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فـي ثــــــــواٍن...

“التعلم والقيادة هما مقدمة ونتيجة، وال ميكن ف�صل املقدمة عن النتيجة، 
ل�صيدي  كلمات  اأكرب”.  ب�صكل  للتعلم  اكت�صفنا حاجتنا  اأكرث  اأجنزنا  كلما 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”. كلمات اأحببت اأن اأبداأ بها افتتاحية 
“كتاب يف دقائق”، ويكمن ال�صبب يف اختيارها  هذه الدفعة من مبادرة 
ال�صهر. لهذا  املتميزة  العاملية  الكتب  من  اختيارنا  وتالئم  توائم  الأنها 

ارتباط  ومدى  بالقيادة،  التعلم  ارتباط  مدى  ال�سمو  �ساحب  اأو�سح  لقد 
املعرفة بالقدرة، ومدى احلاجة ال�ستمرارية االطالع الدائم على اأحدث 
املعارف والعلوم كي يجد املرء نف�صه وقد التحق بركب احلداثة، فالب�صرية 
يواكبونه  اأنا�س  وهناك  الوقت،  مع  �صباق  يف  والعامل  م�صتمر  تطور  يف 

واأحيانًا ي�صبقونه، وهذا ما نحتاج اإليه حتى ال نتخلف عن ركب التطور. 

توجهات  ترجمة  على  دومًا  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  حتر�س 
مبني  جمتمع  خلق  يف  امل�صروعة  تطلعاتهم  وتواكب  الر�صيدة  القيادة 
اخلام�صة  دفعتها  يف  تغطي  اأن  املوؤ�ص�صة  اختارت  فقد  لذا  املعرفة،  على 
االإيجابي،  والذكاء  والتغيري  املبتكرين  �سناعة  موا�سيع  امللخ�سات  من 
ثالث ق�صايا حمورية الأي جمتمع ي�صعى ل�صناعة قادة ميتلكون املقومات 
الالزمة لالرتقاء مبعارف ومكت�صبات اأوطانهم، ويعربون باالأجيال التالية 

اإلى م�صتقبل اأف�صل. 

ويف دفعتنا هذه �صتجدون ملخ�س كتاب �صناعة املبتكرين: تن�صئة اجليل 
جدلية  الكتاب  ويناق�س  واجرن  توين  تاأليف:  من  العامل،  �صيغري  الذي 
االبتكار؛ كفطرة اأم �صنعة ويتحدث عن م�صاهمات االأ�صرة يف �صناعة جيل 

مبتكر وكيفية توفري الرتبة اخل�صبة للجيل وتنمية قدراته. 

اأما الكتاب الثاين فيحمل ا�صم: التغيري بثقة:  اإجابات عن الت�صاوؤالت التي 
تق�س م�صاجع القيادات، من تاأليف: فيل باكلي، ويناق�س الكاتب قيام اأي 
قائد باإدارة مبادرة للتغيري جلهة �صعوبة القرارات التي ميكن اأن يتخذها 

يف حياته وتبعات هذه القرارات على م�صريته ال�صخ�صية واملهنية. 

واأخريًا كتاب الذكاء االإيجابي: ملاذا يتاألق  القليلون  ويقودون، ويخفق الكثريون 
ويرتاجعون؟ من تاأليف: �صريزاد �صامني، ويناق�س الكتاب كيف حتول عقلك 
التدفق  م�صتويات  اأعلى  بلوغ  من  وميكنك  ل�صاحلك،  يعمل  �صديق  اإلى 
االإيجابي.  وحتفل اخلال�صة بعدة تطبيقات ميكن حتويلها اإلى بيئة العمل 
وممار�صتها بفاعلية وحتقيق عوائد اأعلى من التدريب واال�صتثمار الب�صري.

دقائق”  يف  “كتاب  من  اخلام�صة  الدفعة  تنال  اأن  اأمتنى  اخلتام  ويف 
ب�سيط من خالل  ولو بجزء  �ساهمنا  نكون  باأن  اآماًل  ور�ساكم،  اإعجابكم 
هذا العمل يف منظومة النجاح التي تطمح اإليها قيادتنا الر�سيدة وت�سعى 

من خاللها لل�صمو باأبنائنا وبناتنا جيل امل�صتقبل.. جيل القادة.

                                                               جمال بن حويرب 
�لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم

ق �لإيجابي من �لذكاء �لإيجابي �إلى �لتدفُّ

اأنا�صًا  هناك  اأنَّ  يعتقد  من  ويخطئ  مطلق.  اإيجابي  ذكاء  يوجد  ال 
اإلغاء  هذا  �صاأن  فمن  االإيجابية،  من  باملائة  مائة  بن�صبة  يتمتَّعون 
ق االإيجابي  اإن�صانيتهم واإ�صابتهم بحالة من الالمباالة. ولذا فاإنَّ التدفُّ
ي�صري اإلى الن�صبة املئوية من الوقت اأو احلياة التي تعمل فيها عقولنا 
ل�صاحلنا. وهذا يعني اأي�صًا اأنَّ عقولنا تقف اإلى جانبنا اأحيانًا فتلعب 
دور ال�سديق، واأنَّها تقف �سدنا اأحيانًا اأخرى فتلعب دور العدو. فاإذا 
يعني  فاإنَّ هذا  مثاًل،   %80 اأو  ما و�صل اإيقاعنا االإيجابي اإلى %75 

حياتنا. من   %25 اإلى  اأنَّ عقولنا تعادينا بن�صبة ال تزيد عن %20 

االإيجابي  النف�س  لعلم  احلديثة  والتطوُّرات  االكت�صافات  يب  وهنا تجُ
قنا ومنها: عن كثري من الت�صاوؤالت التي كانت توؤرِّ

اأهدافنا  حتقيق  بعد  ب�صرعة  بال�صعادة  اإح�صا�صنا  يتال�صى  َاذا  ملمِ  -
الكربى التي طاملا �سعينا اإليها؟

البدنية  للياقة  برناجمًا  نبداأ  عندما  م�صنيًا  جهدًا  نبذل  ملاذا   -
واإنقا�س الوزن، ثمَّ يفرت حما�صنا ونرتاجع ونن�صى ما بداأناه؟

َاذا نتخلَّى عن املهارات القيادية املتقدمة التي اكت�صبناها، مبجرد  - ملمِ
انتهاء التدريب، لنف�سح الطريق مرة اأخرى لعاداتنا ال�سلبية كي 

ت�صود وتقود؟
الفاعل  دور  نف�صه؛  مع  فيلعب  نف�صه  االإن�صان  عقل  يعاقب  هل   -

واملفعول؟

من هذا املنطلق اتخذ العلماء من معدالت الذكاء االإيجابي موؤ�صرًا 
حقيقّيًا لتقييم الطاقات امل�صتثمرة واالإمكانات املهدرة، الأنَّ عقلنا قد 

يكون �صديقًا خمل�صًا اأو عدوًا لدودًا لنا.

�صنحاول يف هذه اخلال�صة قيا�س تلك العالقة الن�صبية بني القطبني، 
لرنجح اإحدى الكفتني. فحني ترتفع معدالت االإيجابية فهذا يعني اأنَّ 
العقل يتبنَّى دور ال�سديق، والعك�س اأي�سًا �سحيح، ثم نحاول اأن نتعًلم 
كيف نرفع معدالت الذكاء االإيجابي كي ندير عقولنا فتعمل ل�صاحلنا.
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مو�جهة �أعد�ء �لنجاح

�س االإجابة عن الت�صاوؤالت التي طرحناها �صابقًا يف كلمتني هما:  تتلخَّ
اأعداء النجاح. 

ال تهد نف�صك كثريًا يف البحث حولك؛ فاالأعداء هم بع�س خ�صالك 
ال�سخ�سية الكامنة فيك. ول�سوء احلظ ال ي�ستطيع االإن�سان اأن يتغا�سى 
حديقتك  تزرع  فعندما  اأهدافه؛  �صبيل  يف  قدمًا  ومي�صي  هوؤالء  عن 
رائعة من  تبدو  وردة  لتقطف  اأحيانًا  وتزهر، تقرتب  بالورود اجلميلة 
اأنَّها كانت �ستبقى اأجمل، لو مل ت�سبها بع�س االآفات.  بعيد، فتالحظ 
نوعًا وكّمًا وقوة.  اآخر؛  اإلى  النجاح من �سخ�س  اأعداء  وهكذا يختلف 

ونعر�س فيما يلي �سمات و�سفات ع�سرة من هوؤالء االأعداء:

u �ملنتِقد: وهو العدو االأكرب وامل�سرتك بني معظم النا�س. يدفعنا هذا العدو اإلى ت�سيُّد االأخطاء الأنف�سنا وملن حولنا وانتقاد الظروف املحيطة 
بنا. يت�سبَّب املنتقد يف اإ�ساعة التوتُّر، وال�سغط النف�سي، وال�سعور باالإحباط والغ�سب، واالإح�سا�س بالذنب اأي�سًا.

�س عن هذا ال�سعي �سعور باال�ستياء وعدم الر�سا عن  ق: يتمثل �سلوكه يف �سعينا املفرط للو�سول اإلى التميُّز واالإبهار والكمال، فيتمخَّ u �ملُدقِّ
النف�س واالآخرين.

u �ملتملِّق: يحًثنا على ك�صب ا�صتح�صان االآخرين بتقدمي امل�صاعدات واملجامالت واالإطراءات، فت�صيع اأهدافنا ونحن نحاول تلبية احتياجات 
غرينا.

u مدمن �لعمل: يتخذ من العمل الدائم واالإجنازات م�صدرًا - وحيدًا - الحرتام وتقدير الذات، مما يوؤدي اإلى اال�صتماتة يف العمل على 

ح�صاب احلياة ال�صخ�صية وامل�صاعر االإن�صانية.
�س هذه ال�سمة ال�سلبية عن  ي دور املغلوب على اأمره. تتمخَّ u �ل�شحية: ين�سد اهتمام وعطف االآخرين عرب التظاهر باحل�سا�سية املفرطة وتبنِّ

ا�ستنزاف الطاقة الذهنية والعاطفية وتوليد م�ساعر الذنب واالإحباط يف �ساحبها ومن حوله.
ق املعاجلة التحليلية املكثَّفة على كل �صيء يف احلياة - مبا يف ذلك العالقات وال�صداقات – على ح�صاب امل�صاعر  u عا�شق �ملنطق: يطبِّ

االإن�صانية.
u �حلِذر: ي�سيبك بحالة من التوتُّر والريبة وال�سك يف كل من حولك وهو يفرت�س االأ�سواأ. هذه احلالة تنهك �ساحبها ومن حوله وت�سلبهم 

متع احلياة.
u �مل�شتَّت: يعي�س يف دوامة من االنهماك الدائم والبحث عن ال �صيء وكل �صيء، �صعيًا وراء �صعادة غائمة واإثارة دائمة، حتى ي�صاب بال�صداع 

وال�صياع وهو يبحث عن �صقط املتاع.
�س افتقاده لل�صيطرة عن حالة غ�صب  ق م�صاحله. يتمخَّ م بكل االأمور، وتروي�س كل من حوله مبا يحقِّ ة يف التحكُّ كه رغبة ملحَّ u �مل�شيِطر: حترِّ

من نف�صه وممن حوله.
ز على اجلوانب االإيجابية وامل�صرقة فقط، اإلى اأن تغرقه الهموم وامل�صكالت املرتاكمة وتنفجر  u �لنائم )�حلامل(: يتجنَّب الواقع االأليم لريكِّ

يف وجهه قبل اأن يفيق.

كات �أعد�ء �لنجاح حمرِّ

العقلي  التطوُّر  مراحل  اأولى  ل  لت�صكِّ االإيجابي،  الذكاء  اكتمال  وقبل  فطرّيًا  ال�صلبية  حمركات  تن�صاأ 
البقاء.  �سمان  هو  اخل�سال  لتلك  البدائي  اأو  املبدئي  الهدف  اأنَّ  اأي  واملعاي�سة.  بالبقاء  املرتبطة 
ق اأهدافه وي�صمن اال�صتقرار  ر حمركًا واحدًا على االأقل، ليحقِّ د – على �صبيل املثال – ي�صخِّ فاملجُنتقمِ
رها تختلف  ي خ�سال املنتقد، فاإنَّ املحركات التي ي�سخِّ كما يظن. ويف حني ي�سرتك كل النا�س يف تبنِّ
يها  ننمِّ التي  الدوافع  اختيار  يف  بارزًا  دورًا  ال�صخ�صية  االحتياجات  تلعب  اإذ  اآخر،  اإلى  �صخ�س  من 

داخلنا، وهي ذات بعدين هما:
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ز�ت 1- �ملحفِّ
ز بقاءنا وا�صتقرارنا العاطفي اإلى ثالثة هي: زات التي تعزِّ تنق�صم املحفِّ

ل اخلارجي يف �صوؤوننا الداخلية.  u �ل�شتقالل: احلاجة اإلى التخلُّ�س من التدخُّ
ة وا�صتح�صان االآخرين. u �لقبول: احلاجة اإلى اكت�صاب ثقة ومودَّ

قات احلياة والتخلُّ�س من القلق للعي�س ب�صالم. u �لأمان: احلاجة اإلى تقلي�س موؤرِّ

2- الأمناط
ى االإن�سان اأحد ثالثة اأمناط لتلبية حاجات اال�ستقالل، والقبول، واالأمان، وهي: يتبنَّ

ق االحتياجات الرئي�صية الثالثة. u �لتفعيل: اتخاذ اخلطوات وانتهاج االآليات التي حتقِّ
u �لك�شب: الكدُّ واالجتهاد من اأجل تلبية تلك االحتياجات.

u �لتجنُّب: االنعزال عن الن�صاطات واالأفراد، وهجر االأفكار التي تعوق تلبية االحتياجات.

زاتك الرئي�سية وبني االأمناط  د التفاعل بني حمفِّ ويحدِّ
كات اأو الدعامات التي  د نوع املحرِّ التي تنتهجها، يحدِّ
يها يف داخلك. وميكن اأن ي�صاعدك اجلدول التايل  تنمِّ
 - مثاًل   - كنت  فاإن  اخلا�صة؛  كاتك  اكت�صاف حمرِّ يف 
بهدف  االنعزال  خالل  من  اال�صتقالل  ين�صدون  ممن 
اال�صتقالل، فاإنَّ �صلوك “احلامل اأو النائم” هو الدعامة 

ك يف داخلك اأحد اأعداء النجاح، وهكذا. التي حترِّ

�لنمط
ز �ملحفِّ

�لأمان�لقبول�ل�شتقالل

امل�صتَّتمدمن العملامل�صيطر�لتفعيل

ق�لك�شب راملتملِّقاملجُدقِّ احلذمِ

عا�صق املنطقال�صحيةالنائم )احلامل(�لتجنُّب

�ل�شعادة �مل�شروطة

امل�صاعر  البوؤ�س وغريها من  التخريبي معتمدًا على م�صاعر  د دوره  املنتقمِ اأحيانًا ميار�س 
املديرين  بع�س  يعاين  فمثاًل  قناع.  من  اأكرث  حتت  م�صترتًا  فينا  يزرعها  التي  ال�صلبية 
ورجال االأعمال من �سغوط نف�سية،– ويا للمفارقة – ال ت�صقُّ طريقها اإليهم اإال بعد اأن 
قوا اأحالمهم! حتدث ال�سغوط لدى ا�سطدامهم بالواقع الذي ال  يدركوا اأهدافهم ويحقِّ
– اأو باالأحرى امل�سروطة.  يعرتف بالعالقة بني النجاح وبني ال�سعور بال�سعادة املن�سودة 
لنا دائمًا:  – الذي يقول  – املنتقد  الداخلي:  ال�سعادة امل�سروطة هي �سالح عدونا  تلك 

اأن...” يجب  �سعيدًا،  “لت�سبح 

واحدة.  ال  كذبتني  اتها  طيَّ بني  تخفي  اأنَّها  االإن�صان  يدرك  كثب  االأكذوبة عن  ل هذه  بتاأمُّ
ثمَّ  ومن  ال�سعادة،  وبني  بينك  حتول  الأنَّها  ال�سبب،  هي  احلالية  الظروف  اأنَّ  هي  االأولى 
فهي تفر�س قيودًا زمنية على �سعادتك، كاأن تربطها بالوقت الذي ت�ستطيع فيه تاأ�سي�س 

�صركتك اخلا�صة، اأو متتلك ثروة هائلة.

را�صخة.  غاية  ولي�س  متحركًا  هدفًا  ال�صعادة  من  تعل  اأنَّها  فهي  الثانية  االأكذوبة  اأما 
لن  احلقيقية  ال�صعادة  اأنَّ  “املنتقد”  لك  �صيوؤكد  االأولى،  �صركتك  �س  توؤ�صِّ اأن  فبمجرد 
ال�سعادة،  من  اقرتبت  فكلَّما  وبالتايل  �سركات!  جمموعة  بل  واحدة؛  �سركة  لك  حتققها 
ناأت هي عنك. وهكذا ي�صتمر املنتقد ومدمن العمل يف دفع �صخرة “�صيزيف” اإلى اأعلى 
اجلبل، فما اإن ت�سل منت�سف ال�سفح، حتى تتدحرج عائدة اإلى القاع، وهكذا.. اإلى االأبد.
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ق �لإيجابي ��شرت�تيجيات �لتدفُّ

واال�صتقرار  البقاء  ز  حتفِّ التي  العقلية  االأجزاء  على  النجاح”  “اأعداء  ى  يتغذَّ
يف  النفعي.”  “العقل  عليه  نطلق  ما  هي  االأجزاء  تلك  والعاطفي.  اجل�صدي 
ته من  حني ي�صتمد “املنقذ” - والذي يعك�س اجلانب االأكرث حكمة وعمقًا – قوَّ
ق االإيجابي لعقلك الذي ي�صهد هذا  ق.” وميكنك م�صاعفة التدفُّ “العقل املتدفِّ
النجاح” من خالل ثالث  “املنقذ” و”اأعداء  االأبدي املحتدم ما بني  ال�صراع 

ا�صرتاتيجيات، وهي:

�ل�شرت�تيجية �لأولى: مهاجمة �أعد�ء �لنجاح

ر  هاتك، حرِّ مًا يف توجُّ فت اإلى اأعداء النجاح االأكرث �سيطرة على �سلوكياتك وحتكُّ بعد اأن تعرَّ
نف�صك من قيودها. فاالإن�صان حني يتقلَّد دور املحارب، تتملَّكه م�صاعر الغ�صب والعنف ليفقد 
اأهم اأ�صلحته: الدهاء؛ فمثاًل: حني تطفو خ�صال “ال�صحية” اإلى ال�سطح وتبداأ بانتقادها 
ل – دون اأن تدري – العدوَّ االأخطر “املنتقد”. ومن ثمَّ  والغ�صب حيالها، فاأنت بذلك تجُفعِّ
فاإنَّ اأف�صل و�صيلة لدحر قوة اأعدائك هي ر�صد امل�صاعر واالأفكار امل�صاحبة لها. وقد تناول 
هًا اأعداء النجاح برجل اجلليد الذي �سرعان  املوؤلف “اإيكهارت تول” هذه اال�سرتاتيجية م�سبِّ
ق يف ا�صتيعاب ور�صد  “الوعي والر�صد”. وملزيد من التعمُّ اأ�صعة  ما يذوب عندما تالم�صه 
ك االأقوى للمنتقد، فباإمكانك اأن تطلق عليه “املجُخرب” مثاًل.  �س و�صفًا اأكرث دقًة لكلٍّ منها. فاإن كان “امل�صيطر” هو املحرِّ اأعدائك، ميكنك اأن تخ�صِّ
فاإذا ما باغتك هذا العدو بزيارة مفاجئة يف اأحد االجتماعات، فابداأ عملية الر�سد واملالحظة باأن ت�سب عليه وعيك واإدراكك ملحاوالته البائ�سة 
م يف جمريات االأحداث؛ كاأن تقول لنف�صك: “ها هو املخرب املتكربِّ قد جاء عاب�صًا ليخربنا باأنَّ االجتماع ال ي�صري كما يريد”. قد تت�صاءل كيف  للتحكُّ
بها للمرة االأولى، حيث ي�ستمدُّ  لهذه االآلية الب�سيطة اأن توؤتي ثمارها وتق�سي على عدوك! اإال اأنَّ هذه الت�ساوؤالت �سرعان ما تزول مبجرد اأن جترِّ
د اأن تر�سدها، االأمر الذي يقلِّ�س من  تهم من طبيعتهم امل�سترتة خلف الكثري من االأقنعة التي تت�ساقط واحدًا تلو االآخر مبجرَّ اأعداء النجاح قوَّ

قدرتها على التاأثري يف اأفكارك و�صلوكياتك.

��شرت�تيجية �ملَِنح �لثالث

النجاح” اإلى حالة  “اأعداء  الذهني من حالة  اال�صرتاتيجية لالنتقال  رت هذه  وِّ طجُ
ل فيها  “املنقذ.” حيث يجُطلب من ال�صخ�س اأن يبتكر ثالثة �صيناريوهات اإيجابية تتحوَّ
عة. عندما خ�سع اأحد مديري املبيعات  �س لها اإلى نعمة اأو منحة غري متوقَّ االأزمة التي تعرَّ
اأكرب واأهم عمالئه، و�سع هذه االحتماالت الثالثة: لهذا االختبار، وكان قد خ�سر 
املزيد من  لنا  ي�صمن  ب�صكل  تطوير منتجاتنا  1 - قد حتفزنا هذه اخل�صارة على 

العمالء على املدى البعيد؛
من  املزيد  يك�صب  كي  اإمكاناته  ر  ويطوِّ مهاراته  املبيعات  فريق  ي  ينمِّ قد   -  2

العمالء اجلدد؛
ا  اأف�صل لعمالئنا احلاليني، ممَّ ر لنا املزيد من الوقت لتقدمي خدمة  3 - قد يتوفَّ

�سنا عن تلك اخل�سارة. يرفع ن�سب البيع ب�سكل يعوِّ
تلك هي االآلية التي يعمل “املنقذ” وفقًا لها ليحيل االأزمات اإلى نعم وهبات. لكن 
اإذ ميكنك تاوز االأزمة وطي �صفحتها  هذه اال�صرتاتيجية لي�صت خيارك االأوحد؛ 
متخلِّ�صًا من م�صاعر الندم امل�صاحبة – بداًل من البحث عن االحتماالت. فالقدرة 
ي ع�سالت  تقوِّ ال�سلبية هي منحة يف حد ذاتها، حيث  املواقف  التغا�سي عن  على 
“املنقذ” الذي يخلِّ�صك من امل�صاعر ال�صلبية، ناهيك عن دوره يف هزمية “املنتقد”، 

عدوك االأول.
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�ل�شرت�تيجية �لثانية: دعم “�ملنقذ”

يات اإما باعتبارها فر�صة فعلية  ميثل “املنقذ” ذلك اجلزء االأكرث حكمة منك. فهو يتعامل مع التحدِّ
فر�سة  اإلى  لها  نحوِّ اأن  ن�ستطيع  نبتة  باعتبارها  اأو  واالأمان،  وال�سعادة  الر�سا  معدالت  اأعلى  لتحقيق 
“املنقذ” خم�س طاقات رئي�صية ليمار�س اأدواره االإيجابية  ر  لنخرج يف النهاية بالنتائج ذاتها. ي�صخِّ
وهي: التعاطف، واال�ستك�ساف، واالإبداع، واالإبحار، والتفعيل. وال ي�سرتط اأن تتطلَّب كل املواقف تفعيل 
ل لكلِّ طاقة  الطاقات اخلم�س جمتمعة؛ فلكلِّ موقف احتياجاته وحيثياته اخلا�صة. وهذا و�صف مف�صّ

على حدة ملحقة مبا �صنطلق عليه “�صر ال�صنعة” الذي ميكنك من ا�صتثمارها على اأكمل وجه.

1- �لتعاطف

م، والتقدير، والت�سامح. ي�سحن  التفهُّ وهو �سعور ينبثق من قدرتنا على 
ت  جفَّ اأن  بعد  والن�ساط  احليوية  ينابيع  فينا  ر  ويفجِّ طاقتنا  التعاطف 

رة. كاته املدمِّ وا�صتنزفها “املنتقد” وحمرِّ

�شر �ل�شنعة: �لعودة �إلى �لطفولة
يف  التعاطف  ة  قوَّ ز  تعزِّ كي  عقلك  داخل  واحدة  لدقيقة  �صنعتك  مار�س 
�س لها. ا�ستِعد طفولتك باأن ت�سرتجع اأحد املواقف  �ستَّى املواقف التي تتعرَّ
التي تعك�س م�صاعر الرعاية واالهتمام. و�صيفيدك اأن تبحث عن �صورة 
�سخ�سية لك يف فرتة الطفولة لت�سعها على �سطح املكتب، اأو على هاتفك 

رك الطفولة مبعدنك االأ�سيل وجوهرك  ن منك اأحد اأعداء النجاح. �ستذكِّ اجلوال. تعمل هذه ال�سورة كناقو�س يقرع اأجرا�س اخلطر كلَّما متكَّ
النبيل وبحقك يف اأن تنعم بقدر من الهدوء واالهتمام غري امل�سروط، مبناأى عن م�ساعر الغ�سب واال�ستياء التي يفر�سها عليك االأعداء. واالأمر 
�صيَّان فيما يتعلَّق باالآخرين؛ فحني تنتابك م�صاعر الغ�صب تاه �صخ�س ما ب�صبب حماوالته االإطاحة بك، ميكنك اأن تولِّد تعاطفك تاه هذا 

له كما لو كان طفاًل، كي تربز نواياه النزيهة - حتى واإن بدت عك�س ذلك. ال�صخ�س باأن تتخيَّ

2- �ل�شتك�شاف

�س اال�ستك�ساف عن الطاقات وامل�ساعر القائمة على ال�سغف، واالنفتاح، والده�سة.  يتمخَّ
ا�ستخال�س  يف  ع  الت�سرُّ اإلى  نظرًا  املواقف  بع�س  معاجلة  يف  منا  الكثريون  يخفق  حيث 
ية، فنغفل عن التفا�سيل املحورية التي  النتائج واقرتاح احللول دون درا�سة وافية ومتاأنِّ

ل �صلب الق�صية.  قد ت�صكِّ

�شر �ل�شنعة: �مل�شتك�شف �ل�شغوف
كه الف�صول وحب اال�صتطالع واحلر�س على االإملام بكل  ارتدمِ عباءة امل�صتك�صف الذي يحرِّ
�س اأخذ املالحظات وتدبُّر التفا�سيل واملالب�سات ب�سكل  ل لك هذا التقمُّ التفا�سيل. يخوِّ
مو�سوعي ودون اأدنى حماولة من جانبك – اأو باالأحرى من جانب اأعدائك - للتعديل اأو 
عاتك ال�سخ�سية على االأمور. ففي املرة التالية، وحني  التغيري اأو اإ�سفاء مل�ساتك وفر�س توقُّ
تمعك خ�صومة باأحد االأ�صخا�س، تخلَّ�س من م�صاعر املكابرة، وتراجع لثالث دقائق عن 
ل االآخر وا�صتيعاب م�صاعره ودوافعه  موقفك الهجومي، وتقلَّد دور امل�صتك�صف، وابداأ يف تاأمُّ
ل الغبار عن بع�س احلقائق التي اأغفلتها فيما  اها. فرمبا يزيل هذا التاأمُّ راته التي يتبنَّ ومربِّ
ق ر�سا الطرفني. �س عن تغريُّ حموري وحل �سحري لالأزمة مبا يحقِّ م�سى، والتي قد تتمخَّ
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3- �لإبد�ع

منا. لكي  ر من بع�س العادات واملعتقدات التي تعرقل تقدُّ يكمن االإبداع احلقيقي يف التفكري خارج ال�صندوق، واخلروج عن املاألوف، والتحرُّ
ت�صون قدرات “املنقذ” االإبداعية وحتميها من �سطوة اأعداء النجاح، عليك اأن تنتج اأكرب قدر ممكن من االأفكار املتعاقبة واملتوالية دون توقُّف، 
ام  ل وفر�س االآراء ال�سلبية، كاأن ميار�س “املنتقد” دوره الهدَّ ودون اأي حماولة للتقييم والت�سحيح. التقييم يف�سح املجال الأعداء النجاح بالتدخُّ

ويبثَّ �صمومه يف ذهنك؛ “يا لها من فكرة �سخيفة...!” فيجه�صها قبل حتَّى اأن ت�صقَّ طريقها اإلى النور، ويهزم حماوالتك االإبداعية.

�شر �ل�شنعة: “بالتاأكيد... وكذلك...”
اأهم  وكذلك ميكننا...”.  الأنها...  الفكرة  تعجبني هذه  “بالتاأكيد  قائاًل:  اأفكارك اجلديدة  على  ب  عقِّ بفاعلية،  هنا  ال�صنعة  �صر  ف  توظِّ كي 
مه من تقدير وعر�س للجوانب االإيجابية - بداًل من االنتقاد والرتكيز على املحاور ال�سلبية – قبل االنتقال اإلى  ز هذه االآلية هو ما تقدِّ ما مييِّ
ك ب�صرعة لتولِّد �صل�صلة من االأفكار املرتابطة دون اأن تدع جمااًل للت�صكيك والتفنيد. ت�صتطيع ممار�صة هذا ال�صر  الفكرة االإبداعية التالية. حترَّ
ا  ر �صبل الراحة والرفاهية لنزالء فندق مثاًل، فرمبَّ وحدك اأو مع فريق العمل. فاإن كنت حتاول مع فريق العمل اأن تبدعوا بع�س االأفكار التي توفِّ
ل بع�س املقطوعات املو�صيقية الهادئة يف بهو الفندق؟” في�صيف االآخر: “بالتاأكيد، فقد ت�صهم هذه الفكرة يف  يبادر اأحدهم بقوله: “مل ال ن�صغِّ
اال�سرتخاء والرتويح عن النزالء، كذلك ن�ستطيع اأن نبحث عن املزيد من �سبل الرتحيب واالحتفاء املتميِّز”. وي�صتمر فريق العمل يف اإنتاج املزيد 

من االأفكار على هذا املنوال دون اأن يفتحوا الأعداء الداخل طريقًا للنفاذ اإلى لعبة االبتكار.

4- �لإبحار

الكثري  بني  ل  التنقُّ على  االإن�صان  قدرة  االإبحار  من  “املنقذ”  بتمكني  يق�صد 
تلك  اإحداثيات  ل  تت�صكَّ اخلا�صة.  الذهنية  لبو�صلته  وفقًا  املتاحة  البدائل  من 
�س  تتعرَّ قد  ومع ذلك،  الرا�سخة.  الداخلية  ومعتقداتك  لقيمك  وفقًا  البو�سلة 
الهيمنة  – اإلى حماوالت  وال�صلوكيات  الطاقات  من  – كغريها  البو�صلة  هذه 
وتغيري امل�صار؛ فكثريًا ما يحاول العدو “احلذر” مثاًل؛ اأن يحيد ب�صفينتنا تاه 
ر  اخليارات املاأمونة واالأقل خماطرة، والتي تقودنا يف اأغلب االأحيان اإلى التاأخُّ

يف الو�صول اأو اإلى امليناء اخلاطئ.
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�شر �ل�شنعة: �لنظرة �مل�شتقبلية
ف قلياًل واألق نظرة خاطفة على امل�ستقبل. تخيَّل نف�سك بعد �سنوات ويف  اإلى مفرتق طرق، توقَّ اأو ت�سل  حني تعرت�س رحلتك بع�س العقبات 
نهاية رحلة احلياة الطويلة وا�ساأل نف�سك: اأي الطريقني �ستختار اإذا ما عاد بك الزمن اإلى الوراء؟! فحني يبلغ االإن�سان من العمر عتّيًا، يزهد 
طة، فتتال�سى خماوفه التي كان يبثها يف داخله اأعداء النجاح، فيدرك �ساآلتها وزيف مزاعمها. ولهذا  يف احلياة، ويتغا�سى عن كل االأفكار املثبِّ
خ لديه يف النهاية  يكت�صب هذا ال�صر فاعليته – �سواء لالأفراد اأو اجلماعات - باأن ُت�سقط االأقنعة عن هوؤالء االأعداء لتت�سح روؤية االإن�سان ويرت�سَّ

كل ما هو قيِّم، وهادف، وحقيقي.

5- �لتفعيل

حتفزك قدرة “املنقذ” التفعيلية على اأخذ اخلطوات واتباع االإجراءات املنبثقة من تكثيف وتركيز 
ما،  �سخ�س  اإليك  اأ�ساء  فاإن  وال�سلبية.  املحبطة  امل�ساعر  عن  مبناأى  والعاطفية  الذهنية  الطاقات 
ر  ر اأن ت�ساحمه وتتغا�سى عما فعل، ومن ثم حترِّ ل و�سع التعاطف لتقرِّ فاإنك ت�ستطيع مثاًل، اأن ُت�سغِّ
نف�صك من م�صاعر ال�صغينة تاهه. وقد تود اأن ت�صاحمه بالفعل، ولكن باأن تطلب مقاباًل اأو تعوي�صًا 
ما! يف هذه احلالة تكون قد انتقلت لو�سع التفعيل حيث تبداأ يف البحث املكثَّف عن �سبل التعوي�س 
بًا م�ساعر الغ�سب واال�ستياء، وغريها من م�ساعر اأعداء النجاح. الالئق والعمل على تنفيذها متجنِّ

�شر �ل�شنعة: د�هم �أعد�ءك
ع  اأ باملنافذ التي �سيحاولون الت�سلُّل اإليك من خاللها. توقَّ هاتك و�سلوكياتك وحاول اأن تتنبَّ مًا يف توجُّ �سع نف�سك مكان اأعداء النجاح االأكرث حتكُّ
مك؛ االأمر الذي �سي�ساعدك يف تروي�سها وتقلي�س اأثرها مبجرد اأن  االأفكار واالعرتا�سات واالنتقادات التي قد تبثُّها يف ذهنك لتحول دون تقدُّ

ت�صقَّ طريقها اإليك.

ق �لعقل �لنفعي مقابل �لعقل �ملتدفِّ

ر طاقة االإن�صان الذهنية  ن “العقل النفعي” من االأجزاء االأكرث ب�صاطة وبدائية للعقل. يعمل العقل النفعي وفق اآلية الكر والفر التي ت�صخِّ يتكوَّ
د بقاءه وم�صاحله. تختزل هذه االآلية املهارات العقلية يف عمليتي التنبُّوؤ باملخاطر والهروب  واجل�صدية ملواجهة املخاطر التي تهدِّ

منها، دون اأن تدع جمااًل لغريهما من القدرات كي تربز وتزدهر. تتمثَّل خطورة العقل النفعي يف ت�صخريه وتفعيله 
تفعيل طاقات  على  الذهن  قدرة  – مقلِّ�صًا  النجاح  الأعداء  باالأحرى  – اأي  البقاء  على  زة  املحفِّ العقل  الأدوات 

ه االأعداء بالطاقة  ي العقل النفعي اأعداء النجاح، يف حني ميدُّ “املنقذ”. فاالأمر ي�سبه تبادل املنفعة: حيث يغذِّ
ال�صلبية.

ن  ز اإمكاناته. يتكوَّ ق” نوعًا من الذكاء العقلي الذي يهب “املنقذ” طاقاته ويعزِّ ل “العقل املتدفِّ باملقابل ي�صكِّ
 ، طة )وامل�صوؤولة عن حما�صبة النف�س، والتاأينِّ ق من ثالثة اأجزاء: ق�صرة الف�سِّ اجلبهي املتو�صِّ العقل املتدفِّ
التعاطف(،  توليد  عن  م�صوؤولة  قة  متفرِّ مناطق  )وهي  ال�صعورية  والدوائر  واحلكمة(،  املخاوف،  وقهر 

منا يف العمر تدعم �صلوكياتنا “العقل  ز امل�صاعر اجل�صدية والروحية(. ومع تقدُّ والعقل االأمين )الذي يعزِّ
ق” وتخبو �صعلته. اإال اأنَّ اجلانب امل�صرق لالأمر يكمن يف �صرعة ا�صتجابة ع�صالت  النفعي” وي�صمر “العقل املتدفِّ

ر مهاراته. وهذا ما �صنتناوله يف ا�صرتاتيجية التمتني التالية. ي وتطوِّ ق للتمرينات واالأن�صطة التي تنمِّ العقل املتدفِّ

ق �ل�شرت�تيجية �لثالثة: متتني �لعقل �ملتدفِّ

ك يف تقوية  مثلما ي�ساعدك تركيز التمرينات الريا�سية يف تقوية ع�سالت معينة من ج�سمك، ي�ساعدك تركيز انتباهك على ذهنك وحوا�سِّ
ده بالطاقة الالزمة، حيث يتطلَّب تركيز االنتباه واخلروج من حالة الت�صتُّت بني  ق وتزوِّ عقلك املتدفق. متتِّ هذه اال�صرتاتيجية عقلك املتدفِّ
االأفكار املختلفة؛ حتفيز ق�سرة الف�سِّ اجلبهي املتو�سطة واجلزء االأمين من املخ. وقد اأثبتت اأحدث الدرا�سات اأنَّ هذا الن�ساط - الب�سيط يف 
ف االإن�سان عن ممار�سة الن�ساط.  د طاقة العقل عن طريق ت�سكيل م�سارات ع�سبية تظل فاعلة وموؤثرة حتى واإن توقَّ ط ويجدِّ ظاهره – ين�سِّ

فاالأمر ي�سبه ع�سالت اجل�سد التي تظل بارزة وقوية رغم االبتعاد لفرتة من الزمن عن موا�سلة التمرينات الريا�سية.
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ق: هذه بع�س االأفكار التي متكنك من ا�صتثمار ن�صاطاتك الروتينية وحتويلها اإلى فر�س ذهبية لتمتني العقل املتدفِّ

بكل  العملية  هذه  ل  تاأمَّ اأ�سنانك،  فيها  تنظف  التي  القادمة  املرة  يف  �ليومية:  �ملمار�شة   u
تفا�صيلها بدايًة من االإم�صاك بالفر�صاة، وذبذباتها على االأ�صنان، ورائحة معجون االأ�صنان، 

وهكذا.. هل تنبَّهت اإلى ما كنت متار�سه دون اأن تالحظه؟ 
الريا�سية،  االأجهزة  اأحد  على  التمارين  ممار�سة  تهوى  كنت  اإن  �جل�شدية:  �لتمرينات   u

تفاعل ج�صدك  ل  وتاأمَّ يولِّده اجلهاز  الذي  لل�صوت  بعمق  واأن�صت  دقائق  لب�صع  اأغلق عينيك 
املتناغم مع هذا ال�صوت ذهابًا واإيابًا.

تناول �لطعام: تناول ق�صمة �صغرية ثم اأغلق عينيك وا�صتمتع مبذاق وملم�س الطعام يف   u

فمك. ي�ساعدك هذا الن�ساط – يف حال ممار�صته ب�صكل متوا�صل – يف فقدان الوزن ب�صكل 
بف�صل  الكمية  فتقل  الطعام؛  تناول  يف  �صرعتك  تقلُّ  حيث  التغذية  برامج  اأف�صل  عنه  تعجز 

اال�صتغراق يف حالة التذوُّق.
u �ل�شتماع للمو�شيقى: اخرت اإحدى االآالت املو�سيقية اأو املقطوعات الكال�سيكية وا�ستمع لها 

تات. قات وم�صتِّ لتعزلك عن العامل مبا ي�صوبه من موؤرِّ
u �لتنفي�س عن �مل�شاعر: احت�صن طفلك ب�صكل يعك�س ما تكنُّه له من حبٍّ وامتنان ليمتزج 
ونظراته،  حركاته  ل  تاأمَّ حتادثه،  وحني  االآخر.  ونب�س  باأنفا�س  منكما  كلٌّ  وي�سعر  ج�سداكما 

والربيق املنبثق من عينيه.

حتويل �لأعد�ء �إلى حلفاء

اأعداء  اإلى منح وهبات، مبا يف ذلك  االأزمات  “املنقذ” بقدرة هائلة على حتويل  يتمتَّع 
النجاح. ونظرًا اإلى اإ�سرار اأعداء جناحك الداخليني على اقتحام تدفُّقك العقلي وتعكري 
�سفو حياتك بني الفينة واالأخرى، فلم ال ت�ستغل هذه الفر�سة وحتول اأعداءك اإلى حلفاء! 
ة يطفو اأحد هوؤالء االأعداء اإلى ال�سطح وت�سعر به يت�سلَّل اإلى نف�سك، ا�سغل نف�سك  يف كل مرَّ
الهيمنة  تتحوَّل حماولة  بحيث  ثواٍن  لع�صر  �صابقًا  ذكرناها  التي  االأن�صطة  اأحد  مبمار�صة 
ق، وك�سر الروتني لوهلة، فتعود اإلى عملك بن�ساط وحيوية. اإلى فر�سة لتمتني العقل املتدفِّ

ق �لإيجابي مقيا�س �لتدفُّ

الت التدفق االإيجابي. فاإذا كان التدفق  تلعب االأرقام واالإح�سائيات دورًا بارزًا يف املحافظة على معدَّ
رة بالن�سبة املئوية والتي ترتاوح ما بني  الت اأو م�ستويات العقلية االإيجابية مقدَّ االإيجابي ي�سري اإلى معدَّ

التك اخلا�صة؟  )0( و)100(، فكيف لك اأن حت�صب معدَّ
“املنقذ” مقابل  ق االإيجابي من خالل املفا�سلة بني الن�سب املئوية للم�ساعر التي ينتجها  يقا�س التدفُّ
تقي�س معدالت  اأن  وت�صتطيع  اليوم.  النجاح” داخلك على مدار  “اأعداء  يولِّدها  التي  ال�صلبية  امل�صاعر 

�صات اأي�صًا، وبالطريقة ذاتها. ق االإيجابي لفرق العمل واملوؤ�صَّ التدفِّ
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ال قنو�ت �لتو��شل �لفعَّ

نا ال ن�ستطيع اأن نركز اأو نرى ما يبثُّ على القنوات  حني نتابع اإحدى القنوات التلفزيونية، فاإنَّ
االأخرى يف ذات الوقت اإال اإذا انتقلنا اإليها. كذلك ال ي�ستطيع االإن�سان ا�ستيعاب الطاقة الهائلة 
ق االإيجابي اإال بعد االنتقال اإلى القناة التي تبثُّ تلك امل�صاعر والطاقات. تلك  التي يبثُّها التدفُّ
ق االإيجابي كثريًا عن “قناة املعطيات واحلقائق”  ق االإيجابي. تختلف قناة التدفُّ هي قناة التدفُّ
دة. مييل  التي – واإن كانت اأكرث و�سوحًا وروؤية من االأولى – تخت�سُّ ببثِّ االأرقام والوقائع املجرَّ
االإن�صان بطبعه اإلى اعتماد النوع الثاين فقط – قناة املعطيات – رغم اأنَّ التفاعالت االإن�صانية 
ق االإيجابي قد تكون يف  ال ميكن اأن تخلو من النوعني. بل اإنَّ املعلومات التي تبثُّها قناة التدفُّ
م�صمونها اأكرث اأهمية وحتمية لبناء فرق عمل وعالقات متينة وقوية. ومن ثمَّ فاإنَّ لالقت�صار 

على النوع الثاين فقط اآثاره ال�سلبية، والتي تبدو اأكرث و�سوحًا على �سعيد فرق العمل.

بع�س �أ�شباب ف�شل �لتدريب:

ز على االإجناز واالإيجابية داخل بيئات العمل،  للدورات والربامج التدريبية دور بارز يف خلق مناخ حمفِّ
اعتماد  اإلى  نظرًا  االأيام. يحدث ذلك  �سعلته مبرور  تخبو  ما  و�سرعان  يدوم طوياًل  ال  االأثر  اأنَّ هذا  اإال 
عاء -  ي – اأو ادِّ مة لدفع - اأو باالأحرى اإكراه - العاملني على تبنِّ تلك الربامج على اآليات مفتعلة وم�سمَّ
رة على خطوتني رئي�صيتني هما: الة واملوؤثِّ ال�صلوكيات االإيجابية. ومن ثمَّ تنطوي عملية بناء فرق العمل الفعَّ

ق االإيجابي كما اأو�سحنا �سابقًا؛ 1- م�ساعدة اأع�ساء الفريق على م�ساعفة معدالت التدفُّ
ق االإيجابي خالل تفاعالتهم اليومية. 2- توجيه انتباه اأع�صاء الفريق لين�صبَّ على قناة التدفُّ

مترين تطبيقي

ق االإيجابي، جّرب هذه اللعبة: اإذا اأردت توجيه اهتمام وتركيز فريق العمل اإلى التفاعل القائم على قناة التدفُّ
افرت�س مع فريقك اأن �سخ�سًا اأجنبّيًا – ال يعرف لغتهم – ي�صاهد التفاعل القائم بني املدير “�س” واملوظف “�س”. فكيف �صيكون انعكا�س 
التفاعل على ذلك االأجنبي وهو ي�صاهد دون اأن يفهم؟ هل �صرياه تفاعاًل اإيجابّيًا اأم �صلبّيًا؟ بالتاأكيد �صيتمركز انتباه امل�صاهد اخلارجي على 
دة – قناة املعطيات. �صيبادر “�س”  ته احلقائق واملعلومات املجرَّ ق االإيجابي - دون اأن ت�صتِّ الطاقة غري املرئية املتبادلة بني الطرفني – قناة التدفُّ
ق االإيجابي، فبالتاأكيد �صيتم  الت عالية للتدفُّ ى اإلى وقوع ذلك اخلطاأ يف امل�سروع؟” فاإن كان فريق العمل يتمتَّع مبعدَّ ب�صوؤال “�س”: ما الذي اأدَّ
“�س” باعتباره متخذًا لو�سعية اال�ستك�ساف التابعة للمنقذ، ومن ثمَّ فلن يالحظ املراقب االأجنبي �سوى الطاقة االإيجابية  ا�صتيعاب الطرف 
ق االإيجابي لهذا الفريق  املتبادلة بني الطرفني، والتي ي�صت�صعرها اجلميع - دون اأن ي�صمعها اأحد - يف االأرجاء. اأما اإن كانت م�صتويات التدفُّ
ق االإيجابي  متدنية، فقد يكون لل�صوؤال ذاته اأثر مغاير حيث يكون املنتقد هو �صيد املوقف. يف هذه احلالة �صي�صعر امل�صاهد اخلارجي بقناة التدفُّ
ر �صفوها بني الطرفني، لت�صوبها م�صاعر اللوم واال�صتياء من قبل الطرف االأول “�س”، واالإنكار والدفاع من قبل الطرف الثاين “�س”. وقد تعكَّ

بني �مللمو�س و�ملح�شو�س

ز  مييل االإن�صان بطبعه اإلى تغيري كل ما هو مرئي وملمو�س؛ دون اهتمام واٍع ومركَّ
اإلى   - املرئية   – املعطيات  قناة  من  التحوُّل  يبدو  قد  ال�صبب  ولهذا  باملح�صو�س. 
ق االإيجابية - اخلفيَّة - �صاّقًا يف بادئ االأمر، اإال اأنَّه حتمي. وهنا تربز  قناة التدفُّ
ق االإيجابي الثالث  اأهمية حتفيز فريق العمل على تطبيق ا�صرتاتيجيات دعم التدفُّ
ق االإيجابي لالأفراد، اإلى جانب  الت التدفُّ التي �صبق ذكرها، في�صهم يف زيادة معدَّ

ق االإيجابي. ا�صتيعابهم وت�صغيلهم لقناة التدفُّ
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   المؤلف:

سات  بًا، وهو رئيس شركة “CTI” التي تعدُّ من أكبر مؤسَّ يعمل مؤلفًا ومدرِّ شيرزاد شامين: 
زة نحو التغيير اإليجابي. التدريب العالمية ذات المناهج العلمية. كما يشتهر بخطاباته المحفِّ

1. The Autistic Brain  
   Thinking Across the Spectrum. 
   By: Temple Grandin. 2013

اق. تأليف: تمبل جراندن، 2013 الذهن المتقد:  تجاوز اآلفاق بتفكيرك البرَّ

2. The Power of Positive Thinking
    By: Norman Vincent Peale.  2013

القوة السحرية ألنماط التفكير اإليجابية:  تأليف: نورمان فينسنت بل )طبعة جديدة(، 2013

3. Thinking
    The New Science of Decision-Making, Problem-Solving, and Prediction. 
    By: John Brockman. 2013  

التفكير التأملي:  اآلفاق الجديدة التخاذ القرارات وحل المشكالت ودقة التوقعات. تأليف: جون بروكمان،  2013

كتب مشابهة:

ق االإيجابي  يف االجتماع القادم؛ عندما تلتقي فريق العمل �سمن جل�سات التمتني والتحفيز، ا�ستقطع بع�س الوقت ملناق�سة املفاهيم املتعلِّقة بالتدفُّ
ف على - ويعرتف اأي�سًا بـ- اأعداء النجاح االأكرث هيمنة على �سلوكه وفكره. ولك اأن تتخيَّل كيف �ستتغريَّ  واأِت املجال لكل ع�سو يف فريقك كي يتعرَّ
هها اإلى  جمريات العمل اإلى االأف�صل اإذا ما تخّلى كل �صخ�س – دون اأدنى �صعور بالذنب – واأمام اجلميع، عن اأ�صلحته الفتَّاكة التي طاملا وجَّ
هها �سوب زمالئه.  �سينتقل ذلك احلوار املنفتح بكل العاملني من �سلوك توجيه االتهامات واإلقاء اللوم، اإلى ا�ستثمار طاقات  نف�سه قبل اأن يوجِّ
ق اأعلى م�صتويات  “املنقذ” لتتكاتف اأياديهم وتت�صافر جهودهم حول هدف واحد: ا�صتثمار الطاقات واالإمكانات اإلى احلد االأق�صى مبا يحقِّ

�سي. الر�سا الفردي، واجلماعي، واملوؤ�سَّ

بعد رحلتنا املمتعة عرب ال�سطور ال�سابقة؛ اأ�سبح وا�سحًا كيف ترتقي العقلية االإيجابية 
هو  الل�صان  كان  فاإن  واالأمان.  واال�صتقرار  ال�صعادة  له  وتكفل  االإن�صان  باأداء 
احل�صان، فاإنَّ العقل هو �صمام االأمان؛ وال�صرج والركاب والزمام، الذي ي�صمن 
ق غايتك. املهم هو اأن تتحلَّى  لك اأن تقود ح�صانك حتى ت�صل اإلى وجهتك وحتقِّ
“املنقذ” ورفيق  بالثقة وتوؤمن بقدراتك وبجوهرك النقي. فهذا اجلوهر االأ�صيل هو 
اأو ت�صاأله �صوؤااًل،  تجُعريه اهتمامًا  اأو  تجُلقي له بااًل  اأن  اأمل  الدرب الذي يحوم حولك دائمًا من بعيد، على 

ليغدق عليك بطاقاته الهائلة، ويربز اأف�صل ما لديك. 

ال لتتالحم  د ج�صورًا من التوا�صل الفعَّ وا اإلى ركبك، ومهِّ ط يد العون ملن حولك كي ين�صمُّ وختامًا، اب�صجُ
واملعلِّمني  واالآباء  رين،  املوؤثِّ واملديرين  القادة  �صيم  من  فذلك  خ�صالكم؛  اأ�صمى  وتت�صافر  جهودكم 

اال�صتثنائيني، واملوظفني والتابعني النابهني.

عقلك... 
ح�شانك!



ط  ين�شِّ املتدّفق  العقل  “متتني 

د طاقة العقل عن طريق  ويجدِّ

ت�شكيل م�شارات ع�شبية تظل 

ف  رة حتى واإن توقَّ فاعلة وموؤثِّ

اأحدنا عن ممار�شة عمل ما، اأو 

التفكري الواعي يف اأمر ما” 

شيرزاد شامين


