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 المشكلة: لفصل األولا

آان هناك آاتب نـاجح آتـب عـن الحقـائق البـسيطة، بحيـث صـممت                 

  .  و تحفيز الناس بشكل فّعالآتبه لتساعده و اآلخرين في إدارة

و آل من قرأ آتبه استمتع بها و أحّبها و أحب قصصه التي يرويها، فقد              

  .مشكلةباع المالين من النسخ، و على الرغم من ذلك، آانت هناك 

و هـو   " لقد قرأت آتبك آّلها، إنـي أحبهـا حقـاً         : "دائمًا ما يسمع الكاتب   

ــضفي تغ    ــذي ي ــتعلم الحقيقــي هــو ال ــؤمن أن ال ــصرفات  ي ــى ت ــر عل يي

! المتعلم، حقيقة، هو يؤمن أن التعّلم رحلة من المعرفة إلـى التطبيـق      

آيـف أثـّرت    "لذلك، في آل مرة يسمع عبارات اإلعجاب بكتبـه يـسأل،            

  "معرفتك بهذه المعلومة على الطريقة التي تتصرف بها؟

لذلك، غالبًا مـا يغيـرون الموضـوع        ! األغلب، آان يجد هذا السؤال صعباً     

  .طريق الحديث عن أي أمر آخرعن 

هذا النوع من األحاديث جعـل الكاتـب يتوصـل إلـى أن الفجـوة بـين مـا          

المعلومـات التـي حـصلوا عليهـا مـن الكتـب، الـصوتيات،              -يعرفه الناس   

آميـة تطبـيقهم و اسـتخدامهم       – و ما يفعلونـه      –الفيديو، و المحاضرات  

جـدًا خاصـة فـي      و قد الحظ أن ذلـك آبيـر         .  آانت فظيعة  –لما يتعلمونه 

هذه الحقبـة مـن الـزمن ألن التكنولوجيـا سـمحت للجميـع بـسهولة و                 

 جـدًا   ًا آبيـر  ًاسرعة الحصول على المعلومات، لذلك يقضي النـاس وقتـ         

في قراءة معلومـات جديـدة عـن تطـويرهم السـتراتيجيات اسـتعمال و               

  .تطبيق ما يتعلمونه في حياتهم اليومية

 اسـتطاعته ليجعـل مـن حـضوره         في محاضراته، آان يحاول آل ما في      

و ليـساعدهم  . متعلمين حقيقين يطبقـون و يـستخدمون مـا يتعلمونـه       

على الترآيز، شّجع الجميع على أن يفعلـوا ثـالث أشـياء تعلمهـا هـو،                

آين، من برفوسوره الذي قضى سنينًا عدة يبحث ليتوصل إلى آيفيـة            

  !الدراسة

ره علـى أن يأخـذ      مـه هـذا البروفوسـور هـو إصـرا          الذي علّ  األمر األول 

ذلـك ألن، إن    . الطالب أو المتعلمين مالحظات عما يسمعونه، يكتبونهـا       

ــن ال     ــن شــخص م ــم يك ــديهم أذن    % 0.0001ل ــذين ل ــالم ال ــن الع م

 3فـي الحقيقـة،     . تصويرية، الـسمع وحـده لـن يـساعده علـى الـتعلم            

ساعات بعد محاضرة أو نـدوة، المـستمعين الجيـدين سـيتذآرون فقـط       

مـن ذلـك، و بعـد       % 50 سـاعة، ينـسون      24 و بعـد     مما سمعوه، % 50

مـن المعلومـات    % 5نهاية الشهر األول، سـيكون لـديهم مـا يقـل عـن              

  .التي سمعوها في هذه الندوة أو المحاضرة
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و يستمر الكاتب يأآد على ذلك في آل مرة يطلب منـه الحـديث فـي                

مـن تحـدث    : "ففي آل مرة يسأل الجمهور    . اجتماع الشرآات السنوي  

عن ! "و يحاول الجمهور البحث عن اإلجابة" في السنة الماضية؟  إليكم  

لـذلك،  ! و يحاول الجمهور مرة أخرى التذآر، و دون جدوى " ماذا تحّدث؟ 

  .يرآز دومًا على أخذ المالحظات في محاضراته

 الذي يأآد عليه الكاتب هـو تحفيـز الحـضور علـى إعـادة               األمر الثاني 

 ســاعة و تلخيـصه حتــى  24 قـراءة مـاآتبوه مــن مالحظـات فــي خـالل    

يجيبوا أنفـسهم علـى الـصور التـي لـم تكـن مكتملـة عنـدهم، و عـن                    

و يقتــرح علــيهم إمــا إعــادة آتــابتهم بخــط . مفــاتيح المحاضــرة المهمــة

قد تتساءل لم يقتـرح  . منسق و مرتب أو طباعتهم في الحاسب اآللي      

علــيهم إعــادة الكتابــة بخــط منــسق إن هــم فــضلوا الــدفاتر علــى        

ب اآللية؟ ألنه الحظ أنـه بعـد أي محاضـرة، العـدد القليـل مـن                 الحواسي

و ! الذين أخذوا مالحظات في المحاضرة سيخزنونها بـدًال مـن تـصّفحها           

هل ذهبت إلى تلك المحاضرة؟ عـن  : "بعد ذلك عندما يسألهم أحدهم 

! سيفتحون دفاترهم و لن يتمكنـوا مـن قـراءة خـط أيـديهم             "ماذا آانت؟ 

  !!  ال فائدة منهافمذآراتهم التي آتبوها

، يدفع و يحّمس الحضور علـى أن يتحـدثوا           األمر الثالث  و في النهاية،  

و اقترح عليهم أن في خالل اسبوع من بعد         ! عن ماتعلموه مع اآلخرين   

الدورة التدريبية أو المحاضرة، ينظمون اجتمـاع و يـدعون فيـه أهلهـم و               

ون علــيهم أقــاربهم و حتــى األصــدقاء المهتمــين فــي الموضــوع، و يلقــ

ذلــك ألن الكاتــب يعــرف أن أحــد أفــضل الطــرق لتطبيــق مــا  ! مــاتعلموا

  !يتعلمه اإلنسان، هو تعليمه لآلخرين

ألنهـم مـا    ! و على الرغم من ذلك، القليل جدًا ممن يتبع هذه النـصائح           

إن يعودوا ألعمالهم يكونوا مشغولين جدًا ذلك ألن العمل قد تعطل في      

مـن  ذا يؤآد المشكلة التي نناقـشها،       و ه ! غيابهم لمدة اسبوع آامل   

الصعب أن يطبق الناس و يستخدم المعلومات التي تعلموهـا          

  .مؤخرًا

خائب ظنه لكنه ليس فاقدًا لألمـل، يبحـث عـن اإلجابـة      استمر الكاتب

زار الجامعـات و    . إلغالق هذه الفجوة الخطيرة بين المعرفـة و التطبيـق         

إلى مسؤولي التدريب، زار    تحدث إلى األساتذة، زار الشرآات و تحدث        

ــى       ــوا عل ــًا تعرف ــيم، جميع ــسؤولي التعل ــى م ــدث إل ــات و تح المنظم

و تـساءل إن آـان      ! المشكلة، لكن ال أحد مـنهم يملـك أو يعـرف الحـل            

  باإلمكان الحصول على اإلجابة الحقيقية؟

بعد ذلك، في ليلة من الليالي و بعد الَعشاء، اّطلع الكاتب على مقـال              

عن رجل االعمال فيل موري، الذي امتلك و تـرأس           Fortuneفي مجلة   
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فقـرأ عـن تـاريخ      . العديد من الشرآات الناجحة و المحققة ألرباح طائلة       

مـا جـذب    ! رجل األعمال الناجح هذا، لكن لم يكـن هـذا جاذبـًا للكاتـب             

و مـا وجـده مثيـرًا    ! الكاتب هو تاريخ فيل في حقـل التنميـة الشخـصية          

ناس التي اشترت برامج فيل مـوري، فقـد         حقًا لإلهتمام هو تعليقات ال    

عرضت المقالة حالة بعد األخرى عن قوة برامجه عـن طريـق تعليقـات              

هـم حقيقـة اسـتخدموا مـا        ! "المستخدمين، و آيف أنها غيرت حياتهم     

  .بصوت عالي، محدثًا نفسه،  الكاتبقال" عرفوه و تعلموه

لكترونـي، و    اإل رجل األعمـال  في يوم الصباح التالي، وجد الكاتب موقع        

اتصل بمكتبه، و الذي آان يبعد عنه مدة سـاعة زمـان فقـط، لكنـه لـم                  

 فيل، أنـه فـي إجـازة مـع أهلـه فـي       ة افلين، مساعد  تهيجده فقد أخبر  

 علـى أن    ت افلـين َمـن الكاتـب، أصـرّ        تو عندما علمـ   . جنوب آاليفورنيا 

ال أريــد أن أزعــج إجازتــه فــي موضــوع خــاص   . "يتــصل بالــسيد مــوري 

إن : "ت عليه افلين مع ضحكة و قالـ       ترد" ال تقلق . "د الكاتب ر" بالعمل

السيد موري ال يعرف الفرق بين العمل والحيـاة، فهـو يحـب مـساعدة               

  " أنه سيسعد باتصالكةاآلخرين، و أنا متيقن

  

  

 الرابط المفقود: الفصل الثاني

عندما اتـصل الكاتـب برجـل األعمـال مـوري، تلقـى التحيـة و الترحيـب          

  .ةبحرارة آبير

أعتـذر علـى إزعاجـك فـي إجازتـك سـيد مـوري،              : "بعدها قـال الكاتـب    

ك افلـين أن ال مـانع لـديك فـي اإلجابـة علـى بعـض                 تني مساعد تأخبر

  "األسئلة

  !"و بالمناسبة أنا قارئ نهم لكتبك. أرجوك نادني فيل"

و بعـدما   ! و في خالل دقائق أحس الكاتـب أنـه يكلـم صـديق قـديم لـه                

  . أحّس باإلثارة تأتي من السيد فيلوضح الكاتب سبب اتصاله،

فهـو مـا    ! إني مهتٌم بالرابط المفقود منذ زمـن طويـل         ":قال فيل 

ينقصنا في العملية التعليمية عندما نقرأ الكتـب و المقـاالت، و         

  "نسمع األشرطة، و نحضر المحاضرات

الناس يستمتعون بالكتب  !هذا بالضبط ما أود أن أجده     ! الرابط المفقود "

بها، باألشرطة و األقراص التي نـصدرها، و بالمحاضـرات التـي            التي أآت 

ألقيهـا، لكـن فــي نفـس الوقــت ال أرى الكثيـر مـن النــاس يطبقـون مــا       
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الفجوة بين ما يعلمه الناس و بين ما يطبقونـه تقـودني إلـى              ! يتعلمون

  !"الجنون

ليــستخدم  ":أتــت ضــحكة عاليــة و واضــحة مــن الــسيد فيــل، و قــال 

ــر، و  ذلــكتــي يتعلمونهــا، يتطلــب النــاس المعلومــات ال  التغيي

  !"التغيير ال يأتي بسهولة

  "عادة ال"

.  النــاس مــا يتعلمونــهيطّبــق أســباب رئيــسية لــم ال 3هنــاك "

فهـم يعـانون مـن      . آمية المعلومـات الهائلـة    : السبب األول هو  

نـه مـن الـسهل      فهذه مصيدة معروفة أل   ! رة المعرفة آمية و آث  

 تـستمع إلـى قـرص جديـد، أو تـذهب            جدًا أن تقرأ آتابًا جديـدًا،     

المعرفة تأتي بسهولة، لكن ذلـك ال يعنـي         ! إلى سيمنار جديد  

  !"أنها تصحب التغيير في التصرفات معها

نـه مـسٍل    أأتوقـع   . أعتقد أنـك محـق    : " و قال  موافقًاأومأ الكاتب برأسه    

أآثر أن تبحث عن شـيء جديـد عـن أن تكـافح فـي اسـتخدام شـيء                   

  !"هذا السبب لكوننا أصبحنا ملتهمي معرفةقد يكون ! تعلمه اآلن

إن التعلم ممتع أآثـر مـن التطبيـق، لكـن لـيس هـذا الـسبب                 "

فالسبب الثاني و الذي . الوحيد لم ال يطبق الناس ما يتعلمونه     

بمعنـى أن البـشر     ! الترشـيح الـسلبي   قد يثيـر اسـتغرابك هـو        

عنــدما يتعلمــون أي شــيء إيجــابي، حتــى لــو عــن أنفــسهم،  

هذا التصرف السلبي يمـسكهم     !  يقللون من شأنه   يحتقرونه و 

! و يمنعهم بل و يجمدهم عن أن يغير من تصرفاتهم أو يفيدهم           

! و آمــا تعــرف و ممــا ال شــك فيــه، التــصرفات صــعٌب تغييرهــا 

لذلك، بدون اإليجابية و التصرف المرن، خاصة تجاه التعليم، لن    

  !" يمكنك أبدًا إغالق فجوة المعرفة و التطبيق

أننا غالبًا ما نبدل المعرفة بـالتغيير، ألن المعرفـة سـهل              أنت تقصد  اذّا"

بعد ذلـك يـأتي تفكيرنـا الـسلبي يلعـب دوره فـي              . جدًا الحصول عليها  

  !"تقليص دافعيتنا نحو تطبيق ما للتو تعلمناه

و السبب الثالث و األخير لعـدم اسـتخدامنا         ! إنك سريع التعلم  "

على سبيل المثـال،    . ستمرارعدم المتابعة و اال   لما نتعلمه هو    

ــار     ــدخين ضـ ــون أن التـ ــذين ال يعلمـ ــدخنين الـ ــدد المـ ــم عـ آـ

  "بصحتهم؟

  "ال أحد، على ما أعتقد"
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أغلب المدخنين الـذين تعـرفهم لـديهم نيـة و رغبـة فـي تـرك               "

إذًا لم ال يتوقف الناس     . فّكر، إنهم آذلك   التدخين، أليس آذلك؟  

 العـادة الـسيئة     فقد توغلت هذه  . عن التدخين؟ ألنه صعب جداً    

و ألن تغيير العادات أو التصرفات يحتاج إلـى جهـد         ! في حياتهم 

ــز و باإلضــافة إلــى هــذا، أغلــب النــاس ال يعلمــون آيــف   . مرّآ

يتبعون نواياهم الحسنة و يتوقفوا أو يكسروا العـادات الـسيئة    

  !"و يغيروا من تصرفاتهم

لمعرفـة و   يـأتيني شـعور أن إغـالق الفجـوة بـين ا           ،  و أنا أسـتمع إليـك     "

  !"ًا فحسب، بل معقدًا صعبيق ليسالتطب

فور فهمك لألسباب الثالثة حـول      . بصراحة، ليس بهذا التعقيد   "

عدم تطبيق الناس لمـا يعلمونـه مـن معلومـات و معرفـة، آـل         

بعد ذلك ستكون قـادرًا علـى مـساعدة         . شيء سيكون واضحاً  

اآلخــرين لإلتيــان بــالتغيير الــذي يرغبــون بــه فــي حيــاتهم عــن 

ريق استخدام أآثر أضعافًا من المعرفة المتاحة مـن الكتـب،           ط

التكـرار،  و المفتاح لذلك هـو      . األشرطة، الفيديو، و المحاضرات   

  !" هو الرابط المفقودالتكرار، التكرار،

اذًا التكرار هو الرابط المفقود بين ما يعلمه الناس و يعرفونه و بـين مـا                "

  " يفعلونه؟

المفتاح الرئيـسي للتغلـب علـى آـل         التكرار هو   ،  بالتأآيد هو "

  "األسباب التي تحول دون تطبيق الناس لما يعرفونه

لكنـي  "قـال الكاتـب،     " إني حقًا مهتم ألن أسمع المزيد عن هذا األمر        "

  "قد أبقيتك مدة طويلة في الحقيقة، و يتضح أن لك باعًا في المسألة

ــصوت دافــيء "دعنــي أقــل لــك " ــم ال تزرنــي خــالل   " رد فيــل ب ل

ســابيع القادمــة؟ سنــستطيع أن نتحــدث بعمــق أآبــر فــي   األ

ر مـن إآتـسابنا للمعرفـة،       أهمية التكرار و آيف يمكنـه أن يطـوّ        

  "تصرفاتنا، و أفعالنا

  "أنا و افلين أصبحنا أصدقاء و سأرتب الموعد معها، و اتفقنا"

  " يسعدني هذا، و أتطلع للقياك"
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 قوة التكرار: الفصل الثالث

بعد اسبوعين، اجتمع الكاتـب مـع الـسيد مـوري فـي غرفـة اسـتقبال                 

  .و تطل هذه الغرفة على حديقة خضراء رائعة و خالبة. منزله

قلت أن مفتاح التغلب على األسباب الثالث التي تمنع الناس مـن أن             "

هل من الممكن أن تخبرني . "قال الكاتب" وا ما يعرفونه هو التكرار    يفعل

  "المزيد عن هذا؟

عندما أأآد علـى التكـرار هكـذا،        . قلت التكرار، التكرار، التكرار   "

  "أقصد هنا ما نسميه التكرار المصاحب لزمن

  " التكرار المصاحب لزمن؟"

 التكرار المصاحب لـزمن عبـارة عـن تقنيـة تعلـيم           . هذا صحيح "

تنص على أنك ال تتعلم شيئًا من مرة واحدة أو جلسة واحـدة،             

بــل مــن تكــرار اســتقبالك المعلومــات خــالل فتــرات محــددة و   

  "متتابعة حتى تتشرب فيك و في ذهنك

  " أخبرني أآثر"

 هناك تسميات أخرى للتكرار المصاحب لفترة من الزمن، مثل        "

اجي صديقي جون هـ   و  ،  التصرف المشروط و التقوية الداخلية    

" أّم التغييـر القـوي المـستمر      "و  " أّم جميـع المهـارات    "يسّميه  

هذا ألن عبارة واحدة قد تأثر بشكل صغير جـدًا أو ال تـأثر علـى                

لــيس . لــذلك يجــب أن تتكــرر مــرات و مــرات عــدة. شــخص مــا

مباشرة، بل بعد فترة من الوقت حتى يسمح بوجـود نتيجـة أو             

  .أثر عى األقل

ــين ــات  أصــحاب اإلعال– الُمعلن ــة  -ن ــستخدمون هــذه الطريق  ي

. بشكل مستمر، و يطلقون على هـذا التكـرار اسـم انطباعـات            

فقد توصلوا إلى أن الناس يأخذون فترة و يحتاجون لمدة حتى           

يتعرفوا على السلع أو الخدمات و تـصبح لـديهم رغبـة فـي أن           

  "يتصرفوا أو يستجيبوا

ئـدة متفـق    اذا الشخص الذي يفهم معنـى التكـرار و قوتـه يكـسب فا             "

  !"عليها

مـن الـصعب جـدًا تغييـر المعتقـدات، آإرسـال أو             إن   .بال شـك  "

اقنـاع منتخـب يـذهب لـصندوق االقتـراع، أو اقنـاع شــخص أن       

فـنحن ال نـدع النـاس يـرون،      . يتبرع، مـن اجتمـاع أو لقـاء واحـد         
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ــط    ــدة فق ــة واح ــن جمل ــصرفون م ــشعرون، أو يت فالرســالة . ي

ن تتكــرر مــرة بعــد المهمــة حتــى تــأتي بنتيجــة مرجــوة يجــب أ

  "أخرى

  الكمية الهائلة من المعلومات: السبب األول

قـد أخبرتنـي أن الـسبب األول لـم ال نطبـق أو نفعـل مـا                  : "قال الكاتب 

نعلمه هو الكمية الهائلـة التـي نتلقاهـا مـن المعلومـات، فـنحن، بكـل                 

بساطة، لدينا الكثير الكثير من المعرفة، فكيـف يـأثر التكـرار المـصاحب              

  "من الزمن على ذلك؟لفترة 

سؤال مميز ، الكمية الهائلة من المعلومـات و المعرفـة تقـود             "

ــارج عــن        ــا تجعلنــا خ ــة، إنه ــض المــشكالت الحقيقي ــى بع إل

  "السيطرة

قد واجهت هـذا األمـر فـي الفتـرة األخيـرة            ،  إن من المؤلم سماع هذا    "

أنا أحب الجولف آثيرًا، لذلك قـررت أن        . في مدرسة تعليم لعبة الجولف    

لكنــي حــصلت علــى . أذهــب لثالثــة أيــام للمدرســة، ألطــور مهــاراتي 

  !!"العكس، فقد ترّدى مستواي

  "حقًا؟"

فعنـدما رجعـت إلـى المنـزل و حاولـت أن            . فقـد علمـوني الكثيـر     . نعم"

آنت أطور و أعمل على عدة أشياء فـي         ! ألعب، آنت سيئًا في اللعب    

  !"نفس الوقت، إلى أن فقدت السيطرة

د يكــون محبطــًا للغابــة و غيــر مــشجعًا قــ، ســمعت عــن هــذا"

  "لالستمرار

مما تعلم عن آمية المعلومات و المعرفة الهائلة، ما هو أفضل، أقراءة            "

  " آتاب بعد اآلخر، أم حضور محاضرة بعد األخرى؟

ال ضـــير و ال عيـــب فـــي قـــراءة الكتـــب و حـــضور النـــدوات و "

 و  تلـك أدوات تعلـيم أساسـية،      "،  قال السيد مـوري   " المحاضرات

ــا  ــي    . نحــن نحتاجه ــسنا ف ــدخل أنف ــدما ن ــأتي عن ــشكلة ت الم

المعرفة الجديدة طـوال الوقـت دون التوقـف لمحاولـة دمـج أو              

و اذا اسـتمرينا بهـذه   . تطبيق ما نعرفه في تـصرفاتنا و أفعالنـا    

ذلك هو السبب وراء أن     ! الطريقة، ستصبح فوضى في عقولنا    

  "الكثير من الناس يغرقون في بحر المعلومات

  " ذًا ما هي اإلجابة؟ا"
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لماذا ال يغرق السمك عندما     ،  دعني أجب عن سؤالك بسؤال    "

  "يسبح في استمرار في بيئته؟

  "هل األسماك أذآى مّنا؟، سؤال جّيد"

 لكــن لــديهم نظــام تحكــم و مراقبــة داخلــي ،ال ليــست آــذلك"

يجعلهم يأخذون فقط ما يحتاجون من الماء، ال شيء أآثـر مـن             

ستطيع نحن بنو اإلنسان أن نتبعه مع الكـّم         ذلك، و هذا الذي ن    

المهول و الغير معقول من المعلومات و المعرفة التي نتلقاهـا           

  "اليوم

  " أعتقد أنها مسألة ترآيز"

أعتقد أنك على حق، يجب علينا أن نقرر ماذا نحتاج أن نـتعلم             "

لكي يساعدنا في تحسين األداء، و من ثم نرآز عليه بحمـاس            

  !"شديد

ــع" ــا" رائ ــب، ق ــيم   "ل الكات ــي، التحــق بمدرســة لتعل لــي صــديق، دان

تعّلـم بهـا، و هـو يلعـب         أالجولف، مختلفـة تمامـًا عـن المدرسـة التـي            

  "أفضل مني بكثير

  "ما هو الفرق بين المدرستين؟، بالتأآيد قد أصعقك هذا"

فـي أول  . الفـرق هـو الترآيـز     "رّد الكاتب،   " بالضبط ما نتحدث عنه اآلن    "

 ثـالث   ازاء اللعبة عن طريق فيديو، و بعد ذلك اختارو        يوم حللوا جميع أج   

أو أربع أهداف تعليمية له خالل وجوده في المدرسة، و ال يعلمونـه أي              

  !"شيء جديد قبل أن يتخرج

  " يتخرج؟"

 10لكي يتخرج من تعليم هدف معين، يجب عليـه أن يحقـق             : "الكاتب

آان قد طبق في آل ضربة، يجب عليه أن يخبر أحد مدّربيه ان . ضربات

إن لم يكن قد طبق، يجب عليه أن يخبرهم آيف يجـب            . ما علموه أو ال   

  "عليه أن يصحح خطأه في الضربة القادمة

! إنهم يتأآدون أن بإمكانه تطبيق مـا علمـوه        ! مثال ممتاز ": فيل

دانيل ويبستر، الذي أنشأ معجـم ويبـستر، قـال إنـه يفـضل أن               

رأ آمية آبيرة مـن     يتقن مجموعة آتب بشكل ممتاز، عن أن يق       

المقـصد مـن هـذا الكـالم، إلتقـان شـيء معـين، يجـب                . الكتب

  "علينا أن نمضغه و نهضمه ببطئ حتى يصبح جزء ال يتجزأ منا
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أتوقع أن هذا أعلى شيء، لكن قد فهمت هذه النقطة التـي            : "الكاتب

أنــت مــصّر و مأآــد عليهــا، يبــدو آأنــه صــديقنا التكــرار   . تتحــدث عنهــا

  "المصاحب للزمن

يقال أن إنجـازك العقلـي يتـأثر بكميـة          ،  بالتأآيد هو آذلك  " :فيل

قليلة مـن المعلومـات المرآـزة و المكثفـة المعـادة و المكـررة               

باســتخدام تقنيــة التكــرار المــصاحب للــزمن أفــضل بكثيــر مــن 

عادة حـضور محاضـرة مـرة       إن  . قراءة عشرين آتاب مرة واحدة    

االســتقبال و واحــدة أو قــراءة آتــاب لمــرة واحــدة عــن طريــق  

الحــصول علــى معلومــات جديــدة، يبنــي عــادة النــسيان فقــط 

إنـا نـدرب أنفـسنا ألن نـتعلم و ال نطبـق، فـنحن نعمـل        !! الغيـر 

  !"العكس تمامًا مما يجب علينا القيام به

هل من الممكن أن تخبرني المزيد عن عـادة النـسيان؟           : " قال الكاتب 

  "عهلدي قابلية لنسيان الكثير مما أقرأه أو أسم

عقل اإلنسان، الجميع حتـى عقلـك و عقلـي، باسـتمرار            ": فيل

! يعمل شيء واحد من اثنين، إما يتعلم شيء جديـد أو ينـسى            

عندما نرآـز علـى شـيء مـع         . اذا لم نهتم بشيء، قريبًا ننساه     

  !"التكرار المصاحب للزمن، نتذآره

هل يعني ذلـك أن ال قيمـة مـن حـضور محاضـرة مـرة واحـدة                  : "الكاتب

  "فقط؟

بالتأآيد هناك قيمة، لكـن حـضور نفـس المحاضـرة عـدة              ":فيل

. مرات مع مذآرة و قلم سيكون أفضل من الحضور مرة واحـدة           

و نفـس األمـر     . إنها إحدى الطرق للهروب من عمليـة النـسيان        

يطبق علـى الكتـب، اقـرأه مـرة بعـد األخـرى، خطـط و حـدد و                   

ــك راجــع     ــاهيم األساســية، و بعــد ذل ــا اآتــب النقــاط و المف م

  "تعلمته

اذًا يبدو أنك ال تفعل نفس الـشيء عنـدما تحـضر محاضـرة أو               : "الكاتب

  "تقرأ آتاب للمرة الثانية أو الثالثة؟

في المـرة األولـى التـي أقـرأ فيهـا آتـاب أقـرر أن                ! طبعًا ":فيل

. أتعلم منه، فقط أقرأه مباشرة آلخذ فكرة عنـه و عـن طبيعتـه             

و المفــاهيم الرئيــسية و المــرة الثانيــة أقــرأه و أخطــط النقــاط 

المـرة الرابعـة قـد      . المرة الثالثـة قـد أآتـب مالحظـات        . المهمة

و مـن المهـم أن نقـوم        . أختار أن أقرأه مع زميل يشجع التعليم      

ــرى   ــرة و أخـ ــين فتـ ــذا بـ ــّور   . بهـ ــًا أن نطـ ــا جميعـ ــب علينـ يجـ
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ــد أن    ــا فيمــا نري اســتراتيجياتنا الخاصــة لنبقــي علــى اهتمامن

  "نطبق و نفعل في حياتنا

  "هل هذا آله مهمًا حقًا؟: " الكاتب

للتفـوق  . لسوء الحظ، نعم، من خبرتي أقول هـذا الكـالم   ": فيل

حقًا في مجال معين و إتقانـه، يجـب علينـا أن نغـرس أنفـسنا                

في آميـة مرآـزة مـن المعلومـات عـن أن نتعـرض لكـم هائـل                 

  "منها

  "و يجب علينا أن نفعل ذلك في استمرار آما سمعتك تقول: "الكاتب

نعـم، النـاس يجـب علـيهم أن يتعلمـوا آميـة قليلـة مـن                  ":فيل

ــرة مــن      ــة آبي ــوا آمي ــر، عــن أن يتعلم ــشكل آبي ــات ب المعلوم

  "المعلومات بشكل قليل

تقصد، على سبيل المثال، بدل من قراءة آتـب آثيـرة، يجـب             : "الكاتب

  "على التاس أن يقرأو عدد قليل من الكتب مرات عديدة؟

صاحب لزمن هو المفتاح، و الناس يجـب        نعم، التكرار الم  ": فيل

أن يتعلموا آميـة قليلـة مـن المعلومـات بـشكل آبيـر، و لـيس              

  "آمية آبيرة من المعلومات بشكل قليل

People should learn Less More and not More Less  

آيف تأثر معرفة هذا األمر على الطريقة التـي تـدرب بهـا األفـراد فـي                 "

  .سأل الكاتب" شرآاتك؟

لــم ال تــذهب إلــى مكتبنــا و تتحــدث إلــى دوايــن هــاربر، ": فيــل

ين أن  لـ فالتطوير، و تعرف آيف؟ و بإمكـان أ       مسؤول التدريب و    

  " تحدد لك موعد للقاءه

  !"رائع"

ارجع لي بعد ذلك، و     : "وّدع السيد موري الكاتب بمصافحة حاّرة، و قال       

  "سأآون في انتظارك

  " .. سأفعل"
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  تعلم القليل بكميات آبيرة تطبيق قاعدة: الفصل الرابع

عندما وصل الكاتب إلى مكتب دواين وجده رجًال آبيرًا في الـسّن، قـد              

عمل مع السيد موري لسنين عديـدة، آـان بـسيطًا جـدًا و ودودًا فقـد                 

  .رّحب بالكاتب و أمره بأن يتفضل بالجلوس بابتسامة و ترحيب

عرفة ماذا قد تحدث معك فيل عن إغالق الفجوة بين ال         ": داوين

  " و التطبيق

بالتأآيد، فقد رأيت آيف أن الناس، و أنا معهم طبعًا، يواجهون صـعوبة             "

يقول فيل الناس يجـب أن يتعلمـوا القليـل بكميـات            ! في إغالق الفجوة  

  "آبيرة

هذه الفلسفة تقود آل شيء نقوم به في         ":ابتسم داوين و قال   

ا الـسيد   التدريب، التطوير، و التعليم في الشرآات التي يملكه       

  "فيل، رجل األعمال

  "ما رأيك بهذه الفلسفة؟ هل هي مجدية؟"

قبل أن أبدأ مـع الـسيد فيـل، آنـت           " : أومأ داوين بالموافقة، و قال    

مسؤول تدريب تقليدي، آنت استغرق وقت أطـول ابحـث عـن            

ــال   ــد الت ــوم الجدي ــوم   المفه ــابع المفه ــن أن أت ــإلدارة، ع و أي ل

آنت أطور برنـامج تـدريبي      . اسالمفاهيم التي علمتها للتّو للن    

فظيع و مبهر، و يبدأ و الكل يدخل فيه، و بعـد ذلـك أبحـث عـن                  

و طريقة التقييم التي آنت أتبعهـا ألعـرف         ! فكرة تدريب جديدة  

مدى الكفاءة هي عبارة عن استمارة تقييم يمألهـا المتـدربين           

عن مدى اعجـابهم بالـدورة، و دومـًا آنـا نحـصل علـى درجـات                 

لتـدريب لـم يكـن بتلـك الفاعليـة، لـم يكـن النـاس                عالية، لكن ا  

  !"يطبقوا ما نعلمهم

  "آيف غيرت هذا؟"

عنــدما تعلمنــا مــن فيــل ان تعلــم القليــل بكميــات آبيــرة هــو  "

األفضل، بدأنا نرآـز علـى مفـاهيم أساسـية يحتـاج النـاس أن               

التكــرار المــصاحب لــزمن أصــبح حليفنــا و صــديقنا، . يتعلموهــا

أساسـية و مهمـة مـرة بعـد أخـرى           فنحن اآلن ندرس مفـاهيم      

  "حتى يصبحوا مندمجين مع طريقة تفكير و تصرف الناس

اذا أنتم تستغرقون وقت أطول فـي متابعـة التـدريب عـن البحـث عـن                 "

  "برامج تدريبية جديدة؟
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نعم، نحن نستغرق وقت آبير جدًا فـي المتابعـة عـن تطـوير،        "

نا مـدربين   و نـؤمن أن أناسـ     . تنظيم، و توصيل برامجنا التدريبية    

  !"أفضل من أي أناس ُأَخر، في أي مكان بالعالم

  "هل من الممكن أن تعطيني مثال؟"

منذ سنين، قررنا أنا نريد أن نكّون خدمة عمالء قويـة           . بالتأآيد"

ــة ــل ان      . و معروف ــالء، ب ــد أن نرضــي العم ــط نري ــن فق ــم نك ل

ــوا   . نــسعدهم ألنــك عنــدما تقــدم خدمــة فائقــة للعمــالء، يكون

بب الطريقــة التــي تعــاملهم بهــا لدرجــة أنهــم متحمــسين بــس

و !  من قوة مبيعاتـك    َاأي يصبحون جزء  ! يريدون أن يتحدثوا عنك   

سـنجاهد لـنعّلم القليـل      . قررنا أن ذلـك سـيكون جهـد مـستمر         

  "بكميات آبيرة، و نكرر التعليم مرة تلو األخرى

  "اذًا آيف آان ذلك يفيدآم؟"

 في االثنين، رضا العمالء و      رأينا نتائج قياسية، و أحيانًا فائقة،     "

و أيضًا، في استمرار ندّرب و نجـدد أفكـار موظفينـا            . الموظفين

ففـي حـين    . عن آيفية تقديم خدمـة فـوق المتوقعـة لعمالئنـا          

صدور أي مفهوم جديد فـي خدمـة العمـالء، ندمجـه مـع الـذي                

نفعله أو نطبقه في وقتنا الحالي، عـن أن نرسـل موظفينـا أو               

  !" مختلفعمالئنا إلى اتجاه

لقد ألقيت محاضرة في شرآة مؤخرًا، و قد عّلقوا         ! هذا مثير لالهتمام  "

فعنـدما  " عـام العمـالء  : "بانر آبير خلفي علـى المـسرح مكتـوب عليـه        

رأيته ضحكت و قلت، و ماذا سيكون العام القادم؟ بعدما تحدثت معـك،             

أنا متأآد أنك تعرف لـم قلـت ذلـك، فـإني أظـن أن آـل سـنة يجـب أن                      

و بعــد التحــدث إليــك و إلــى فيــل، أتوقــع أن  !  مــن أجــل العميــلتكــون

الطريقة التي تطّبق بها هذه الفلسفة، هي تكرار المفهوم سـنة بعـد              

  "أخرى عن طريق التكرار المصاحب لزمن

هـذا الـسبب الـذي يجعلنـا نـدفع و نـشجع موظفينـا               . بالتأآيد"

ون فبـدل أن يكـ    . ليتحسنوا في تقديم الخدمة الفائقة لعمالئنـا      

لدينا آتـاب آـل شـهر، نعطـي موظفينـا مجموعـة آتـب قليلـة           

، و نـدعو  فنحن نختـار افـضل آتـب خدمـة العمـالء          . للسنة آلها 

 باســتمرار و اســتخراج المعلومــات الجميــع يقرأهــا عــدة مــرات

  .فنحن نريد أن نطبق ما نقرأ إن آان مناسبًا لنا. المفيدة منها

في برنامج خدمـة    أيضا، آل واحد منا يمر على يومين آل عام          

ــ. العمــالء الفائقــة م فــي هــذا البرنــامج نفــس المفــاهيم و نعّل
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و أيضًا نـدخل مفـاهيم جديـدة بعـد أن           ! بطرق مختلفة آل عام   

 التــي  ونتأآــد أنهــا ذات صــلة و تــدمج مــع المفــاهيم الحاليــة  

و أنـا آمـسؤول تـدريب، اسـتمر         . تعلمناها في العام الماضـي    

ة موظفينـا إلـى مواقـف       في غرس الرسالة حتى تتحول معرف     

إيجابية، و هذه المواقـف اإليجابيـة تتحـول إلـى سـلوك يخلـق               

عمالء هائجين في الحديث الطيب عّنـا، ممـا يجـذب لنـا عمـالء               

  ."أآثر بقوة

  "يبدو أنها استراتيجية جيدة"

و . ميـة لـشرآتنا  إنها استراتيجية جيدة و قد تقود إلى قفـزة آَ       "

 مـا يفعلـون جيـدًا، لدرجـة     نحن نريد أن يكون موظفونا يعرفـون      

ــذا،      ــدث هـ ــدما يحـ ــائي، و عنـ ــشكل تلقـ ــصرفون بـ ــم يتـ أنهـ

  "سيستطيعون أن يفعلوا شيئًا آبيرًا جدًا

  "ماذا تقصد؟"

اذا عرف موظفونا ما نحاول نحن للوصول به مع عمالئنا، و قد            "

عرفوا و أتقنوا آـل جانـب مـن جوانـب عملهـم باحترافيـة، لـن                 

ــر فــي مــسؤوليات  ــاجوا للتفكي ســتكون عقــولهم حــّرة  ! هميحت

للتفكير في أفكار جديدة و البحث عن فرص تخلق قصصًا تبهر           

  "عمالئنا

  "هل من الممكن أن تعطيني مثاًال؟"

أعظم مثال هو موظفي االستقبال في فرع شرآتنا        . بالتأآيد"

ــصاالت     ــستقبلون االت ــاس و ي ــون بالن ــث يرحب ــسي، حي . الرئي

وآــالء اإلنطبــاع : مــوظفي االســتقبال يطلقــون علــى أنفــسهم

إنهم يفكرون باسـتمرار بطـرق يـستطيعون مـن خاللهـا            ! األول

ــى      ــرف علـ ــضل، و التعـ ــشكل أفـ ــا بـ ــى عمالئنـ ــرف علـ التعـ

احتياجــاتهم، و أن يكونــوا أصــدقاء لهــم، فــي الحــالتين، ســواء  

آانوا يمشون في ممرات فرع الـشرآة نفـسها أو عـن طريـق              

  !االتصاالت الهاتفية

، عندما يرون ضوء الهـاتف مـضيء      على سبيل المثال، نخبرهم   

ألن هناك مكالمة هاتفية قادمة، علـيهم أن يهـدأو و أن يـضعوا              

خاصــة اذا آــان هــدف  ! فــي أذهــانهم أن هــذه فرصــة خدمــة 

  !"اإلتصال شكوى

  "عندما تقول فرصة خدمة، ماذا تعني؟"
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ــصتي    " ــك ق ــول ل ــدما أق ــصدي عن ــي االســبوع  . ســتفهم ق ف

نطباع االول، و قـد بـدت       الماضي رأيت ستيفن، إحدى وآالء اإل     

و عندما سألتها مـا الخبـر؟       ! على وجهها ابتسامة عريضة جدًا      

يـوم امـس، آانـت      ! قالت أن لديها قصة عظيمة لتشارآني بها      

تتلقــى المكالمــات، و قالــت عنــدما أضــاء الهــاتف معلنــًا قــدوم  

مكالمة، هدأت من نفسها و تنفست بعمق، و تـذآرت أن هـذه             

  !ترفع السماعة و تسمع عميل يصرخفاذا بها ! فرصة خدمة

  !قال العميل و هو يصرخ!" أنا حلمك المزعج"

  "هل أنت أليكس؟: "دون أن تفقد أعصابها قالت

  رد العميل" من هو أليكس؟"

  !قالتها و هي تصرخ!" زوجي السابق"

ستيفن هدأت بل و أخفت من عـصبية العميـل و صـراخه، و رّد               

بقة حلمــًا مزعجــًا، و قــد عليهــا بــضحكة قــائًال أن زوجتــه الــسا

  !"أصبحت هي و ستيفن أصدقاء

  !"يبدو ان ستيفن لديها ذآاء و حس اجتماعي سريع"

و قد سألتها آيف تصرفت بهذه الـسرعة فـي مثـل هـذا              . نعم"

فقالت أنها منذ أن وضعت في ذهنها أن آـل مكالمـة            ! الموقف

لـذلك عنـدما    ! هي فرصـة خدمـة، أصـبحت أآثـر و أآثـر إبـداعاً             

  !"خص تذآرته هو زوجها السابقشلعميل، أول صرخ ا

بدأت أحصل على القـوة مـن الكـالم الـذي          : "أومأ الكاتب برأسه، و قال    

عندما يتفـوق النـاس و يتقنـون أعمـالهم باحترافيـة عـن طريـق          ! تقوله

ــزمن،        ــصاحب ل ــرار الم ــرة، و التك ــات آبي ــل بكمي ــم القلي ــسفة تعل فل

  !"بإمكانهم ان يكونوا مبدعين و غير طبيعين

بعد انتهاء النقاش بين الكاتب و داوين، شكر الكاتب داوين على وقتـه،         

و في طريقه إلى بيت السيد موري لتناول الغداء، استوعب الكاتب أنه            

  !قد تعلم شيئًا عظيمًا جدًا

و في خالل وقت قصير، وصل الكاتب منـزل الـسيد مـوري، و فـي تلـك         

 خاصــًا ألن يــذهب اللحظــة وضــع الكاتــب مالحظــة ذهنيــة لنحــت وقتــًا

إنهـا تتطـابق مـع      ! لمدرسة تعليم الجولـف التـي يـذهب إليهـا صـديقه           

و قبـل   !  قد ال تضر بلعبته أيضاً     ماتعلمه من رجل األعمال السيد فيل، و      

ن يخرج من السيارة، فتح مذآرته الخاصة و آتب بخط واضـح، نظيـف،              أ

  :و منسق، ما تعلمه عن آمية المعلومات الهائلة التي نتلقاها
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الــسبب األول لوجــود فجــوة بــين مــا يعلمــه النــاس و بــين مــا  

  :يفعلونه

نحن نحتفظ بنسبة بسيطة مما نقرأه أو نـسمعه لمـرة واحـدة              •

  .فقط

لذلك، يجب علينا أن نتعلم القليل بكميات آبيرة، و ليس الكثير            •

  .بكمية قليلة

للتفــوق فــي أمــر معــين أو مجــال، يجــب علينــا أن نرآــز علــى   •

ــدمج   مفــاهيم أساســية، ن كررهــا مــن وقــت آلخــر، نغــرس و ن

و التكـرار   . أنفسنا فيهـا بعمـق، و نكّبـر مـن األفكـار و المهـارات              

  !المصاحب لزمن هو الحل

عندما يتقن الناس أعمالهم، فهـم فـي حـال أفـضل ألن يكونـوا                •

  .مبدعين جدًا، و يجعلون األشياء الكبيرة تحدث

 الترشيح السلبي: السبب الثاني

اتب، أخذه لغرفـة الـضيوف حيـث الغـداء الـشهي،            بعدما رحب فيل بالك   

  .سالمون مع أرز

ــل      ــسيد في ــال ال ــام، ق ــهم للطع ــور جلوس ــى    ":ف ــصل عل ــل تح ه

  "المعلومات التي تريدها من خالل هذه الزيارات؟

آتـب المعلومـات و أراجعهـا مـرة تلـو األخـرى،             ألكنـي أحتـاج أن      . نعم"

  "أليس آذلك؟

  !"آما أخبرتك سابقًا، إنك سريع التعلم"

أتوقع أني فهمت آيف أن الترآيز و التكرار يتغلبان على الـسبب األول        "

لــم ال يطبــق و يفعــل النــاس مــا يعرفونــه، و أنــا مــستعد اآلن لــسماع  

  "السبب الثاني

النـاس غالبـًا مـا يكونـون سـلبيين،          : "ابتسم السيد فيل و قال    

دعنـي أسـألك سـؤاًال، هـل        ! مما يعطيهم نظام ترشيح مختـل     

  "يجابي أقوى من التفكير السلبي؟التفكير اإل

  !!"نعم"

اذًا، قل لي، هل هو اختيار؟ هل تختار بين التفكير اإليجابي و       "

  "السلبي؟
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  "طبعًا"

ــن      " ــدل م ــابي ب ــر اإليج ــاس التفكي ــب الن ــار أغل ــم ال يخت اذًا ل

  " السلبي؟

  !شرب الكاتب من آأس الماء الخاص به متأمًال إجابته

ن، التفكيـر الـسلبي سـائد أآثـر مـن           أنـت قلتهـا اآل    . هذا سـؤال جيـد    "

  !!"التفكير اإليجابي، أتساءل لماذا

غالبًا ما نكون مبرمجين على هـذا  "صمت فيل لحظات، ثم قال   

  "!النحو

 "آيف ذلك؟"

عندما أتينا إلى هذه الحياة، آنا معتمدين آليًا على والـدينا أو            "

ا مــن  و ال خيــار لــدين– هــؤالء الــذين اختــاروا أن يربونــا -مربينــا 

مـن البدايـة، أتوقـع أنـا     . يكون هؤالء أو عن آيف تكـون ظروفنـا      

ــد الحــب      ــر مــشروط، و ال نري ــا نبحــث عــن الحــّب الغي ــا آن آلن

نريـد أن  . المشروط بما نفعل أو ما نقول في أي يوم من األيـام         

لسوء الحظ، آل الناس حولنا، بما فيهم والدينا        ! ُنحّب لشخصنا 

 يحـصلوا هـم أنفـسهم علـى         و األشخاص البـالغين اُألخـر، لـم       

الحب الغير مشروط، مما يحعل من الصعب عليهم أن يعطـوه،           

و . لذلك اعتادوا على أن يحبونا حب مشروط، حسب تـصرفاتنا         

  !"نحن نستمر نحاول أن نحصل على القبول و اإلنتماء

  " آيف يرتبط ذلك بالترشيح السلبي؟"

 فكنـا نبحـث     آأطفال، حاولنا لفت اإلنتباه من خـالل إنجازاتنـا،        "

آانت هذه عملية محبطـة ألن      ! عن المديح و القبول من والدينا     

. والدينا، آما نحن، يميلون إلى إبراز السلب أآثـر مـن اإليجـاب            

عندما نتصرف بشكل جيد، يكونـوا متـوقعين ذلـك فـال يقولـون              

  !"شيئًا، و عندما نفعل شيئًا خاطئًا، يقفزوا آلهم فوق رؤوسنا

ن المهم تصحيح و تعليم أطفالنا عندما يحيدوا عن لكن أال تعتقد أنه م"

  "المسار؟

عنــدما ال ! لكــن لــيس بــدون التعزيــز اإليجــابي أيــضًا. بالتأآيــد"

يلتفت و ال ينتبه إلينا أحد عندما نفعل الصواب، نبدأ في الشك            

في أنفسنا و في اآلخرين، فنبدأ في تجهيز و إنشاء آلية دفاع            

آـل شـيء يأتينـا عـن طريـق          و نبـدأ بترشـيح      ! لنحمي أنفسنا 
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إن عقولنـا قـد أغلقـت، و نحـن          . عقل محتل بـالتفكير الـسلبي     

ــالخوف     ــادة ب ــا مق نعتمــد علــى الحكــم علــى المواقــف و رؤان

  !!"أيضًا

  !!"ال أعتقد أنهم آانوا يتصيدون أخطائي! آان لدي والدان عظيمان"

  "لذلك أنت تشعر بشعور جيد تجاه نفسك"

  "ن لدي شكوك و مخاوف عن نفسيبشكل عام نعم، لكن إلى اآل"

  "من أين لك ذلك؟"

لم أتعلم مثل الطلبة الباقين و غالبًا ما آنت أمَّـل            .غالبا من المدرسة  "

و فوق آـل هـذا،      . من المدرسة، و هذا سبب لي الكثير من المشاآل        

 آانوا يطلبـون منـي أن أقـرأ أمـام           المدرسينلم أآن قارئًا جيدًا و بعض       

رجًا، خاصة عنـدما آنـت ألفـظ الكلمـات بـشكل            الفصل، و آان ذلك مح    

  "خاطئ

  "آيف أصبحت آاتبًا اذًا؟! هذا مثير لإلهتمام"

. لم يكن من المفترض أن أآون جيدًا بالكتابة أيـضاً         ! هذه قصة لوحدها  "

لكني اهتميت في حقل القيادة و حصلت لـي فـرص أن ُأَدرِّس، و فـي                

ت مـادة القيـادة مـن       ذلك الوقت شيٌء قاد لشيٍء آخر، و بعد ذلك أخذ         

رئيس قسمي ألدققها فقط، لكنه أصّر أن أآون مـسؤول عنهـا، و هـذا               

يتضمن ليس فقط إعطاء اإلمتحانات بل آتابة الكثير من األوراق، و لقـد             

و في نهاية الفـصل طلـب منـي أن           !آان على حق، فقد تعلمت الكثير     

ان  أعـوام، لكنـه آـ   10س فـي القيـادة منـذ        أآتب آتاب معـه، فهـو يـدرّ       

 او ألنه يظن أني آتاب جيد، ورد فـي ذهنـه أنـ            ! متحطمًا عصبيًا للكتابة  

و في الحقيقة، آان أول شخص يمـدح آتـابتي، و           . سنكون فريقًا جيداً  

من هذا التشجيع جلست معه، و بعد عام آتبنا آتابنا و هـو إلـى اآلن                

  " عامًا تقريبُا40يستعمل، منذ 

  "آان تشجيعه مهمًا للغاية أليس آذلك؟"

و إنك عندما تكتب آتابًا، يرى الناس أنك تـستطيع          . بالتأآيد آان مهماُ  "

و بعد وقت قـصير، عرفـت       . الكتابة، و بعد ذلك تحصل على فرص أخرى       

أن آــل شــيء ســلبي قــالوا لــي إيــاه فــي المدرســة عنــي لــم يكــن   

  "و مع الوقت أصبحت آاتب أآثر الكتب مبيعًا. صحيحًا
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علـى آـل هـذه البرمجـة الـسلبية      لقد أخذ األمر وقتًا للتغلـب      "

  "أليس آذلك؟

إنه مثير لإلهتمام حقًا، والـدّي قـد حرصـا          . أتوقع أنك محق بشان هذا    "

علــى اإليجابيــة معــي و فــي المدرســة آــانوا يبرمجــوني ســلبيًا عــن  

  "قراءتي و آتابتي

آمـا تقـول مـن مثالـك، لـو أنـك سـمعت و               : "ابتسم فيل و قال   

قالهـا النـاس لـك، لـم تكـن          صدقت آل األشياء الـسلبية التـي        

يجــب أن تفخــر . وصــلت و حققــت نــصف مــا حققتــه حتــى اآلن

  !"بهذا

هناك شيئان قـد أصـبحوا واضـحين    : "ابتسم الكاتب للسيد فيل، و قال     

 يضع فيـك الثقـة يـستطيع أن يـصنع          ًا واحد ًاأثناء حديثنا، أوًال، إن شخص    

أي لـو أنـي     ! سمعو ثانيًا، إن لدينا اختيار لمن نـ       . آل التغيير في العالم   

سمعت لكل السلبيين في حياتي، لكنت قد قبلت بعمل أقل تحـديًا و             

إن آلمـة مـشجعة هـي آـل     . لكانت لدي توقعات محدودة عن نفسي     

ما آنت أحتاجه حتى أتسلق خـارج الـصندوق الـسلبي الـذي وضـعت               

  "فيه

إن الكثير من الناس محبطين لدرجة أنهـم        ! لقد آنت محظوظاً  "

ع التغذيــة االســترجاعية اإليجابيــة عنــدما ال يــستطيعون ســما

و هذا محزن، لكن الكثير من النـاس        . إنهم يرمونها . إليهمتأتي  

إنهم .  بها أن يتخطوا الظروف السلبية التي مررتَ   اال يستطيعو 

ــة جــدًا ممــا يــستطيعون، ألنهــم يرضــون     ينجــزون نــسبة قليل

ح بالقليل جدًا بفترة قصيرة جدًا، و آل شيء يمـر علـيهم يرشـ             

  !"بتفكيرهم السلبي و عقولهم المغلقة

إني سعيد ألني أحد المحظوظين القليلين، فالشخص المناسـب قـد           "

لكن عندما تضع آل مـا تحـدثَت        . أتى في حياتي في الوقت المناسب     

  !!"عنه مع بعضه، يبدو غير مشجعًا بتاتًا

قد يكون آذلك مقارنة بما خلقنا اهللا عليه، فنحن غالبُا نعيش           "

 تحت غيمة تفكير سلبية، و نلبس رداء حكم عندما نقـرأ،        حياتنا

نسمع، و نشاهد آل شيء، و الذي يعتبر ظالمًا جـدًا لعقولنـا،             

حقيقة، إنها أسوء طرق التعـذيب الـذاتي،        ! قلوبنا، و مستقبلنا  

  !"و من الصعب أن تتعلم إن آان نظام ترشيحك متضررًا

  "ق على التعلم؟ير السلبي و العقل المغلكف آيف يؤثر التاذَا"
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مــا يحــدث هــو أن نــسبة صــغيرة جــدًا مــن المعلومــات التــي  "

نتلقاها تجد فرصة أن نتذآرها، ناهيك عن السماح لها للدخول          

إنـا  . في العقـل الالواعـي، أن ُتقبـل، و بعـد ذلـك تطبـق فعليـاً                

عنــدما نقــرأ آتابــًا، نــسمع شــريطًا، نــشاهد فيــديو، أو نحــضر   

ــا   ــر مــن  محاضــرة، نــسمع و نقــرأ بعقلن الحــالي، و الــذي بكثي

الحاالت مرآز علـى القلـق، التـردد، التفكيـر الـسلبي، الحكـم              

مـع العلـم أن آـل مـا يقولـه النـاس، و الـصوت                . الخ...المسبق

و الكتـب و  . أن نـسمعه  % 100الذي يحدث حولنا آله متاح لنـا        

ــار أن نقرأهــا متاحــة    ــدخل % 100المحاضــرات التــي نخت أن ت

لكـن مـع التفكيـر الـسلبي المغلـق،          ! ةعقولنا من خالل القـراء    

تقابل المعلومـات التـي نـسمعها او نقرأهـا اإلزدحـام العقلـي              

 المكـــان الـــذي نـــستطيع أن نقبـــل –فـــي العقـــل الالواعـــي 

ــستخدمها    ــا، و ن ــصدقها، نفهمه ــات، ن % 10فقــط و  –المعلوم

 حــارات فــي حــاّرة 10إنــه مثــل جمــع . منهــا تــستطيع المــرور

  "جة؟آيف تتخيل النتي! واحدة

هـل هنـاك طريقـة لتخفيـف اإلزدحـام و تطـوير هــذه       ! اختنـاق مـروري  "

  "النسبة؟ لجعل المرور يتدفق مرة أخرى؟

  "ثورة في حياتنا، َحْرفيًا، حدثإنها المهارة التي قد ُت. نعم"

 اإلنصات بعقلية إيجابية: الفصل الخامس

الحل األمثل لالحتفاظ بكمية أآبر مما تتعلم هو اإلنـصات        ":فيل

ســأعطيك بعــض النقــاط المهمــة    . عقــل متفــتح و إيجــابي  ب

  :لإلنصات بهذه الطريقة

  أنصت

  بدون أي حكم مسبق أو تصورات مسبقة •

  بموقف إيجابي متحمس لتعّلم معلومات جديدة •

  مع توقع إيجابي •

  مع قلم لكتابة المالحظات •

مع رغبة لسماع ليس فقط ما يقال، بل آل مـا بإمكانـه              •

  أن يخترق مخيلتك

  "أستطيع استخدام هذا؟آيف "مع  •

و !" أهـا "هذا النوع مـن العقليـة بإمكانـه أن يـشعل شـعور ال               

الــذي بإمكانــه أن يعطيــك أآبــر احتماليــة للحيــاة التــي تبحــث  

  "عنها
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ما تقترحه هو أنه اذا آان عندي نظـام ترشـيح إيجـابي، بـدل مـن أن                  "

فقـط ممـا أقـرأ و أسـمع، سـأتعلم أآبـر و أآثـر ممـا         % 10أحصل على  

  "أتوقع

إنك تفهم الموضوع، و غالبًا هذا يعني أنك تـرى روابـط ألمـور              "

أخــرى قــد اآتــسبتها، باإلضــافة إلــى طــرق لــم تتوقعهــا أبــدًا   

  .تستطيع من خاللها تطبيق المعرفة التي لديك

 للمعلومــات الجديــدة بغــض ًالكـن هــذا يعنــي أن تكــون متفتحـ  

 و هـذه الطريقـة التـي ننمـو فيهـا بـشكل            . النظر من أين تأتي   

و حقيقـة هـذا هـو مـا يثيـر           .  مع عقـل إيجـابي متفـتح       –أفضل  

بـدل مـن أن تحـصل       . إهتمامي، ألنه يقود إلى إمكانية التفكيـر      

مما تقرأ أو تسمع، عقلك المتفـتح سيـسمح لـك           % 100على  

و أيــضًا لــيس فقــط تقلــل مــن  . أن تزيــد معرفتــك أآثــر و أآثــر 

حيـان  و في بعض األ   . اإلختناق المروري، بل تفتح طرق جديدة     

تترك الطرق آلها و تبدأ بالطيران، ألن العقل المتفتح مع نظـام            

إن . ترشيح إيجابي بإمكانهما إشعال إبداعنا، مهاراتنا و حيلتنـا        

  ."بإمكاننا أن نخلق طرق محتملة تفوق أآبر و أضخم أحالمنا

 بعــض النـاس الــذين يفوقــون  حولنـا أتـصور إن آــان هـذا يوضــح لـم نــَر    "

يقومون بـضعف عملهـم، بـل أداءهـم يتخطـى أداء            اآلخرين، ليس فقط    

  "اآلخرين بمئات األميال

إنهـم النـاس المتفتحـين      . هـؤالء لـديهم إمكانيـة التفكيـر       . نعم"

للمعلومات الجديدة و الذين يبحثـون دومـًا عـن طـرق لتطبيـق              

هــذه المعلومــات الجديــدة بطــرق بعيــدة آــل البعــد عــن تــصور 

ية اإلنـصات، المـشارآة،     إن لديهم إمكان  . مدرسيهم أو مدربيهم  

ــرة تفــوق األشــخاص   {التطبيــق و  ــة آبي ــة تعنــي قابلي إمكاني

و العقل ذو إمكانية التفكير ال يأثر فقـط علـى التغيـر             } العاديين

  !"الدائم للتصرفات، بل يأثر على األداء آله و النتائج

هل لديك موقف أو خبرة شخصية عن مدى قوة وجود إمكانية التفكير            "

  "نها؟التي تتحدث ع

ــدي" ــد ل ــوم األحــد خرجــت مــن الكنيــسة    . بالتأآي مــرة فــي ي

فتحت المـذياع فـي     .  جدًا، بمزاج إبداعي غير طبيعي     ًامتحمس

سيارتي و سمعت أغنية ألهمتني فكتبت مخطـط لـدرس مـن            

هــذه . أدربهــا–الــدروس ألحــد المــواد التــي قــررت أن أدرســها 

و أحـد   المادة أصبحت في نهاية األمر القائـد فـي خـط إنتاجنـا              
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 عامـًا، بأربـاح     30أفضل برامجنا التدريبية مبيعًا لمدة تزيـد عـن          

في الحقيقة، حصل ذلك آله ألني      .  مليون دوالر  100تفوق ال   

مما جعـل إمكانيـة التفكيـر       !  إيجابي وقتها   و توجه  آنت بموقف 

فلو أني حضرت ذلك اليوم بسلبية، و آنت        ! عندي غير طبيعية  

 و الموسيقى، لكنت قـد اختنقـت        سلبيًا تجاه الواعظ، الخطبة،   

في اإلزدحام العقلي مثل اآلخرين، لكني حصلت على حارات         

أوسع و حارات مفتوحة في ذلك اليوم، مما أخذني إلى أماآن   

  !"لم أآن أحلم بها

  "يبدو أن قابلية التفكير لديك لها أثر آبير على حياتك و أعمالك"

  "إنها آذلك"

 التفكيـر الجيـد عنـدك تـستطيع أن          لكن، حتـى لـو قابليـة و احتماليـة         "

  "تأخذك بعيدًا، أال يوجد بعض األمور المستحيلة؟

األصــحاب ذوي قابليــة التفكيــر يفعلــون المــستحيل بانتظــام   "

قابليـة التفكيـر آانـت فعالـة و موجـودة عنـدما آـسر               !!! عظيم

. 1954 مايو   6لرقم القياسي لألربع دقائق في       ا روجر بانستير 

إنهم قالوا إنه عمل مستحيل بالنسبة لإلنسان، لكـن بانـستير           

آـان هـذا ال     .  ثـواني  95،4 دقائق و    3استطاع أن ينهي ميًال ب      

 أسـابيع   7، لكن وقتما حدث، فـي خـالل         1954يصدق في عام    

  !  ثواني57،9 دقائق و 3 على جون النديحصل 

 عامًا الحقة، تمت تعدية سـجل روجـر بانـستير           15و في خالل    

ــرة ب 260 ــباقًا177 م ــة    !  س ــب المرحل ــون، طال ــيم ري و إن ج

 1965الثانوية في آنساس، اخترق سجل بانـستير فـي عـام            

لذلك، بعدما آسر الرقم القياسي     .  ثواني 55،3بثالث دقائق و    

بع دقائق لمرات عديدة و متكررة، تمت رؤيته على أنه مـن            لألر

الممكن القيام به، و بهذه الخطوة تغيرت طريقة التفكيـر حيـال            

 إلــى – ال يمكــن أن يحــدث – دقــائق مــن ســلبية  4ســباق ال

  ." أستطيع القيام بها–إيجابية 

لقد عرضت حالة جيدة لعقلية ايجابية، لـيس فقـط آـان ذلـك يـساعد       "

 يخلـق أشـخاص لـديهم قابليـة التفكيـر      إنهتعلموا أآثر، بل   الناس ألن ي  

القوية هذه، و الذين يستطيعوا إنجاز أشياء عظيمة و أن يصنعوا التاريخ       

  "أيضًا

إنه من المهم تذآر، أنه حتـى بوجـود عقليـة إيجابيـة و لـديها                "

فقط بعد عدد من الناس الذين      ! قابلية للتفكير، التكرار مطلوب   
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. تير، تحول الناس السلبيين إلـى إيجـابيين     اخترقوا سجل بانس  

مــن آــل األفكــار تقبــل فقــط إذا % 62فــنحن فهمنــا أن نــسبة 

  :آانت

  معروضة

  معروضة

  معروضة

  معروضة

  معروضة

  "معروضة

أتوقع أني أعرف ماذا تعني، فالطريقة التي تغلبت بها علـى البرمجـة             "

 :السلبية التي حصلت عليها من المدرسة هي آالتالي

  ع أن أآتبال أستطي

  ال أستطيع أن أآتب

  ال أستطيع أن أآتب

  أستطيع أن أآتب

  أستطيع أن أآتب

  "أنا آاتب

  

 مرات هو سر التكـرار      6من المثير لإلهتمام أن عرض األشياء       "

  "المصاحب لزمن

  "لماذا تعتقد ذلك؟"

لقد وجدت أن الناس عندما يتعرضون لفكرة جديدة ألول مـرة،         "

.  األفكـار الـسابق إقتنـاعهم بهـا        ألنهـا تتعـارض مـع     ! يرفضونها

فـي المـرة    . المرة الثانية يقاومونها ألنهم ال يستطيعون تقبلهـا       

الثالثــة، يقبلــون جــزء منهــا لكــن يكــون لــديهم تحفظــات علــى  

أما في المرة الرابعة التي يتعرضون فيهـا للفكـرة       . استخدامها

الجديدة، فإنهم يقبلونهـا آلهـا ألنهـم يـشعرون أنهـا تعبـر عمـا                

و في المرة الخامسة يهضمونها جزئيًا، عـن  . وا يفكرون فيه  آان
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و فـي المـرة األخيـرة،       . تطبيقهـا بأنفـسهم   /طريق استخدامها 

السادسة، فـإنهم يهـضمون الفكـرة آليـًا عـن طريـق الـشعور               

  "بامتالآها و تمريرها لآلخرين

ــ": نهـــض فيـــل و قـــال ن ذلـــك مـــن لـــدي بعـــض المـــذآرات عـ

  ".....محاضراتي، اتبعني 

  :آتب على األوراقلقد 

  اإلنتقال من الرفض إلى القبول

  الرفض) 1

  "إني أرفضها ألنها تتعارض مع أفكاري السابقة"

  المقاومة) 2

  "حسنًا، إني أفهمها، لكني ال أستطيع أن أقبلها"

  القبول الجزئي) 3

  "إني موافق على الفكرة، لكن لي بعض التحفظات الستخدامها"

  القبول التام) 4

  "ذه الفكرة تعبر بنفس الطريقة التي آنت أفكر بهاه! هل تعلم"

  الفهم الجزئي/الهضم) 5

  "طبقت هذه الفكرة اليوم، إنها رائعة"

  الفهم الكلي/ الهضم) 6

فـي  . لقد أعطيت يوم أمس هذه الفكـرة ألحـد رجـال المبيعـات لـدي              "

  "الحقيقة هذه الفكرة اآلن تنتمي إلي

بعـدما  . عنـي أسـألك سـؤاالً     هذه المفكرة مفيدة حقـًا، لكـن د       . شكرًا"

اخترقــت الترشــيح الــسلبي حــول آتــابتي، آــأني تطــورت مــن ناحيــة 

هــل يجــب أن نمــر فــي . التــصرف اإليجــابي لكثيــر مــن األمــور األخــرى

  "الستة خطوات آاملة؟

و آلما آان لديك خبرات إيجابيـة مـع         . ال، هناك طريق مختصر   "

إليجابيــة، تــستطيع المــرور علــى الخطــوات الــست   العقليــة ا

و ! بطريقة أوتوماتيكية، و األفكار اإلبداعيـة تأتيـك بـشكل آلـي          



 

com.maioona.www   25© جميع الحقوق محفوظة لمدّونة مّي 

ــذعر و      ــى شــخص معكــوس ال ــد تتحــول إل ــشكل واضــح، ق ب

  !"المخاوف مثلي

  "ماذا يعني معكوس الذعر و المخاوف؟"

األشخاص معكوسي الذعر و المخاوف هم األشخاص الذين        " 

إن هـذا   . م تآمر لفعل الجيد، و الجيد فقط، لهم       يفكرون أن العال  

لكنها رحلة، و   ! في الحقيقة الحد األعلى من العقلية اإليجابية      

  !"في بعض األحيان يحتاج الناس للمساعدة خاللها

هل من الممكن أن تعطيني مثاُال على شخص في منظمتـك، ممـن             "

ح آان لديهم نظام ترشـيح سـلبي و مختـل، و تغيـر إلـى نظـام ترشـي                  

  "إيجابي، لديه قابلية للتفكير المساعد له؟

إنها سـوزان ألكـوت، رئيـسة العمليـات         . نعم، سأعرفك عليها  "

إنهـا مـن أآثـر الـسيدات الـصغيرات نـشاطًا و حيويـة، و            . عندنا

لكنهــا آانــت تقــودني و الجميــع إلــى ! أفــضل رئيــسة عمليــات

الجنون ألنها آانت قمـة فـي التفكيـر الـسلبي، و تعـارض آـل              

  !"ة جديدة نعرضهافكر

أليس من المفترض أن يكونوا رؤسـاء العمليـات         : "ابتسم الكاتب و قال   

  "آذلك؟ عملهم أن يتأآدوا أنكم تأدون األعمال بطريقة صحيحة

آحامي للعمليات، نعم، يجب عليهم أن يعرفوا آيف يقولوا ال، "

و بعـد ذلـك،     ! لكن سوزان آانت تمتص و تخفي طاقة الجميـع        

  "لم ال تتحدث إليها؟! ير هائل و فظيع و ال يصدقتغيرت اآلن تغ

  "سأفعل، و أتوقع أني أعرف آيف أصل إليها.. ممتاز "

  "بالتوفيق"

 استخدام الضوء األخضر في التفكير: الفصل السادس

عندما وصـل الكاتـب مكتـب سـوزان وجـدها المـرأة النـشيطة المليئـة                 

  .بالحيوية و المتحمسة ألن تشارآه قصتها

ًا يرسل لي الناس هذه األيام عنـدما يريـد أن يوضـح             فيل دائم "

قالت سوزان  " التغيير من العقلية السلبية إلى العقلية اإليجابية      

  !و هي تضحك

  "إني متّوق ألن أتعلم ذلك"
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أنا متأآدة أن فيـل أخبـرك آيـف آنـت سـلبية تجـاه أي فكـرة                  "

فقد بعدت آثيرًا عـن الوصـف الخـاص بالعمـل آـرئيس             . جديدة

لحسن الحظ، في آخر سنتي األولى، اجتمع معـي         . للعمليات

  "السيد فيل في لقاء وّدي لتقييم األداء

  "لقاء وّدي؟"

فقـد قـال    . آان فيل مهتمـًا آثيـرًا، لكنـه صـريح و مباشـر            . نعم"

ت سوزان، إنك أحد أفضل رئيسات العمليات الذين قـابلتهم، فأنـ          ": لي

د مـن أنـا نقـوم    عتمـد عليـك للتأآـ   أتعرفين مجال عملك و أسـتطيع أن       

بالعمل بالطريقة الصحيحة، لكن عقليتك السلبية و الدقيقة تقـودني و           

 الـذي أريـد أن      1لـذلك، الهـدف رقـم       . آل من في فريقنـا إلـى الجنـون        

  "أعمل به معك للسنة القادمة هو تغيير عقليتك

و قلت له إني سمعته بشكل واضح، لكن ال أعرف آيف يمكـن             

  .أن أحقق هذا الهدف

حـد اجتماعـات    أصاعدًا، آل مرة ألتقي معـك أو فـي          من اآلن ف  ": فقال

  "فريقنا، أريدك أن تكوني مسؤولة عن التفكير باستخدام الضوء األخضر

لم يكن لـدي أي فكـرة عـن الـذي يقـصده بـالتفكير باسـتخدام                 

عنــدما تعــرض أي فكــرة أو ": الــضوء األخــضر، فــسألته و أخبرنــي

أن تبدأي فـي مناقـشة لـم        مشروع جديد في اجتماع معين، وظيفتك       

تظنين أن هذه الفكرة أو المقترح أمر علينا القيام به أو تطبيقه، بعبـارة              

ــدة ل  ــوا"أخــرى ســتكونين القائ ســتتوقفين عــن إعطــاء أي رد  " انطلق

و اذا آنـت  . سلبي حتى ينتهي آل تفكيـر إيجـابي مبـدع مـن الفريـق           

  " مجتمع معك لوحدنا، أريد أن أسمع و أرى قابليتك للتفكير

آان هذا محيرًا لعقلي حقًا، لكني علمت أن ال خيـار لـدي، ألن              

فيــل يريــدني أن أنجــح، لكنــه أيــضًا لــم يرغــب أن اســتمر فــي 

  "النجاح مع ما نسميه الترشيح السلبي

  "هل آان باستطاعتكم إثارة أي اعتراضات في اجتماعاتكم؟.. اممم"

ــم" ــإن الت    . نع ــق، ف ــل و الفري ــا و في ــا ان ــاء اجتماعاتن ــر اثن فكي

 يجـب أن    -ذآر السلبيات و المشاآل   –باستخدام الضوء األصفر    

ــضوء األخــضر    ــر باســتخدام ال ــات و –يتبــع التفكي  ذآــر اإليجابي

و على الرغم من أنا جميعًا ُنَشّجع ألن نعطـي أفـضل            . الفرص

ما لدينا من تغذية استرجاعية، لكن التعليقات السلبية لم تكن          

  "تسبق اإليجابية أبدًا
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  "اعدك ذلك؟و آيف س"

مـع أنـي فـي البدايـة آنـت أشـعر بنفـسي              . لقد آان فظيعـاً   "

لقـد آـان يجـب علـي أن أرآـز      . أقاوم، لكن بعد فترة تغيـر ذلـك     

آثيرًا علـى االحتمـاالت اإليجابيـة، لدرجـة عنـدما يجـيء وقـت               

أجـد  ) الـسلبية و الخطيـرة    (وضع العالمات الصفراء أو الحمـراء       

لـى اإليجابيـة غيرنـي    صعوبة إليجاد شيء سـلبي، ترآيـزي ع     

  "آثيرًا

هل باستطاعتك حتى اآلن العمل آـرئيس عمليـات و الـذي يجـب أن               "

  "يقول ال في بعض األحيان؟

لكنــي أســعد اآلن ألنــي  . أعتقــد ذلــك، و آــذلك الــسيد فيــل "

و بـدون قاعـدة الـضوء       . أصبحت ذو قابلية للتفكير بإبـداع، حقـاً       

آنـت سـأتغلب    األخضر ثم التفكير بالضوء األصـفر، أشـك أنـي           

  "على مشكلة السلبية

  !"هل حصلت على فوائد أخرى من هذه الطريقة؟"

 فــاآلن عنــدما أعبــر عــن أي .نعــم، حــصلت علــى المــصداقية"

تعليق وقت الضوء األصفر، يستمع إلـي الفريـق أآثـر مـن ذي              

، فأصــبحوا "ال يمكــن القيــام بهــذا"ة دقبــل، ألنــي لــم أعــد ســي

  "بية بجدية أآبريأخذون تغذيتي االسترجاعية السل

انتهى لقاء الكاتب مـع سـوزان، و فـي طريقـه إلـى سـيارته فكـر فـي                    

نفسه، أحتاج للراحة، و لحسن الحظ آان قد وضع في جدوله الـذهاب             

  .للعب الجولف مع صديقه داني

و في تلك الليلة استرخى الكاتب في منزله و لخـص مـا تعلمـه خـالل         

  :اليوم

ــاس مــ    ــل الن ــم ال يفع ــاني ل ــسبب الث ــهال الترشــيح : ا يعرفون

  :السلبي

ألنا لم نكن نحصل على الحب الغيـر مـشروط و الـدعم و نحـن                 •

  .أطفال، بدأنا نشك في أنفسنا و اآلخرين

 سـواء مـن     –الشك في أنفسنا جعلنـا نرشـح آـل المعلومـات             •

 – حتـى المناقـشات   والكتب، الفيديو، الـصوتيات، المحاضـرات أ    

ر، الدقيقـة، المقـادة    عن طريق عقليتنا التي تحكم علـى األمـو        

بالخوف، و المغلقـة، و الـذي يقودنـا فـي النهايـة إلـى التفكيـر                 

  .السلبي



 

com.maioona.www   28© جميع الحقوق محفوظة لمدّونة مّي 

   :التفكير السلبي يقودنا إلى •

o تعلم و استخدام نسبة صغيرة فقط مما نرى و نسمع  

o انجاز نسبة صغيرة فقط مما نستطيع إنجازه  

o الرضا بالقليل خالل زمن قصير جدًا  

 إيجابيـة، متفتحـة، و التـي        نحن ننمو بشكل أفضل مـع عقليـة        •

  .تشعل إبداعنا و حيلتنا و تخلق احتماالت تفوق توقعاتنا

. يجب أن نجد طرق لنكون مستعدين و راغبين أن نفتح أذهاننا           •

و بدل من أن نحاول أن نجد األخطاء فـي المعلومـات الجديـدة،              

نحتاج أن نكون مفكرين باستخدام الضوء األخـضر و نبحـث عـن             

أعلم أن هناك قيمة في مـا       : "نقول ألنفسنا الشيء الصحيح و    

  "أقرأ و أسمع، ما هي؟

عقلية سلبية و مغلقة إلـى عقليـة متفتحـة و إيجابيـة ال               تغيير •

ــصدفة   ــرك للـ ــن أن يتـ ــاج    . يمكـ ــر نحتـ ــرر التغييـ ــدما نقـ و عنـ

الستراتيجية معينة و التـي باسـتمرار تقـوي طريقتنـا الجديـدة             

  .في التفكير

  

  

  "ع سوزان؟آيف آان اجتماعك م ":فيل

  "إني أحب التفكير باستخدام الضوء األخضر.. نّورني آثيرًا"

ر هــذه االســتراتيجية بالتخــصيص أعطــت ســوزان وقتــًا لتطــّو"

  "طرق تفكير جديدة و طرق لترتيب المعلومات

فيما يبدو، لقـد أخبرتنـي أيـضًا أنهـا اآلن تجـد صـعوبة فـي أن تعطـي                    "

  "تغذية استرجاعية سلبية أو تحذيرية

تدعها تخدعك، إنها تستطيع حتـى اآلن أن تـضع حفـر فـي              ال  "

أي فكرة جيدة لكنها أيضًا أصبحت واحدة من أفـضل الـداعمين            

إنهــا مرّوجــة آبيــرة لمكتــب     . لألفكــار و المــشاريع الجديــدة  

  "المستقبل

مكتب المستقبل؟ ال أملك أدنى فكرة مـا هـذا، هـل مـن الممكـن أن              "

  "تشرح لي؟

زمــان، اآتــشفت أن األشــياء تتغيــر قبــل عقــد مــن ال. بالتأآيــد"

بشكل سريع جدًا في العالم اليوم، لدرجة أنـه يجـب علينـا أن              

ندير الحاضر و نصنع المستقبل في نفس الوقـت، و اآتـشفت            
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 حاضـرك و    انه ليس من الجيـد أن يكـون نفـس النـاس يـديرون             

 النــاس ذوي ن فعلــت، ســيقتلإألنــك . يخططــون للمــستقبل

لحاضــر المــستقبل، ألنهــم إمــا أن المــسؤوليات الحاليــة فــي ا

يكونوا مبهورين أو مهتمين جدًا فـي وضـع مـسؤوليات الوقـت             

  "الحاضر

إن ذلك مثيرًا لالهتمام، أتخيل انك ال تجد الكثير مـن النـاس الجيـدين               "

  " التفكير في المستقبل و الوقت الحالي الحاضر–في االثنين 

مكتـب  نتيجة لـذلك جعلـت زوجتـي ألـيس، رئيـسة            . هذا أآيد "

إنها أحد أفضل األشخاص الـذين عـرفتهم و الـذين           . المستقبل

و لـديها فريـق عمـل مكـون         . يمتلكون قابلية التفكير اإليجـابي    

 أشخاص ال عالقة لهم بأي من العمليات اليومية الخاصة          3من  

بـــأي مـــن شـــرآاتنا، بـــل إن عملهـــم األساســـي أن ينظـــروا 

كنولوجيــا و للمــستقبل و يحــاولوا أن يــروا مــا ســيحدث مــع الت 

إنهم . االآتشافات األخرى التي قد تأثر على أعمالنا و شرآاتنا        

  " سبتمبر11أنقذوا التدريب و التطوير بعد ضربة 

، و أغلـب النـاس لـم يرغبـوا فـي            11/9الكثير من األعمال انهارت بعد      "

  "السفر ألمريكا وقتها

 بالتأآيد لم يرغبوا، لكن أليس و فريقها آانوا يبحثون فـي أمـر     "

المـــؤتمرات الهاتفيـــة باســـتخدام الـــصوت، الفيـــديو، التعلـــيم 

اإللكترونــي، االجتماعــات االفتراضــية، و آــل أنــواع الفــرص      

في الحقيقة، مـؤخرًا، مـدربين مـن مـدربينا آـانوا            . المثيرة حقاً 

 صباحًا من غرفة المؤتمرات لـدينا،     3 – 1الساعة الـ يدربون من   

فة عن طريق الهـاتف و     دول مختل  6 مديرًا في أوروبا، في      120

  !"الحاسب اآللي

  "هل أعجبهم التدريب؟"

  "لقد أحبوه"

اذًا لديكم قسم في شرآتكم للمـستقبل يـدار عـن طريـق             ! هذا رائع "

أناس ايجابين، لديهم نظـام ترشـيح ايجـابي و قابليـة للتفكيـر بطريقـة                

  "مفيدة

  "نعم، هذا صحيح"

الـسلبي آثـاني    تحـدثنا عـن الترشـيح       : "أخرج الكاتـب مفكرتـه و قـال       

ســبب لــم ال يطبــق النــاس مــا يعلمونــه، أعتقــد أنــي عرفــت آيــف أن 

اإلنصات بعقلية إيجابية مـع التفكيـر باسـتخدام الـضوء األخـضر يـساعد          
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انــا مــستعد اآلن لــتعلم الــسبب . النــاس علــى أن يتغلبــوا علــى ذلــك

  "الثالث و األخير

 عدم المتابعة: السبب الثالث

 

نك تحصل علـى    أبدو   آما أرى، ي   لتعلم ل ًاتزال متحمس  ال" : فيل

  "معلومات قيمة حقًا مما تتعلم في هذه الفترة

 

فكرة التطبيـق واالسـتفادة مـن آـل شـيء أتعلمـه حقـًا               . ي آذلك نا" 

بالنسبة لمذآراتي هنا، لقد قلت ان الـسبب الثالـث لـم      . جيدة ومثيرة 

  "هو عدم المتابعةما يعرفونه ال يطبق الناس 

  

، ال  ًا جديـد  ئًابعض الناس بعدما يتعلمون شـي     ن   أل  صحيح، نعم" 

  "ر ماذا يحدث؟كون لديهم خطة متابعة، حّزت

  

  "أتوقع أنهم يرجعون لعاداتهم القديمة" 

  

الناس بحاجة لخطة متابعة ليضعوا ما يعرفونه في        اذًا  . ممتاز"

ــق ــز التطبي ــه مــع ســوزان، بعــدما    و. حي ــضبط مافعلت هــذا بال

 ســلبي جعلهــا عــدوة لالفكــار أقنعتهــا ان لــديها نظــام ترشــيح

ي تغير آان أن ألو لم أضع خطة متابعة معها، أشك      و  الجديدة،  

ألنه قد يكون باستطاعتها االسـتماع بانفتـاح لفتـرة،      . سيحصل

  "لكنها قد ترجع لعاداتها القديمة بعد ذلك

  

اليوجــد شــيء جيــد يحــدث : "رآــرهــذا يــذآرني بمقولــة قالهــا بيتــر د"

  "صدفة

 

غييـر التــصرف والحـصول علــى النتـائج التــي    لت. هـذا صــحيح " 

مـور  عندما تكـون األ   ف. و لمسؤولية تريدها تحتاج لنظام، لدعم،     

 .كون لديك خطة متابعة جيدةتالثالثة هذه موجودة، س

ــه      و ا ــا يعلمون ــاس م ــف الن ــم ال يطب ــث ل ــسبب الثال ــدم –ل  ع

لذلك فان االمـر يحتـاج الـى        .  يعتبر األصعب بين الكل    -المتابعة

  "خطة

  

  "لم تقول أنه األصعب؟"

  

لقد تعلمت أهمية   . خلفية تاريخية التحدث عن   دعني أبدأ في    "

لقد قال لي مرة تلو     . ن يكون لدي خطة متابعة جيدة من أبي       أ
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حصل على عمل ان لـم تكـن لـدي          أ ال أقبل أبدًا بأن      أناألخرى  

  "رغبة في أن ُأراقب

  

  "ماذا آان يقصد بذلك؟"

  

عمـل تحـت شـخص      أن  أرغب في   أ أن يريدني   أنهآان يقصد   " 

لقـد آـان والـدي      .  أتعلـم  ا أن نـ أيعرف جيدًا آيف يقوم بمـا أريـد         

لقــد آــان . أفــضل معلــم حــصلت عليــه أو عرفتــه فــي حيــاتي 

  :نظامه للمتابعة بسيط جدًا 

 

  أخبرني

  أرني

  دعني

   ..صحح لي

  

  أخبرني

  أرني

  دعني

  ..صحح لي

 -نا القـديم  التكـرار، صـديق   -لقد آان يفعل ذلك مرة بعد األخـرى       

علـى سـبيل    .  آان يخبرنـي أو يرينـي       لمَ  إلتقاني حتى يطمئن 

أرانـي   المثال، أول دراجة اشـتراها لـي، فككهـا إلـى قطـع، و             

وبعـد ذلـك فككهـا مـرة أخـرى وطلـب            . آيف يرآبها مـرة أخـرى     

نـي وصـلت    إمني ترآيبها قطعة قطعة، لمـرات عديـدة، حتـى           

  "لمرحلة أستطيع ان ارآبها وانا مغمض العينين

  

و نظامـًا،  لـك  لقد وضع .  بالتأآيد آان هذا يعتبر خبرة اآتسبتها    !عظيم"

  "حّملك مسؤولية

  

لقد آان يتابع الـشيء     .  لقد آان ابي يفعل الصواب     ،انه آذلك "

فهـم جيـدًا الطريقـة      أن نظامـه هـذا جعلنـي        إ. الذي أراني اياه  

  "الصحيحة للقيام بأمر ما منذ بدايته

  

 لطرق  كو تعلم أتابعة مباشرة بعد تعرضك      م بدون. ني أفهم ما تقول   إ" 

  "جديدة للقيام بأشياء معينة، سترجع لعاداتك القديمة

  

آلمـا  . ، هو بداية التطبيق فـوراً     مر الذي يساعد حقاً   األنعم، ف " 

أسرعت في تطبيق المهارة الجديدة التي تعلمتها، آلما زادت         
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ت تطبـق،   نـ  أ تأآد و ،   تذآر ن لك ..احتمالية ان تكون محترفًا فيها    

  :أن تطبق بطريقة صحيحة، آما وضعها أبي

  

  جيدًاشيئًا التطبيق ال يصنع 

  " الجيدع الشيءالتطبيق الجيد يصن

 

ي مهــارة جديــدة يــذآرني  هــذا الحــديث عــن التطبيــق الفــوري ألآــل"

آنــت فــي المــواد التــي أدرســها أوًال بــأول يوميــًا ال أحتــاج . بالمدرســة

الدراسة قبل االمتحـان     بل االمتحان، و   ق  عليها العمل الكثير  للدراسة و 

أدرسـها أوًال بـأول، آانـت تعنـي دراسـة            للمواد التي لم أآن اراجعها و     

جيـدة فـي الـذي      آنـت أحقـق درجـات        دائمـًا مـا    المنهج مـن جديـد، و     

ن دراسته قبل االمتحان سـهله، سـريعة، وبـسيطة          أدرسه أوًال بأول أل   

  "جدًا

  

خطـة المتابعـة    . راجاتلقد آان االمر نفـسه فـي تـصليح الـد          "

قـرب  أي آانـت تجعلنـي أطبـق المهـارات فـي      التي وضعها ابـ  

محاسـبتي   تـأتي    بعد ذلك    وقت ممكن، وبأآثر آمية ممكنة، و     

ن أ أشـُعر فقد آان والـدي يراقـب تطبيقـي متـى           . على أدائي 

  "بامكاني القيام به بنفسي

  "حتى في أيام مراهقتك؟"

  

ى لـي والـدي سـيارة       عنـدما آنـت مراهقـًا، اشـتر       . حتى فيها "

نابيـب  آن اعرف الفرق بـين االسـطوانة أو األ        أولم  . قديمة جداً 

مــع بعــضنا الــبعض، . فيهـا، آنــت جــاهًال تمامــًا فـي الــسيارات  

نـي، سـمح لـي، صـحح     تعلمنا جزءًا جزءًا ، وبعدها أخبرني، أرا    

. خـر رآب آل جزء مع الجـزء اآل      أن تعلمت آيف    أالخ، الى   ... لي

ا؟ فككها آلها الى أجزاء وقـال لـي باسـمًا،    ن ماذوبعد ذلك خمِّ  

  "خذها لك رآبها آلها و

  

  "نه آان تحديًا آبيرًاأأتوقع " 

  

 ًان تتخيل آيف آنت متحمس    ألكن هل تستطيع    . بالتأآيد آان " 

بـي وضـح لـي      أن  إ؟ ا ن أرآبهـا بـشكل صـحيح      أ ًا وحذر ًاوحريص

ن التعليم ال يحدث في رأسك، انه يحدث عنـدما تكـون            أحقيقة  

. ن تفعل شيئًا بما تعرفـه و تعلمـه        أة لتساعد نفسك    ديك خط ل

  :متعلمًا مدى الحياة ألني أؤمن بـلقد أصبحت 

   يتعلموا ولديهم خطة للتعليمتّواقين ألنالناس الناجحين 
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، ن يتعلمــوا القيــام بــأمر مــاألن لــم يكــن لــدى النــاس دافعيــة إ

وخطة للقيام به بـشكل صـحيح، لـن يـستطيعوا تحقيـق ذلـك               

تلـك  رآـب   أن  خطـة أل   بـي حاجـة و    ألقد خلـق لـي      . مر جيداً األ

، فقد آان اليوم الذي التحقت بـه        لقد آانت جزًءا مني   . السيارة

تلــك نــي بعــت تعــس الــذآريات فــي حيــاتي أل أللجــيش مــن 

  " موديل أ-ثريةالسيارة األ

  

ن تـستمر مـع خطـة       أ بعد مغادرتك المنزل؟ هل اسـتطعت        ماذا حدث "

  " من والدك؟المتابعة التي تعلمتها

  

نعـم، عنـدما وصـلت الـى جنـوب آاليفورنيـا             " :ابتسم فيل وقـال   

ــام القيا  ــت االرق ــا   حطم ــزة وترآيبه ــك االجه ــي ف أي . ســية ف

ي شـخص، فـشكرًا     أتطيع القيام بذلك أسـرع وأفـضل مـن          سأ

ضـافة الـى    لك يعتبر سـر نجـاحي فـي حيـاتي، باإل          ن ذ إ. ألبي

ــشاء برام ــك   ان ــة، الن ــة والتطويري ــا التدريبي ــستطع  إجن ــم ت ن ل

  "استخدام ماتعرفه، مالفائدة؟

  

سـمعك  أخـرك بأبيـك واعتـزازك فيـه، لكـن لـم       رى فأن  أسـتطيع   أني  إ"

ألم يكن ذلك الجـزء المهـم الثالـث مـن خطـة             . تتحدث آثيرًا عن الدعم   

  "المتابعة الجيدة؟

  

فــي الحقيقــة، لقــد آــان والــدي يرغــب فــي نجــاحي حقــًا،   " 

ــنظم، وجعلنــ  ــد مــن ال  ولنفــسي ي محاســبًا واعطــاني العدي

  "ًال، لكني ال أستطيع ان أصفه آشخص مشجع وداعمؤومس

  

  " لم يراك تفعل شيئًا صحيحًا؟اذًا"

  

  "بتلك الطريقة؟تصيغه لم "

  

هم بالنـسبة لـي     تها، األ من آل االشياء التي عَلمتها لآلخرين او آتب       " 

بالنـسبة  . شـياء بطريقـة صـحيحة     خرين يفعلـوا األ   اآلن تصطاد   أهو قوة   

 منظمـة   خلـق  ي، المفتاح االساسي لمساعدة النـاس فـي تطـوير و          ل

وعنـدما يـأتي األمـر لتـدريب النـاس          . يجابيـة جيدة هو ابراز الجوانـب اإل     

ال تنتظروا حتى يقوم النـاس      : ومساعدتهم للتطوير، دائمًا أقول للمدراء    

ــًا قبــل ان  ن فــي أل تقومــوا بمــديحهم، بالعمــل بطريقــة صــحيحة تمام

ع  تمـدح و تـشجّ  نأ صحيحًا، لكـن يجـب      تقريبًا قد يكون    البداية، أداءهم 
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بعـد ذلـك تـستطيع      و  .  و مستمر  نك تتعامل مع هدف متحرك    ألأدائهم،  

حرى تــوجههم لكــي يــستطيعوا االســتمرار    ن تــصحح لهــم، أو بــاأل  أ

  "بالتطوير

  

علـى  .  تكـن طريقـة والـدي      سمع ما تقول، لكن تلك لم      أ نيإ" 

يرغـب فـي نجـاحي، لـم        ن والـدي آـان      أعلـم   أني  أالرغم من   

آان دومًا مـا يقفـز      . طريقة صحيحة يصطادني قط أفعل شيئًا ب    

فـي    و ،لى مرحلة آيف أستطيع القيام بالعمل بطريقة أفضل       إ

  "السلبي علّيالحقيقة مرت سنين عدة حتى اآتشفت األثر 

  

  "آيف ذلك؟" 

  

علـى عالقـاتي، ألمـر واحـد فقـط، عنـدما آنـت             ذلـك   ر  لقد أّثـ  " 

التـأمين، عينـت مئـات المـوظفين فـي خـالل            عمل في مجال    أ

ألدربهـم،  ن تتخيل، آان لدي الكثيـر       أآما تستطيع   و  . عام واحد 

وفــي يــوم جــاءني . صــحح لهــم أ، أريهــم، أدعمهــم وألخبــرهم

  "آلمة مشجعة ستكون جيدة للجميع ":موظف وقال

  

  "آيف تصرفت؟"

وعلمت أنه آان على حـق ، لكـن         . فكرت طويًال وبعمق بذلك   " 

  "عرف آيف أفعل ذلكأن ألي آان ع

  

نحـن   ال تشعر آأنك الوحيد، أغلبنا أفضل في اصطياد بعضنا البعض و          " 

  "شياء بشكل خاطئ، وليس وقت عمل الصحيحنفعل األ

  

 النـاس اذا حرمـوا   يـضًا أن أن لكنـي تعلمـت     اآتشفت ذلك اآل  " 

يحــاولوا فــال  ال ن يستــسلموا وأمــا إمــن المــديح و التــشجيع، 

  "  أو يصبحوا منقادينينجحوا أبدًا،

  

  "منقادين؟ حقًا؟"

  

اآتشفت  االنجاز، و  نعم، آنت دائمًا أرغب بشدة في النجاح و       "

  "مؤخرًا اني أبحث عن قبول والدي

  

أنها ال تحتوي . ذلك يحدد مشكلتي مع خطة والدك الخاصة بالمتابعة" 

، "أحسنت يـا فتـاة  "أو " أحسنت يابطل"على خطوة أن يسمع أحدهم   

ل قبـ " مـدح تطـور أدائـي     ا"آنـت سـأتوقع خطـوة       " دعنـي "وة  فبعد خط 

  " صحح لي"خطوة 



 

com.maioona.www   35© جميع الحقوق محفوظة لمدّونة مّي 

انك على حـق، نظـام والـدي للمتابعـة آـان يجـب أن يحتـوي                 "

ن لـدينا حقـًا     إ. يجابية، لكن تلك لـم تكـن طريقتـه        على خطوة ا  

هذه الخطوة المهمة عنـدما نـستخدم نظـام المتابعـة الخـاص             

شرية الشجاع هيـرب    ل مواردنا الب  ؤووهذه نتيجة مس  . بأناسنا

شـكرًا  . أَصـر علـى التغييـر     ح لـي ذلـك، و     جود سون، الذي وّضـ    

ن نستخدم آل الطرق الثالثـة لمـساعدة النـاس          ننا اآل إلهيرب،  

باالضـافة  . خفـاق فـي المتابعـة     التغلب على مـشكلة اإل    على  

 إنيضًا،  و المسؤولية أ  المهم   ساسي و لى التزويد بالنظام األ   إ

ى الدعم عن طريق ابراز آل شـيء        خطتنا للمتابعة تحتوي عل   

  "ايجابي

  

  "أَود ان اتحدث مع هيرب"

  

  " آيف تصل اليه، وسأتحدث اليك فيما بعدتعرففكرة رائعة، "

  
  
  
  
  
  
  

  إبراز اإليجابية لمساعدة الناس على الفوز: الفصل السابع
  
  

: وصل الكاتب مكتب هيرب، وألنه يعلم بحضور الكاتب رفع رأسـه وقـال            

هـم يعملـون بطريقـة       تحب أن تصطاد الناس و    إني أفهم أنك    "

  "صحيحة

  

إني حقًا أحب، ولقد أعجبتني فكرة السيد فيل أنه لتتعلم حقـًا آيـف              "

. تـتعلم علـى يـد خبيـر        تؤدي عمًال ما، يجب أن ترغب فـي أن ُتـدرب و           

 أخبرنـي ، أرنـي، دعنـي،        –لكني أرى أن نظام المتابعة الخاص بوالده        

نـك  ألقد أخبرنـي    . لوك اإليجابي عمل أو الس   ال يبرز ال   –إلخ  ..صحح لي   

صـبح نظـامكم التعليمـي      ألـى أن    إالتشجيع   نبهته عن فقدان الدعم و    

الناس و هم يعملـون بطريقـة       " اصطياد"في الشرآة اآلن يحتوي على      

  "إني مهتم ألن أسمع منك عن هذا األمر. صحيحة

  

في البدايـة دعنـي أعطيـك       . يسعدني أن أشارآك ماذا نفعل    "

ة بسيطة عنـا، إنـا نوظـف نـوعين مـن النـاس، فـائزين، و                 خلفي

الفائزين هم األشـخاص الـذين لـديهم خبـرة          . فائزين محتملين 

  "في العمل الذي وظفناهم فيه ولديهم سجل أداء جيد
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  "يحتاجون إلى الكثير من المساعدة أليس آذلك؟ ال"

  

من ناحية الكفاءة فهـم مرتفعـوا المـستوى، فقـط           . إنك محق "

 أن يفهموا عملنا وبيئتنا أآثر قلبًال إن آـانوا ُجـدد فـي              يحتاجون

  "الشرآة، ويحتاجون أيضًا أن يكونوا أصحاب أهداف واضحة

  

  "باإلضافة إلى معرفة ماهو السلوك الجيد" 

  

فورما يعرفون عـن عملنـا و تتـضح عنـدهم أهـدافنا و              . صحيح"

نظمنا، ال يحتاجون للتدريب وقتها، و بـدل مـن حـاجتهم لمعّلـم              

  !"خبير، يحتاجون لقائد حماسي

  

  "أخبرني ماذا تفعلون مع الفائزين المحتملين؟"

  

و نحن نريد الجميع    . هذه الفئة نتصور أنها ستنجح إذا دربناها      "

 أآبر أمر نريـد أن      و مع هذه الفئة،   ! أن يحصل على فرصة الفوز    

ة و تصرف و سلوك إيجابي نحـو        ن آان لديهم نيّ   نتأآد منه هو إ   

  "التعليم

  

  "أتوقع ذلك يعني التأآد من نظم الترشيح السلبي لديهم؟"

  

السيد فيل يصر على أن نتأآد و نفحص آل شـخص           . بالتأآيد"

و بعدما نتأآد أن    . نقوم بتوظيفه و نتخلص من تفكيره السلبي      

معنا األشخاص الصحيحين، نبـدأ مـن البدايـة مـع هـذه الفئـة،               

برنـامج تـدريبي    ففي البدايـة، نـصمم لهـم        . فائزينا المحتملين 

خاص و الذي يحتوي على برامجنـا و بـرامج شـرآات و جهـات               

  "خارجية، فنحن نريد أن نقفز قفزة البداية لتعليمهم

  

  "هل هنا تبدأون في تطبيق نظام المتابعة؟"

  

مع آل التدريب الـذي نقدمـه، نريـد أن يحـصل موظفونـا              . نعم"

 علـى   أي يجـب أن يحـصلوا     . على ما وراء النظريات و المعرفـة      

حقيقـة، إنـي عنـدما حـصلت علـى          . فرص لتطبيق ما نعلمهـم    

  :من السيد فيل، غّيرنا نظام المتابعة إلى التالي" انطلق"

  

  أخبرني

  

  أرني
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  دعني

  

  راقبني

  

  وّجهني/ شّجع تطّوري 

  

باإلضـافة  " راقبنـي "ستالحظ أنا أضـفنا خطـوة واحـدة جديـدة           

  "وجهني/ شّجع تطوري "إلى " صحح لي"إلى تغيير 

  

هذا متوافق جدًا مع تفكيري، لكن لتشجيع أو توجيه الفريق يجـب أن             "

  "يكون المدير متواجدًا

  

لمــدح أو توجيــه النــاس يجــب أن يتواجــد المــدراء . إنــك محــق"

هـل تعلـم أن فـي األيـام الماضـية،           . ليالحظوا تطّور مـوظفيهم   

ــوا طـــوال الوقـــت مـــع    ــون، يكونـ ــدما يتعلمـ آـــان البـــشر عنـ

أمـا  ! يعملونـه آـان ُيراقـب مـن قبلـه         مسؤوليهم، و آل شـيء      

اليـوم فــي عـالم األعمــال، األمـور تتحــرك بـسرعة آبيــرة جــدًا     

لدرجة أن المدراء ال يتواجدون عندما يبـدأ مـوظفيهم ألول مـرة             

  "في استخدام المعلومات الجديدة التي تلقوها مؤخرًا

  

عنـدما  .  آطـائر النـورس  –و هذا يقود إلى تـصرفات المـدراء النورسـية           "

وم أي متــدرب بارتكــاب خطــأ، خاصــة إذا آــان يــنعكس علــى مــدير  يقــ

اإلدارة، يطير المدير و يحدث الكثير من الضجة و الـصوت المرتفـع علـى        

  "رأس المتدرب و من ثم يطير خارجًا

  

لم أسمع أبدًا مثـل هـذا الوصـف مـن           ": ضحك هيرب بشدة و قال    

بين و  نريـد مـن المـدر     . لكّنك محق، هذا ما نريد أن نتجنبه      . قبل

 أن يعملـوا بقـرب   – سواء آانوا مدراء أو لـم يكونـوا    –المعلمين  

مع الفائزين المحتملين، خاصة عندما يبدأو بالمحاولة لتطبيـق         

  "الشيء الجديد الذي تعلموه

  

هل يجب على مدير شخص ما أن يصبح مدّرب و معلـم عنـدما يكـون                "

  "هذا الشخص يتعلم مهارة جديدة؟

  

ؤولية المـدير أن يتأآـد أن آـل شـخص           لكنها مـس  . ليس دائماً "

  "لديه معلم و مدرب عندما يحتاج لذلك
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  "إن إدارة البشر تحتاج الكثير من الوقت و الجهد، أليس آذلك؟"

  

لكــن دعنــي أشــرح لــك بعــض . إنهــا آــذلك، و يجــب أن تكــون"

إن أصعب و أدق الفترات هـي عنـدما يبـدأ النـاس فـي               . األمور

و غالبـًا، عنـدما يـتم       . شـيئًا جديـداً   التدريب أو محاولة أو يفعلوا      

إرسال الموظفين إلـى برنـامج تـدريبي، عنـد عـودتهم، ال أحـد               

و نتيجة لغيـابهم، تتـراآم      . يعلم أو يهتم آيف سار هذا البرنامج      

ــز و لتطبيــق مــا     أعمــالهم فــال يملكــون إال وقــت قــصير للترآي

تعلموه، خاصة في المهارات الغير تقنية مثل القيادة أو العمـل           

مع فريق، أو مهارة اإلنصات و المديح و التشجيع، على سـبيل            

  .المثال

ا إلـى الكثيـر مـن بـرامج التـدريب           و نحن هنا، ال نرسل موظفين     

  "نا نريدهم أن يتعلموا القليل بكميات آبيرةأل

  

  !"اذًا أنتم ترآزون على اإلدارة و المتابعة بعد التدريب"

  

ل لـي، ترينـي، تـدعني،       تق: أمر آخر مهم جدًا، هو أنك ال      . نعم"

بل مع الوقت، يجب !  لألبدتوجهني/ تشاهدني، تشجع أدائي    

 اطلـب منـي،     :أن يتغير اسـلوب تعليمـك بـشكل ملحـوظ إلـى           

دعنـــي أريـــك حتـــى تـــستطيع أن تـــشاهدني، و بعـــد ذلـــك  

  "امدحني

  

أقــل لنفــسي، أؤدي : و فــي النهايــة، يجــب أن ينتقــل االســلوب إلــى"

  "دائي الخاصعملي، أمدح و أشجع و أوجه أ

  

ــن     " ــد مـــ ــت تريـــ ــة أنـــ ــي النهايـــ ــًا، ففـــ ــضبط تمامـــ بالـــ

المــوظفين أن يتقنــوا مــا يفعلونــه تمامــًا حتــى      /المتــدربين

ضـة إلـيهم عـن طريـق اسـلوب          يستطيعوا تحمل األمـور المفوّ    

القيادة باسـتخدام التفـويض، حيـث يجعلهـم مـدرائهم يلعبـون             

ــدريب    ــسهم و تـ ــستطيعوا إدارة أنفـ ــسهم، أي يـ ــالكرة بأنفـ بـ

  "آلخرينا

  

و . أرى أنك ال تتـرك إغـالق الفجـوة بـين المعرفـة و التطبيـق للـصدفة                 "

 مفـاتيح أساسـية مـن أجـل         3عندما تحدثت مع فيل أخبرني أن هناك        

و آمـا أرى أن     . نظـام، دعـم، و مـسؤولية      : ال، و هـي   نظام متابعـة فعّـ    

الثالث أرآان موجودة فـي نظـام المتابعـة لـديكم و الخـاص بـالتعليم و                 

  "بالتدري
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مـدير  /معلـم /من تأثير فيل، تعلمنا حتى تكون مدرب      . بالضبط"

و عنـدما يحـين وقـت       . فعال فإن ذلك يعتبر نظامًا أآثر منـه فّنـاً         

مساعدة اآلخرين لتطبيـق مـا تعلمـوه، يجـب أن تكـون الـثالث               

  "أرآان موجودة

  

ــوب إلغــالق الفجــوة    " ــة و  –اذًا هــل هــذا هــو آــل المطل ــين المعرف  ب

  "تابعة بسيطة؟ خطة م-التطبيق 

  

  تزويد المزيد من النظام، الدعم، المسؤولية: الفصل الثامن

  

أنــا متأآــد أن فيــل أخبــرك أن الــسبب الثالــث لــم ال . نعــم و ال"

 يعتبـر أصـعب     -اإلخفاق في المتابعة  -يطبق الناس ما يعرفونه   

لذلك لدينا العديد من خطط المتابعة لنتأآد       . عقبة في الطريق  

  .آما يعرفون و يتعلمونأن أناسنا يتصرفون 

األول، لقد طبقنا طريقة اجتماع آل مدير مع        . سأعطيك مثالين 

موظفه اجتماع خاص لوحدهما، مرة آل اسبوعين، مع تقـارير          

  " دقيقة30 – 15الموظف المباشرة، لمدة 

  

  "من يحدد محتوى اإلجتماع؟"

إنه عادة يرآز آيف يـؤدي و يعمـل الموظـف           . التقرير المباشر "

ــى أهد ــه    عل ــاك لدي ــت هن ــا اذا آان ــه، و م ــة  / اف ــديها الحاج ل

لكـن يمكـن مناقـشة أمـور أخـرى لهـا عالقـة، ألن               . للمساعدة

  "االجتماع خاص من أجل الموظف

  

  !!"هذا دعم حقيقي"

  

 مـرة   26و بمـا أن المـدراء يلتقـون         . إنه أيضًا نظام و مسؤولية    "

فــي الــسنة مــع الــذين يقّيمــونهم مباشــرة، فــإن هــذا يــضفي 

ألن مـع هـذه االجتماعـات الدوريـة، عنـدما           .  من النظـام   المزيد

ــات     ــاك أي مفآج ــون هن ــألداء، ال تك ــسنوي ل ــر ال ــأتي التقري . ي

اجتماع آـل موظـف مـع       "فالمسؤولية قد تّم بناءها في خطوة       

و لهذا أثر بالغ على أداء شرآتنا و االحتفاظ         " مسؤوله المباشر 

  "بالناس الجيدين

  

اء يجتمعون مع موظف موظف لديهم، إن      آيف يمكنكم أن تجعلوا المدر    "

  "هذا التزام، وقت، و طاقة أيضًا
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ــا آمــدرس  . التكــرارو  ، التكــرار،التكــرار" إن فيــل يتــصرف معن

للصف الثالث اإلبتدائي، فهو يكرر دومًا مرة بعـد أخـرى أهميـة             

ــه يكــرم المــدراء و  و . اجتمــاع المــدير مــع موظفــه مباشــرة   إن

  "ملتزمين بهذه اإلجتماعاتموظفيهم المباشرين أيضًا، ال

  

  "آالهما؟"

  

نحــن ال نــدع موظفينــا يلومــون مــن هــم أعلــى مــنهم  . طبعــًا"

بالمستوى عندما ال تحدث بعض األمور، ألن إدارة البشر عبارة          

  !عن شراآة

من تقيـيم أداء آـل شـخص مرآـز علـى            % 20اذًا ما يقارب ال     

  "االجتماع الشخصي مع مديره المباشر

  

  " عن نوع النظام و المسؤولية لديكمًا ثاني مثاًالن لديكلقد قلت إ"

  

 –نحن نـؤمن بقـوة المـدربين الخـارجيين          . نعم لدينا نظام آخر   "

ــذلك، لمــدة    ــشرآة، ل ــامج  أســابيع بعــد 6مــن خــارج ال أي برن

. ، نضع لكل مشارك مدرب خاص له عن طريـق الهـاتف        تدريبي

غيـر  و هؤالء المدربين المعتمدين ال يعملون في شـرآتنا فهـم            

ــًا –ن يمــشترآ ــي تواجــه   – عاطفي ــة الت ــضغوط اليومي  فــي ال

موظفينا، و نتيجة لذلك يكون آل اهتمامهم هو المساعدة في          

إغــــالق الفجــــوة بــــين المعرفــــة و التطبيــــق و ذلــــك بعــــد 

  ."البرنامج التدريبي/البرامج

  

  " جدًاًاأتوقع أن هذا مساعد. رائع"

  

ــذلك " ــه آ ــدرب ال   . إن ــود الم ــه بوج ــدنا أن ــد وج ــصي لق  –شخ

 دقيقة مرة آل اسبوع،     50 عن طريق الهاتف لمدة      –الخارجي  

بعد برامج القيادة لدينا، يحصل موظفونا على النظـام، الـدعم،           

و المــسؤولية التــي يحتاجونهــا، و نحــصل نحــن علــى النتــائج  

أضف إلى ذلك االجتماع الشخصي بين المـدير و         . التي نريدها 

يك خطة متابعـة قويـة       ستكون لد  – تقريره المباشر    –الموظف  

و عندما يطبق النـاس مـا       . تساعد الناس الستخدام ما تعلموه    

  !"موه و يحققوا أهدافهم، الكل يفوزتعّل

  

  :شكر الكاتب هيرب على وقته و آتب في مذآرته التالي
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اإلخفـاق فـي     - السبب الثالث لم ال يطبق الناس مـا يعرفونـه         

  المتابعة

  

ة و لــديهم خطــة متابعــة األشــخاص النــاجحين يتوقــون للمعرفــ •

  .للتعلم

ذلـك ألن خطـة   . تطبيق مـا تعلمنـاه ال يمكـن أن يتـرك للـصدفة         •

متابعــة تعطــي نظــام، دعــم، و مــسؤولية، يجــب أن توضــع       

 .لمساعدتنا على التصرف حسب نوايانا الطيبة

ــابع • ــي، شــاهدني، امــدح تطــوري أو   : تت ــي، دعن ــي، أرن أخبرن

 تساعد الفائزين   وجهني، عبارة عن خطة متابعة سهلة و قوية       

 .المحتملين على الفوز

اقين ابراز الـشيء اإليجـابي يـساعد المتعلمـين أن يـصبحوا تـو              •

داء مهـم   بشدة للتعلم و التطور، حيـث أن مـدح تطـور و نمـو األ              

ــصحيح  ــه أو الت ــل التوجي ــصبح  . جــدًا قب ــرة يجــب أن ي ــد فت و بع

 .المتعلمين قادرين على مدح و توجيه أنفسهم

ين الموظف و مديره المباشر و االستعانة       االجتماع الشخصي ب   •

بمــدرب خــارجي عــن طريــق الهــاتف عبــارة عــن طــرق فعالــة   

 . التطبيق–إلغالق فجوة المعرفة 

  

أشـك  ": ذهب الكاتب لمكتب السيد فيـل و عنـدما رآه ابتـسم و قـال              

أنــك تــشعر بــشعور أفــضل اآلن ألنــك عرفــت نظــام المتابعــة   

  "اإليجابي لدينا، بشكل أآثر تفصيًال

  

هـي  هل تعتبر مبادئ وجود النظام، الدعم، و المـسؤولية    . إني آذلك "

  "األهم إلغالق الفجوة بين المعرفة و التطبيق؟

  

لكـن تـذآر أن نظـام المتابعـة لـدينا           . نهـم آـذلك   بعدة طـرق، إ   "

يبنى على أول سببين ناقشناهم، الكم الهائل من المعلومـات          

آـز علـى بعـض      و فقـط عنـدما تقـرر أن تر        . و الترشيح السلبي  

األمور لتتعلمهـا و تـتخلص مـن تفكيـرك و ترشـيحك الـسلبي،               

إنــه الجــسر . نظــام المتابعــة االيجــابي ســيؤثر عليــك و يفيــدك

  "الرابط بين المعرفة و التطبيق و هو سر نجاح برامجنا

  

عـدد قليـل مـن النـاس سـيتغيروا مـن قـراءة آتـاب،                . لقد فهمت اآلن  "

. و حـضور محاضـرة لمـرة واحـدة        االستماع لـشريط، مـشاهدة فيـديو، ا       

ثـم بعـد ذلـك يجـب     . يجب أن ترفع أآمام ذراعيـك وتكـون مـتعلم مرآِّـز           

و فـي   . عليك أن ترشح المعلومات الجديدة عن طريـق عقليـة إيجابيـة           
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النهاية يجب أن تكـون لـديك خطـة لتطبيـق المعلومـات الجديـدة التـي           

  "تعلمتها و بطريقة صحيحة

  

هنـاك خـيط    . ك بشيء أخيـر   دعني أشارآ . هذا ملخص ممتاز  "

 انجـاز آبيـر، إنـه       –ذهبي يرآض في حياة آل  شـخص منجـز           

بطريقة أو بأخرى،  ! الخيط الذهبي للترآيز، مصنوع من اإلصرار     

آل شخص صاحب إنجاز فائق و غير طبيعي لديه القدرة على           

الترآيز على هدف معين بطريقـة ليزريـة، مـع إصـرار لتحقيـق              

  "هذا الهدف

  

إنـي قلـق إنـي لـن        .  قدرتي على الترآيز و المتابعـة      -يهذا ما يقلقن  "

أشعر إني بحاجة لمدرب خبيـر يـدربني و         . أستطيع تطبيق ما علمتني   

  "يزودني بالنظام، الدعم، و المسؤولية التي أحتاجها

  

لم ال نتواصل مـع بعـضنا الـبعض مـرة           . لم أتوقع أنك ستسأل   "

 دقيقـــة عبـــر الهـــاتف، حتـــى 30 – 15آـــل اســـبوعين لمـــدة 

  "تشارآني بما تفعل و بأي مساعدة قد تحتاجها؟

  

  " ال تمانع في أن تكون مدرسي عبر الهاتف؟اذًا"

  

  ..نعم ال أمانع، اذا وعدتني بشيء واحد فقط "

 ترآـز   –نك اذا استطعت تطبيق آل األمور التـي تحـدثنا عنهـا             أ

علــى أمــور قليلــة لتتعلمهــا، و لــديك عقليــة متفتحــة، و خطــة 

شارك مـا تعلمـت مـع اآلخـرين و تعلمهـم             ستـ  -متابعة واضحة 

  "إياه

  

  .. "اتفقنا "

  

  الخاتمة

  

استمر الكاتب و السيد فيل بالتواصل لمساعدة الكاتب في االستمرار           

  ..بما يصبو إليه 

  

بعد فترة من الزمن، دعى الكاتب السيد فيل لحضور محاضرة سيلقيها           

  :محاضرة هوفي المدينة، و قد فرح فيل خاصة عندما علم أن عنوان ال

  "آيف تطبق ما تعرفه"

  

  !"إنه موضوع رائع: "فيل
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و اآتشفت أن تعليم اآلخرين ما أعرف هو أفضل الطـرق           . نعم: "الكاتب

ي التزامـي بتطبيـق   لتطبيق المعرفة الجديدة لدي، و هذه الخطوة تقـوّ  

  !"ما أعرفه على مستواي الشخصي

  

  !"يقالإغالق الفجوة هو تطبيق أآثر منه آالم . هذا صحيح"

  

جاء يوم المحاضرة، و وصل السيد فيل إلـى القاعـة ليـرى أن الجمهـور                

 و التـي تعتبـر أفـضل فئـة لحـضور            ASTDمن منظمة التدريب العالميـة      

محاضرة عن إغالق الفجوة بين المعرفـة و التطبيـق، آمـا ظـن الـسيد                

  .فيل

  

  :حيب و التقديم و قالبدأ الكاتب بعد آلمات التر

  

فما نقوم بتدريبه و تعليمـه ال       . لدينا آارثة في عالم التدريب و التطوير      "

و اليوم، على الرغم مـن أن النـاس يعرفـون           . يطبق و ال يستخدم غالباً    

الكثير عن اإلدارة و القيـادة بـل و أآثـر ممـا نتـصور، إال أن الفجـوة بـين                     

ت أآبر من الفجوة بين المعرفـة  المعرفة و التطبيق لهذه المعرفة أصبح     

لقد أزعجبني و أقلقني هذا منذ وقت طويـل، حتـى تعلمـت             ! و الجهل 

 و هـذا    الرابط المفقود، و هو التكرار، التكرار، التكرار،      في الفترة األخيرة    

  .ما أريد أن أشارآكم فيه هذا الصباح

  

ر فـي   في مجالنا، التدريب و التطوير، و لمدة سنين عّرفنا التعليم آتغي          

و آلنا يعلـم أن التغييـر       . السلوك، لكن لم نتفق آيف يحدث أو يتم هذا        

  .ليس سهًال، خاصة تغيير السلوك اإلنساني

  

.  مراحل للتغيير، لتنتقل من معرفة شيء إلى تطبيقه   3هناك  .. حقيقة

المرحلة األولى من التغيير تقع عند مستوى المعرفة، و هي األسـهل            

فكل ما عليك أن تفعله هـو أن  . يغّير الناسو أقل شيء يستهلك وقتًا ل   

 جديــدًا، أو فيـديو تقـرأ آتابـًا جديـدًا، تـستمع لــشريطًا جديـدًا، تـشاهد       

  . جدًاًاإن ذلك جذاب! تذهب لسيمنار ألول مرة

  

إنـه أآثـر   . عرفونـه ألول سبب لم ال يطبق النـاس مـا ي   ذلك، يقـود    

علمه، و نتيجـة  شياء جديدة عن أن نطبق ما نعرفه و نت   متعة أن نتعلم أ   

إنــا نــسبح فــي بحــر مــن !  مــن المعلومــات هــائًالمــًاآلــذلك، لــدينا 

المعلومــات، لكــن لألســف لــسنا مثــل الــسمك، فــنحن ال نملــك نظــام 

مـا  .. مراقبة ذاتي يدعنا نأخذ من الماء مـا نحتـاج و نتـرك مـا ال نحتـاج          
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يجـب أن نرآـز     . التكـرار، التكـرار، التكـرار     هي اإلجابة هنا اذا؟ إنه      

  !اقتنا على بعض األشياء بدل من أشياء آثيرةط

  

 فكم من حمية غذائية يحتاج األمر لفقدان الـوزن؟ فقـط مـا تلتـزم بـه و         

حقيقة، يجب علينا أن نتوقف عـن اسـتمرارنا فـي البحـث عـن               !! تتبعه

المفاهيم اإلدارية الجديدة و علينا أن نتبع الذي علمناه و دربناه للناس            

 فــي مــرة مــن المــرات عنــدما طلــب منــي أن و ال أنــسى أبــدًا! مــؤخرًا

أتحـدث إلــى المــدراء و القــادة فــي إحـدى الــشرآات، عنــدما لــم يكــن   

يدعني رئيسهم أن أقف علـى المنـصة و أتحـدث قبـل أن أذهـب إلـى                  

: شرآتهم و أرى مـادربوا مـدرائهم و قـاداتهم، فقـد قـال لـي رئيـسهم                 

و " اتجـاه جديـد  أريدك أن تبني على ما عّلمناهم، ال أن تأخذهم إلـى     "

من خبرتي مع هذا الـرئيس الجيـد، رأيـت آيـف أن دعـم اإلدارة العليـا                  

 آــان فقــد .مهــم جــدًا فــي إغــالق الفجــوة بــين المعرفــة و التطبيــق  

بل إنه وصل لدرجة أنه يسأل آل شخص  !متمسكًا لترآيز طاقة الناس

في الـشرآة أن يعـّرف شـيئًا واحـدًا يـستطيع أن يـضيفه إلـى سـيرته                   

إنـه  .  في السنة القادمة لم يكن موجـودًا فـي الـسنة الـسابقة            الذاتية

يظن أن آل شخص يجـب أن يـتعلم شـيئًا جديـدًا واحـدًا آـل سـنة، و                    

  .ليس الكثير من األشياء آل سنة

اذًا، المفتاح األساسي للتغلب على السبب األول لم ال يطبق           

 هـو تطبيـق   – الكم الهائل من المعلومـات       –الناس ما يعرفونه    

رآز على القليل، آرره مرة     . فة تعلم القليل بكميات آبيرة    فلس

  .رّآز، رّآز. بعد أخرى

  

قبل أن أخبرآم عن المرحلة الثانية من التغيير دعوني أطلب مـنكم أن             

  .تفعلوا بعض األمور، قفوا جميعًا من فضلكم

  

سأطلب منكم شيئان، الشيء األول، أريدآم أن تتحرآوا في القاعة و           

لكـن  .  ثانيـة  30آبـر عـدد مـن النـاس حـولكم، و لمـدة              موا علـى أ   تسّل

موا عليهم آأنهم غير مهمين و أنكم       موا عليهم بطريقة خاصة، سلّ    سّل

  . تبحثون عن شخص آخر أآثر أهمية لتتحدثوا إليه

  

و بعـد ثـواني     ... بعدما ضحك الجميع، بدأوا في تجاهل بعضهم البعض         

  . .قفوا حيث أنتم، لكن ال تجلسوا : قال الكاتب

  

موا على الناس    ثانية أخرى، تحرآوا، لكن هذه المرة سلّ       30ل.. و اآلن   

  !آأنهم أصدقاء قدامى لم تروهم منذ سنين و أنتم سعداء بلقياهم
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و بعـد ثـواني     .. مع ذلك، طاقة آبيرة و ضحكات و عنـاق مـألت القاعـة              

لم تظنون أني طلبـت مـنكم ذلـك؟         : طلب منهم الكاتب الجلوس و قال     

لتكـون قائـدًا    د طلبـت مـنكم هـذين الطلبـين ألريكـم أنـه              حقيقة، لقـ  

ــة        ــدير طاق ــف ت ــرف آي ــب أن تع ــًا يج ــصًا ناجح ــًا و شخ عظيم

ــصية    ــك الشخ ــى طاقت ــافة إل ــرين، باإلض ــشاطين  !اآلخ ــن الن  م

  السابقين، أيهم خلق طاقة أآثر في القاعة؟

  

  ..الثاني .. رد الجميع 

  

تغييـر  علـت هـو     ر الطاقـة فـي الغرفـة؟ آـل مـا ف           ماذا فعلت حتى أغيّـ    

هـؤالء النـاس     (الطريقة التي آنتم تفكرون بها، من فكرة سلبية       

هؤالء أصدقاء قديمين لم أرهـم منـذ     (إلى فكرة إيجابية  ) غير مهمين 

  !مع ذلك آل الطاقة في القاعة قد تغيرت) زمن و أنا سعيد برؤيتهم

  

آم شخص منكم يعرف أن الحاسب اآللـي و عقـل اإلنـسان متقـاربين               

الثنين، عقل اإلنـسان و الحاسـب اآللـي ال يعرفـون الفـرق بـين                جدًا؟ ا 

عندما تضع معلومات في حاسبك اآللي، ال       ! الحقيقة و بين ما تخبرهم    

إنه يفعل آـل شـيء      " من أين لك بهذه المعلومات، إنها خاطئة      : "يقول

مـا  : و لسنين قلنا عن الحواسيب اآللية     ! مع المعلومات التي تزوده بها    

  يدخل هو 

  ما يخرج: لجمهوررد ا

عقل اإلنسان نفس الطريقة، إنه ال يعرف الفرق بين الحقيقة          .. بالضبط

تخيـل أنـك اسـتيقظت صـباحًا و نظـرت إلـى نفـسك               ! و بين مـا تخبـره     

أنـا  ! أظـن أنـك تمـزح     ": لن يرد عليك عقلـك    !" إنك رائع : "بالمرآة و قلت  

  "أعرف أنك أآثر من ذلك

  

  ! م بطريقة إيجابيةالناجحين يعرفون آيف يبرمجون عقوله

  

هذا يقودنا إلى المرحلة الثانية للتغييـر و التـي يجـب أن نمـر               .. حسنًا  

التغييـر المـرتبط    : "و يطلـق عليهـا    ! من خاللها اذا أردنا أن تغير سلوآنا      

  ".بموقف معين تجاه األشياء

  

الموقف المعين هذا أو اإلنطباع هو عبارة عن معرفة ممزوجـة بعواطـف     

و ! ما تشعر بقوة إيجابية أو سلبية ناحيـة شـيء تعرفـه           إنه عند ! معينة

هذا يعتبر أصعب للتغيير مقارنـة المعرفـة، ألنـك بـسهولة تـستطيع أن               

و لـذلك يجـب علينـا أن نـتخلص      .. " لكنإني أعرف ما تقول، و  : "تقول

بعملية الترشيح السلبي لكـل     من تفكير الناس هذا، و الذي يقوم        
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 الثاني لم ال يطبـق النـاس مـا           السبب –ما يسمع أو  يستقبل      

ير نظـام   مـساعدتهم لتطـو    نحـن نفعـل ذلـك عـن طريـق            .يعرفونه

ن يكــون موقفنــا مفتــوح تجــاه عمليــة   و مــن غيــر أ.ترشــيح إيجــابي

  !التعليم لن نتمكن أبدًا من إغالق فجوة المعرفة و التطبيق

  

  أغلبنا، و نحن نجلس آجمهور، مثل اليوم، نكون مشككين، لماذا؟

ــا فــي ــرزون    ألن ــانوا يب ــالغين اآلخــرين آ ــدينا و الب ــا، وال ــة طفولتن  مرحل

عندما آانت تأتينا فكـرة و نـتحمس لهـا، آـانوا            . السلبي بدل اإليجابي  

  . و نتيجة لذلك، اآتسبنا نحن نفس طريقة التفكير! يصفعون إثارتنا تلك

  

حقيقة، إن آـل مـا نحتاجـه هـو أن نـصبح مفكـرين باسـتخدام                 

ما نسمع شـيئًا، أول رد فعـل منـا يجـب            أي عند . الضوء األخضر 

آيــف يمكــن أن اســتخدم هــذا؟ مــاذا سأآــسب اذا : "أن يكــون

يجب أن نظل ايجـابين و نحـن نـتعلم، و إن لـم نكـن،                " تعلمته؟

  !ستقتل آل شيء يعترض طريقنا.. " نعم، و لكن "

  

بمـا أن   . دعوني أرى إن آنت أستطيع تلخيص آل مـا قلتـه حتـى اآلن             

 أسهل تغيير يحدث، إنه محاولـة البـدء ألخـذ الكثيـر و              تغيير معرفتنا هو  

أآثــر مــن المعلومــات الجديــدة و التــي تقودنــا إلــى الكــم الهائــل مــن   

بعد ذلك يأتي تغيير اإلنطباع، و بما أنه أصعب         ! المعلومات فوق رؤوسنا  

من تغيير المعلومات و المعرفة نفسها، إنه ذو عالقة أآثر، فتغيير نظام            

أمـا المرحلـة الثالثـة و األصـعب هـي           . لـيس سـهالً   ترشيحنا السلبي   

 صـعبة   لـم هـذه المرحلـة     . تغيير الـسلوك، المعنـى الحقيقـي للتعلـيم        

  !أن تفعل شيئًافيها جدًا؟ ألن يجب عليك 

 30 – 25على سبيل المثال، لمدة سـنين آنـت أعلـم أن وزنـي زائـدًا                

و .. ذآر باوند، و آنت دومًا أجرب هذه الحمية أو تلك، من غير أي حظ ي    

مــا اآتــشفته مــؤخرًا هــو أنــي إذا أردت أن أحــدث تغييــر فــي صــحتي، 

ــه      ــز علي ــي أن أرآ ــي، عل ــة وزن ــن ناحي ــة م ــاج   ! خاص ــت أحت ــد آن لق

  .للمساعدة

  

و تغييــر ! إن مــن الــصعب تغييــر شــيء اســتمريت تفعلــه لوقــت طويــل

سلوآك صعب جدًا، حتى لو آنت تعلم أنه يجب عليك و لـديك انطبـاع               

و ! إن ما تحتاجه هو جهد مرّآـز مـن المتابعـة          . هذا األمر ايجابي ناحية   

هذا السبب الثالـث لـم      و  ! أغلب الناس لم يطّوروا استراتيجية آهذه     

  . اإلخفاق في نظام المتابعة–ال يطبق الناس ما يعرفونه 

  

  تحتـاج    - تطبيـق مـا تعرفـه        –حتى تحصل على النتـائج التـي تريـدها          

  . مسؤوليةخطة متابعة تزودك بنظام، دعم، و
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النظام يعني اجتماعات دورية مع مدرب، مجموعـة داعمـة، أو           

ــاك      ــسلوك حــسب نواي ــى ال ــساعدك عل ــرى ت أي وســيلة أخ

إن لم يكن لديك ذلك، تعـرف الطريـق المحـاط بالنوايـا الطيبـة               . الطيبة

  !أين يقودك

 فعندما يهتم بك الناس الـذين    ..النظام المساعد أساسه العالقات   

ك بالدعم الذي تحتاجه، و يـسائلونك و يحاسـبونك،          تقابلهم، سيزودون 

  .بطريقة وّدية

  

  ..عندما حصلت على ذلك، استطعت أن أحل مشكلة وزني 

  

ما نحتاج أن نفعله في مجال التدريب هـو قـضاء وقـت لمتابعـة تـدريبنا                 

 أضعاف الوقت الذي نستغرقه لتنظيم، تطوير، و توصـيل هـذا            10يعادل  

ــدريب ــد  ! الت ــو م ــا نحتاجــه ه ــن   م ــال م ــاس لالنتق ــساعدون الن ربين ي

  !أشخاص مبتدأين في تطبيق ما يعرفونه إلى مدربين محترفين

  

الترآيـز،  استمر الكاتب فـي اعطـاء الكثيـر مـن األمثلـة عـن آيـف أن                  

 غيروا من حياة الكثيـر      التكرار، التفكير اإليجابي، و خطط المتابعة     

  !من الناس لألفضل

  

بعضكم متحمس مع مـا شـارآتكم بـه         إني أرى آيف أن     .. و تابع يقول    

ــصباح   ــذا ال ــذه      .. ه ــن ه ــدآم م ــستفد أح ــم ي ــة، إن ل ــي الحقيق و ف

إنه يعطيني فرصة ألذآر نفسي بماذا أفعـل        .. ضرة، فإني أحتاجه  المحا

  ..حتى أغلق الفجوة بين معرفتي و تطبيقي لها 

  :انتهى الكاتب من آالمه، و طلب منهم الوقوف و قال

و ضع يدك اليسرى على آتفك      .. ك األيسر   ضع يدك اليمنى على آتف    

لقد آنتم فظيعـين اليـوم و أنـا أعلـم أنكـم             .. عانقوا أنفسكم   .. األيمن  

  ..اآلن تستطيعون تطبيق ما تعرفونه 

  

ال أستطيع أن أنهي آالمي دون أن اخبـرآم بالـذي فـّك             .. قبل الرحيل   

.. ئق  رجـل األعمـال الفـا     : و أشار إلى السيد فيل و قال      .. الشفرة لي   

صـديقي فيـل قـد فـّك        .. صفق الجمهور له بحرارة     .. السيد فيل موري    

.. و إنه ليس فقط يعلم اآلخرين آيف يطبقوا ما يعرفونه           .. الشفرة حقًا   

  ..إنه يطبق ذلك في حياته 

  

 ..انتهى 
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.. و هنيئًا لك بما تعلمت .. لوقتك في قراءة هذا الكتاب  شكرًا

أرحب بتعليقك، نقدك، أو ..  حقًا أرجو أن تكون قد استفدت

ن اآلخرين من اقتراحاتك لتطوير هذا العمل بأفضل طريقة تمّك

  .. اإلستفادة مما ورد هنا في حياتهم العملية و الشخصية 

  

على بريدي ال تتردد اذا آنت تملك أي مالحظة أن ترسلها 

  اإللكتروني

com.namaioo@info  

   ..شكرًا لك

  

  .. أتمنى أن تبدأ في تطبيق ما تتعلمه في حياتك 

  

  

  مّي.. تحياتي 

Maioona.com 

 


