفتراض األكثر دقة ھو أن التغییر صعب
بسبب المقاومة التي یالقیھا.

وما یجعل التغییر لیس فقط ممكنًا ولكن قابًال للتكیف وللمشاركة وبشكل مستدام ھو مجموعة
المھارات التي تعرف النجاح في المستقبل. إن حركة التغییر في

ازدیاد، ولن یوقفھا اعتیادنا على أن نسلك اتجاھات جدیدة مع موظفینا ومع أنفسنا، ومع أولئك
الذین نرنو إلى التأثیر علیھم.

إن التغییر الذي یھم ھو ذلك التغییر اإلرادي والطوعي والمتحمس والدائم.
للمبیعات األنانیة والخائفة والغبیة

ال تتعلق المبیعات فعلیًا بالمنتج، بل تتعلق دائًما بالعمیل المحتمل.
كلما تكلمت أقل عن نفسك وعن منتجك وعن مواصفاتھ وفوائده، وبدًال من ذلك وجھت بیعك لھویة

عمیلك -مصلحتھ الشخصیة-وتفھمت مخاوفھ، وحولتھ
من التكاسل إلى العمل بینما تتخلص من االحتكاك والتعقیدات التي ال لزوم لھا، أصبحت أكثر قبوًال

عند الناس ومؤثًرا ومقنعًا.
للنفس األنانیة والخائفة والغبیة

ال توجد وسیلة لتجمیل الصورة. أنت أناني وخائف، وأنت -شأنك في ذلك شأن كل واحد فینا- (كیف
یجب أن أصوغ ذلك؟) غبي! وبعبارة أخرى، أنت إنسان طبیعي

بشكل رائع، وبین جنباتك القدرات الھائلة التي مّكنت جنسنا البشري لیس فقط من أن یبقى على قید
الحیاة، ولكن أن یزدھر وینجح.

وبدًال من تشتیت نفسك بین األشیاء التي تحبھا والتي تكرھھا، وبدًال من لوم نفسك، وانتقاد
نواقصك، والتنصل من الجوانب "المشینة" من نفسك، تقبلھا كلھا،
وتقبل طبیعتك، واستغل تفردك للوصول إلى قوة الدافعیة الحقیقیة.

نحن جمیعًا أنانیون وخائفون وأغبیاء ... حمدًا �
ھذا لیس كتابًا تم تألیفھ لیحمل رسالة سلبیة أو للتشكیك في قدراتنا الالنھائیة كبشر، ولكنھ

باألحرى دعوة لكي نكون ممتنین لطبائعنا الحقیقیة، والتي احتقرناھا
وتنصلنا منھا وبخسنا قیمتھا لفترة طویلة جدًا.



عندما نكون متسقین مع طبیعتنا البشریة ونتعاون معھا، بدًال من محاولة قولبة أنفسنا لنتواءم مع
أنظمة غیر ناجحة، سنكون أكثر فعالیة وكفاءة وحماًسا.

وھذا أمر بعید كل البعد عن األنانیة والخوف والغباء.



معھد المستحیل
لقد تأسس معھد المستحیل Impossible ins�tute TM لجعل ما ھو غیر ممكن... ممكنًا!

السلوك البشري والنظم العقائدیة
لقد تأسس معھدنا لقیادة مسیرة التغییر التنظیمي والثقافي، والمساعدة على خلق البیئة التي تحّسن

من األداء وترفع نسب المشاركة.
في عالم تتضح معالمھ على نحو متزاید من خالل قدرتنا على التكیف واالبتكار والمشاركة، فإننا

نقدم النصائح ألقسام المبیعات واإلدارة، حول كل ما یدفع عمالءھا
وموظفیھا، لكي تكون قادرة على بناء فرق عالیة األداء بالتعاون مع "الذكاء التعاوني"، ونشر

االنضباط جنبًا إلى جنب مع اإلبداع، والتخلص من العشوائیة والحظ
من االبتكار واالستراتیجیة، وتقدیم المشورة للرؤساء ومجالس اإلدارات حول كیف تقود مع قوة

الھویة الھادفة.
تعمل مناھجنا على تطویر األشخاص والعملیات داخل المؤسسات، إلى جانب المدارس والحركات

االجتماعیة، حتى یمكن أن یكون لدیھم القدرة على الحصول على
إجابات متعددة بشكل مستقل.

نحن نستخدم نھج "علّم اإلنسان أن یصطاد سمكة" ألن أبحاثنا أظھرت أن ھذا ھو ما ینجح. وال
تتمخض ھذه العملیة عن التوصل لنتائج أكثر فعالیة وقابلة

للقیاس فحسب، بل إن رفع اإلمكانات الداخلیة ھو أكثر ربحیة أیًضا؛ ألنھ یخلق فریقًا متوافقًا بشكل
أكبر باإلضافة إلى المشاركة الخارجیة، مما یخلق في نھایة
المطاف قوى عاملة أكثر قیمة وحماسة لعمالئنا وعمالئھم.

إن األربع ركائز التي یستند إلیھا المعھد ھي التحدث، والتدریب، واالستراتیجیة، والبحث. ونحن
ندیر البرامج للشركات والمشاریع التجاریة الصغیرة والمدارس، وھي

تشمل:
- القیادة اإلبداعیة
- الثقافات اإلبداعیة
- الرؤى اإلبداعیة
- التسویق اإلبداعي
- التعلم اإلبداعي



للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع:
www.theimpossibleins�tute.com -

ImpossibleInst@ -

facebook.com/theimpossibleins�tute -



الغالف الخلفي
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