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الأقرباء  اأو  العمالء  اأو  الزمالء  اأحد  يقابلنا  حني  تعودنا 
�شاكيًا اأو باكيًا اأو متعرثًا اأو متذمرًا اأو مت�شائمًا من اإمكانية 
اأن  طريقه،  يف  تقف  التي  العقبات  وجتاوز  اأهدافه  حتقيق 
اأو  باإيجابية«  ر  »فكِّ له:  ونقول  النا�شح اخلبري  دور  �ص  نتقمَّ
»ُكْن اإيجابيًا«.  ثمَّ تتوالى الن�شائُح ونحن نحاول اأن نر�شم 
مبا  وَيحُلم  يتَخيَّل  لأن  وندفعه  للم�شتقبل  م�شرقًة  �شورًة 
زة  املحفِّ والأمنيات  العبارات  من  بالكثري  فنلقي  �شيكون، 
فنقول: »تخيَّل اأناقتك بعدما تتخل�ص من عدة كيلوجرامات 
ر مدى �شعادتك اإذا ما ح�شلت  وَّ من وزنك الزائد«؛ اأو: »ت�شَ
ن  تَد�شِّ عندما  كلِّيًة  حياتك  »�شتتغريَّ  اأو:  الرتقية«؛  على 
معظم  اعتقاد  من  الرغم  على  ولكن  اجلديد«.   م�شروعك 
دورًا  للتحفيز  باأن  الإيجابي  التفكري  وخرباء  النف�ص  علماء 
اًل يف تغيري حياتنا اإلى الأف�شل، اإل اإنَّ هذه الن�شائح -  فعَّ
ومهما اختلفت اأ�شكاُلها وم�شتوياُتها - تكاد تخت�شر حتقيَق 

الأحالم والأمنيات يف التفكري باإيجابية وممار�شة احُللم.

وما نيل املطــالـب بالتمنِّي

والت�شوُّر  التفكري  من  اتََّخذت  التي  القدمية  الروؤية  هي  هذه 
حركٌة  بَزَغْت  فقد  الآن  ا  اأمَّ الأحالم.  لإنتاج  و�شيلًة  الإيجابي 
جديدٌة تطرُح عددًا من املحاذير الهادفة اإلى تخلي�ص التفكري 
الإيجابي من بع�ص الأ�شاطري التي حاقت به عرب العقود الثالثة 
الأخرية.  وهي حركٌة ت�شتمدُّ م�شروعيتها وفاعليتها من جمموعة 
ع�شرين  لأكرث من  امتدت  التحفيز  بعلم  ة  اخلا�شَّ الأبحاث  من 
عامًا، م�شتندًة اإلى فكرٍة جديدٍة وفريدٍة؛ وهي اأنَّ املعوقات التي 
نُظنُّها حتول دون حتقيقنا لأهدافنا واأحالمنا - اأو هكذا نعتقد 

- قد تكون هي ذاُتها م�شدَر اإلهامنا وحتفيزنا.

اأنَّ  الإيجابي«  التفكري  يف  التفكري  »باإعادة  ينادون  من  يرى 
احللم  فعل  ممار�شة  يف  النخراَط  واأنَّ  ُذون،  ُينفِّ قلَّما  احلاملني 
داخلنا  يف  ِلد  ُيوَّ وُمريحة  يٍة  ُمر�شِ م�شاعَر  من  ي�شاحبه  وما 
�شعورًا بالكتفاء بالعي�ص يف عامل الأحالم الفرتا�شي الذي قد 
يوهن عزميتنا وينال من طاقتنا، وي�شلُبنا القدرَة على مواجهة 

يات وحتقيق الإجنازات على اأر�ص الواقع.  التحدِّ

جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

بيئة  منها  بيئات  لعدة  حياته  يف  الإن�شان  ينتمي 
العمل وبيئة الأ�شرة، ول �شك اأن الهتمام بالفرد 
من خالل دعم هذه البيئات وتزويدها باملقومات 
الالزمة هو مفتاح النجاح لبناء اأجيال من القادة 
وحتقيق  والعمل،  واملدر�شة  الأ�شرة  يف  واملبدعني 

ال�شعادة والر�شا للجميع. 

ويتطلب دعم البيئات التحفيزية توفري جمموعة من املقومات التي ت�شمن 
جناح البيئات يف تاأ�شي�ص اأفراد مبدعني يف جمالتهم وقادرين على البتكار 
دافعًا  ل  ي�شكِّ الذي  والتحفيز  الت�شجيع  املقومات  هذه  اأهم  ولعل  والتميز، 

كبريًا لبذل املزيد من اجلهد واملثابرة على العمل. 

اأي�شًا من اأهم املقومات ت�شجيع العمل اجلماعي الذي ي�شحذ العقل ويطلق 
الواقع.  اأر�ص  اإجنازات على  اإلى  الأفكار اخلالقة وحتويلها  لتكامل  العنان 
ليقوم  للفرد  احلرية  من  كافة  م�شاحة  نعطي  اأن  ال�شروري  من  اأنه  كما 

بالعمل الذي مييل اإليه وبالتايل يبدع فيه ب�شكل اأكرب.

التحفيزية  للبيئة  رئي�ٍص  ٍم  كمقوِّ الإن�شاين  اجلانب  اأهمية  هنا  نن�شى  ول 
فعندما ي�شعر الإن�شان بالراحة والهدوء والطماأنينة يف حياته اخلا�شة تكون 

لديه قدرة وتركيز اأكرب على النجاح والبتكار والتفوق يف حياته العملية. 

وكالعادة تقدم مبادرة »كتاب يف دقائق« ال�شهرية اخلا�شة مبوؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم جمموعة جديدة من ملخ�شات اأهم الكتب العاملية والتي 
ت�شلِّط ال�شوء على كيفية قيادة فريق العمل، وخطوات تن�شئة جيل �شعيد من 

الأبناء واأهمية التفكري الإيجابي. 

ن فريقك من  ... كيف متكِّ القادة  الأول عنوان »فريق من  الكتاب  ويحمل 
املدير  اأو  القائد  قيادة  �شبل  ويناق�ص  والإجناز«،  واملبادرة  امل�شوؤولية  ل  حتمُّ
اأع�شاء الفريق. كما يتناول  اإدارة العالقات بني  واأ�شا�شيات  لفريق العمل، 
طرق مواجهة التحديات التي يتعامل معها املديرون واملوظفون الطاحمون 

لتحقيق النتائج. 

ويعرفنا الكتاب الثاين »اأبناء ال�شعادة ... خطوات تن�شئة جيل من الأبناء 
بناء  ودورها يف  ال�شعيدة  الطفولة  مفهوم  على  الهانئني«  والآباء  املبتهجني 
�شخ�شيات الأطفال. اإلى جانب دور ال�شعادة لدى الفرد يف حتقيق معدلت 

اأداء اأعلى يف العمل والعالقات الإن�شانية. 

اأعماق  الغو�ص يف   ... الإيجابي  التفكري  التفكري يف  »اإعادة  ويتحدث كتاب 
علم التحفيز اجلديد« عن اأهمية التحفيز واأدواته يف حياتنا للنجاح وحتقيق 
اجلديدة  امللخ�شات  حتوز  اأن  اآملني  واأنواعه.  التفاوؤل  وقوة  الأمنيات، 

َدكم بالفائدة. اإعجاَبكم وتزوِّ

في ثواٍن...
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قــــــوة التفــــــاوؤل

عندما تنف�ضل الأحالم عن املا�ضي

اأنــــواع التفــــاوؤل

ل �شيمـــا عندمـــا نظـــن اأنـــه لي�ص اأمــامـنـــا 
وملاذا  الت�شاوؤم  جــــدوى  فمــــا  اآخر.  خيــــاٌر 
ال�شائع:  بالقول  نوؤمن  ونحن   الأ�شواأ  ع  نتوقَّ
مليٌء  التــــاريخ  اأن  مــــع  تفعل.«   »احلم... 
كيف  تروي  التـــــي  والأخبـــار  بالق�ش�ص 
املثاليني  واآمال  احلــــاملني  اأحــــالُم  ذهبت 

اأدراَج الرياح. 

اإلى  منهم  كلٌّ  يطمح  الذي  الوزن  مقدار 
خ�شارته ومدى اإميان كلٍّ منهم بقدرته على 
من  طلبنا  ذلك  بعد  الهدف.  هذا  حتقيق 
ال�شيناريوهات  بع�ص  يكملوا  اأن  امل�شاركني 
فعلى  النهايات؛  مفتوحة  والفرتا�شات 
ماذا  تخيُّل  بع�شهم  من  طلبنا  املثال:  �شبيل 
من  وتخلَّ�شوا  جنحوا  اإذا  يحدث  اأن  ميكن 
بع�شهم  من  طلبنا  حني  يف  الزائد،  الوزن 
حال  يف  عة  املتوقَّ الفعل  ردود  تخيُّل  الآخر 
نحو  تدفعهم  التــــي  لالإغــــراءات  �شــــوا  تعرَّ

الغذائيــــة.  حميتهـــم  اإف�شاد 

مبداأ  من  ته  قوَّ بالتفاوؤل  الإميان  ي�شتمدُّ 
التطلُّع  خــالل  من  نــــا  اأنَّ وهــــو  جوهــــري، 
ل جوانبه امل�شرقـــــة  املتفائل للم�شتقبل وتاأمُّ
عـــن  ـــر  ون�َشمِّ احلــــا�شر  يف  للعمل  ز  نتحفَّ
امل�شتقبل  ذلك  اإدراك  يف  اأمـــــــاًل  �شواعدنا 
امل�شتقبل  ذكــــر  على  ناأتي  فحــني  امل�شرق؛ 
باإيجابية،  التفكري  من  اأف�شل  هناك  فلي�ص 

هذه  عن  الإجابة  اأنَّ  البداية  يف  اعتقدنا 
فعاًل  املمكن  من  واأنه  نعم؛  هي:  الأ�شئلة 
اإلى  يدعو  ما  فلي�ص هناك  اأن يحدث ذلك. 
ناحية  من  عات  والتوقُّ الأحالم  بني  التفرقة 
كل  اإنَّ  اإذ  وال�شلوك؛  النف�ص  على  تاأثريهما 
كانت  اأحالمًا   - الإيجابي  التفكري  اأمناط 
الدوام.  على  مت�شابهة  بدت   - عاٍت  توقُّ اأم 
�شملت  درا�شًة  اأجرينا  التاأكد،  من  وللمزيد 
ع�شرين �شخ�شـــًا مــــن ذوي الـــوزن الزائد 
التخ�شي�ص.  برامــــج  اأحــــد  يف  املنخرطني 
عن  امل�شاركني  �شاألنا  الربنامج،  بداية  يف 

كانت  اإذا  ما  حول  النف�ص  علماُء  يت�شاءل 
تن�شاأ  التي  الإيجابية  والتطلُّعات  الأحالم 
 - �شلبًا   - ر  توؤثِّ املا�شي  خربات  عن  مبناأى 
وال�شعي  ك  للتحرُّ وا�شتعدادنا  رغبتنا  على 
من  كل  اأزاح  وقد  احلا�شر.  يف  وراءها 
 - �شليجمان«  و»مارتن  بندورا«  »اآلربت 
عات  التوقُّ بني  الوثيقة  العالقة  عن  النقاَب 
الإيجابية وبني اأداء الأفراد؛ اإذ اأثبتا بالأدلَّة 
حتفيز  يف  كبريًا  اأثرًا  عات  للتوقُّ اأنَّ  العلمية 
حتقيق  ثمَّ  ومن  الأداء،  وم�شاعفة  اجلهود 
اأظهــــرت  اآخــــر  جانب  ومن  الإجنــــازات. 
الأ�شخا�ص  اأنَّ  الأبحاث  من  اأخرى  جمموعة 
عاتهم  توقُّ جناح  احتمالت  يَقيِّمون  الذين 
كهم  وفقًا خلربات املا�شي تزداد ثقتهم ومت�شُّ
م�شاعيهـــم  معهـــــا  لتزداد  عــــات  التوقُّ بتلك 
فهل  ب�شرعــة.  لإجنازهــا  فهم  وتلهُّ لتحقيقها 
ميكن لتخيُّل �شيء ما اأن يزيد من احتمالت 
هل  اآخر:  مبعنى  الواقع؟  اأر�ص  على  حدوثه 
الواقع  عن  تنف�شل  التي  لالأحالم  يت�شنَّى 
من  القدر  بنف�ص  تتمتَّع  اأن  املا�شي  وخربات 
الأحالم  تتمتَّع  الذي  والتحفيز  الدافعية 

باحلا�شر؟ املرتبطة  الواقعية 

من املوؤكد اأن العقالء يدركون الفرَق بني تخيُّل ال�شيء والإميان بوجوده، وبني ت�شوُّر فر�شيَّة ما والت�شديق ب�شحة مبادئها ودقة قوانينها. 
التمييز  اأنَّ هذا  اإل  واحلا�شر.  املا�شي  اإلى  الأفراد  نظرة  ز بني  كان مييِّ اإذ  النف�ص«،  علم  »مبادئ  كتابه:  »ويليام جيم�ص« يف  راآه  ما  هذا 
عات  التوقُّ لهما  اأوَّ التفاوؤل  نوعني خمتلفني من  ال�شوء على  �شلَّط »جيم�ص«  لقد  اأي�شًا.   امل�شتقبل  ينطبق على   – الوقت  ثبت مبرور  – كما 

ة النابعة من خربات املا�شي، وثانيهما الأفكار والتخيُّالت املت�شابكة مع تطلُّعاتنا الدفينة واأحالمنا الكامنة يف اأعماقنا. الإيجابيَّ
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ما الذي يعيب الأحالم - باعتبارها النقي�ص الأبرز للتفاوؤل القائم على اخلربات املا�شية 
لأمنياتنا  حتقيقنا  �شبيل  يف  عرثة  حجر  اإلى  ل  تتحوَّ كي   - الواقعيَّة  ة  امل�شتقبليَّ عات  والتوقُّ
وحتَّى  والعاطفي،  املعريف  امل�شتوى  على  اأحالُمنا  ر  توؤثِّ كيف  اآخر:  ومبعنى  وتطلُّعاتنا؟! 

الف�شيولوجي؟

اأخذنا يف البحث عن اإجابات ُمقنعة لهذه الأ�شئلة من خالل البحث يف م�شارات غري ماألوفة.  
ويف اأحد الأبحاث در�شنا »اأحذية ال�شيدات« ملعرفة ال�شرِّ الكامن وراء �شغف الن�شاء باأحدث 
اختيارهنَّ  متَّ  اجلامعة  طالبات  من  طالبًة  و�شتني  اأربعًا  عينتنا  �شملت  الأحذية.  �شيحات 
اأن جتيبا عن  املجموعتني  كلتا  ثم طلبنا من  اإلى جمموعتني.  وق�شمناهنَّ  ب�شكل ع�شوائي، 
ة ثالث دقائق، ظهرت على ال�شا�شة عبارات تدعو  ا�شتطالٍع للراأي من خالل الكمبيوتر. وملدَّ
بة عالية الكعب، ومن ثمَّ تدوين اأفكارهنَّ  امل�شاركات لتخيُّل اأنف�شهنَّ وهن يلب�شن اأحذيًة خالَّ

واأحالمهنَّ اللحظيَّة وهنَّ م�شتغرقات يف التخيُّل. 

الت�شوُّرات  اأ�شحـــاب  قهـــا  حقَّ التـــي  تلك 
متتَّعوا  احلاملني  اأنَّ  اأي  ت�شاوؤمًا.  الأكرث 
بكثري  اأقلَّ  ودافعية  وحتفيز  طاقة  مبعدلت 
ملحوظ  تراجع  اإلى  ى  اأدَّ ا  ممَّ �شواهم،  ن  ممَّ
لت خ�شارة الوزن. ومن ذلك ن�شتنتج  يف معدَّ
اأنَّ »الأحالم« التي تراودنا حيال هدف ما ل 
تكفي لتحويله اإلى واقع؛ بل ورمبا تكون �شببًا 

يحول دون حتقيقه.
يف  املا�شية  عامًا  الع�شرين  اأم�شينا  لقد 

خمتلف  من  اأفراد  �شلوك  ومالحظة  درا�شة 
الأعمار، ويف اأكرث من �شياق واأكرث من دولة؛ 
اختالف  ورغم  واأمريكا.  اأملانيا  يف  �شيَّما  ل 
فاإنَّ  املُتََّبعة،  والأ�شاليب  واملناهج  التجارب 
الأحالم  مرة:  كلِّ  متماثلة يف  النتائج جاءت 
املنف�شلة  ة  الإيجابيَّ والأمنيات  والتخيُّالت 
وجتارب  خلربات  الواقعي  التقييم  عن 
على  زة  حمفِّ دوافع  اإلى  ُترَتجم  ل  املا�شي، 

ا اإلى العك�ص. ال�شعي والعمل اجلاد، واإمنَّ

طالبنا  الثالث،  الدقائق  انتهاء  د  مبجرَّ
من  املزيـد  بتدوين  املجموعتني  اإحدى 
بارتداء  املتعلِّقـــــة  ـــة  الإيجابيَّ الأفكـــــار 
املجموعة  اإلى  هنا  وجَّ بينما  العايل  الكعب 
تكون  ل  »قد  قبيل:  من  تعليمات  الأخرى 
فماذا  رائعة،  العايل  الكعب  ذات  الأحذية 
�شتالئم  هل  العيوب؟  بع�ص  اعرتتها  لو 
بع�ص  تدوين  نرجو  عام؟  ب�شكل  مظهرك 
ة التي �شَتِعنُّ لك  الأفكار والتخيُّالت ال�شلبيَّ

يف هذه احلالة«.
لنا قراءات  قبل وبعد الدقائق الثالث، �شجَّ
»�شغط الدم« للم�شاركات وهن م�شتغرقات 
الدم  �شغط  يعترب  اإذ  التخيُّل،  عملية  يف 
تقي�ص  التي  املوؤ�شرات  اأبرز  النقبا�شي من 
ز الفرد من عدمه، حيث اأردنا اأن  مدى حتفُّ

تاأثري  الأحذية  »لتخيُّل«  كان  اإذا  ما  نعرف 
اأو  بالزيادة  �شواء   - امل�شاركات  حتفيز  يف 
من  التخيُّل  عملية  قللت  فاإن  النق�شان. 
الدم  �شغط  لقراءات  وفقًا   - طاقتهنَّ 
اأثبتنا  النقبا�شي بالطبع - فاإننا نكون قد 
واحللم  التخيُّل  بني  العالقة  من  دنا  وتاأكَّ
لت الطاقة  من ناحية، وبني انخفا�ص معدَّ

والأداء من ناحية اأخرى.
ت�شابهت  اإذ  وجدناه،  مــــا  بالفعل  وهذا 
م جلميع امل�شاركات قبل  قراءات �شغط الدَّ
ا بعد الختبار،  اختبار الدقائق الثالث. اأمَّ
الالتي  امل�شاركات  قرارات  انخف�شت  فقد 
وامل�شرق  الإيجابي  اجلانب  بتخيُّل  اكتفني 
وعلى  الكعب.  مرتفعة  الأحذية  لرتداء 
امل�شاركات  قراءات  تتغريَّ  مل  النقي�ص 

اجلانب  تنـــــاول  منهـــنَّ  ُطلبنـــا  الالتــي 
الإيجابي ثمَّ ال�شلبي لرتداء تلك الأحذية. 
التخيُّل  من  فقط  دقائق  ثالث  اأنَّ  اأي 
�شغط  من  تقلِّل  باأن  كفيلة  كانت  الإيجابي 
التجربة  من  ليخرجن  للم�شاركات  الدم 
بهوؤلء  بالنا  فما  وحما�شًا،  زًا  حتفُّ اأقل 
الأوهام  نع  �شُ يف  اأعمارهم  يفنون  الذين 

وبناء الأحالم املنف�شلة عن الواقع.
تفعل«  »احلم...  ن�شيحة  من  تاأكدنا  لقد 
لأن  نعتقد  ا  كنَّ كمـا  �شحيحـًة  لي�شت 
تغ�صُّ  التي  ة  الورديَّ الأحالم  يف  النخراط 
قدرتنا  يوهن  الواقع  �شلبيَّات  عن  الطرف 
على اإجنازها، ولأن الأحالَم تولِّد حالًة من 
وتدخلنا  البال،  وراحة  والفتور  ال�شرتخاء 

يف »منطقة الراحة«.

جاءت  التجربة،  اإجراء  من  واحد  عاِم  بعد 
امل�شـــاركـــــون  ـــــق  اإذ حقَّ النتائـــج مفاِجئــــة، 
جتاه  قويَّة  ًة  اإيجابيَّ ت�شوُّراٍت  وا  تبنَّ الذين 
املا�شية  خرباتهم  عن  مبعزل   - م�شتقبلهم 
اأكرث  هيئـــــة  يف  اأنف�شهـــــم  لوا«  »تخيَّ حيث   -
نون فيه  نحــافة و»حلموا« باليوم الذي �شيتمكَّ
م يف �شهيَّتهم  من ارتداء ما يحلو لهم والتحكُّ
قوا  حقَّ الإغراءات،  عليهم  انهالت  مهما 
مــــن  رطـــاًل   24 مبقدار  »اأقل«  وزن  خ�شارة 

الأحالم ما بني احلقيقة والأوهام
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ر  تعكِّ ة  ال�شبابيَّ من  هالًة  َتْخلق  ة  الالواقعيَّ
مع  التفاعـل  اإلى  وتدفعنــا  روؤيتنــــا  �شفــــو 
وغري  �ص  م�شوَّ مبنظور  احلياة  معطيات 
على  حتثُّنا  �شة  امل�َشوَّ الروؤية  تلك  واقعي. 
حالة  تدعم  التي  املعلومات  عن  البحث 
اأنتجتها  التي  ة  الوهميَّ وال�شعادة  ال�شرتخاء 
مدى.  اأبعد  اإلى  ُتها  مدَّ فتطول  فقط،  عقولنا 
»الأحالم  هالة  داخل  نتقوقع  الوقت  ومبرور 
مغلوطة  معلومات  على  املبنيَّة  ة«  الورديَّ
مبح�ص   - ننعزل  نا  اأنَّ اأي  زائفة،  وبيانات 
اإرادتنا - عن احليــــاة الطبيعيــــة املت�شابكــة 
النتيجُة  فتكون  واملثابرة  بالن�شاط  واملفعمة 

قراراٍت �شلبيَّة وهزيلة.

ال�شتغراق  ي�شلبنا  �شبق،  ما  اإلى  بالإ�شافة 
فتجدنا  واملثابرة  الإ�شرار  م�شاعَر  احُلْلم  يف 
الوظيفيَّة  املقابالت  ح�شور  عن  نتكا�شل 
واحدة تلو الأخرى بحثًا عن وظيفة الأحالم. 
ا�شتبقت  وقد  البحث  عناَء  ُد  نتكبَّ فِلَم 
من  وهميَّة  بهالة  قتنا  وطوَّ الأحداَث  عقوُلنا 
ح�شلنا  ا  كنَّ لو  كما  والإجنازات  النجاح 
ال�شعادة  م�شاعر  تتملَّكنا  هنا  بالفعل.  عليها 
رغم  الوظيفة  با�شتالم  املرتبطة  والرتاخي 
فنحن  الأمر؛  واقع  يف  �شاكنًا  ك  نحرِّ مل  اأنَّنا 
نفقد العن�شر الأهمَّ لتحقيق النجاح املن�شود 

يف الواقع وهو: الرغبة يف العمل.
الأحالم  اأن  هي  هنا  الوا�شحة  امل�شكلة 

اجلــــانب امل�ضـــــرق لالأحــــالم

الأحـــالم ُتنـــاِق�ض العقــــل

ا�ضتبـــاق الأحـــــداث

التخيُّالت  تلعبه  الذي  الدور  عرفنا  اأن  بعد 
ال�شلبي  تاأثريها  واحتمال  املفرطة  الإيجابيَّة 
هناك  فهل  حما�شنا،  �شعلة  واإطفاء  علينا 
ز  ل من خاللها الأحالم اإلى حمفِّ طريقة نحوِّ

للعمل والإنتاج والنجاح؟.
لتحفيز  طريقة  اأف�شل  اأنَّ  الأبحاث  اأثبتت 
النا�ص على العمل هي اإتاحة الفر�شة لهم كي 
وا كما يحلو لهم، ثمَّ مواجهتهم  يحُلموا ويتمنَّ

من  يحمله  وما  بالواقع  ا�شطدامهم  عند 
لأحالمهم.  حتقيقهم  دون  حتول  عقبات 
م�شطلح  املواجهة  هذه  على  اأطلقنــا  لقد 
اأن  ا�شتطعنا  ما  فاإذا  العقـــــل.«   »مناق�شـــــة 
هذه  عرب  »الواقع«  ميناء  يف  باأحالمنا  نر�شو 
عوامـــل  دح�ص  من  ا  متكنَّ ا  فلرمبَّ املواجهة، 
اأدوات  اإلى  لناها  وحوَّ والالمبالة  الك�شـــــل 

زة للتنفيذ والعمل واجلاد. حمفِّ

البالدة  م�شاعر  توليد  عن  امل�شوؤولة  العقلية  العمليَّات  طبيعة  عن  الت�شاوؤل  اإلى  تدفعنا  حقيقة  وهذه  الطاقات،  وتهِدم  العزائم  توِهن  الأحالم 
ر يف اإدراكنا وا�شتيعابنا  ة بامل�شتقبل تعمل على م�شتوى الالوعي لتوؤثِّ لنا اإلى فر�شية تقول باأنَّ الأحالم اخلا�شَّ وال�شرتخاء املفرط. يف البداية تو�شَّ
مها  يتوهَّ ا  واإنَّ وتخيُّالت،  اأحالم  مبثابة  معه  يتعامل  ل  العقل  فاإنَّ  م�ضتقباًل،  ما  اأمرًا  نتخيَّل  حني  اآخر:  مبعنى  حولنا.  من  للعامل 

قًا، ومن ثمَّ يتخذ العقل من الأحالم والتخيُّالت بدياًل لالأفعال واملحاولت. واقعًا ُمقَّ

املعجزة  حتدث  اأن  يف  اأماًل  ال�شت�شالم  راياِت  ونرفع  الأمل،  فنفقد  بالف�شل  م�شاعينا  فيها  تبوء  التي  الفارقة  اللحظات  بتلك  منرُّ  كلنا 
ف عليه احلياة. ويف كلتا احلالتني، وحني  نا العاثر. وتتباين طبيعة هذه اللحظات؛ فمنها ما ميرُّ مرور الكرام ومنها ما تتوقَّ ل حظُّ ويتبدَّ
ة - اإن مل تكن حتميَّة. ك واتخاذ املواقف، تكون التخيُّالت والأحالم الإيجابيَّة �شروريَّ يتعلَّق الأمُر بال�شتمرار والتما�شك اأكرث من التحرُّ

بها احلياة يف اأذهاننا، فالأحالم هي نتاج الحتياجات  ة التي تر�شِّ متتاز التخيُّالت الإيجابيَّة بقدرتها على درء املخاوف وحمو الآثار ال�شلبيَّ
ي تطلُّعاتنا. فهي مالذنا الذي نعربِّ فيه عن  وُيلبِّ ُي�شبع رغباِتنا  قلَّما  القدرة على ال�شمود يف ظلِّ واقع  ة، وهي ما مينحنا  املُِلحَّ ة  الإن�شانيَّ
ي �شوكتنا يف مواجهة  تنا وتقوِّ ل هويَّ �شًا يف احلياة. تلك الأهداف هي التي ت�شكِّ اأ�شمى اأهدافنا وطموحاتنا اجلاحمة التي ل جند لها متنفَّ
الواقع ال�شعب. وهذا يعني اأن توظيفنا لالأحالم �شيعتمد دائمًا على ال�شياق، وموقفنا منها، ومدى متادينا فيها؛ فال نحجبها متامًا، ول 

نطلق لها العنان. فما دمنا ن�شتوعب طبيعتها وحدودها، فاإن باإمكاننا ت�شخريها خلدمتنا بدًل من كبح جماح تطلُّعاتنا.
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تها من قدرتها على  نحن نرى اأنَّ عمليَّة »مناق�شة العقل« ت�شتمدُّ �شحَرها وقوَّ
اأدنى  دون  اأي   - مبا�شر  ب�شكل  بذلك  ن�شعر  اأن  دون  بالواقع  امل�شتقبل  ربط 
ثمَّ  امل�شتقبلية  واأمانينا  تطلُّعاتنا  نتخيَّل  فحني  الواعي.  العقل  من  ل  تدخُّ
فقط  عندها  الأحالم،  ار  تيَّ يف  ننجرف  اأن  دون  مبا�شرًة  بالواقع  ن�شطدم 
التي  والعقبات  ي احلواجز  قادرين على تخطِّ ا  كنَّ اإذا  ما  ندرَك  اأن  ن�شتطيع 
مبثابة  لتكون  املا�شي  بخربات  ال�شتعانة  اإلى  نا  ي�شطرُّ مما  �شبيلنا،  تعرقل 
حني  اأب�شط:  مبعنى  اأحالمنا.  عليه  ونبني  قراراتنا  منه  ن�شتمدُّ  الذي  النبع 
تها للتنفيذ، ميتزج امل�شتقبل باحلا�شر على  ة« اأحالمنا وقابليَّ نوؤمن بـ»واقعيَّ
م�شتوى الالوعي، يف حني ينف�شل اأحدهما عن الآخر متى افتقرت اأحالُمنا 

ة للتحقيق. ة والقابليَّ اإلى الواقعيَّ

اإعمــــــال الــالوعـــــــي

من  طالبًا   168 �شملت  درا�شة  اأجرينا 
باأملاأنيا.  »برلني«  يف  خمتلفتني  جامعتني 
اأمنياتهم  اأهم  اأن يذكروا  طلبنا من الطالب 
اأهليتهم  مدى  مــــوا  يقيِّ واأن  ال�شخ�شيـــــة 
ذلك  بعــــد  املئويـــــة.  بالن�شبــــة  لتحقيقهـــا 
كلمات  اأربع  امل�شاركني  من  واحد  كلُّ  كتب 
بتحقيقــــه  مرتبطــــة  ــــة«  »م�شتقبليَّ ـــــة  اإيجابيَّ
ة  �شلبيَّ كلمات  واأربع  ال�شخ�شي،  حللمه 
»واقعيَّة« مرتبطة بالعقبة التي تقف يف �شبيل 
حتقيقه. ثم طلبنا من جمموعة من الطالب 

من  العقل«  »مناق�شة  ا�شرتاتيجية  ممار�شة 
 - كلمات  اأربع  تخيُّل  يف  النخراط  خالل 
من  واثنتني  الإيجابية  الكلمات  من  اثنتني 
)ابتداًء  بينهما  والتبديل   - ال�شلبيَّة  الكلمات 
يخطر  ما  كلِّ  وتدوين  الإيجابيَّة(  بالكلمة 
ا  كنَّ لقد  اللحظة.   هذه  يف  اأذهانهم  على 
اأطلقنا  التي  املجموعة  تلك  مع  مت�شاهلني 
اإذ  العقلية«،  املناق�شة  »جمموعة  عليها 
اأحتنا لهم كلَّ ما احتاجوه من وقت وم�شاحة 
عة يف  املتوقَّ وال�شيناريوهات  اأفكارهم  لتدوين 

ا املجموعتان  كلِّ حالة من احلالت الأربع. اأمَّ
الثانية والثالثة، فقد ذهبت الأولى اإلى تخيُّل 
بتحديد  املتعلِّقة  ة  الإيجابيَّ الأربع  الكلمات 
الهدف فقط، يف حني اقت�شرت الأخرية على 
ة  واخلا�شَّ  - الأربع  ال�شلبية  الكلمات  تخيُّل 
فح�شب.    - عقبات  من  يحمله  وما  بالواقع 
مبناق�شة  رابعة  جمموعة  قامت  واأخريًا 
يف  اأفرادها  فانهمك  الأولى،  املجموعة 
التبديل بني تخيُّل اثنتني من الكلمات ال�شلبيَّة 
اأوًل. ة  ال�شلبيَّ تاأتي  اأن  على  والإيجابيَّة؛ 

�شهم. وبعد اأ�شبوعني من  ة وتقييم مدى حتفُّزهم وحتمُّ اأخريًا طلبنا من جميع امل�شاركني التفكري يف اأمنياتهم وخماوفهم ال�شخ�شيَّ
لوا كلَّ اخلطوات والإجراءات التي اتخذوها على مدى الأ�شبوعني بهدف  انق�شاء التجربة، اأر�شلنا اإليهم وثيقة ا�شتطالع راأي لي�شجِّ

حتقيق اأمنياتهم مع ت�شليط ال�شوء على اخلطوتني الأكرث �شعوبة وتاريخ تنفيذ كلٍّ منهما. 

جاءت النتائج مفاجئة لنا فعاًل؛ ففي حني 
جميع  �شت�شحن  العقلية  املناق�شة  اأنَّ  ا  ظننَّ
جاءت  هائلـة،  حتفيزية  بطاقة  امل�شاركني 
قليلة  قلَّة  اكت�شبت  حيث  مغايرة؛  النتائج 
ويحققوا  كوا  ليتحرَّ املرجو  احلافز  فقط 
الهدف فور انتهاء التجربة. وُيعزى التباين 
اإلى مدى ثقة واإميان امل�شاركني  النتائج  يف 
بادئ  املن�شود يف  النجاح  لتحقيق  باأهليَّتهم 
عاتهم  الأمر. اأي اأنَّ الطالب الذين بنوا توقُّ
بالنجاح على خربات ما�شية لي�شت مبعزل 
و�شحنًا  زًا  حتفُّ اأكرث  كانوا  الواقع  عن 

امل�شاركون  ا  اأمَّ �شواهم.  ن  ممَّ بالطاقة 
روا  وقدَّ اأنف�شهم  قدرة  من  انتق�شوا  الذين 
ة  مئويَّ ن�شبة  باأقلِّ  النجاح  لتحقيق  اأهليَّتهم 
انخف�شت  فقد  التجربة،  بداية  يف  ممكنة 
ا  ممَّ ملحوظ،  ب�شكل  طاقتهم  لت  معدَّ
وخطواتهم  اإجراءاتهم  على  �شلبًا  انعك�ص 

التنفيذية املُتََّبعة.
�شت عنها هذه  التي متخَّ النتائج  بناء على 
ًة  قوَّ العقل  ملناق�شة  اأنَّ  لنا  ثبت  التجربة، 
عات  بتوقُّ اقرتنت  طاملا  هائلًة  حتفيزيًة 
اإيجابيَّة مت�شلة بخربات املا�شي واحلا�شر. 

لنا الأمر �شنجد اأنَّه من ال�شعب اأن  فاإذا تاأمَّ
�شه  وحتمُّ ا�شتعداده  ة  قمَّ يف  الإن�شان  يكون 
�شيَّما  ل  الوقت،  طوال  ما  اأمنية  لتحقيق 
�شئيلة  حتقيقها  احتمالت  كانت  اإن 
طاقتك  ت�شتنفد  اأن  اأف�شل:  فاأيُّهما  ن�شبيًا. 
�شبه  اأحالم  لتحقيق  يائ�شة  حماولت  يف 
ه  وتوجِّ ظهرك  لها  تدير  اأن  اأم  م�شتحيلة، 
واقعيَّة. اأكرث  اأخرى  اأحالٍم  �شطر  تركيزك 
الأحالم  مبالحقة  يتعلَّق  ل  ته  برمَّ فالأمر 
والواقعي  العملي  مبالحقة  ا  واإمنَّ فح�شب، 

منها اأوًل.
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من ال�شروري اأن ندرك اأهميَّة »الرتتيب« يف 
هذه املرحلة. فقد اعتقدنا اأنَّنا حني نعك�ُص 
نبداأ  باأن  وذلك   - العقل«  »مناق�شة  عمليَّة 
الأحالم  ثمَّ  ومن  اأوًل،  الواقع  يف  بالتفكري 
الذهنية  امل�شارات  تن�شاأ  فلن   - والتخيُّالت 
التي  العقبات  على مالحظة  ت�شاعدنا  التي 
ر  يفكِّ فعندما  الأمنيات.  حتقيق  دون  حتول 
حل�شور  دعوة  على  احل�شول  يف  الطالب 
مدى  يف  بعدها  ر  يفكِّ ثمَّ  احلفالت،  اإحدى 
روعة اجتياز اختبار الفل�شفة بتقدير ممتاز، 
احلدث  على  الرتكيز  اإلى  تفكريه  �شيقوده 
مها  �شيقدِّ التي  املاأكولت  »ما  مثاًل:  الأول، 
يعري  لن  بالأحرى  اأنَّه  اأي  امل�شيفون؟« 
انتباهًا للواقع الذي يقول باأنَّ احلفَل )الذي 

قد  بالطبع(  مذاكرته  ح�شاب  على  �شيكون 
الثانية:   لالأمنية  حتقيقه  ل  يوؤجِّ اأو  ل  يعطِّ
عقُله  يربط  لن  وبالتايل  الختبار.  اجتياز 
ر  فكَّ لو  ماذا  ولكن  وامل�شتقبل.  الواقع  بني 
بالتاأكيد  الختبار.  اجتياز  يف  اأوًل  الطالب 
التفكري يف احلفل منعطفًا خمتلفًا  �شياأخذ 
َة التي تربُز  ن الروابَط الذهنيَّ كليًا؛ اإذ �شيَكوِّ
العالقَة بني الأمنية )النجاح( وبني العائق 

)احلفل( على م�شتوى الالوعي.
وتتخذ  ُة  الذهنيَّ الروابُط  ن  تتكوَّ عندما 
ن من ال�شعب  و�شعها يف عقل الإن�شان، �شَيكوِّ
الرجوع  دون  اأحالمه  يف  ر  يفكِّ اأن  عليه 
مبثابة  �شتعمل  التي  العقبة  اإلى  »التلقائي« 
كلِّ  ففي  والإجناز.  للعمل  وقوي  دائم  ز  حمفِّ

ر فيها الطالب باأمنيته، يبداأ الالوعي  ة يفكِّ مرَّ
يف العمل وال�شغط على زرِّ الواقع وما يحمله 
من عقبات؛ ليبداأ الطالب فورًا يف البحث عن 
له لإدراك اأمنيَّته يف اأقرب  اأدوات جديدة توؤهِّ
الذي  ر  املوؤثِّ الدوُر  يت�شح  وهنا  وقت ممكن. 
العقل  م�شتوى  على  العقل«  »مناق�شة  تلعبه 
ملمو�شة  اإ�شهامات  من  تنتجه  وما  الباطن 
تنعك�ص على حياتنا ب�شكل اإيجابي. ولكن اإذا 
كانت الروابط الذهنيَّة بني الواقع وامل�شتقبل 
كة، فلن يكون للتفكري يف الأمنية  واهية ومفكَّ
مردوٌد مبا�شٌر و�شريٌع على موقفنا من الواقع 
والعقبة التي تقف يف طريقنا. فال عجب اإذن 
اأن يخفق كثري من النا�ص يف اإدراك اأحالمهم 

رغم و�شوح روؤيتهم وُنْبل اأهدافهم.

نوايا التنفيذ
يف عام 1990، ويف خ�شم ان�شغالنا بدرا�شة »مناق�شة العقل«، كان الباحث »بيرت جولويتزر« 
عليه  اأطلق  جديدًا  مفهومًا  اآنذاك  »جولويتزر«  در�ص  �شلة.  ذي  جماٍل  يف  اأبحاثه  يجري 
»نوايا التنفيذ« التي ت�شاعد الإن�شان على ا�شتثمار نواياه يف حتقيق اأحالمه. اإذا ما اأرجعنا 
لهما مرحلة تقييم  عمليَّة مالحقة الأحالم اإلى اأ�شولها، �شتجد اأنَّها تتاألَّف من مرحلتني: اأوَّ
البدائل واخليارات املتاحة، ومن ثمَّ العزم على حتقيق الهدف، وثانيهما مرحلة التخطيط 
�شدق  بني  تربط  التي  الوثيقة  العالقة  على  الأبحاث  اأكدت  وقد  الهدف.  نحو  ك  والتحرُّ

قها على اأر�ص الواقع. النوايا لتحقيق الأمنية، وبني زيادة احتمالت حتقُّ

يعقد  اأن  مبجرد  اأنَّه  »جولويتزر«  اكت�شف 
حتقيق  على  نف�شه  ويعاهد  العزَم  الإن�شاُن 
ال�شارمــــة  اخلطط  �شياغة  فاإنَّ  الهدف، 
وجتاوز  لتحقيقــــه  الطـــرق  اأق�شر  �شتكون 
فالتخطيط  طريقه،  يف  تقف  التي  العقبات 
النف�ص،  و�شبط  النتظام  اأدوات  اأعظم  من 
حتفيزنـــا  يف  جليٍّ  اأثٍر  مـــن  لـــه  ملا  وذلك 

�شعوبات. من  واجهنا  مهما  املثابرة  على 
»جولويتزر«  ل  تو�شَّ الأبحاث  من  مزيد  وبعد 
الطريق  د  متهِّ التي  اخلطط  �شياغة  اأنَّ  اإلى 
»نوايا  عليه  اأطلق  ما  اأو   - ما  لتحقيق هدٍف 
و�شعنا  ما  اإذا  اأثرها  يت�شاعف   - التنفيذ« 
للموقف  �شت  تعرَّ »اإذا  نقول:  كاأن  �شيناريو 

�ص، ف�شوف اأ�شتخدم اخلطة �ص«.

وعلى غرار اآليَّة »مناق�شة العقل،« تعمل نوايا 
ب�شكل  الباطن  العقل  م�شتوى  على  التنفيذ 
ئنا  تهيِّ التنفيذ  نوايا  اإنَّ  بل  عات،  التوقُّ يفوق 
الإيجابيَّة  اخلطوات  واتخاذ  ك  للتحرُّ ذهنيًا 
بالأحرى  اأو  امل�شبق،  الت�شغيل  خالل  من 
عة  ر« بال�شعوبات والعقبات املتوقَّ »التنبُّوؤ املبكِّ

والفر�ص املنتَظرة.

درا�ضـــــة حالـــــــــة
د »هاين« امل�شكلة وهي القلق املفرط عند مقابلة املدير؛ ثم يبداأ بالتجاوب  يعاين مدير العالقات »هاين« من توتُّر عالقته مبديره. يحدِّ
د اأن تت�شلَّل م�شاعر التوتُّر والقلق اإلى نف�شه. اأي اأنَّ بداية نوبة القلق هي  فاته مبجرَّ م يف ت�شرُّ ًة للتحكُّ معها ب�شرعة؛ لقد و�شع خطَّ
م يف الأع�شاب تلقائيًا ول اإراديًا، وهذا يعني اأنَّ »هاين« مل يعد يتَّخذ قرارًا  ة التحكُّ الدافع الذي ُير�شل اإ�شاراته اإلى العقل ليتولَّى مهمَّ
واعيًا بالهدوء كلَّما قابل مديره. وهنا يربز دور نوايا التنفيذ التي تدعم اجلهد »الواعي« لتحقيق هدٍف ما ب�شكل »غري واٍع«، فهي مثل 

م بزمام الأمور. مناق�شة العقل؛ تربجمنا على ال�شتجابة املبا�شرة والتلقائيَّة فنتحكُّ
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»اأمنو« م�شطلح يتكون من احلروف الأربعة الأولى لكل من كلمات: »اأمنيات« و»نتائج« و»معوقات« 
العقل« و»نوايا  اآليتي »مناق�شة  التي تدمج ما بني  الأداة  ابتكرناه لو�شف  و»و�شائل وخطط«. وقد 
اآليًة حمايدة نظرًا لقابليتها للتطبيق مع كلِّ التطلعات والأمنيات؛  التنفيذ.« وتعترب عملية »اأمنو« 

�شغريًة كانت اأم كبرية، قريبًة اأم بعيدة، �شهلًة اأم �شعبة اأم م�شتحيلة. 

البتكار الأ�ضا�ضي: تغيري املعلوم
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العن�شر الأول من »اأمنو« هو: اأمنيتك ذاتها. 
حتقيقها.  تاأمل  التي  بالأمنية  ر  وفكِّ ا�شرتِخ 
ل هذه الأمنية حتديًا بالن�شبة اإليك  قد ت�شكِّ
ز  َركِّ ما.  يومًا  حتقيقها  على  عازم  ولكنَّك 
كاأنك  عينيك  ن�شب  و�شعها  الأمنية  على 

تراها.

املزايا  ما  الناجت.  فهو  الثاين  العن�شر 
الأمنية؟  هذه  بتحقيق  املرتبطة  والعوائد 
يف  خ  ترت�شَّ اأن  اإلى  مليًا  بها  ر  وفكِّ دها  حدِّ
لو  كما  واخلربات  الأحداث  تخيَّل  ذهنك. 
هذه  يف  عينيك  اغلق  تعاي�شه.  واقعًا  كانت 

ل. املرحلة وا�شتغرق يف التاأمُّ

الرياح  لأن  املعوقات.  هو  الثالث  العن�شر 
تاأتي دائمًا مبا ل ت�شتهي ال�شفن، فقلَّما ت�شري 
طنا لها. فما هي املعوقات  الأحداث كما خطَّ
ب عن العقبات  مك؟ نقِّ التي حتول دون تقدُّ
اأمنيَّتك،  وبني  بينك  حتول  التي  »الداخلية« 

u اأمنيتك؟ اأن تقدم عر�شًا رائعًا وتلقى ا�شتح�شانًا منقطع  النظري. 

u الناجت؟ اأن تعربِّ عن روؤيتك وتطرح فكرتك وتتوا�شل وتوؤثر ب�شكل رائع.  تخيَّل 
الناجت وِع�ْشه يف ذهنك كما لو كان واقعًا. 

u املعوق؟  ماذا يعرتيك من م�شاعر واأفكار قد حتول بينك وبني اأمنيتك؟ 

u الإحراج؟ رهبة اجلمهور اأم عدم معرفة املو�شوع؟

u و�ضيلتك؟ قلب معوقاتك على كل اأوجهها و�شرعان ما تراودك احللول وتعر�ص 

طك: »اإذا ما �شعرت بالتوتُّر...  نف�شها وُتربز اخلطوَط العري�شَة لأدواتك وخطَّ
ة املذهلة التي اأبدعتها  ف�شوف اأ�شرتجع اإجنازاتي ال�شابقة والعرو�ص التقدمييَّ
من  ف  ف�شاأخفِّ اأخرى،  ة  مرَّ ب�شرعة  ث  اأحتدَّ نف�شي  وجدت  »اإن  اأو  قبل«،  من 
ة، ف�شاأ�شتاأنف  �شرعتي كي يتابعني احل�شور،« اأو »اإذا اأغفلت اإحدى النقاط املهمَّ

حديثي ثمَّ اأذكرها يف نهاية العر�ص«.

اأو   - يها  تبنِّ ي�شاعد  التي  ال�شلوكيات  وعن 
التخلِّي عنها - يف حتقيق اأمنياتك. وما هي 
هذا  يحول  امل�شبقة؟  ومعتقداتك  عاداتك 
كعائق  ذاتك  »اأنت«  وقوفك  دون  التمرين 
ت�شع  اأن  هو  هنا  املهم  اأمنياتك.  طريق  يف 
الوقت لتالحظ  العائق ن�شب عينيك طوال 

فاتك وتفاعالتك.  اأثَره ال�شلبي على ت�شرُّ

الو�شائـــل  هــــو  والأخري  الرابـــع  العن�شــر 
هذا  على  التغلَّب  ميكنك  كيف  وال�ُشبل. 
فات  والت�شرُّ بالأفكار  قائمة  �شع  العائق؟ 
خها يف ذهنك. ثم  واخرت الأف�شل منها ور�شِّ
ر يف املكان والزمان الذي من املحتمل اأن  فكِّ
م  يعود فيه هذا العائق م�شتقباًل. والآن �شمِّ
عبارة  يف  و�شغها  وال�شيناريوهات  الو�شائل 
»�ص«  العائق  واجهني  »اإذا  ف�شوف«:  »اإذا... 
هذه  ر  كرِّ »�ص.«  ال�شلوك  ا�شتخدم  ف�شوف 
ة اإلى اأن تر�شخ وت�شجل  العبارة اأكرث من مرَّ

كالب�شمة يف »خمك«.

ـــة »اأنــــو« والعرو�ض التقدمييَّ
ة تقدمي عر�ض تقدميي اأمام ح�ضد كبري من اجلماهري. ا�ضتغرق ملدة ثالث دقائق  لنفرت�ض اأنَّ مديرك قد اأ�ضند اإليك مهمَّ

يف عملية »اأنو«:
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اإر�ضادات عملية 
البداية هي العن�شر الأهم يف حتديد م�شري  ابداأ؛   u

ذ  ويحبِّ اأو تخيب.   اأن ت�شيب  ا  فاإمَّ باأكملها -  العملية 
ة »اأمنو« من خالل اأمنية دفينة طغت  كثريون تطبيق اآليَّ
حتقيقها  من  يئ�شنا  اأخرى  اأو  احلياة  م�شاغل  عليها 
قد  املهمالت.  �شلَّة  يف  الواعية  عقولنا  بها  فاألقت 
يفيدك اأي�شًا اأن تبداأ بالأمنيات ذات الطابع العاطفي 
اأو ق�شرية املدى - اأي التي ميكن حتقيقها على مدار 

اليوم الواحد.

ل بني اأكرث  ر ممار�ضاتك؛ من خالل التنويع والتنقُّ u طوِّ

من اأمنية، وعرب فرتات زمنية خمتلفة من اليوم، ويف 
اأكرث من �شياق، وهذا يعني اأن جتعل منها عادًة يوميَّة.

بالرتكيز  يتعلَّق  ل  فالأمر  اأمنياتك؛  ترتيب  اأِعد   u

ا باإف�شاح الطريق  على الأمنيات الأ�شمى فح�شب، واإمنَّ
للمزيد منها كي ت�شقَّ طريقها اإلى ال�شتلهام والوجود 

ق.  والتحقُّ

ق النتائج  u كن �ضبورًا وابق متفائاًل؛ فكونك مل حتقِّ

اأن  يعني  ل  ينبغي  كما  ت�ِشر  مل  الأمور  اأنَّ  اأو  عة  املتوقَّ
ل جتربة.  اأوَّ بالف�شل من  نف�شك  ت�شت�شلم وحتكم على 
ا اأغفلت اإحدى اخلطوات الأربع، اأو اأ�شاأت اختيار  فرمبَّ
يكن  واأمانيك مل  اأنَّ حجم طموحاتك  اأو  الإجراءات، 
كان  اأيًا  ولكن  الأ�شباب.  من  ذلك  غري  اأو  مالئمًا، 
ن منك،  ال�شبب، اإيَّاك والنهزام. ل تدع الإحباط يتمكَّ
ذ التعديالت الالزمة وابداأ من  بل ا�شبط خطتك ونفِّ

جديد.

ق »اأنو« يف املواقف احلرجة؛ يتجنب كثري  طبِّ  u

ال�شعبة؛  املواقف  يف  »اأمنو«  اآلية  تطبيق  الأفراد  من 
ة اأو خوفًا من الإخفاق  ا ب�شبب �شغوط احلياة اليوميَّ اإمَّ
ة  يوميَّ عادًة  الآلية  من  اتَّخذت  اإذا  ا  اأمَّ والإحباط. 
ف�شت�شبح  يومي،  ب�شكل  ومار�شتها  �شابقًا  ذكرنا  كما 
زًا وجراأة و�شوف ت�شتخدمها حتَّى يف اأحلك  اأكرث حتفُّ

املواقف.

ال�ضغوط.  من  للتخلُّ�ض  »اأنو«  نهج  ا�ضتخدم   u

�شجني  باأنَّه  الأوقات  من  وقت  يف  ي�شعر  مل  ا  منَّ من 
ا�شت�شعـــــار  عـــن  يه  تنحِّ التي  واملخــاوف  الإحبـاطــات 
التجـــــارب  وخــو�ص  املختلفــة  واخليـــارات  البدائــل 
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كتب مشابهة:

The Gifts of Imperfection
Let Go of Who You Think You’re 
Supposed to Be and Embrace Who 
You Are.

By Brene Brown.  2010

The Upside of Your Dark Side
Why Being Your Whole Self, Not Just 
Your “Good” Self, Drives Success and 
fulfillment

By Todd Kashdan
and Robert Biswas-Diener. 2014

Me, Myself, and Us
The Science of Personality and 
the Art of Well-Being.

By Brian R Little PhD. 2014

ص.ب: 214444
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3444 423 04
pr@mbrf.ae نستقبل آراءكم على

تواصلوا معنا على 

قراءة ممتعة

لخدمات الطباعة والنشر

العقل  ت�شغيل  من  اأف�شل  هناك  لي�ص  احلالت  هذه  مثل  يف  اجلديدة. 
الواقع؟! كما  اأر�ص  اإلى  بالنزول  نتبع ذلك  اأن  امل�شتقبل على  يف تخيُّل 
ال�شالبة  ُتك�ِشبنا  ف�شوف« - كدعامة  »اإذا...   - التنبوؤية  ة  تعمل اخلطَّ
ر  ت�شوِّ التي  ة  ال�شلبيَّ الأفكار  عليك  تكالبت  فاإن  الع�شيبة.  املواقف  يف 
لك اأنك ف�شلت يف اإنهاء درا�شتك اجلامعيَّة، فا�شرتجع النجاحات التي 
ره  توفِّ الذي  الدعم  بها، ومقدار  التي مررت  ة  القوَّ اأحرزتها وحلظات 

ة »اأمنو«، و�شتتزول تلك الأفكار اإلى الأبد. لك اآليَّ

u كن دقيقًا ووا�ضحًا، يف بع�ص الأحيان قد ل تت�شح روؤيتنا حول اأمنية 

ما، وقد جند اأنف�شنا يف متاهة البحث عن حل لأزمة اأو اإجابة ل�شوؤال 
باع ذات الآلية التي تتبعها يف  اأو خمرج ملع�شلة ما. وهنا قد يفيدك اتِّ
مالحقة الأمنيات، اأو التخطيط وحتديد جمموعة من الإجراءات، ومن 
اآلية  ا�شتخدمت  قد  تكون  ل  وعندها  والعقبات.  العوائق  اكت�شاف  ثمَّ 

ا اجلزء اخلا�صُّ مبناق�شة العقل فقط. »اأمنو« كلها، واإمنَّ

رًا، فقد اأثبتت اآلية »اأمنو« فاعليتها يف �شبط �شلوك الأبناء  u ابداأ مبكِّ
ر �شلبًا على حياتهم  م يف م�شاعرهم التي كان من املمكن اأن توؤثِّ والتحكُّ

د اأداءهم املدر�شي. وتهدِّ

النجاح يف »�ضوؤالني«
 ونحن على م�شارف طفرة جديدة يف التفكري الإيجابي فاإنه يحدونا مزيٌد 
ق  ة. ولكي ُنحقِّ ر علم التحفيز اجلديد لإ�شعاد الب�شريَّ من الأمل يف اأن ُن�شخِّ
اه من �شلوكيَّات ومعتقدات م�شبقة هو  ذلك، ل بدَّ من اأن نعرتف باأنَّ ما نتبنَّ
نا نحن، نعم نحن، الذين نقف يف  ما يْدحُر اآمالنا ويحبط اأمانينا - اأي اأنَّ
ها غاية  طريق اأحالمنا.  ولي�شت هذه املواجهة مع الذات اأمرًا ي�شريا، لكنَّ
�شامية وجديرة باجلهد والعمل. فمتى امتلكنا مفاتيَح »مناق�شة العقل« 
و«اأمنو،« �شتغمرنا �شحنات حتفيزيَّة هائلة وكفيلة باأن نغريِّ حياتنا وحياة 
م هذه ال�شحنات قيودنا الداخلية وتزيُل  من حولنا اإلى الأف�شل؛ حني حتطِّ
وتغيري  لكت�شاف  لنا  وتوؤهِّ تنا  قوَّ ومواطن  الدفينة  اإمكاناتنا  عن  الغبار 
ى  اتنا التي حجمتنا ل�شنوات! وهنا علينا اأن نتمنَّ عاداتنا واأفكارنا و�شلوكيَّ
ر اأنَّه مهما تكالبت  اأن يواتينا احلظُّ يف رحلتنا لتحقيق اأحالمنا، ولنتذكَّ
اأو  قو�شني  قاب  ي�شبح  جناحنا  فاإن  العقبات،  وواجهتنا  الظروف  علينا 

اأدنى عندما نطرح على اأنف�شنا �شوؤالني جوهريَّني اثنني: 

منا؟  ما الذي نطمح اإليه؟ وما الذي يحول دون تقدُّ

النجاح  ال�شعــادة ويكون  ال�شوؤالني ما حيينـــا، و�شتدركنـــا  ر هذين  فلنكرِّ
حليفنا اإن �شاء اهلل.
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" ِإنَّ اْلَقَلَم َواْلَمْعِرَفَة أَْقَوى 
ٍة أُْخـَرى " ِبَكـِثيٍر ِمـْن أَيِّ ُقـوَّ
د ِبن َراِشد آَل َمْكُتوم ْيُخ ُمَحمَّ ُمّوالشَّ َصاِحُب الس�

اْلِعْلُم َواْلَمْعِرَفُة،  اْلُمْسَتَداَمِة َوِقَواُمَها  ْنِمَيِة  ه َدَعاِئَم التَّ اْلَمُقوَلِة ُيْرِسي ُسُمو� ِبَهِذِه 
َمْكُتوم،  آَل  َراِشد  ِبن  د  ُمَحمَّ َسُة  ُمَؤسَّ أَْجِلِه  ِمْن  اْنَطَلَقْت  الَِّذي  ِر  َطو� التَّ َرَكاِئُز  َوُهَما 
َباِب ِبَغَرِض  َواْلَهاِدَفُة ِإَلى َنْشِر اْلَمْعِرَفِة َوَتْعِزيِز َثَقاَفِة اْلِإْبَداِع َواِالْبِتَكاِر ِفي ُنُفوِس الشَّ

َخاُء.  ْنِمَيُة َوًغاَيُتَها اِالْزِدَهاُر َوالرَّ ٍة َرِكيَزُتَها اْلَمْعِرَفُة َوَطِريُقَها التَّ ِإيَجاِد ُمْجَتَمَعاٍت َعَرِبيَّ

َتْهِدُف  َمْكُتوم  آَل  َراِشد  ِبن  د  ُمَحمَّ َسُة  ُمَؤسَّ أَْطَلَقْتَها  الَِّتي  َواْلَبَراِمَج  اْلُمَباَدَراِت  ِإنَّ 
ِإْثَراِء  ِخَلاِل  ِمْن  َسَواًء  اْلَمْعِرَفِة،  اْقِتَصاِد  َعَلى  َقاِئَمٍة  ُمْجَتَمَعاٍت  ِبَناِء  ِإَلى  َجِميُعَها 
َلَدى  َمَكاَنِتَها  َوَتْعِزيِز  ِة  اْلَعَرِبيَّ َغِة  الل� َوَتْمِكيِن  َدْعِم  أَْو   ، َقاَفِة  َوالثَّ ِباْلِفْكِر  اْلُمْجَتَمَعاِت 
 ، اْلُمْخَتِلًفِة  َقاَفاِت  َوالثَّ ِلْلَحَضاَراِت  اْلِفْكِريِّ  َتِاَج  النَّ َعْرِض  َعْبَر  َوَكَذِلَك   ، اْلَقاِدَمِة  اْلَأْجَياِل 
ِر  َطو� ِبالتَّ َحاِق  ِللِّ ِة  اْلُأمَّ اْلُمْبِدِعيَن َقاِدٍر َعَلى َدْفِع  َتْأِهيِل َوِإْعَداِد ِجيٍل ِمن  ِباْلِإَضاَفِة ِإَلى 

اْلَعاَلِميِّ .


