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الكتاب هذا مؤلَفْي عن نبذة

رشكة سا مؤسِّ وهما بالنشاط، ُمْفَعم عمل وفريق زوجان جرانت، وجايا جرانت أندرو
اإلبداع عىل ُمنَْصبٌّ اهتمامهما إن وحيث ومديراها. إنرتناشونال ترييان االستشارات
وقد العمل. ولفرق للقادة اإلبداع فائقة تعليمية تجارب ويقدِّمان مان يصمِّ فهما املؤسيس،
من املستويات جميع عىل دولة ثالثني من أكثر ويف عاًما، وعرشين خمسة عن يزيد ملا عمال
تُقدَّم وحاليٍّا املؤسيس. التدريب إىل الَقبَيل التعليم ومن االجتماعات، قاعة إىل الفصل قاعة
ترخيص بموِجب التجريبي بالتعلم الخاصة وبرامجها الدراسية ترييان رشكة حلقات
من الطلب عليه يزداد جذَّاب، رئييس ُمحاِرض أندرو العالم. حول الدول من عدد يف
مؤلِّفة وجايا رشكة، ٥٠٠ ألفضل فورتشن مجلة قائمة يف الواردة الرشكات مسئويل كبار
الحياة». و«إيقاع الفردوس» من «رقعة ذلك يف بما األخرى، واملصادر الكتب من لعدد
«برنامج فيها بما املستويات، كافة عىل املوجهة التعليمية املصادر تأليف يف تشاركا وقد
وعرشين خمسة عن يزيد ما معيشة تحسني يف أسهم الذي للمدارس» الشامل الصحة
طفليهما برفقة وجايا أندرو ويعيش العالم. مستوى عىل النامية الدول يف طفل مليون

سفر. عىل يكونا لم ما وبايل، سيدني بني
عىل حائز عالم وهو الكتاب، هذا يف رشفية مساهمة أسهم جاليت، جيسون دكتور
جيسون تجارب َخْت رسَّ وقد األعصاب. علم يف دكتوراه يحمل ُمعتَمد نفيس وعالم جوائز،
العلمية الدوريات من عديد يف أبحاثه نُرشت وقد له. الالواعية املعالجة أهمية اإلبداع يف

األقران. يقيِّمها التي الدولية
واملصادر، املعلومات من ملزيد (www.whokilledcreativity.com) زيارة يُرجى
ومقاالت، رئيسيني، ملحارضين وجلسات عمل، وورش دراسية، حلقات من فيها بما

www.whokilledcreativity.com
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التي اإلبداع؟» قتل «َمن ألواح ولعبة فيديو، ومقاطع للرأي، واستطالعات وُمدونات،
للحصول (www.tirian.com) زيارة يرجى كذلك فعلها؟» «من لعبة نمط عىل تأتي
أن للقراء ويمكن ترييان. رشكة تقدِّمها التي الربامج من الكاملة املجموعة عىل
تكميلية حزمة عىل للحصول إلكرتونيٍّا (book@whokilledcreativity.com) يُراسلوا

الويب. شبكة من تحميلها يمكنهم التي واألدوات التطبيقات من
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وتقدير شكر

يف الفريق فشارك َكثَب، عن ترييان رشكة يف فريقنا مع عملنا الكتاب، هذا إعداد أثناء
وساعد واملعلومات. األفكار تنقيح يف العون يََد وقدَّم والقصص، الحالة دراسات إعداد
موادِّ تصميم يف — فيوِسك وكارول إروين لويد — ترييان برشكة التنفيذيان املسئوالن
الكتاب؛ من صلة ذات أقسام إعداد يف ساهما كما صياغتها، وإعادة الدراسية الحلقات
لصاحب الشكر بجزيل نتقدم كما إلسهاماتهما. االمتنان أشد لهما نُِكنُّ فإننا ثم ومن
تشكيل يف وساهم هذه، رحلتنا بداية منذ معنا كان الذي هادون، بروس اإلبداعية املوهبة
بينهم ومن الفريق، أعضاء جميع من وردتنا التي القيمة التعليقات ر ونقدِّ األولية. أفكارنا
ماليفا، وسيندي داوني، بيرت والدكتور — فريقنا يف الكوميدي املبدع — ماكوبني دارين

وينفيلد. وروينا





مقدمة

الفردوس يف ودمار قتل

رجالن دخل مساءً، دقيقة وخمسني السادسة تمام يف ،٢٠٠٥ عام أكتوبر من األول يف
رياضيني، وحذاءَين الجينز من ورسوالني األكمام قصريي قميصني يرتديان بسيطان
ونسفا بإندونيسيا، بايل يف الشاطئ عىل مطعمني إىل صغريتني، ظهر حقيبتي ويحمالن
يقرب ما وجرحا الفور عىل شخًصا عرشين الرجالن َقتََل البسيط، الفعل وبهذا نفسيهما.
ورأسيهما سيقانهما وأشالء الظهر حقائب بقايا عىل بعُد فيما ُعثر آخرين. مائة من
ومع انتحاريان. أنهما عىل يدل مما منهما؛ أي جذع عىل يُعثر لم ولكن بشدة، املشوَّهة
يف شخص مائتا مات (إذ بايل يرضب انتحاري تفجري حادث أكرب ليس الحادث ذلك أن
فقد التحديد)، وجه عىل الحادث هذا من فقط عامني قبل مفخخة بسيارة مخطط هجوم
بعد عىل االنتحاريان هاجمهما اللذان املطعمان كان إذ فينا. خاص أثر الحادث لهذا كان

الهادئ. ملنزلنا األمامية العتبة من فقط مرتًا خمسني
عندما آمنًا استوائيٍّا منتجًعا لنا سكنًا اخرتناها التي اإلندونيسية الجزيرة كانت
الثراء، مذهل ثقايف برتاث بايل تتمتع عاًما. عرش ثالثة منذ مرة أول فيها للعيش انتقلنا
عىل عيشهم من تنبُع فريدة إبداعية طاقة شعبها لدى أن كما الزمن، مدار عىل ُحفظ وقد
الجامحة أحالمنا فيه نعيش أن اخرتنا الذي الصغري الركن وكان مثمرة. خصبة أرض
األحداث غريت كما لكن املذهل، االستوائي للكمال تجسيًدا — جيمباران خليج وهو —
ولم املحلية التوترات زادت العالم، شكل سبتمرب، من عرش الحادي هجمات مثل الدولية،

نًا. محصَّ الهادئ مالذُنا يعد
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ذروة كان إنما يتكرر، لن عشوائي حادث مجرَد التفجري ذلك يكن لم لنا، بالنسبة
لتدمري مخطط هناك كان لو كما االزدياد، يف اآلخذة املزعجة األحداث من طويلة سلسلة
يف تعكس أنها نعتقد ألننا القصة؛ هذه نشاطركم وإننا الفردوس. من اآلمنة الرقعة هذه

… اإلبداع موت إىل تؤدِّي قد أنها نظن التي األحداث من الدرامية السلسلة كثرية نواٍح
كانت سنوات، بعرش املشئوم اليوم ذلك قبل البداية. يف املوضوع خلفية فلنَُرسْد
تزال ال — الجزيرة من الجنوبي الطرف يف وتقع — الصيد عىل تعتمد التي الهادئة قريتنا
املركز صخب من كيلومرتات ١٠ سوى القرية تبعد ال الفساد. يد تطلها لم نسبيٍّا نقية
عىل وكأنها وطبيعية ا جدٍّ هادئة كانت ذلك، من الرغم وعىل كوتا، حي يف املكتظِّ السياحي
لآللهة، لتقدِّمها يوميٍّا الجميلة امللوَّنة والزينة القرابني تصنع النساء كانت آخر. كوكب
ويف السياح، أتى ذلك بعد املهارة. بالغة وحجرية خشبية تماثيل يَنِحتُون الرجال كان كما
السياحي. النشاط هذا من حصة عىل للحصول لهفة يف مرسعني األعمال رائدو أعقابهم

جذريٍّا. املكان يف الرتكيز محور تغريَّ وعندها،
املنطقة سكان بعض افتتاح من أشهر ستة وبعد للغاية، بريئة األوىل التغريات بدت
عىل ال صباح ذات استيقظنا الشاطئ، عىل البحرية األكالت لشواء صغرية مطاعم أربعة
ماكينة ضوضاء عىل لكن الرميل، بالشاطئ ترتطم وهي لألمواج اللطيف املعتاد الصوت
إلنشاء الطريق إلفساح بوحشية؛ املدخل يف املوجودة األشجار وتجتثُّ تسحُق مزعجة نرش
ونُقلت األشجار، اختفت ما ورسعان البحرية. األكالت تقدِّم مماثلة مطاعم من سلسلة
د ممهَّ للسيارات، كبري موقف إىل جذريٍّا الحقل ل وتحوَّ خرضة، أكثر مراٍع إىل األبقار
وقٌت املحليني السكان لدى يُعْد ولم السياح. حافالت من هائلة أعداد الستيعاب وجاهز
املطاعم يمتلك من حول بينهم خالفات نشأت كما الثقافية، للفنون وال الدينية لعباداتهم
تبدَّل البناء، بمواد املحملة الشاحنات توايل ومع املال. يَْجِني ومن العمل عىل يحصل ومن
مذهلة مطاعم وعرشة ملائة موقًعا وصار منزلنا، أمام الرمال ه تحفُّ الذي األخرض الحقل
بال له؛ املجاور للمطعم األصل طبق نسخٌة منها وكلٌّ بالدخان، ومشبعة بالناس مكتظة

املال. جني بوعود املدفوعة الرتابة من وصفوف صفوف مجرد بل إبداع، أو ابتكار
السياح حافالت وتسبَّبت القمامة، تراكمت ما ورسعان املنطقة، إىل السياح آالف تواَفَد
كانت ما يوًما التي الرمال عىل تطغى امللوثة العكرة املياه وبدأت الضيقة، الشوارع سد يف
كلما عينيك دموع انهمار يف ليتسبَّب الخانق الشواء بدخان مثقًال الهواء وصار نقية.

شك. بال يوم كلَّ املنطقة سكان وتسميم الطرقات، يف رست
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مقدمة

ال عالمة رحيلها لدى وسترتك الفردوس من رقعتنا السياحة اقتحمت لقد نعم،
فاختنقت املحلية، منطقتنا عىل الضخمة الوفود تدفق انهال الوقت، وبمرور تَنَْمِحي.

النهاية. يف اإلرهابيون غزاها ثم التجارة جشع ورضبها بالدخان
بالكلية، مختلف يشء إىل تحوَّل إذ قبل؛ من به أُْغِرْمنَا الذي املكان يعد لم املكان هذا
ولكن نفسها. لتدمري حتمي اتجاه يف مىض فيما بالرباءة اتسمت التي القرية وسارت
من مزيج إىل بل بعينه، محدد أمر إىل الجميل الشاطئي املوطن هذا انتكاس يرجع ال
تدمري أحد د يتعمَّ فلم وضوح. بكل فيها الرجوع يف أمل ال األحداث من سلسلة إىل العوامل،
املؤلم. البطيء القتل هذا يف باملساهمة أحد يعرتف لم بل القروي، املجتمع أو الشاطئ

للجميع. واضًحا الناتج األثر كان ذلك، ومع
والخنق للدهس تدريجيٍّا تتعرض اإلبداعية الرباءة أن نرى إننا نفسه، النحو عىل
وقائع مع فنصطدم العالم. أنحاء كافة ويف الحياة مجاالت جميع يف املبارش واالعتداء
صعوبة نجد إننا حتى ومؤسساتنا، ومجتمعاتنا الفردية حياتنا يف املتوالية الجذري التغيري
ل تحمُّ يمكنه ال الذي اإلبداع عادًة هو العملية هذه ضحايا وأول التغريات. كل مواكبة يف
خليج تخريب حال كِمثل اإلبداع اختناق وحال بسهولة. الخارجية الضغوط هذه مثل
ممن نأمل!) (كما منظمة أو مجرم ثمة فليس ًدا. متعمَّ منهما أي يكن فلم جيمباران،
الرباءة أن فيبدو مخيلة. بال األحياء املوتى من كائنات إىل لتحويلنا شاملة خطة لديهم
األهداف لتحقيق السعي وسط تاهت صغرنا يف وتميِّزنا تعرفنا كانت التي اإلبداعية
بالهدف، يمدنا الذي والشغف املبادئ نغفل كأننا األمر ويبدو املؤسسية. أو الشخصية
مشغولني بايل يف الجميع كان حني ويف العملية. تلك أثناء اإلبداع عىل والقدرة الدافع ونفقد
بايل ملجتمع األساسية القيم وانهارت النقي الشاطئ احترض السياح، من املال بجني
قصري الربح جني وراء فتسعى نفسه؛ الفخ يف املؤسسات من العديد تسقط واليوم املبدع.

املفقودة. للرباءة واضح مثال وهذا الراسخة، القيم خسارة مقابل يف األمد
بقي بينما جيل، كل مع يرتفع الذكاء مستوى متوسط أن إىل األبحاث آخر تشري
الكثري ويفقد الهبوط. يف أخذ وبعدها ،١٩٩٠ عام حتى راكًدا اإلبداع مستوى متوسط
وكلنا باملدرسة فنلتحق الوقت. بمرور صغاًرا كنَّا حينما به تمتعنا الذي اإلبداع ِحسَّ منا
أغلب يف تعلَّمنا وقد عاًما َعَرشَ اثنْي بعد نتخرَّج لكننا جديدة، وأفكار وانطالق حماس
اإلبداع قمع يالَحظ وكذلك باإلبداع». «التحيل من بدًال صواب» «عىل نكون أن أهمية األحيان
ومبتكرة، جديدة بأفكار يبدءون األعمال رواد من كثريًا أن ورغم املؤسسات. من الكثري يف
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تكفل وهياكل أنظمة تأسيس يتعلَّمون املطاف نهاية يف مؤسساتهم يُديرون الذين فإن
اإلبداعي. التفكري إىل الحاجة مع العملية هذه تتعارض ما وغالبًا االستقرار،

الحفاظ يستوجب ما األهمية من له بأن نشعر وملاذا بالضبط؟ اإلبداع هو فما إذن
يف «اإلبداع» لفظة الستخدام مطمئنٍّا يبدو الجميع أن من الرغم عىل الدمار؟ من عليه
من «كثري» أو «قليل» بقدر يتمتع فالنًا أن بسهولة فيؤكِّدون — اليومية محادثاتهم
عليه املتََّفق ومن ط. مبسَّ تعريف إىل التوصل أجل من جاهدين الخرباء يسعى — اإلبداع
عليه املتفق ومن ومبتكرة. جديدة أفكار البتكار الخيال استخدام عملية ن يتضمَّ أنه عموًما
أساسيتني صفتني وجود — لإلبداع العميل التطبيق أي — العميل اإلبداعي للتفكري بالنسبة
ما إذا (انظر األشياء من الكثري يضمُّ الواسع النطاق وهذا واملنفعة. األصالة وهما فيه،
نؤمن فنحن الخاصية. هذه يميِّز ما أكثَر يُْغِفل أنه إال لإلبداع)، تعريفك مع يتطابق كان

للحياة. أساسية استجابة بأنه نؤمن نحن ذلك؛ من وأعمُّ أهم اإلبداع بأن
مفرتقات من العديد به مسار هي أو االختيارات من سلسلة هي الحياة حال، كل وعىل
اعتدت التي بالطريقة األعمال تؤدِّي أن إما تختار أن لك طريق مفرتق كل وعند الطرق،
والتقاليد العادات تقبل أن لك ومبتكًرا. جديًدا شيئًا مختلًفا؛ شيئًا تعمل أن أو عليها
منهج فلكل طريقك. يف وتحسينات تعديالت إجراء عرب فضىل طريقًة تجد أن أو الراسخة،
منهما. مزيًجا ن تتضمَّ ما غالبًا الناجحة والحياة وسلبيات، إيجابيات الحياة مناهج من
يف ًة جمَّ راحة وجدوا قد واملؤسسات الناس من الكثري أن الكتاب هذا يف ح نوضِّ ذلك، ومع
أحيانًا لكن ذلك. فعل وأدمنوا بل املخاطر، من خاٍل هو ما أو املطلوب» ينجز «ما تأدية
تعمل أخرى وأحيانًا قصد، دون وخراب انتكاس إىل اآلمن املظهر ذو الخيار هذا يؤدِّي ما
بإبداع. التفكري عىل قدرتك وتقيِّد مبارشًة االختيار يف حريتك عىل لتعتدي رشيرٌة قًوى

إىل تهدف التي واالسرتاتيجيات املبادئ من بتدريسمجموعة نكتفي أن من بدًال لكن
إجراء خالل وملاذا، اإلبداع بموت نُْؤِمُن كيف أوًال نستعرض سوف اإلبداعي، التفكري إنقاذ
سيهيمن اإلبداع؟» قتل «َمن السؤال: يف ونحقق فنطرح القتل، جريمة يف شامل تحقيق
املعتاد اختيارنا سبب يف البحُث هذه القتل جريمة يف التحقيق من األولية املراحل عىل
املسار سندرس ذلك وبعد االختيار. ذلك عن املسئول عن والتفتيش التدمريي، للمسار
ذات حياة إىل يؤدِّي وأن اإلبداع يُنِْقذَ أن شأنه من مثايل وربما مبتكر مسار وهو البديل؛

أعىل. جودة
نظن اإلبداع؟ موت عن يتخلَّف قد الذي األثر دراسة يف الوقت نُْمِيضَ أن املهم من هل
الفور، عىل يُالحظ ال آمن هو ما أو املطلوب ينجز ما لتأدية السلبي األثر أن فرغم ذلك.
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آخر شخص يؤدِّيها أن إىل ناجزة تكون سوف الطريقة تلك أن يف تكمن املشكلة فإن
بأفضل أجمعني عليهم بالنفع تعود ال أو الجميع تناسب ال قد أنها كما أفضل، بأسلوب
منتجات طرح املثال سبيل عىل — االبتكار رضورة حول العملية الحجة وهذه طريقة.
السبب األحوال من حال بأي تَُعدُّ ال قوتها رغم — جديدة عمل ونماذج وأسواق وعمليات
جوهرة أما تُْحَىص. وال تَُعدُّ ال ملموسة ما نوًعا أخرى فوائد له إن إذ اإلبداع؛ ألهمية الوحيد
أكثر الحياة يجعل اإلبداع أن فهي بإسهاب، الكتاب هذا يربزها أن نأمل التي والهبة التاج
ويجعلها للحياة معنًى يُضفي أن أيًضا يمكنه ينبغي كما ُطبق وإذا تشويًقا، وأكثر ثراءً
مكان أو عملية أي يف الحياة بثُّ إذن فيمكن ا! حقٍّ بديعة هبة من لها ويا إرضاءً. أكثر
وإننا الصورة. يف اإلبداع إرشاك خالل من اإلرضاء عدم أو السلبية أو امللل يشوبه أمر أو
عىل الحفاظ يف بالرغبة يمدَّك وأن العملية، األفكار بعض الكتاب هذا لك يقدِّم أن نأمل

عملك. ويف مجتمعك ويف حياتك يف العملية هذه
تقديم مجرد من فبدًال املختار. منهجنا روح مع تتعايش أن منك سنحتاج لكننا
وبينها بينك توافق إيجاد يمكنك شخصيات يف املبادئ هذه نجسد سوف مبارشة، مبادئ
عن تتوافر قد أدلة أي عن للكشف الجريمة مرسح يف تحقيًقا نُجري وبعدها بسهولة.
املثرية التليفزيونية املسلسالت أصبَحت كيف انظر الشخصيات. هذه خالل اإلبداع قتل
مرسح يف «تحقيق الشهري التليفزيوني فاملسلسل كبريًا؛ تجاريٍّا عمًال الجريمة مسارح عن
املسلسالت فهذه العالم.1 أنحاء يف مشاهد مليون ٧٣٫٨ عن يزيد بجمهور تمتَّع الجريمة»
ماهر عمل أنها عىل ومملَّة بسيطة تكون ما عادًة التي األدلة تحليل مهمة ر تصوِّ التي
تضطر إذ اليوم؛ الفعلية املحاكمات من العديد منهج ت غريَّ أنها يُعتََقد للغاية، ومثري
تجسيد هو يُعرض ما وأغلب املحكمة. يف الجنائية األدلة من املزيد تقديم إىل اآلن النيابة
الدقة، شديدة عملية عن الكشف يف العروضساهمت هذه لكن الهوليوودي، لالختالق حي

هنا. استخدامها نودُّ التي العملية هي وهذه
الوقاية إن إذ الوفاة»؛ «قبل الحالة دراسة هي تحقيقنا بها نبدأ التي الطرق وإحدى
األفكار تحسني إمكانية يَعِني وهذا الوفاة. بعد الفحص إجراء من خريًا تكون ما دائًما
(بتطبيق فعليٍّا ما أمر حدوث تخيُّل طريق فعن الكارثة. حلول قبل والعمليات واألنظمة
نحو عىل األسباب تحديد يُمِكنهم الناس أن ُوجد املحتمل)، ر املتأخِّ باإلدراك يسمى ما
أداًة شك بال ذلك سيكون إذن باملائة،2 ٣٠ نسبتها تبلغ بدقة املستقبلية للنتائج صحيح

ا. جدٍّ قيِّمًة
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اإلبداع بأن اعتقادنا أسباب ونستعرض الجريمة مرسح يف ق سنحقِّ األول، الجزء يف
املشتَبَه هوية لتحديد النفيس التنميط منهج استخدام قبل األول) (الفصل االنحدار يف آِخذٌ
يف سنبحث أننا كما الثاني). (الفصل دوافعهم وتحليل القتل جريمة يف املحتملني بهم
اإلبداع إنقاذ أهمية سبب تفصيًال وسنناقش الثالث)، (الفصل للَقتََلة املحتملة املواقع
حتى املخِّ حول املثرية األبحاث آخر يف فسنُبحر الثاني، الجزء يف أما الرابع). (الفصل
النفسية األنماط ر ونوفِّ الخامس)، (الفصل اإلبداعي التفكري مهارة اكتساب كيفية نكتشف
إلنقاذ استخدامها يمكن التي البسيطة بعضاالسرتاتيجيات ونكتشف املحتملني للمنقذين
فيها اإلبداع إنقاذ يمكن التي امَلَواطن اكتشاف عن فضًال السادس)، (الفصل اإلبداع
القصة؛ مسار يف متوقع غري تطور مع سنرتكك الثاني، الجزء نهاية ويف السابع). (الفصل
يف نأمل لذا تعقيد. بال الحقيقة ليست الحقيقي، الجريمة مرسح مع الحال هو كما ألنه
حالة دراسة لكم ولنوفر الثامن) (الفصل اإلنقاذ عملية يف بعمق لالنخراط اكم نتحدَّ أن
بطريقة ذلك كل تقديم من بدًال لكن التاسع). (الفصل التغيري عىل ونموذج كمثال عملية
مع مذهلة وحقائق مقنعة أدلة مزج عرب وإمتاعك إلرشاكك نُخطِّط فإننا جافة، علمية
للتفكري «أدوات» ر توفِّ الكتب من الكثري أن حني ويف وقصصاستبصارية. حاالت دراسات
وربما — املعلومات ثورة يف الفجوة سد عىل الكتاب هذا يساعدك أن نأمل فإننا اإلبداعي،
بتجربتك القيمة واألفكار املعلومات جميع ربط عرب — مناسب نحو عىل الصدع رأب حتى

الشخصية.
منهج عن خلفية لديك فستكون صغرك، يف فعلها؟» «من شاكلة عىل ألعابًا لعبَت إذا
«من لعبة غرار وعىل استخدامه. بصدد نحن الذي القتل جرائم يف البسيط التحقيق

ييل: ما إىل التوصل مًعا سنحاول فعلها؟»

اإلبداع؟ قتل الذي ما أو َمن •
السالح؟ ما ُقتل، كيف •

ُقتل؟ أين •

من مزيج بل مقتله يف واحد عامل يتسبب فلم اإلبداع، ُقتل كيف ح سنوضِّ التحقيق أثناء
والخرب سيطرتنا. تحت يقع العوامل هذه من كثريًا أن سنكتشف ومًعا املشرتكة. العوامل
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القدرة فتبقى أبًدا. تماًما يَفنَى ال — الجسدي املوت عكس عىل — اإلبداع أن هو السار
ييل: ما إىل ل نتوصَّ حتى عكسيٍّا بأكملها التحقيق عملية إجراء ويمكننا فينا. مغروسة

اإلبداع؟ إنقاذ يمكنه الذي ما أو من •
استخدامها؟ يمكن التي االسرتاتيجيات وما إنقاذه، يمكن كيف •

إنقاذه؟ يمكن أين •

البسيطة االسرتاتيجيات بعض استكشاف وهي تحقيقنا؛ من الثانية املرحلة سيكون ذلك
املستويات. جميع عىل اإلبداعية والتطبيقات اإلبداعي التفكري لتنمية

للتدمري تعرَّض عما الناتجني والحطام الدخان وسط طريقنا تحسس اآلن لنبدأ
دور بلعب تستمتع أن ونأمل وهامًدا. ساكنًا طويلة لفرتة تُرك الذي اإلبداع إحياء إلعادة

هذه. دة املعقَّ التحقيق عملية يف معنا التحري
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األول الجزء

اإلبداع؟ َقَتَل َمن





األول الفصل

اجلريمة التحقيقيفمرسح

اإلبداعي التفكري مقتل جريمة تحقيقاتمرسح

قرمشة.) (صوت
رشاعية!» سفينة أبي، يا «انظر

السيارة، يف الخلفي املقعد يف يجلس سنوات خمس العمر من البالغ كالن ابننا كان
االحتماالت. من عاَلًما وفتح مستديرة؛ كبرية بسكويت قطعة من قضمة َل أوَّ أخذ وقد

قرمشة.) (صوت
اآلن!» قمٌر إنها «انظر،

عقل فكان البداية. يف والده من استجابة عىل يحصل لم لكنه كالن، اإلثارة غمرت
منشغًال فكان طفولية. بألعاب إلهاء أيَّ يحتمل يكن ولم ، جادٍّ عمل يف منغمًسا أندرو
حول الرائدة الجديدة األبحاث عن رئيسية بصفة فيها سيتحدَّث محارضة يف بالتفكري
ومع للمحارضة. إبداعية بافتتاحية اإلتيان يف صعوبة يواجه كان لكنه واالبتكار، اإلبداع
أدرك اليوم، ذلك ملساء محارضته يَُالِئم برَّاق بيشء ليخرج ضغط تحت أنه أندرو شعور

يديه. بني كانت التي مهمته يف تركيزه عىل الحفاظ عليه كان أنه
ألُنجزه.» عمٌل لديَّ كالن، يا «آسف

قرمشة.) (صوت
جبًال.» صارت لقد تنظر! أن عليك أبي، انظر «لكن

أُبدع.» أن أُحاول أنا اآلن! ليس ، «بُنَيَّ
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متالحق.) قرمشة (صوت
طائر.» اآلن إنها «أبي، مرتدع): (غري الصبي

يجد أن يف منه رغبًة أيًضا وربما األبوية، واملسئولية بالذنب أندرو شعور بسبب غالبًا
شكل عىل بسكويت قطعة يحمل كان الذي ابنه إىل لينظر التََفَت املقاطعات، إلنهاء سبيًال
لريكِّز عاد ثم رآها، أنه إىل إشارة يف رسيًعا فهمهم قضمتني، إال معَظَمها التهم وقد مثلَّث،

معه. التعامل بصدد كان الذي الجاد التحدي يف
أدرك املفاجئ االكتشاف لحظات من لحظة ويف ذهنه. عىل الفكرة طرأت وفجأة
التفكري يطبِّق كالن كان إبداعية، حلول استحضار بمحاولة مشغوًال كان بينما أنه أندرو
أكاديميَّنِي، وانضباط برصامة املهام هذه مع نتعامل حني يف أنه وتبنيَّ بخربة. اإلبداعي
أندرو أدرك اللحظة، هذه ويف والحلم. التخيُّل عىل قدرتنا يف تتمثَّل اإلبداعية التنمية فإن
التقليدية. املعارف تيَّار عكس تَِسري اإلبداعية التنمية وأن عمًال، منه أكثر توجٌه اإلبداع أن
الحقائق من املزيد نحشد أن وال املجال يف «خربة» أكثر نُصبح أن علينا ليس أنه ورأى
أفكار عىل ننفتح كيف نعرف أن علينا إنما املشكالت، وحلِّ اإلبداعي التفكري حول

به. نُوَلد الذي الفطري الفضول ر ونسخِّ نستغل وكيف جديدة، واحتماالت
علبة اشرتى اليوم؛ ذلك مساء محارضته أندرو به افتتح ما هي القصة تلك كانت
الذين الحضور بني من مرصفيني ستة من طلب املحارضة افتتاح ويف البسكويت، من
أن منهم واحد كل من وطلب ة، امِلنَصَّ إىل يصعدوا أن شخٍص ثالثمائة عددهم بلغ
رأسها املرصفية فحكَّت تراه، عما األوىل املشاِركة سأل ثم البسكويت. من َقْضَمًة يَْقِضم
تنقصها بسكويت «قطعة متناهينِي: واقتناع برصاحة النهاية يف أجابت ثم بعمق وفكَّرت
بسهولة بعضها عن االختالف شديدة أشكال سبعة رؤية عىل كالن قدرة إنَّ قضمة!»
رحلتنا يف أهمية املراحل أكثر يف فجأة أدخلتنا متتالية قضمات سبع بعد جهد أي ودون
مستوى لقياس بسيًطا تمرينًا هنا نذكر أن الشائق (من واالبتكار. اإلبداع الستكشاف
معتاد؛ ليشء املختلفة االستخدامات من عدد يف التفكري املشاركني من يُطلب حيث اإلبداع،
خمس من بأكثر يأتوا كي املتسابقني أغلب يعاني حني ويف املثال. سبيل عىل طوب قالب

بكثري.) ذلك من بأكثر يأتي أن املبدع اإلنسان يستطيع أفكار،
امَلِرح الربيء األسلوب عن ابتعادنا سبب عن التساؤل إىل األوىل التجربة هذه دفعتنا
تزايد ومع بإبداع. التفكري عىل للقدرة فقداننا سبب وعن العمر، يف تقدُّمنا مع للحياة
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الجريمة مرسح يف التحقيق

الحديثة الحياة متطلَّبات يف الهائل النمو بسبب بإبداع والترصف التفكري إىل الحاجة
قبل. ذي من اآلن أهميًة أكثَر القدرة هذه اكتشاف إعادة أصبحت وضغوطاتها،

األهمية؟ بهذه اإلبداعي التفكري هل (1)

يف ساعات وتقيض بسعادة العمل أو املدرسة من تتهرَّب قد حرة روًحا اإلبداع كان ملَّا
يتوق الذي جميًعا بداخلنا الكامن الطفل يمثِّل فإنه الفسيحة، بالحقول اليقظة أحالم
البقاء. أجل من يصارع فإنه بالتوقعات، يُحرص أو بالروتني اإلبداع يُقيَّد وعندما للحرية.
والروح العقل تمدَّ أن شأنها من جديدة أفكار طرح يف الجديدة الفرص عىل يعتمد فهو
يُقتل القسوة، ُمْعلنة أو الخفية العوامل من عدد بأيِّ منهما أيٌّ ُخنق ومتى باألكسجني.

اإلبداع.
ابتكاًرا. أكثر بطرق والحلول املشكالت مع التعامل من الناس يمكِّن اإلبداعي التفكري
ال فإننا جديدة، تركيبات يف بالفعل املوجودة األفكار دمج عىل بالقدرة يتعلَّق وفيما
التعامل من نتمكَّن أن أجل من نتأقلم كيف نتعلَّم أن — اإلبداعي التفكري دون — يمكننا

البقاء. من نتمكن ولن املايض يف عالقني دائًما فسنبقى املستقبل؛ مع
والحياة. للعمل األهمية شديدة مهارة الحايل الوقت يف اإلبداع أن عىل دامغ الدليل
خطر عامل هو إبداعي نحو عىل التفكري عىل القدرة عدم إن عديدون باحثون ويقول
القدرة قاس والذي التقاربي التباعدي للتفكري تقليدي تحدٍّ ففي مؤسسة. أليِّ شأن ذو
تحديد مهامِّ يف نجاًحا أكثَر كانوا الذين أولئك أن تبنيَّ إبداعي، نحو عىل التفكري عىل
مزيد اكتساب من اإلبداعي التفكري مكَّنهم إذ أفضل. عالقات يمتلكون وحلها املشكالت
بدًال الحلول وإيجاد الضغط مع التعامل عىل قدرتهم عززت بدورها التي املرونة، من
طالب ١٥٠٠ عىل أجريت دراسة وجدت وقد عوائق. أنها عىل املشكالت إىل النظر من
غلب جيدة إبداعي تفكري مهارات يمتلكون الذين أولئك أن اإلعدادية املرحلة يف أمريكي
لحلول التوصل عىل سيقدرون أنهم موقنني املستقبل، يف الثقة من مزيد امتالك عليهم
خوضهم معدل زاد الذين الطالب أن كذلك تبنيَّ طريقهم. يف تظهر مشكلة ألي إبداعية
أفضل، أكاديمية نتائج عىل لون ويتحصَّ املدرسة، يف التزامهم درجة تزيد اإلبداع، تجربة

أطول.1 ملدة بالدراسة مكوثهم احتمال ويزيد
استطالع ويف األهمية. بالغة عمل مهارة اإلبداع أن واسع نطاق عىل اآلن به املسلَّم من
ومن مختلًفا مجاًال ٣٣ من تنفيذيٍّ مديٍر ١٥٠٠ من ألكثر إم2 بي آي رشكة أجرته حديث
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أهميته نسبة (تبلغ أهمية القيادة خصال أكثر أنه عىل اإلبداع ُصنف مختلفة، دولة ٦٠
باملائة) ٥٢ أهميتها نسبة تبلغ (التي النزاهة من حتى أهمية أكثر وأنه باملائة) ٦٠
التي العوامل من عدًدا إم بي آي وحدَّدت باملائة). ٣٥ نسبته (تبلغ العاملي والتفكري
«مقدرة أنه عىل االبتكار يُصنِّفون منهم ٪٨١ أن إىل لْت وتوصَّ املبدعني»، «القادة تميِّز
للتوصل االعتيادية والنماذج املناهج كل عن االبتعاد يستطيعون القادة فأولئك أساسية».

العامة.3 عن تميِّزهم جديدة حلول إىل
بل فحسب، الحالية املشكالت مع بكفاءة التعامل من اإلبداعي التفكري يمكِّننا ال
يُقوَّض ذلك ومع ُمثَْىل. حلول إىل والتوصل املحتملة املشكالت ع توقُّ من أيًضا يمكِّننا
— تماًما منطقية ألسباب — تأسست التي العمل بيئات يف يوم كلَّ قصد دون اإلبداع
والطاقة األعمال تنسيق مثل حد أقىص إىل العمل رضورات مستويات تحسني بغرض
سعيهم يف لكن العمل، رضورات تجاهل املديرين من يُتوقع فال والسيطرة. اإلنتاجية
قصد.4 دون منهجية بصورة اإلبداع تَْسَحُق نُُظًما مون يصمِّ قد الرضورات هذه لتلبية
قائًال: الوضَع بهم التقينا الذين بني من مالية ملؤسسة التنفيذيني الرؤساء أحد ورشح
يختاروا أن سألتهم إذا أما رائعون، فإنهم الجبل ذلك تسلُّق فريقي أعضاء من طلبُت «إذا

تحديًقا.» بي يحدقون فسوف ليتسلقوه الجبل
تستمر «ملاذا موضوع حول مقابلة معه أُجريت الذي ويست جيفري للدكتور ووفًقا
االبتكار إن الحياة؟»5 وترية وتزداد دائًما، الناس ويموت الرشكات وتنهار النمو يف املدن
عالم بصفته ويست ويعتقد معنًى. من الكلمة تحمله ما بكل حضارتنا، لبقاء رضوريٌّ
ال دورات عىل للحصول تسعى كنت إذا أَنَّك يف سانتا ملعهد السابق والرئيس فيزياء
هذه لدعم االبتكار تمتلك أن يجب الحايل)، الرأسمايل نظامنا يف (كما النمو من نهائية
نواكب حتى وأرسع أرسع وقت يف االبتكار إىل بحاجة أننا هي املشكلة لكن الدورات.
السكان. تعداد زيادة مع أيًضا رسعة تزداد الحياة وترية أن ويست اكتشف النمو. وترية
يف يجري مما أرسع نظامية بوترية يَسريُ اليوم نيويورك يف يجري ما كل «إن فيقول:
األقدام سري رسعة عىل ينطبق حتى وذلك يف، سانتا يف يجري ومما فرانسيسكو سان
أرسع بوترية بابتكارات تأتي أن عليك لذا فأكرب. أكرب برسعة يمر هناك فالوقت هناك،
الخطي التوسع يحفزه الذي األُيسِّ النمو من ذلك كل وينتج االنهيار. تتجنَّب حتى فأرسع
النمو بمنحنى يسمى ما تتبع كافة واملؤسسات الحضارات أن ويست ويوضح الفائق.»
لجميع وبالنسبة معينة. زمنية فرتة بعد اتجاهها ضبط تعيد أو تتوقف حيث السيني
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دوالر تريليون نصف حوايل — النقطة نفس عند يتوقف ما عادًة النمو فإن املؤسسات،
أن إىل السيني املنحنى يشري اللحظة، هذه وحتى أجيال. ثالثة أو عاًما أربعني بعد أو —
بثبات. التناقص يف آخذة املبيعات إىل األرباح نسبة لكن بثبات، الزيادة يف آخذة املبيعات
تقلبات أن إال الصفر، إىل املطاف نهاية يف تصل النسبة هذه أن املنحنى يوضح ونظريٍّا

النقطة. هذه إىل الوصول قبل املؤسسات حياة تُنهي السوق
النفقات تقليل يف فتبدأ النقطة، هذه عند مرة ألول النذير هذا املؤسسات ترى عادًة
تشتدُّ الذي الوقت يف والتطوير، األبحاث ميزانيات تقليص خالل من مثًال االبتكار، عىل
عادة التي البصرية قلة هو املطاف نهاية يف املؤسسات يقتل وما إليه. الحاجة فيه
الرضوريات وتخنق حياتها. دورة من الحرجة املرحلة تلك يف املؤسسات بها تتسم ما
من بدًال واإلدارة البريوقراطية سيطرة تحت تقع بأن لنفسها تسمح عندما الرشكات

لويست. وفًقا منه َمَفرَّ ال أمر وهو واالبتكار، اإلبداع
التفكريُ أهميًة واألكثُر واملؤسسات. األفراد لبقاء األهمية شديد اإلبداع فإن ثم، ومن
وتخيل الحلم من — البَرش نحن — يمكِّننا ألنه العالم؛ إنقاذ عىل يعاوننا الذي اإلبداعي
يف للمستقبل رؤيته كينج لوثر مارتن حدَّد عندما الرؤيا. هذه تنفيذ ومن أفضل مستقبل
خلق عىل ومقدرتها اإلبداعي التفكري موهبة د جسَّ فإنه «… حلٌم «لديَّ الشهرية خطبته
رشارة وهي اإلبداعية، الرشارة هذه ودوَّن حقيقية. لثورة التحفيز وعىل للتغيري الدافع
ووجودنا املعنى، ذات الحياة جذوة فإن جميًعا، داخلنا ما حد إىل تشتعل أن لها بدَّ ال
الجنس لتطور رضوريٌّ اإلبداعي فالتفكري غرضحقيقي. أو مضمون بال سيكون برمته
إىل النظر أعدنا وإذا املادي. البقاء مجرد من أسمى هو ملا الحياة واستمرار البرشي
حركة (مثل اآلن سائدة أصبحت التي العليا وامُلثل األفكار من العديد أن فسنجد املايض،
الذين املنعزلني الثوريني األفراد من قليل لعدد إبداعي بحلم بدأت البيئة) عىل الحفاظ
مستقبل عىل األثر كبريُ اليوم لهم أصبح لكن متطرفون، أنهم عىل إليهم يُنظر كان

بأكمله. الكوكب

وشيك؟ اإلبداعي املوت هل (2)

الجوهرية اإلحصاءات

شملت عينة ففي املذهلة. النتائج بعض إىل اإلبداع تراجع عىل أجريت التي األبحاث أدت
أنهم عىل منهم ٪٩٨ ُصنف سنوات، وخمس ثالث بني أعمارهم ترتاوح طفٍل ١٥٠٠
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وعرش ثماني بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال أما التباعدي؛ التفكري يف «عباقرة»
ثالث بني العمر إىل الوصول وعند فقط؛ ٪٣٢ إىل معهم انخفضت النسبة فإن سنوات،
يصبح آخر، بمعنى .٪١٠ إىل أخرى مرة النسبة انخفضت سنة، عرشة وخمس عرشة
أجريت للتحكم خاضعة تجربة يف ذلك، إىل باإلضافة نموِّهم. مع إبداًعا أقل األطفال
«عباقرة» بال منهم يصنف لم فأكثر)، عاًما ٢٥ أعمارهم (تبلغ بالغ شخص ٢٠٠٠ عىل
خمسني من أكثر منذ — تورانس بول إي األمريكي النفس عالم بدأ فعندما 6.٪٢ سوى
لم املعايري، لهذه وفًقا األفراد وتقييم اإلبداعي للتفكري الرئيسية العوامل تحديد — عاًما
تورانس ل وتوصَّ املطاف. نهاية يف التقييمات هذه ستكشفه ا عمَّ فكرة أدنى لديه تكن
التي الصفات أن إىل — الزمن مر عىل األفراد تابعا اللذان — ميلر جارنيت وزميله
وأصبحت اإلبداعي. املْهني للنجاح أساسية مؤرشات كانت الصغار األطفال يف حدداها
كمؤرشموثوق الوقت ذلك منذ واستُخدمت مجالهما يف الذهبي املعيار هي التقييمات هذه
طوال وزمالؤه تورانس جمعها التي البيانات استعراض وخالل البالغني. إلنجازات به
بقوة باإلبداع ترتبط الحياة مدى عىل اإلبداعية اإلنجازات أن ُوجد تحليلها، وإعادة الحياة

الطفولة.7 مرحلة يف الذكاء بنسبة عالقتها قوة أضعاف ثالثة تبلغ
التي البيانات تحليل من إليها التوصل تمَّ أخرى صادمة جديدة نتيجة وهناك
بحوايلْ جيل كل ذكاء مستويات ازدياد رغم أنه وهي الزمن؛ مر عىل تورانس جمعها
حقيقًة اإلبداع درجات فإن فلني)، بتأثري يسمى (ما املعززة البيئات بسبب نقاط عرش
من درجة ألف ٣٠٠ عن يزيد ما تحليل وبعد الوقت. مرور مع االنخفاض يف تأخذ
مع اإلبداع درجات ارتفاع رغم أنه ُوجد والبالغني، باألطفال الخاصة تورانس درجات
ذلك منذ هبطت اإلبداع درجات فإن ،١٩٩٠ العام حتى الذكاء معدل مستويات ارتفاع

ملحوظ.8 بشكل الوقت
«تحدي يسمى تمرين يف يوجد العمر يف التقدم مع اإلبداع تراجع عىل آخر ومثال
يمكنهم دعامة دون هيكل أطول بناء املشاركني من يُطلب النشاط، هذا يف املارشميلو».
األطفال يتفوق فقط، االسباجيتي املكرونة وعيدان املارشميلو حلوى باستخدام بناؤه
نصف سوى بذاته القائم الهيكل بناء عىل يقدر لم األمر، واقع ويف بثبات. البالغني عىل
أما االبتكار. مقاييس لجميع وفًقا وأجمل أطول هياكل األطفال يبني بينما البالغني،

املستوى.9 دون حرفيٍّا فهم البالغون
تُشري الحظ ولسوء التدخل، من نوًعا هناك أن الواضح من ذلك؟ يحدث ملاذا إذن
وهو غريه؛ من أكثر ويرعاه اإلبداع عىل ع يشجِّ أن عليه الذي ذاته الهيكل إىل األدلة كل
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واالكتشاف االخرتاع نحو كالن حماس أن — املثال سبيل عىل — رأينا فقد التعليم. نظام
وقعت قد زوي الكربى أخته أن بدا نفسه، الوقت ويف ملهًما. كان باملدرسة يلتحق أن قبل
الذي الهيكل داخل وفعليٍّا بالكامل منحرصة كانت فزوي النظام. لهذا ضحية بالفعل
التباعدي. التفكري وتعطيل بعينها مجاالت يف األطفال رؤية تحديد نحو يوجه كأنما بدا
بدًال فعليٍّا اإلبداعي التفكري يقتل التعليم نظام كان إذا عما نتساءل بدأنا لقد وحقيقًة،

إلهامه. من
يحدث ما نفهم أن لنحاول املدرسة سياق يف األطفال مع مقابالت إجراء فقررنا
وال بايل يف الدولية أوالدنا مدرسة إىل فذهبنا التعليم.10 نظام يف ينخرطون حينما لألوالد
الصارخة الردود من انبهرنا لكننا للفيديو، وكامريا األسئلة من سلسلة سوى معنا سالح
بمالعب مررنا املدرسة، يف سرينا مع الصغرية. العينات مجموعات من عليها حصلنا التي
تزيِّنُها التي الصغار فصول إىل انتقلنا وبعدها رائعة، ألعاب وأدوات مبهجة حدائق بها
مع مقابالت أجرينا وعندما بأنفسهم. األطفال صنعها التي اإلبداعية املنتجات أنواع كلُّ
مبدعون بأنهم جميعهم شعر أجل، بالغ. حماس هناك كان الصغار، األطفال هؤالء
بخري يزال ال اإلبداع بأن بالغني وأمل براحة شعرنا ونحن بذلك! فخورين كانوا وطبًعا
الرياضيات جداول فحلَّت أخرى. قصة فكانت الكبار، فصول أما املدرسة. يف وحيٍّا
مهذَِّبني صفوف يف األطفال وجلس الحائط، عىل الفنية األعمال محلَّ العلوم ورسومات
البيئة» يف التحفيز من للمزيد داعي «ال أنه بهم التقينا الذين املدرِّسون ورأى وخانعني.
إجابات وكانت للجامعة». «إعدادهم ثم الثانوية» للمدرسة الطالب «إعداد يتم حيث
والديها لرؤية زوي وذُعرت ملحوظ. بشكل سلبية طرحناها التي األسئلة عىل الطالب
أيَّ الودود الثرثارة ابنتنا تُبِْد ولم اإلبداع. حول محرجة أسئلة ويطرحان الفصل يدخالن
سألناها عندما بعيًدا والنظر كتفيها بهزِّ اكتفت زمالئها، مثل ومثلها باملوضوع. اهتمام
كبرية. برسعة للتعلم حبها مقدار تدنَّى الحني ذلك ومنذ مبدعة. بأنها تشعر كانت إذا

باملجمل وأنهم إبداًعا، أقلُّ بأنهم يشعرون قد األطفال أن سابًقا افرتضنا قد كنا
وأكدت النظام، يف يهم ترقِّ أثناء املدرسة سياق يف أضعف إبداع مستويات يُظِهرون
إبداعيون مفكرون بطبيعتهم األطفال أن فرضية وحسب مخاوفنا. األوىل انطباعاتنا
أن املمكن من كان إن نرى أن أردنا الكتاب)، هذا يف الفرضية هذه أسباب (سنناقش
بعدما وانبهرنا اإلبداع، حول األكاديمية األبحاث األكاديمية غري الربيئة العقول تدعم
األبحاث. نتائج مع توافقت عليها حصلنا التي املرتجلة اإلجابات من الكثري أن اكتشفنا
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اإلبداعي التفكري أن كيف مثل: مذهلة؛ ِفراسًة الخامسة عمر يف األطفال لنا أظهر فقد
(شاهد ببعضها» األمور كل ويوصل مختلفة أفكار إىل «ويتوصل مختلفة أنماط عن يبحث
.((www.whokilledcreativity.com) اإللكرتوني املوقع عىل Hands up بعنوان الفيديو

منه. نتعلم إننا بل اإلبداع؛ بسبب نكرب بل مبدعني، لنصبح نكرب ال نحن
روبنسون كني السري

مبدع؟ أنت هل (3)

الدولية الدراسية الحلقات يف املشاركني من اآلالف آراء استطلعنا املدرسية، زيارتنا بعد
أكثر كانوا بأنهم يظنُّون كانوا إذا عما سؤالهم وعند معها. عملنا التي الرشكات من
منهم الكثري واعرتف باإليجاب. منهم ٪٨٠ من أكثر ردَّ كربهم، عن صغرهم يف إبداًعا
مفاجئًا ليس األمر وهذا الحالية، عملهم بيئات يف باإلبداع التحيلِّ يف مشقة يجدون بأنهم
وأفاد النهائية. املحصلة وعىل عملية أهداف تحقيق عىل الرشكات تركيز إىل تنظر عندما
كالٍّ أن فيبدو باملؤسسة. عملهم بدء عند إبداًعا أكثر كانوا أنهم استطالعنا يف غالبيتهم

ما. بطريقة اإلبداع َكبْت عىل عملت العمل وأنظمة التعليم أنظمة من
الذكية الرشكات ستبدأ املشكلة؟ هذه لحلِّ إذن املؤسسات به تقوم أن يمكن الذي ما
فحسب. التدريب مهارات تجاه وليس التفاعيل التعليم تجاه املسئولية بعض ل بتحمُّ
مجموعة تنمية حول يدور فالتدريب التعليم. دائًما يساوي ال التدريب أن أوًال وستُدرك
املعلومات هذه من العاملون يستفيد أن أمل عىل والحقائق املعارف ونقل محددة مهارات
املستمريِن؛ والبحث للتعلم الالزمة املهارات تنمية حول فيدور التعليم، أما الرضورة. عند
أوجه نتدارك أن علينا وربما بإبداع. التفكري كيفية بتعلم يُعنى املطاف نهاية يف إنه أي
املعلِّم يسميها كما املعرفة» «بنك عىل تعتمد التي الحالية األنظمة من كثري يف القصور
مؤسساتنا يف فعلية تعليمية عمليات إلدخال طريقة يف نفكر وأن فريري، باولو واملنظِّر

منها. بدًال
التعلم يف يرغبون الرشكات تدريب برامج يف املشاركني أن نفرتض أن الخطأ من
املتهكِّمني من للتعلم مقاومًة أشد هو من هناك فليس املدرب، يقوله ما إىل واالستماع
ثَمَّ ومن املزيد، يف الرغبة منهم ينزع ما غالبًا التعليم نظام مع تجاربهم فسوء البالغني.
جديدة بأفكار اإلتيان يف صعوبة يواجهون وهم التغيري. ملواكبة مستعدين غري يكونون
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الجريمة مرسح يف التحقيق

للخالف فسيكون إدارية، مناصب يف بهؤالء املطاف ينتهي وعندما بإبداع، التفكري ويف
وقد املدى، بعيدة آثار لآلخرين ونظرتهم األمور سري لطريقة رؤيتهم بسبب ينشأ الذي

تدريجيٍّا. الرشكة نمو توقف إىل يؤدي

من بدًال باملعرفة وتغذيته الحر الطفويل التخيُّل عىل الحفاظ هو اإلبداع مفتاح
محله. املعرفة إحالل

هادون بروس

عليك البسيط)، التدريب (وليس املوجهة التعليمية العمليات خالل اإلبداع بناء وإلعادة
سلبي تأثري أي لديهم ليس أنهم من لتتأكد معهم وتتعامل الَقتََلة عىل تتعرَّف أن أوًال

اآلن. به القيام نعتزم ما هو وهذا البيئة. عىل
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الثاني الفصل

املستخَدمة؟ األسلحة وما اإلبداع قتل َمن

الفتَّاكون السبعة اإلبداع قتلة القاتل: نمطشخصية تحديد

هي تلك كانت عادية»؛ غري «قسوة إظهار عىل قادر لكنه مخيف» نحو عىل «طبيعي
عرش التاسع القرن ثمانينيات يف بوند توماس الرشعي الطبيب استخدمها التي الكلمات
مشتبًَها السفاح» «جاك كان التاريخ. يف بشاعة السفاحني ألكثر املرجح النمط لوصف
أجسادهن وُشوهت حلوقهن ُقطعت لندن، من مومسات لخمس مروِّعة قتل جرائم يف به
بعد حتفه َلِقَي فربما ؛ قطُّ الحقيقية القاتل هوية تُكتشف لم جزئيٍّا. أحشائهن نزع قبل
بالسجن عليه ُحكم قد يكون ربما أو بها انخرط التي القتل موجة من قصرية فرتة

أخرى. جريمة بسبب
نمط حلَّل فعندما األرجح. عىل للغاية دقيًقا بوند قدمه التي املبدئي النمط كان
والسلوك املظهر يف متواضًعا «إنسانًا يكون أن يحتمل القاتل أن إىل ل توصَّ القتل عمليات
ويعيش العمر متوسط … تخيله يمكن ال الذي العنف مواجهة يف والهدوء بالجرأة ويتميز
يرتكب كان (إذ جرائمه عن تنتج التي الدماء ليخفي طويًال معطًفا ويرتدي بمفرده
تقنيات استخدمت التي الرشطة لدى ر يتوفَّ لم ذلك، مع العامة)». األماكن يف جرائمه
أغلقت ثم القاتل، عىل للعثور املعلومات من يكفي ما الوقت ذلك يف للتحقيق ا جدٍّ بدائية
فقد بوند، بتوصيف يقتنعوا لم الرشطة رجال إن وحيث سنوات. أربع بعد القضية
يُبِْد أو عقليٍّا مرًضا يُعاِن لم ربما عنه يبحثون الذي الشخص أن يدركوا أن عن عجزوا
وثائقي فيلم وأظهر الخطأ. النمط عن يبحثون كانوا أنهم الظن يغلب لذلك اضطرابًا؛
أن يمكنها التنميط أساليب أن كيف حديثة أساليب باستخدام القضية دراسة أعاد حديث
األنماط محددي أن الفيلم كشف كما القتل. جرائم تحقيقات من األنواع هذه يف تساهم
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املظهر وطبيعي عاقًال إنسانًا كان السفاح جاك أن إىل انتهوا الحديث العرص يف النفسيني
الحقيقة.1 وجه عىل

عىل «طبيعيني اإلبداع يستهدفون الذين الصامتون السفاحون يكون أن أيًضا يمكن
أحدث واستخدام األدلة جمع وقت ولعل بسهولة. رصدهم يصعب ما وعادًة مخيف» نحو
أسلحتهم من ونجرِّدهم ونَعزلهم الجناة عىل القبض نُلقي حتى حان قد التنميط أدوات
جريمة يف التحقيق يف أوىل ُخطوًة الجنائي» «التنميط استخدام ويعد مآويهم. ونكشف
بلمحة املحققني العملية هذه وتمدُّ بهم. املشتَبَه املحتملني القتلة عىل للتعرف اإلبداع قتل
ثم ومن الجرائم، تلك يف تورطها يحتمل التي للشخصيات النفسية األنماط عن عامة
ارتكاب وطريقة الجناية طبيعة تحليل يف التنميط يساعد أن يمكن كذلك دوافعهم. عن

الجريمة.
وقطاع التعليم نظام من كل يف العمل من عاًما وعرشين خمسة عن تزيد خربة بعد
الوضوح. بالغة أنماط بضعة عن النقاب اإلبداع قتلة حول تحقيقاتنا كشفت األعمال،
للنظر الفرصة ونمنحك دها، تجسِّ التي والشخصيات السمات، هذه عىل اآلن وسنعرفك
يختبئون أم عامة املجتمع داخل مرصودين غري ون يندسُّ القتلة أولئك كان إذا فيما
يمكن الحاليون بهم واملشتَبَه العملية. خربتك مجال يف أو عملك محل يف ملحوظني غري
من طائفة تضم فهي العامة. األنماط من األنواع هذه باستخدام بسهولة عليهم التعرف
يف واألنظمة األفراد داخل تعيش مدمرة صفات جميعها د تجسِّ التي املريضة الشخصيات
املشتَبَه هؤالء كان إن فيما تفكر أن الشائق من يكون وقد مستوياته. جميع عىل املجتمع

َكني. السَّ حيِّك يف يتسكَّعون ممن بهم
يصعب قد لكن املجاور. املنزل يف حتى مكان؛ كل يف املجرمون يوجد أن يمكن
الناس مع االندماج يف بارًعا يكون أن يمكن الذي اجتماعيٍّا املعتلِّ اإلنسان عىل التعرف
سلسلة عىل ما مكان يف يقبعون بقيتنا، مثل اجتماعيٍّا، واملعتلُّون ملحوظ. غري نحو عىل
عىل اطلعت إذا بالصدمة تشعر وقد نفسيٍّا. املريض إىل اجتماعيٍّا املقبول من تمتدُّ
األعراض هذه من كثريًا أن ورأيت الشخصيات اضطرابات من أليٍّ املصاحبة األعراض
العالم2 أنحاء جميع يف البرش من ٪٣٠ من أكثر أن ُوجد قد أنه والحقيقة عليك. ينطبق
هذه أن رغم لكن حياتهم.3 من ما مرحلة يف املعايري هذه من نسبة يستوفون أنهم أكدوا
فهم عىل السياق هذا يف وتساعدنا والعالج، التشخيص يف تساعدنا أن يمكن التصنيفات
هو الكتاب هذا من الغرض وليس العموم. يف حاسمة أو داللية ليست فإنها األشياء،
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املناهج تُديم التي والنظم املبادئ تحديد بل محاكمة، دون شنقهم أو األشخاص وصم
اليومية حياتك يف — فقط — سيادتها مدى وقياس اإلبداعي التفكري إىل للوصول السلبية

مؤسستك. يف أو
السكان. من ٪٤ قرابة يشكِّلون اجتماعيٍّا، باملعتلِّني أيًضا ويعرفون والسيكوباتيون،
الذين نسبة من أعىل فعليٍّا تكون سياقها، يف ُوضعت إذا لكن ضئيلة، النسبة هذه تبدو قد
اإلصابة بمعدالت أو (٪٣٫٤٣ (حوايل الشهرية الشهية فقدان اضطرابات من يعانون
اجتماعيٍّا املعتلِّني وسلوكيات أساسية. صحية كقضية استُهدف الذي األمعاء برسطان
للمعتلني عادًة اإلعالم تصوير ورغم اآلخرين. عىل بكثري أكرب أثر لها يكون أن يمكن
متوارين العنيفني غري اجتماعيٍّا املعتلِّني من العديد يظل عنيفون، أنهم عىل اجتماعيٍّا
تسميتهم من وبدًال فتَّاًكا. يكون أن املجتمع عىل ألثرهم ويمكن األنظار، عن بعيًدا
«خصلة تنقصهم اجتماعيون» «قناصون بأنهم يوصفون اإلنسانية، مكتملو أفراد بأنهم
يكونون وقد حاذقة»، اجتماعية برمجة ذات … فعالة «كآالت العمل إىل ويميلون الروح»

وأفعالهم.4 أقوالهم بني توافق عدم عادًة هناك لكن فكريٍّا، بارعني
اللوزة (وهو التعاطف معالجة عن املسئول املخ جزءُ يصاب السيكوباتيني، حالة يف
الشخصية يف اضطراب من يعانون — التعريف حسب — فهم بالقصور. املخية)
اإلحساس أو التعاطف إىل افتقار جانب إىل للمجتمع ومعادية عدوانية بسلوكيات يتَِّسم
اإلبداعي التفكري إىل يحتاج اإلنسان إن حيث أيًضا اإلبداع تأثر إىل ذلك ويشري بالندم.5
يحقق ما وغالبًا به. يشعرون بما ويشعر يرونه، ما لريى اآلخرين محل نفسه ليضع
بالندم اإلحساس إىل افتقارهم ألن الدقة وجه عىل وذلك كبرية، نجاحات السيكوباتيون

رحمة». «بال طريقهم يف يقف من يسحقوا أن عىل قدرتهم يعني الذنب أو
انتشاًرا. أكثر السيكوباتيون كان السلطة، ُسلَّم يف علوَت كلما أنك القلق، يثري وما
أو شخصية سمة عرشين يضم للسيكوباتية، املعدلة هري قائمة يسمى اختبار، فثمة
الذات، بتقدير املتضخم الشعور السمات هذه من السيكوباتيني.6 يف تتأصل سلوكية
اإلجرامية. والرباعة املبكرة، السلوكية واملشكالت الذنب، أو بالندم الشعور إىل واالفتقار
السلوك اضطرابات بني ربطت وهل مؤسستك؟ يف الخصال هذه من أيٍّا شهدت فهل
عىل اآلخرين قدرة يف يؤثر الذي للمجتمع املعادي الطبيعي غري فالسلوك اإلبداع؟ وقتلة

اإلبداع. قتل إىل املطاف نهاية يف يؤدي اإلبداع
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األكثر السيكوباتيني القتلة من بعًضا ونقدِّم القتل، لعملية األربع املراحل اآلن سنوجز
واملؤسسات. األفراد يف عليهم تعرَّْفنا ممن مخيف» نحو عىل «الطبيعيني بصفة اتصاًفا

عىل: حددناها التي اإلبداع تدمري مراحل فتشتمل

القمع. األوىل: املرحلة •
التقييد. الثانية: املرحلة •
التدهور. الثالثة: املرحلة •
التدمري. الرابعة: املرحلة •

بها، مشتبه وأسلحة محتملون إبداع قتلة سبعة هناك ،1-2 الجدول يف موضح هو كما
االنتكاسية. العملية هذه يف أسهمت أنها اكتشفنا

اإلبداعي. التفكري موت – اإلبداعي التفكري حياة دورة نموذج :1-2 جدول

االنتكاس مراحل اإلبداعي: التفكري موت  

بهم املشتَبَه القتل سالح القتل عملية  

القمع األوىل املرحلة
املنفتح التفكري لتقييد والخوف التحكم استخدام  

التنمر، البريوقراطية،
القمع القيادة،

الساحق اإلرغام التحكم) (طاقم التحكم  

الخوف الفشل، من الخوف
من الخوف املجازفة، من

املجهول

املطبق اإلرهاب الخوف) (عائلة الخوف  

التقييد الثانية املرحلة
األفكار لتقييد والعزل الضغط استخدام  

املهام، د تعدُّ املفرط، اإلجهاد
الواقعية غري التوقعات

الخانق اإلجهاد الضغط) (جماعة الضغط  
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االنتكاس مراحل اإلبداعي: التفكري موت  

بهم املشتَبَه القتل سالح القتل عملية  

املتحيزة، املعلومات مصادر
التنوع إىل االفتقار التجانس،

االنحياز
الصارم

العزل) (زمرة العزل  

التدهور الثالثة املرحلة
الالمباالة بسبب النمو تثبيط  

االفتقار التحفيز، إىل االفتقار
إىل االفتقار املبادرة، إىل

الدافع

الفتاك الخمول الالمباالة) (عشرية الالمباالة  

التدمري الرابعة املرحلة
املدمران والتشاؤم األفق ِضيق  

التحيز، املقيَّدة، الحنكة
الجماعي التفكري

العنيد التعصب ضيق (عصابة األفق ضيق
األفق)

 

إىل االفتقار اليأس، السلبية،
الثقة

الخبيثة السلبية التشاؤم) (فوج التشاؤم  

يف عنها كشفنا التي األنماط مجموعات عىل سنركز بهم، املشتَبَه دائرة ولتقليص
ألف ٢٠ من أكثر شملت اإلبداع حول عمل ورش أجرينا أن فبعد وتجاربنا. أبحاثنا
رياض أطفال إىل الرشكات ومديري التنفيذيني املديرين بنَْيَ — العالم حول شخص
إىل التوصل من تمكنَّا — واملحرومني الفقراء إىل واملتعلمني األغنياء وبني األطفال،
بفائدة يُِقرُّون الناس غالبية املثال، سبيل فعىل اكتشافاتنا. من معينة عامة استنتاجات
طريقة عن فكرة أدنى لديهم ليست املبدأ؛ حيث من له دعمهم مع لكن اإلبداعي، التفكري
ما غالبًا اإلبداع، إحياء حول جلساتنا بداية يف الشخصية. حياتهم يف اإلبداع احتضار
فضًال ملؤسستي» أو يل بالنسبة نفًعا يجدي «لن إنه القائلة االحتجاجات من وابًال نواجه
حول املصنفة الكتب أو الناس، من قلة أن وجدنا لكننا ذلك. أسباب من سلسلة عن
تلك عىل األمر يكون أن سبب التفصيل من قدر أي يف لتفحص توقفت قد املوضوع،

ا. حقٍّ اإلبداع بها مات التي والطريقة الشاكلة،
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… منك القتلة أولئك هجمات قرب مدى اكتشاف بمجرد تُصدم وقد

املنفتح التفكري لتقييد والخوف التحكم استخدام – القمع األوىل: املرحلة (1)

الذين التحكم» «طاقم للقتلة: أساسيني نمطني القتل عملية من األوىل املرحلة تتضمن
يف هادئون قتلة وهم الخوف»؛ و«عائلة الفردية، واإلرادة املستقل الفكر يسحقون

الفرد. وقهر الثقة تقويض استطاعتهم

التحكم طاقم األول: القتل نمط (1-1)

باسم أيًضا طاقمه ويُعرف «التحكم»، نمط يحرك ما هي للسلطة الحاجة تكون ما عادًة
عىل الهيمنة إىل يَميلون النمط بهذا يتَِّسمون الذين واألنظمة فاألفراد رين. املتنمِّ القامعني
من بدًال نحوها ويوجهونهم معينة نتائج اآلخرين عىل يُْملُون فهم وقمعهم. اآلخرين
التحكم نمط ضحايا ويشعر عليهما. والتشجيع الشخصيني والنمو االستكشاف تمكني
القتل إىل يميل املتحكم فالقاتل منه. فكاك ال مأزق يف عالقون أو ُمَقيَّدون بأنهم غالبًا
الضحايا. إرادة تُسحق ما وعادة واستقاللية، بحريٍة التفكري عىل القدرة قمع خالل من
معادية تكون أن إىل تَميل الشخصية يف اضطرابات من القتلة هؤالء يعاني أن ويمكن

الساحق. اإلرغام فهو املفضل سالحهم أما ساديَّة. حتى أو للمجتمع

ل التطفُّ وأنظمة الوسطى القرون أغالل املؤسيس: التعذيب

الَفَلقة؛ تسمى عقاب أداة إىل أحيانًا يُقيدون املدانون السجناء كان الوسطى، العصور يف
ويداه السجني عنق فيها ويُدخل مكانها يف توصد الت بمفصَّ متصلة خشبية ألواح وهي
ذلك كان فقد العقاب، من أساسيٍّا جزءًا العلنيان والسخرية اإلخزاء كان وملَّا للتعذيب.
بالطني اليد قارصة الضحية قذف عىل املارة يُشجع حيث عام مكان يف يقع العقاب
لظروف فيتعرض أليام؛ العراء يف السجني يُرتك وقد بالغائط. حتى أو العفنة واألطعمة
انخفاض بسبب حتفهم متتالية أليام املقيدون هؤالء يلقى أن شاع ثم ومن قاسية، طقس
ذلك من الهدف وكان الجو. حرارة درجة ارتفاع من اإلنهاك أو أجسامهم حرارة درجة

واإلذالل. البدن إنهاك خالل من املرء روح سحق
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ال الحايل الوقت يف أنه إال املايض، من يشء هي تلك التعذيب أدوات أن تظن قد
األصابع ومكبالت األرجل وأصفاد لألغالل معروًفا مصنًعا وستون تسعة هناك يزال
إبطالها ال الحركة تقييد عىل األصفاد وتعمل وأوروبا.7 املتحدة الواليات يف معظمها ويقع
الدولية العفو منظمة وتوثِّق خارجي. تحكم يقيِّدها محدودة حرية للسجني فتتيح كليٍّا،
والتعذيب التقييد فيها يُستخدم التي الحالية اإلنسان حقوق انتهاكات من الهائل الَكمَّ

للتحكم.8 كوسائل واإلرهاب
من العديد هناك الجسدية، الحركة لتقييد مت ُصمِّ التي واألغالل الَفَلقة ومثل
والتطور النمو لتثبِّط — عمد غري عن أو عمد عن — ُصممت التي املؤسساتية األنظمة
ال الفكر، حرية تقيِّد أنظمة تنشأ وعندما اإلبداع. إرادة فتحطم والعاطفيني، العقليني
الصعيد أو املحيل الصعيد عىل يحدث أن لذلك ويمكن لالزدهار. فرصة اإلبداع يملك

وفرديٍّا. ومؤسسيٍّا اجتماعيٍّا القمعية، الديكتاتورية طريق عن العاملي
فغالبًا سفاحون. — ة فجَّ بلغة — هم التحكم نمط عليهم ينطبق الذين أولئك إنَّ
الخوف من نكون ما غالبًا أننا غري واضًحا، النمط هذا يف الشخصيات سلوك يكون ما
أين نعلم ونحن القتل». بجريمة «يفلتون إياهم تاركني مواجهتهم، من تمنعنا بدرجة
االعرتاف نخىش لكننا — حدب كل من بنا يحيطون إنهم — السفاحون هؤالء يتسكَّع
بسبب املتعسفني أزواجهن مع العيش املعنَّفات الزوجات تواصل كما وتماًما بوجودهم.
عىل بالسيطرة للتحكم الداعمة لألنظمة السماح عىل نُرصُّ فإننا بهم، العاطفي تعلقهن
فإنها امُلتحكمة، األنظمة تلك مع التساهل يتم دام وما لنا. مألوفة باتت ألنها حياتنا

اإلبداع. سحق يف ستستمر
عانت قد كانت املعلومات تكنولوجيا مجال يف إدارية مجموعة مع مرة ذات عملنا
اإلبداعي التفكري عمل ورش إحدى انتهاء وقرب املؤسسة. يف ترسخ الذي القاتل هذا مع
التوصل من تمكَّن قد فرًدا ثالثني من املكون الرئييس القيادة فريق كان نظَّمناها، التي
محددة عمل خطط إىل األفكار هذه من العديد ليتطور الشائقة؛ األفكار مئات إىل
إىل العودة عىل حرًصا يمآلِنهم والدافع الحماس كان الظهرية، انتصاف ومع وعملية.
يولدها التي املتجددة الطاقة وبتلك الرائعة الجديدة األفكار بتلك لني محمَّ أقسامهم
عىل بناءً نظمت قد الجلسة هذه كانت العام. املدير ظهر ذلك، بعد اإلبداعي. التفكري
التفكري فريقه أعضاء يتعلم أن عىل نظريٍّا حريًصا كان أنه ورغم العام، املدير هذا طلب
إخماده. إىل عمد دون اتََّجَه الورشة، لنتائج رؤيته وعقب العميل، الصعيد فعىل اإلبداعي،
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اه سمَّ ما ليستكمل مكتبه إىل عاد اليوم، بداية يف باملجموعة العام املدير ب رحَّ فبعدما
بها. يهتم وال العملية يف منخرط غري أنه إىل منه واضحة إشارة يف الحقيقي» «عمله
التي األداء لتحسني اإلبداعية األفكار إىل ليستمع املحارضة إىل العودة إىل ُدعي وعندما
سلوكه عىل وأبقى جدية بمالمح وساقيه ذراعيه عاقًدا جلس إليها، توصل قد فريقه كان
أنه بوضوح جسده لغة وأظهرت الجلسة، طوال بالسلبية يتسم كاد الذي املتجاوب غري

مناقشتها. يف لالستمرار استعداد عىل يكن لم أو الجديدة األفكار متقبًال يكن لم
الفوري، للتنفيذ قابلة تكن لم الجديدة األفكار من العديد أن أدرك العام املدير لعلَّ
غرض أغفل لكنه الوقت. من الكثري تنفيذها يستغرق وقد مكلًفا يكون قد بعضها وأن
بإمكانه كان األعمال. تنفيذ عملية لتحسني إبداعية سبل عن والبحث األفكار توليد عملية
هذه يستخدم أن يمكن وكان َوأِْدها، من بدًال األفكار من املزيد إنتاج عىل ع يشجِّ أن
يف العام املدير اجتهد الجلسة، يف ذلك بعد املزيد. الستكشاف انطالقة كنقطة األفكار
بدًال اختياره من محددة نتائج نحو املتابعة نقاش بتوجيه اإلبداعية األفكار ق تدفُّ منع
تغيري عدم هي الطويل املدى عىل النتيجة وكانت التعبري. حرية إىل املجال يفتح أن من
عدد استقال الذين — الراضني غري املوظفني من العديد هناك فكان النظام؛ يف يشء أي

أساسية. قضايا ملعالجة فرصة الرشكة خرست بينما — بحياته ومىض منهم
رؤساء به عمل محلُّ بأنه وصف الذي — براذرز ليمان لبنك السوداء القصة
وكما الحايل.9 الوقت يف الصيت ذائعة — الشديدة واملراقبة ر والتنمُّ اإلرغام إىل يعمدون
النهاية إن — بالبنك االسرتاتيجية للرشاكات الدويل الرئيس — جولدفارب ديفيد قال
أننا وقتها أحد بال عىل يخطر فلم لها، ا مستعدٍّ أحد يكن ولم ا، جدٍّ رسيًعا «جاءت
اإلرغام الرؤساء استخدم لننجزه.» العمل من الكثري لدينا أن نعرفه كنا ما فجلُّ سننهار،
غري أو رسمي بأسلوب سواء موظفيهم، يف يتحكَّمون كانوا ما ودائًما فتاًكا، سالًحا
لذلك ونتيجة النظام. يف التشكيك عىل أحد يجرؤ ال حتى الخوف ثقافة وأنشئوا رسمي،
للنتيجة البعض ع توقُّ مع إنه حتى القوة شديدة ر التنمُّ ثقافة كانت بالكامل. البنك انهار
الناس. سحقوا «لقد قائًال: شهري مرصيف علَّق وقد األمر. إثارة عىل أحد يجرؤ لم مسبًقا،
الرشكات إحدى يف موظًفا السنوات تلك كل يف واحدة ملرة أقاِبل لم إنني لنهبهم. قلعًة بنوا

ضمري.»10 أزمة من يعاني سرتيت وول يف الكبرية
التفكري تكبيل بهدف وإبقائها أنظمة وإنشاء والسلطة النفوذ استخدام خالل ومن
هناك ليس بأنه تقول حكمة هناك برباعة. اإلبداع التحكُُّم يقتل الجديدة، واألفكار الحر
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اللتان والسلطة فالقوة النفوذ. أصحاب يلقيها التي النكات من طرافة أكثر هو ما
هذا ويكون ، املستقلَّ الفكر تُْخِمد املتحكمة واألنظمة املتحكِّمون األشخاص يمارسهما
الفرد شعور من تنبُع قد «السيطرة» إىل الحاجة إن الطويل. املدى عىل التدمري شديد
فهم فإن إذن الشخصية، يف الخلل هذا لتعويض محاولة فتصبح وبالنقص، األمان بعدم

التدمريية. قوتها إزالة يف يُسِهم قد النمط هذا تشكل التي الدوافع
التحكم: طاقم يف الرئيسيَّني بهم املشتَبَه قائمة

القمعية. األنظمة •
(البريوقراطية). الخانقة األنظمة •

رون. املتنمِّ الرؤساء •

القمعية األنظمة األول: به املشتَبَه (أ)

الوعيد ذات املافيا

صقلية ولهجة املخيفة والهيئة الداكنة، املالبس حيث — التقليدية اإليطالية املافيا صورة
دون وباإلفالت طريقهم يف يقف شخص أي ضد العنف بارتكاب وسمعتهم الثقيلة،
هذه أصل تحديًدا معروًفا وليس اليوم. عليهم التعرف سهولة يف ساهمت — عقاب
الفرتة خالل عرش التاسع القرن منتصف يف صقلية يف ظهرت التي اإلجرامية املجموعة
.١٨٦٠ عام اإليطالية الدولة سيادة إىل صقلية وضم اإلقطاع، عهد نهاية بني االنتقالية
١٨١٢ عام منذ ولكنهم األرايض، معظم النبالء طبقة تََملََّكت اإلقطاعي، النظام ظل يف
مالك عدد ارتفع ١٨٦١ عام ويف األفراد، للمواطنني تأجريها أو أراضيهم بيع يف رشعوا
ملتابعة للرشطة موارد وبدون ألًفا.11 عرشين إىل مالك ألفْي من أضعاف، األرايضعرشة
ممن للقانون، مخالفون وحماة محكمون انخرط نشأت، التي للنزاعات الهائل العدد
جندت ثم األمر. يف عشائر، يف أو مسلحة» «جماعات يف املطاف نهاية يف أنفسهم نظموا
واعتمدت سابقني طرق وقطَّاع مجرمني — باملافيا بعد فيما عرفت التي — العشائر
،١٨٨٩ عام أوائل ويف السياسة. يف انخرطت ما ورسعان سيطرتها. لفرض العنف عىل
هي «املافيا كتب: عندما املافيا جوهر إىل بيرت جوزيبي الشعبية املوروثات باحث ل توصَّ
لكل الوحيد الحكم باعتباره الفرد لقوة فيه املباَلغ املفهوم وهو الذاتية، بقيمته املرء وعي

أفكار.» أو مصالح عىل رصاع وكل نزاع،
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السياسية السيطرة لنيل جهده املؤسسات يف التحكم طاقم يبذل املافيا، مثل ومثله
من اإلبداع يسحق التحكم من النوع وهذا الخاص. برنامجه ذ ينفِّ حتى عليها والحفاظ

الخوف. جذور يَغِرس الذي اإلكراه خالل
أو بقاءه، يَضمن حتى القمة من ينبع أن إىل األحيان معظم يف االبتكار يحتاج
مبتكرين. قادة إىل املبتكرة الرشكات وتحتاج القمة. من الدعم بعض األقل عىل يستلزم
القيادة أساليب باستخدام فرقهم عىل والقرسية السلبية السيطرة القادة فرض فأينما
اإلمكانات دراسة دون شكوكهم يُبُدون الذين فالقادة اإلبداعية. الثقة عانت االستبدادية،
أو املوظفني من النابعة اإلبداعية بالجهود يقرون ال والذين الوليدة، لألفكار اإلبداعية
يف ُعِقَد مؤتمر وخالل حقيقًة. َجذَْوته يُطِفئون بل فقط اإلبداع يثبطون ال بها، يقبلون
الهجمة من األكاديمي» اإلبداع عن «للدفاع وطنية حملة إىل نُوِدَي 12،٢٠٠٧ عام كارديف
عىل املشاركني فيه املحارضون وحث رين. املتنمِّ واملديرين املستحكم للروتني امللحوظة
متطلبات وأمام املفرطة بالحماسة املفعمني املديرين أمام بالعجز شعورهم «مقاومة
املوظفني إعداد رضورة ورأوا األبحاث. تقييم وأعمال األداء ومؤرشات املراجعة، عملية
ذلك كل من وأهم إبداعية. مجازفات واتخاذ العمل بيئة يف الحواجز» «إزالة أجل من
أو السلبية األفكار مع التسامح يجب كما مأًوى»، لها «تجد حتى اإلبداعية األفكار رعاية

املقابل.» يف األخطاء

البريوقراطية الثاني: به املشتَبَه (ب)

املهذبة املافيا قريبة

النظام كنف يف ترعرعت التي للمافيا املهذبة القريبة أنها عىل البريوقراطية وصف يمكن
من متحكم عالم إطار يف تعمل لكنها اآلخرين، إيذاء تتعمد ال إنها سواه. تعرف وال
الصارم «االلتزام من تعاني القهري مرىضالوسواس مثل ومثلها خانقة. وعمليات أنظمة
بالتفاصيل املفرط االنشغال ذلك يف بما فيه» املبالغ والتنظيم األخالقية واألعراف بالقواعد
الزمنية والجداول القوائم وإعداد هوادة، بال اللوائح اتباع إىل تميل كما الدقيقة. والحقائق
حساب عىل الشخصية العالقات عىل سيطرتها قدر تعي ال فالبريوقراطية توقف. بال
الكبرية املؤسسات يف مكان كل يف بوضوح تظهر وهي والكفاءة. الذهن وتفتُّح املرونة

والقوية.
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بوجوده. يعلم الجميع لكنَّ أحد يحبه ال الذي العمل يف الرجل ذلك مثل البريوقراطية
املرء ينظر وعندما ومتصلِّبة. مملَّة ا حقٍّ هي إنما رشيرة، أو عدوانية أنها يعني ال وهذا
ذي يشء أي تنتج لم لكنها يشء كل يف أنفها ت دسَّ أنها يرى األمر، نهاية يف عملها إىل
الوقت أن املرء يدرك فال أحيانًا، صمت يف اإلبداع البريوقراطية وتقتل اإلطالق. عىل قيمة
وضوًحا؛ أكثر تكون وأحيانًا االستمارات. ملء يف ضاع قد فيه ليبتكر خصصه الذي
قيادة دون عمل بيوم باالستمتاع لك تسمح لن املهنية والسالمة الصحة قواعد إن حيث

أحد. إصابة يف تتسبب ال كي املكتب يف دراجتك بإيقاف لك تسمح لن ألنها السيارة
تستوعب ال الصلبة الهياكل أن الرشعي الطب تقرير يف جيسون الدكتور وكشف
تجد فال أبعادها)، تعدد أو األمور تنوع تعني ببساطة (وهي الزوايا تعدد أو االبتكار
أما األساس. من يقرتحها من تجد ال ولهذا إليه تتجه محدًدا مكانًا االبتكارية املقرتحات
والتعاون. لاللتقاء فرًصا وتوفر األبعاد بتعدد فتسمح اآلخر، الجانب عىل السلسة الهياكل
عىل نعثر أن املهم من لذلك النظام؛ عدم إىل املفرطة الحرية تؤدي قد الوقت، نفس ويف

والقوة. املرونة بني واملثايل الدقيق االتزان مركز
األنظمة تضمن وبينما بطيئة». بخًطى يسري «مكتب أنها عىل البريوقراطية ُعرِّفت
بالرضورة. اإلبداع عىل تشجع أنها يَعني ال ذلك فإن االستقرار، العمل محل يف الصارمة
املؤسسة يف اإلبداعي التفكري تبطئ قد السياسية اإلرادة تحرِّكها التي فالشكليات
أنظمة يف العمل املهنيني من املبدعني عىل يتعنيَّ املبتكرة، األفكار وإلنتاج وتقيده.13
للبريوقراطية كان سنة مائة قبل املرشوط.14 وغري الحيادية عىل القائم التعاون تقدر
األنظمة يد عىل للسلطة االستبدادية املمارسات محل لتحل ُصممت إذ إيجابي؛15 مدلول
كتاب ويف ذاته. يف مقيِّد نظام إىل تحوَّلت ما رسعان القدر، لسخرية لكن القمعية.
الوحيدة «الطريقة بأنها: البريوقراطية بايل مايكل املؤلف يصف البريوقراطية»، «إنجاح
يوضح أيًضا لكنه ضخمة.» مشكالت مع للتعامل الناس من هائلة أعداد لتنسيق املتَّبعة
بدًال القواعد تغيري وزمان مكان معرفة عرب البريوقراطية عىل املرونة إضفاء إىل الحاجة
هل السيئة؟ السمعة هذه البريوقراطية تحمل «ملاذا بايل: فيسأل بها. التقيُّد مجرد من
الكفاءة تحويل يف تساهم النظام يف أخرى أشباح هي أم ذاتها؟ البريوقراطية يف يشء هو
أي مثل مثلها البريوقراطية بأن بايل ويؤمن البطيئة؟» التغريات ماليني عرب روتني إىل
املستخدمني لدى كان وإذا يستخدمونها، الذين للناس وفًقا كفاءتها تقاس أخرى أداة

متحيزة.16 النتائج ستخرج فحتًما مسبًقا محددة أجندات
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تتجدد لم إذا تتصلب أنها كما االستبدادية، القيادة عرب قمعية األنظمة تصبح
املؤسسة عىل خارجية ضغوًطا الربح هدف يضع ما دائًما ولألسف حني. كل وتَُحدَّْث
الفكر حرية إىل الحاجة مع بعناية متوازنًا يكون أن عليه املطلب هذا لكن األفراد، وعىل

تبدع. كي

املتنمرة القيادة الثالث: به املشتَبَه (ج)

النهائية واملحصلة التنمر

التحكم. يف يرغب الذي املافيا لزعيم — الصلة بعيد ليس — قريٌب املتنمر املدير
يُظهر أنه يبدو بل فحسب، مميًزا قيادة نمط د يجسِّ ال املتنمر املدير أن ُوجد وقد
تنفيذيون مديرون أُخِضع فعندما الشخصية. اضطرابات من متباينة مجموعة كذلك
النتائج أظهرت للشخصية، متطابقة الختبارات مجرمون نفسيون ومرىض بريطانيون
منها التنفيذيني املديرين بني شيوًعا أكثر كانت الشخصية اضطرابات من ثالثة أن
— التنفيذيني واملديرين املجرمني بني الرئييس الفارق وكان 18 املختلني.17،  املجرمني يف
بينما ناجحون،19 سيكوباتيون التنفيذيني املديرين أن — النتائج ذلك إىل انتهت كما
بني شيوًعا أكثر أنها النتائج وجدت التي االضطرابات وكانت ناجحني! غري املجرمون

هي: التنفيذيني املديرين

السطحية، الجاذبية ذات الشخصيات يشمل التمثيلية: الشخصية اضطراب •
واملتالعبة. واألنانية، واملنافقة،

بالعظمة، املهووسة الشخصيات يشمل النرجسية: الشخصية اضطراب •
والشخصيات لآلخرين، مراعاة دون بنفسها اهتمامها ينصبُّ التي والشخصيات

بالفردية. العايل الحس ذات والشخصيات اآلخرين، تستغلُّ التي
تسعى التي الشخصيات يشمل القهرية: الوسواسية الشخصية اضطراب •
الصلبة، والشخصيات العمل، يف التفاني يف تُْفِرط التي والشخصيات للكمال،

والديكتاتورية. التعنُّتية امليول وذات

«السيكوباتيني التنفيذيني املديرين بني فيما شائعة أخرى صفاٍت االختبارات وكشفت
يشعر الحقيقة.20 يف السوي غري والحس الغضب يف التحكم اضطرابات وهي الناجحني»،
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وغالبًا اآلخرين، مع التواصل يف صعوبات ويجدون األهلية بعدم رين املتنمِّ من العديد
تصاحب النرجسية النزعات أن أيًضا وُوجد الئق. غري بأسلوب الصفات هذه تنعكس ما
لك؟ مألوًفا األمر يبدو هل اآلخرين.21 معاناة ملشاهدة بالرضا والشعور التنمر دوافع
عدم سبب ت فرسَّ التنفيذيني املديرين لدى الصفات هذه غلبة أن إىل االختبارات خلصت
تكون ما نادًرا وأنه القيادة، يف مشكالتهم تحديد عىل املتنمرين الرؤساء من العديد قدرة
تعنُّتهم. إىل نظرهم األشخاص أحد لفت إذا سلوكهم تغيري عىل القدرة أو الرغبة لديهم

ذنب.22 أو ندم بأي األرجح عىل لديهم شعور ال أنهم كما
كما وعرشين23 خمسة كل من واحد إىل املديرين بني السيكوباتيني نسبة وصلت
بال «الجنون باسم يُعرف ما (وهو الرشكات مديري بني النفسية األمراض نسبة زادت
تكلفة فإن املايل، املجال لغة وباستخدام العامة. بني نسبتها أضعاف أربعة هذيان»)24
عىل أمريكي، دوالر مليون ١,٢ قرابة عامل ١٠٠٠ من مكونة مؤسسة تكلِّف قد ر التنمُّ
يشمل ال املبلغ وهذا التنمر، من املترضرين األفراد الستبدال املصاحبة التكاليف أساس
أصبح الرشكات، يف التنمر وبانتشار املؤسسة.25 ضد تنشأ قد قضائية نزاعات أي تكلفة

27 اإلعالم.26،  وسائل يف شائعة قضية األمر
واضحني َحني مرشَّ العنرصي واالزدراء الجنيس التحرش فيه يمثل الذي الوقت يف
له ألن ربما االنتباه، من يُفِلت أن من اآلن حتى التنمر تمكَّن للعدالة، املطلوبني لقائمة
فبمقدوره يتابع. مهم شخص هناك يكون ال عندما الحدود تتخطَّى مخادعة شخصية
آخر شخص هناك يكون ال عندما ضحاياه عىل ينقضُّ الذي القنَّاص مثل يكون أن
يجهروا أن من خوًفا أكثر األفراد يكون حيثما ا، رسٍّ قوًة املتنمر املدير ويزداد بالجوار.
مناقشة عىل أشخاصفقط بضعة تجرَّأ القاتل، هذا من يشتكون عديدين أن ومع بالقول.

حضوره. يف املشكالت
زيادة عن املكاتب28 سياسات حول املؤثرة الرأي استطالعات إحدى وكشفت
يرغبون أنهم املشاركني ثلث قرابة وأوضح العدواني». ل املتطفِّ «املدير نمط يف واضحة
ورأى العمل. يف استقاللية أي يمنحونهم ال املتنمرين مديريهم ألن وظائفهم تغيري يف
عامة، بصفة االزدياد يف تأخذ العمل محل يف التنمر معدالت أن املشاركني من ٪٦٠
جسدي إليذاء منهم ٪٩ نحو تعرَّض بينما رصاع؛ إىل يتصاعد قد التنمر إن ٪٧٩ وقال
املشاركني من ٪٦٤ حوايل بالقهر وشعر اللفظية، املضايقة من ٪١٨ قرابة وعانى فعيل،
أو «استبعادهم» بسبب أو القرسية املطولة العمل ساعات ثقافة بسبب االستطالع يف
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الفظة» التعامل «أساليب فهي الثقافة، لهذه األخرى األعراض أما عمًدا. «تهميشهم»
ما يحصد من إىل باإلضافة اآلخرين» عىل اللوم إلقاء و«ثقافة سبب» بال الجارح و«النقد

أعمال. من زميله زرعه
عمل: بيئات رون املتنمِّ املديرون ينشئ قد

قرسية. •
رجعية. •
امة. ذمَّ •

التالية: الثقافات إىل باإلضافة البقاء أجل من الرصاع عقلية تخلق قد البيئات وهذه

الخوف. •
القلق. •

الغضب. •
الذات. حماية •
الحيلة. قلة •

مسلوبو بأنهم يشعرون الذين فاملوظفون املهني. التخريب يعمُّ العدائية، العمل بيئة يف
هذا مع للتعامل الدعم إىل ويفتقرون شديد ضغط تحت واقعون أنهم ويشعرون الحيلة،
السلبية، البيئة هذه مثل ويف وتخريبية. خفية بأساليب الصفعة يردون ما غالبًا الضغط،
يف ستون بيفريل املهني النفس علِم متخصصة وتقول اإلبداعي. للتفكري حافز أو مجال ال
باملرض التظاهر أو قليلة، بجودة متأخرة أعمال إتمام «إن الجارديان: صحيفة يف مقال
هي ينبغي كما املهام هذه تُنجز ال حتى بالروتني التمسك أو إليك الحاجة تشتدُّ عندما

املهني.»29 للتخريب شائعة أشكال ثالثة
أيًضا. مدمرة تكون وقد تنافسية عمل بيئات خلق إىل أيًضا املتنمرون املديرون يميل
حساب عىل الفردية بالحوافز حماستهم فتشتعل املوظفني بني املنافسة تشجع فحينما
تتقبَّل التي املنفتحة البيئات يف يزدهر الذي التعاوني اإلبداع ر يَُدمَّ تعاونية، ثقافة تنمية
وبالفعل اليوم،30 املؤسسات من كبري عدد يف هذه التنافس» «نظرية وتربُز اآلخرين.
يَنِْصبُون أدائهم مستوى يسوء الذين التنفيذيني املديرين أرباع ثالثة من أكثر أن اتَّضح
سمعتهم.31 عىل للحفاظ ضعاف خلفاء اختيار دون يتعمَّ أو لخلفائهم الفشل شباك
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التي اإلبداعية بالجهود يقرون ال عندما بفاعلية اإلبداع إخماد املديرون يستطيع كما
من وكذلك اإلبداعية، األفكار تشجيع عدم خالل من ذلك ويحدث املوظفون. يبذلها
بالدعم معقولة موازنة دون األفكار يف التشكيك أو االمتعاض إبداء عىل الحرص خالل

اإليجابية.32 والتقييمات
هذا «ملاذا السؤال: يبقى املطاف، نهاية يف األبحاث هذه كلِّ صحة ثبتت إذا وأخريًا
يكون أن يمكن فال اإلجابة. إىل ماسة حاجة يف السيكوباتيني؟» املديرين من الكبري العدد

السؤال: لهذا إجابات ثالث يف التفكر علينا يحتِّم فاملنطق لذا سيكوباتيني؛ البرش كل

الرشكات. داخل السلطة مناصب إىل السيكوباتيون ينجذب •
أو سيكوباتيني إىل العاديني األشخاص ل تحوِّ بطريقة املؤسيس النظام م يُصمَّ •

فيهم. الخصال أسوأ ر ويطوِّ ز يحفِّ األقل عىل
ليس (مجاًزا زميله رأس يطأ من برتقية فيسمح النحو هذا عىل النظام س يُؤسَّ •

نأمل). كما حرفيٍّا،

كنت فإذا الثالثة؛ اإلجابة هو األسايس الجرم لكن سليمة، الثالث اإلجابات أن نُْؤمن إننا
امليض من فستتمكن ذلك، عكس إظهار وتتقن وخداع، بقسوة ف تترصَّ أن استعداد عىل

تغيريه. ا جدٍّ الصعب ومن الخطورة غاية يف األمر وهذا الرشكات، ثقافات يف قدًما
سمعة معه تذهب ما غالبًا القيادي، منصبه من تقاعده أو املافيا زعيم وفاة عند
أقوياء قادة هناك كان إذا للبقاء أكرب بفرصة العشرية فتحظى «عائلته». أو عشريته
دون املحكمة القبضة بهذه يحظى لن التحكم طاقم لكن الصفوف. داخل محتملون
تتمكَّن التي الخوف عائلة وهي املقربني؛ من العائلة يف أخرى جماعة مع وثيق تحالف

… التحكم فيه يُفقد الذي الوقت يف بسهولة األمور زمام تويلِّ من

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محلِّ يف أو حيِّك يف هذا القمع نمط قابلت هل

الخانقة. ِسيَّة املؤسَّ األنظمة •
القيمة. عىل املبنية النتائج من بدًال البريوقراطية بالتفاصيل االهتمام •

الديمقراطية. من بدًال التعسفية القيادة •

47



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

الهيمنة. نحو نزعة •
املقيَّدة. الحرية •

الضحايا: عىل أثره

الثقة. انعدام •
الذات. تقدير انحدار •

بسهولة. التنازل أو االستسالم إىل امليل أو االستكانة، •

الخوف عائلة الثاني: القتل نمط (2-1)

واقع يف لكنهم أليف، بمظهر يبدون قد النمط هذا عليهم ينطبق الذين بهم املشتَبَه
املتحكمني، كنف يف وترتعرع الخوف عائلة تنشأ ما وغالبًا وفتَّاكون. صامتون َقتََلة األمر
هو األول املقام يف الخوف عائلة يحرِّك وما الوقت، أغلَب جوارهم إىل قريبة تبقى كما
حينما الذعر باستخدام ضحاياها من الخوف عائلة تتمكَّن ما وغالبًا لألمان. الحاجة
الضحايا ويشعر امُلْفِرط. القلق وطأة تحت فيغرقون الشديد بالضغط الضحايا يشعر
والفتقادهم أنفسهم. بإنقاذ واملبادرة بالخروج املجازفة من تمنعهم لدرجة بالذُّْعر عادة
اضطرابات ن تتضمَّ أن ويمكن بسهولة. فيه يغرقون فهم القلق، مقاومة عىل القدرة
االنهزامية، والشخصية التجنُّبية، والشخصية القهري، الوسواس الصلة: ذات الشخصية

امُلْطِبق». «اإلرهاب هو الخوف لعائلة املفضل والسالح والرهاب. العام، والقلق

والعراب روزفلت فرانكلني

الوحيد اليشء بأن الراسخ إيماني عىل أؤكد أن يل اسمحوا يشء، كل وقبل أوًال
وغري الواضح غري الرعب ذلك نفسه؛ الخوف هو منه نخاف أن يجب الذي
تقدم.33 إىل الرتاجع لتحويل الالزمة الجهود يشلُّ الذي املربر وغري العقالني

للخوف يمكن كيف عرف — روزفلت فرانكلني وهو — الكلمات بهذه تكلَّم الذي الرجل
عمره من والثالثني التاسعة يف وهو األطفال بشلل روزفلت أصيب باإلعاقة. يُصيب أن

48



املستخَدمة؟ األسلحة وما اإلبداع قتل َمن

السيايس طموحه تحقيق محاولة روزفلت وواصل ساقيه، استخدام عىل القدرة وَفَقَد
بداية يف حقيقي خوف انتابه أنه «أعلم إلينور: زوجته، ذكرت وقد حديدية. بإرادة
يشء.» أي يخاف إنه يقول قط أسمعه لم وبعدها عليه. يتغلَّب أن تعلَّم لكنه مرضه،

من مرحلة يف املتحدة الواليات قيادة عن مسئوًال كان كرئيس، روزفلت والية وأثناء
العاملية والحرب الكبري الكساد شهدت التي الفرتة وهي تاريخها، يف صعوبة املراحل أكثر
فواجه مخاوفه. أكرب ملواجهة شعبه دعا ،١٩٣٣ عام األول تنصيبه خطاب ويف الثانية.
بخطاب أمته د ووحَّ تلت، التي السيئة والتوقعات الضخمة االقتصادية الكوارث روزفلت
أصداؤها ترددت التحدي عن تنمُّ وكلمات الذكر، السالفة الخالدة العبارة ن تضمَّ ملهم
خارجية سياسة وطبَّق الحرب وقت ثابتًا تكتيكيٍّا نهًجا روزفلت اتخذ وقد األجيال. عرب
أََمِله عن روزفلت يتخلَّ لم الحرب، انتهاء وبعد .١٩٤١ عام حرب زعيم بصفته واضحة
السابقني. الحرب حلفاء مع بالتعاون السالم عىل الحفاظ عىل املتحدة األمم بقدرة القوي

نفسه.» الخوف سوى لنخشاه يشء هناك «ليس بأنه تذكِّرنا وإنجازاته
فحيثما أمامه. اآلخرين القتلة كافة يسريِّ ما وهو القتلة،34 عصابة عراب هو الخوف
أي هناك يكون لن الثقة وبدون بثقة، قدًما تَميض أن املستحيل فمن الخوف، تربَّص
واتباع نفسه بالروتني التمسك إىل يميلون الثقة إىل يفتقرون الذين واألشخاص تقدم.
املجازفة من فبدًال واألمان. األمن مشاعر عليهم يجلب األمر هذا ألن نفسها؛ األساليب
بكل هؤالء يلتزم باالطمئنان، الشعور عليهم تبعث التي املنطقة من للخروج واالستعداد
أي تجاربهم؛ وتغذية مداركهم توسيع ُفَرص أنفسهم عىل يفوِّتون ثم ومن آمن، هو ما
الفشل من والخوف بالقلق أيًضا الثقة انعدام ويرتبط إبداًعا. أكثَر يصريوا أن فرص
مستويات تتأثَّر وبالطبع اإلجهاد. مثل مثله املطاف نهاية يف اإلبداع يخمد حتًما الذي
واألنظمة االستبدادية القيادة أساليب ذلك يف بما هنا، املذكورة العوامل من بالعديد الثقة
مع بالتوازي تسري أن باألمان الشعور عدم مشكالت معالجة تحتاج إذن، القمعية.

األخرى. القضايا هذه معالجة
وانعدام العام بالقلق اإلصابة لخطر معرَّضني نكون مستمر، خوف يف نعيش عندما
(غري املحسوس الخوف حتى اإلبداع. عرقلة إىل بدوره يؤدي مما باألمان؛ الشعور
املشكلة صياغة أن — املثال سبيل عىل — اتَّضح فقد معرِقًال. يكون أن يمكن الحقيقي)
هي.35 كما والحقائق األوضاع بقيت إذا حتى آخر، أثًرا يَُخلِّف قد مختلفة بطريقة
النضال إىل فيُضطرون الضغط؛ تحت باستمرار األفراد غمر عرب اإلبداع يقتل فالخوف
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األمر يستغرق ال املاء، ويف غرقهم. أرسع نضالهم زاد وكلما الطفو، من يتمكنوا حتى
الحال، وبنفس الهواء. من بدًال املاء باستنشاق تبدأ أن بمجرد لتغرق دقائق ثالث سوى
رصخات وأطلقنا تخبَّطنا وكلما كبرية، برسعة لقوته والتسليم للخوف االستسالم يُمِكنُنَا
ورضخنا أرسع للخوف استسلمنا هيئة، من أكثر يف للنجدة مسموعة غري أو واهنة

بالتحكم. للخوف سمحْت التي الخارجية للضغوط
يؤدي الحايل االقتصادي بالوضع يتعلق فيما باألمان الشعور إىل االفتقار تزايد إن
معالجة املهم من لذا، العمل؛36 محالِّ من العديد يف التوتر» ِمْلُؤه ضغط «ِقْدر وجود إىل

مبارشة. وبصورة برصاحة القتل أنماط من النمط هذا
الخوف: عائلة يف بهم املشتَبَه قائمة

الفشل. من الخوف •
املجازفة. من الخوف •
املجهول. من الخوف •

الفشل من الخوف األول: به املشتَبَه (أ)

دوالر املليون ذي الخطأ ارتكاب

عىل يرتعرع املعروف املجرم وهذا بسالة، الناس أكثر يخيف الذي الغاشم الطاغية إنه
جيسون دكتور ويقول الفشل. احتمالية من والخوف الجديدة األفكار تجربة من الخوف
الذاتي واالكتفاء الرفض، واجههم إذا باملرونة، يتَِّسموا أن عليهم املبدعني األفراد إن
طويلة بفرتة دائًما تقريبًا تبدأ العلماء وكبار الفنانني لكبار الذاتية رَي والسِّ الذات. وتقوية
مبدعني يكونوا أن من الناس من كثريًا يستبعد مهمٌّ عامل وهذا بهم. االعرتاف عدم من
الجريئة. القلوب ألصحاب هو اإلبداع حيال األمان بعدم الشعور عىل فالتغلب إنتاجيٍّا.

رأس اقتحام ل أفضِّ فأنا رديئة. تعلُّم تجربة لكنه عظيم، دعم مصدر النجاح
بالنجاح. ج تُوِّ الذي ذلك عن ثانية مرة وعاد فشل الذي الريايض

بونو37 دي إدوارد

50



املستخَدمة؟ األسلحة وما اإلبداع قتل َمن

مثال سكوتشجارد38 إم ثري رشكة (منتجات االخرتاعات من العديد الصدفة ألهمت
الفشل يستخدمون الذين لألشخاص نتيجة االخرتاعات هذه جاءت أو ذلك) عىل شهري
للنهوضمرة استعداد عىل وكانوا الفشل يخشون ال الذين األشخاص أي للتعلم؛ كفرصة

التالية: األهداف وتصحيح الفشل أمثلة يف انظر وتكراًرا. مراًرا واملحاولة أخرى

الربان يدرك إذ ببساطة؛ «تفشل» ال فهي مسارها عن سفينة انحرفت إذا •
حول املؤسسة فلغة إذن مسارها. إىل السفينة إلعادة تصحيٍح إىل بحاجة أنه

لإلبداع. األهمية غاية يف أمر «الفشل»
يكون أن حاول حينما بالفشل خاَطَر املتحدة، اململكة يف ومقره إيج، مرصف •
سبق فيما تابًعا وكان — ١٩٩٦ عام إيج مرصف س تأسَّ االبتكار. ُمْفِرَط
يعتمد العالم يف مرصف كأول — املحدود العام بانكينج برودنشال ملرصف
وبطاقات االدخار يف إيج ويتخصصمرصف املائة. يف مائة بنسبة اإلنرتنت عىل
وكانت التأمني، وبرامج العقاري الرهن يقدِّم أيًضا لكنه والقروض االئتمان
،٢٠٠٧ عام ويف فقط. االتصال مركز عرب أو اإلنرتنت عرب حساباته تدار
جنيه مليون ٥٧٥ مقابل جروب سيتي ملجموعة إيج مرصف برودنشال باع

اسرتليني.39

تكون ربما قصة وقعت فهناك إم. ثري مثل رشكة يف محموًدا الواقع يف الفشل يكون قد
دوالر، مليون الرشكة كلَّف فادًحا ً خطأ موظف ارتكب عندما إذ صحتها؛ يف مشكوًكا
قيمتها تعلُّم تجربة للتوِّ اكتسبنا لقد «أطرده؟ فأجاب: سيطرده، كان إذا رئيسه ُسئل
تأخذ التي املؤسسات أن إال هكذا؛ متسامحني املديرين جميع يكون لن دوالر!» مليون

إيجابية. واملناهج النوايا كانت إذا حالة يف كذلك، تكون قد الجد محمل عىل اإلبداع
املنتَج اختبار عملية يف واملتكرر» املبكر «الفشل قيمة إدراك املهم من ونظريٍّا،
األخطاء لرؤية الشفافية عملية من مهم عنرص هو بالفشل فاالعرتاف وتنقيحه.
الفشل من فقط معينة أنواًعا هناك إن اآلن لنا يقال لكن حدوثها. عند وتصحيحها
عىل سلبًا تؤثر لن إخفاقاتنا أن ضمان علينا يجب أنه نُغفل ال دعونا لها. تحمُّ يمكن
التعامل عند باألمانة نتحىلَّ أن وعلينا األمر، أمكن كلما األعمال، سري خط عىل أو اآلخرين
مرَّ شخص «أيُّ هانت: جيمر املصمم ويقول الفشل. بوقوع للسماح املحتملة العواقب مع
تطاردك فهي جسديٍّا، رة ومدمِّ ومؤملة قبيحة هي كم يعلم ظهره، قصمت فشل بتجربة
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القيِّمة. الراسخة العالقات د وتهدِّ الليل منتصف يف النوم عىل تقدر ال عندما فراشك عىل
وأحيانًا مطولة مرحلة تبدأ وبعدها فيك، الثقة يدعمونك من ويفقد عمالؤك، يتجنبك فقد

قدراتك.»40 يف الشك من مهلكة
مثمًرا. خاللها الفشل يكون أن يمكن طريقة هي األعمال من األولية النماذج إنتاج إنَّ
فشل وآثار التعرُّضملخاطر دون وتجربتها الجديدة املناهج باختبار تسمح العملية فهذه
من اإليجابي التطور إىل يؤدِّي قد برسعة صغرية إخفاقات يف فالوقوع مقيَّد. وغري كبري
فتقبُّلهم للمساهمني، بالنسبة أما اإلضافية. التحسينات من سلسلة وجود ضمان خالل
بعد فحتى الساحق. للنجاح طبيعية كنتيجة الذريع الفشل قبول يتطلَّب قد للتصميمات

املبدئية.41 للمجازفة رائعة نتيجة التعايف يكون كبري، فشل يف الوقوع
نسيناهما أبل رشكة منتجات من ُمنْتََجنْيِ إىل انظر الفشل، تقبُّل أهمية والستيعاب
أبل رشكة تتمكَّن فلم االبتكار. تاريخ يف لعباه الذي الدور وكذلك طويلة، فرتة منذ
الذريع الفشل بعد إال ماكنتوش الشخيص الكمبيوتر لجهاز املبهر بالنجاح االحتفاء من
الليزا؛ هذا ما منكم الكثري يتساءل األرجح وعىل ماكنتوش. سبق الذي ليزا، أبل، لجهاز
رشكة أعطى مما وبطيئًا؛ الثمن باهظ كان إذ النسيان، غياهب يف تالىش الذي امُلنْتَج إنه
نيوتن، الشخيص الرقمي املساعد يف آخر منيسٌّ فشل ألبل كان كما تنساه. لن درًسا أبل
كانت هل إذن باد. آي جهاز أعقبه الفشل هذا لكن اللوحية، األجهزة منصات أول وهو

كذلك! كانت بالطبع مجدية؟ التكلفة
البواسل املبدعني األشخاص أن حقيقة عىل أبل لرشكة جديدة دعائية حملة وركزت
من املاكنتوش ُولد إذ بذكاء»؛ «الفشل هو أبل فشعار بالفشل. للمجازفة استعداد عىل
ألبل األول املوسيقي الهاتف إخفاق الكبرية الشعبية ذو فون اآلي وتال الليزا، حطام
وكررت أخطائها من أبل تعلمت املرتني ويف موتوروال. رشكة مع بالتعاون أُنِتج الذي
وهي نيكست، رشكة رتها طوَّ التي التكنولوجيا عىل الحديثة أجهزتها فتقوم املحاولة.
ملكيتَها فحازت بالفشل، وباءت العرشين القرن ثمانينيات يف جوبز ستيف أسسها رشكة
منه. نتعلَّم بل الفشل نشُجب أال هو ذلك من نتعلَّمه الذي األشمل والدرس ذلك. بعد أبل
تُْصِدُر ما غالبًا النرش ُدوَر إن طالب نسيم الرياضيات وعالم املحرتف املضارب يقول
وتبقى لهم. التالية الكبرية االنفراجة قبل األموال وتُخرسهم ضعيفة مبيعات ق تحقِّ ُكتبًا
عىل العثور إىل تسعى أنَّها إال النتائج، كانت مهما الكتب إنتاج يف عملها يف النرش دور
ق يحقِّ كتاب إصدار إىل فتسعى لنرشها. القادمة بوتر هاري أو تواياليت روايات سلسلة

األهمية.42 قليلة أو منسية لها السابقة الخسائر كل تصبح وعندها قياسية، مبيعات
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اآلمنة، اإلخفاقات عىل تقوم جوهرية موضوعات هارفورد تيم االقتصاد عالم يحدد
أموًرا وجرب جديدة أفكار عن ابحْث أوًال: بالشينسكي»؛ «مبادئ ب يسميها ما وهي
وراء اسَع وثالثًا: الفشل؛ يتقبَّل ملعيار وفًقا جرِّبه جديد، أمر تجربة عند ثانيًا: جديدة؛

الطريق.43 مدى عىل األخطاء من وتعلَّم التقييم
بمهارة ينبهرون الناس من كثريًا أن ورغم أيًضا. خطريًا يكون قد املقنَّع الفشل إنَّ
املتعاملني أغنى أن هو فالواقع الواضحتني، وموهبتهم املالية األسواق يف الكبار الرابحني
نتيجة وقت أي يف للفشل ُعرضًة الناس أكثر هم سرتيت وول يف األسهم سوق يف
«عندما يقال كما أو هؤالء يفشل وعندما الخطرة.44 «اإلبداعية» املجاِزفة لسلوكياتهم
وقع أنه حقيقة يخفي مما جدد؛ شغوفون متعاملون برسعة محلهم يحلُّ يسقطون»
اإلنجازات أصحاب عىل الرتكيز فهذا اآلن. «أفل» قد السابق «النجم» وأن كبري، إخفاق
نحو بصريتنا يشوِّه بأرسها املهنية حياتهم خالل وليس نجاحهم قمة يف وُهْم الكبرية
الفشل، من الخوف عنرص وإلزالة بهم. أنفسنا ونَِقيس إليهم نتطلَّع أن ينبغي الذين

معه. ونتعامل عليه نتعرَّف أن علينا

املجازفة من الخوف الثاني: به املشتَبَه (ب)

بالرهاب املصابني مقابل يف التقليدية املعتقدات عىل الثائرون

إىل تؤدِّي قد خوف دون الفشل، بوقوع واملخاطرة امُلجازفة عىل الصبيانية القدرة إنَّ
املبدعني إن إذ املعتادة؛ والترصف التفكري طرق خرق االبتكار ويتطلَّب الناجح. االبتكار
فنفعل املبكرة، طفولتنا يف ثواًرا نبدأ كلنا القواعد. يَكِرسون أناس فهم التقاليد؛ عىل ثوَّاٌر
ويَُربِّينا لنا القواعد أحدهم يفرسِّ أن إىل نشعر، أن دون «القواعد» ونَْخِرق لنا يحلو ما
،Hands Up بعنوان املدريس الفيديو مقطع ويف املقبول.45 السلوك عىل مجتمعية تربية
لديهم؛ خوف ال «األطفال أن لينون أنطوني املعلم الحظ بنا، الخاص يديك»، «ارفع أو

ذلك.»46 بعد يحدث قد بما قلقني غري يستفزُّونك، فقط هم
تتقبَّلها أن يجب وأنه العمل، مجال يف اللعبة من جزء هي القواعد أن تتخيَّل قد
ذلك معلًال املفهوم، هذا يتحدى شانك روجر األعمال ورائد النفس عالم أن إال حالها، عىل
الكبرية املؤسسات أغلب أن ورغم لالبتكار. أسايس أمر والفشل املجازفة يف الرغبة بأن
فاملؤسسات — املجازفة» تكره سرتيت «وول إن يقول كما أي — املخاطر عن تُْحِجم

تقدًما.47 أكثرها هي والفشل باالبتكار تسمح التي
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وظائفهم، الناسخسارة من العديد يخىش االقتصادية، األعمال يف الواقع أرض وعىل
إبداعية أفكار تقديم من الناس يخىش األحيان بعض ويف قليًال. إال يجازفون ال ثَمَّ ومن
تُقابل أن من خوًفا املؤسسة يف آخرين عىل عرضها يخشون أو الجماعية املواقف يف
النجاح بني الفيصل هو واملجازفة للخروج الكافية الثقة بناء لكنَّ االزدراء. أو بالرفض

الطويل. املدى عىل والفشل

املجهول من الخوف الثالث: به املشتَبَه (ج)

املجرد الخوف

الظالم يف يقبع ما نعلم نكن لم حني الليل، يف تأتي ومخاوفنا وحوشنا كانت البداية، يف
تقبع مخاوفنا كانت لغًزا، تزال ال الغابة فيه كانت الذي الوقت ويف بيتنا. أرايض وراء
ركبنا أن بعد واآلن املحيطات، إىل انتقلت حتى األرض فهمنا إن وما الغابة، أعماق يف
للطبيعة. خارق هو وما الخارجي الفضاء إىل منها ومخاوفنا وحوشنا انتقلت البحار

العديد يتجنب وقد تجهله، ما تعرف ال أنت وطبًعا َجِهْلناه. ما َخِشينا لطاملا
األحوال استحرضت ولقد سلبية. بنتيجة تأتي قد أنها تصوروا إذا املجازفة الناس من
له كان مما الفرد، داخل معقولة غري وغالبًا اعتيادية غري مخاوف الحالية االقتصادية
رشكة مديرة وهي كالرك، جني تقول وثقافته. العمل محل ظروف عىل األثر عظيم
العمل يف الحايل العدائية «مستوى ماكربايد: نيكولسن املهني؛ النفس علم استشارات
الرشكات أكدت مهما بأنه العاملني اعتقاد ويعكس املستقبل، من املجرد الخوف يعكس
فكالرك االجتزاز.» يف ستستمر الفأس فإن العمال، ترسيح من املزيد هناك يكون لن أنه
بوضوح عنها املعرب الرشكة رؤية مع تتناقضرصاحًة اليوم العمل بيئة قسوة أن تؤمن

أعمالها.48 فلسفة قلب يف الجماعي والعمل املوظفني حقوق بوضع تطالب والتي
بلغ عندما ،١٩٤٤ عام وبحلول التدهور. يف روزفلت صحة بدأت ١٩٤٠ عام منذ
إجهادات أن التحاليل وكشفت ا، حادٍّ انتكاًسا صحته انتكست العمر، من والستني الثانية
التدخني وسنوات العمل، وإجهاد به، أصيب الذي الشلل مع تعامله طريقة بسبب جسده
خدمه: لكبري روزفلت قال ،١٩٤٥ عام أبريل ١٢ يوم عرص ويف تماًما. عليه قضت قد
بعدها ومات الوعي. فاقًدا كرسيه عىل ينهار أن قبل رأيس.» مؤخرة يف مريع بألم «أشعر
أيَّ يُْظِهْر لم الذي فالرجل املخ. يف حادٍّ نزيف أي دماغية؛ سكتة بسبب وجيزة بفرتة
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لعجزه، اإلضايف الحمَل بالغة بشجاعة ل تحمَّ والذي الطويلة، قيادته فرتة خالل خوف
بهم. املشتَبَه قائمة يف التايل القاتل وهو أخريًا، الضغط هزمه

ينبغي تافهة. أخطار خارجية، أخطار فهم القتلة؛ أو اللصوص من تخف ال
يهدد مما نقلق ملاذا بداخلنا، توجد الكبرية املخاطر … أنفسنا من نخىش أن

وجيوبنا؟ رءوسنا
أرواحنا. يهدد فيما أوًال فلنفكِّر

هوجو فيكتور

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محل يف أو حيِّك يف هذا الخوف نمط قابلت هل

جديدة. أشياء تجربة يف الثقة قمع •
املجازفات. عىل القدرة عدم •

الضحايا: عىل أثره

وبإبداع. بوضوح الخيارات يف التفكري عىل القدرة عدم الذعر: •
ترصف. أيِّ اتخاذ عىل القدرة عدم الشلل: •

التحديات. من الهروب إىل النزعة •

األفكار لتقييد والعزل الضغط استخدام – التقييد الثانية: املرحلة (2)

القتلة وهم الضغط»، «جماعة ن وتتضمَّ التفكري تقيِّد القتل عملية من الثانية املرحلة
القتلة وهم العزل»، و«زمرة العمل، بيئة إىل املربَّرين غري واإلجهاد التوتر يُدِخلون الذين

ويحارصونها. ضحيتهم يعزلون الذين

الضغط جماعة الثالث: القتل نمط (1-2)

عىل والضغط الواقعية غري التوقعات بناء يحركهم النمط هذا يجسدون الذين أولئك
رسعة يف الكبرية والزيادة للحياة املتسارعة الوترية ومع حد. أقىص إىل ضحاياهم
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الجذاب القاتل هذا ويقيض املجتمع. يف مكان كل يف الضغط نمط يظهر االتصاالت،
املتخيَّلة. أو الواقعية سواء التوقعات، أعناق عىل الخانقة قبضته وضع عرب ضحاياه عىل
باإلجهاد، الشعور هي العمل يف النمط لهذا ينتمي القاتل أن عىل الدالة اإلشارات وأُوَىل
قاتلة. تَُكون قد التي والنفسية الجسدية األعراض من واسع نطاق عنه كشف ما وهو
وتستنفد حركتهم، وتشلُّ بالهلع تُصيبهم ما غالبًا ضحاياه عىل املتينة قبضته إن
يف فيختنقون إبداعية، باسرتاتيجيات أنفسهم إلنقاذ الوقت منهم وتسلب طاقتهم،
الحدية والشخصية التمثيلية هي: بهم املرتبطة الشخصية واالضطرابات املطاف. نهاية

الخانق». «اإلجهاد هو املفضل وسالحهم وامُلدمنة.

اختناًقا واملوت الروك نجم انتحار

نجاًحا القى الذي إن-إكسيس لفريق الجذاب الرئييس املغني — هاتشينس مايكل مات
ففي مثرية. حياة عاش كما تماًما الصفراء، الصحف يف تُذكر بأن جديرة ميتة — عامليٍّا
بمشنقة معلًَّقا عاًما والثالثني السبعة ذي الشهواني الروك مغنِّي عىل ُعِثَر ،١٩٩٧ عام
كان أنه وقتها الشائعات وترددت سيدني. يف كارلتون ريتز فندق يف بيديه صنعها
سلوك وهو الجنسية؛ االستثارة لغرض عمًدا دماغه إىل األكسجني دخول منع يحاول
عىل الرئيسيَّان الرشيانان ينقبض فعندما الذاتي. الجنيس االختناق باسم طبيٍّا يُعَرف
التي األكسجني كمية يف انخفاض ذلك عن ينتج السباتيان)، (الرشيانان الرقبة جانبي
التأكسج. نقص تسمى بالهلوسة شبيهة الصفاء من حالة يحفز مما املخ؛ إىل تصل
التي املرتفعة الدوبامني نسبة إىل باإلضافة — الهلوسة من «الهجمة» هذه إن ويُقال
عن تأثريها يختلف وال إدمانها، تسبب ولذا اإلمتاع؛ شديدة — الجنيس اإلرجاز ينتجها

القوية. املخدِّرات بعض تأثري
هذا عن رحل بالفعل هاتشينس مايكل كان وإذا صحيحة، اإلشاعات كانت إذا
لن ولألسف األول، هو يكن لم إذن الجنسية، للمتعة نهمة رغبة وراء ساعيًا العالم
الحيوانات مع فيها نتشارك أننا يبدو غريزة فهي الدرب. ذلك يخطو الذي األخري يكون
كل إرجاًزا ى تتلقَّ كي بأسالك فرئان لت ُوصِّ الشهرية، التجارب من واحدة ويف األخرى.
الرافعة تجلبها قد التي املتعة اكتشفت التي فالفرئان 50 رافعة،49،  عىل فيها تضغط مرة
الفسيولوجية احتياجاتها رعاية تهمل فبدأت الدوبامني، مكافأة عىل الحصول أدمنت
عملنا ورش إحدى يف املشاركني أحد صاح األمر. نهاية يف التجربة هذه من وماتت
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هذا للرحيل!» رائعة طريقة لكنها «نعم، قائًال: القصة لهذه سماعه عند مرة ذات
52 به،51،  تربطنا التي الشديدة الكره أو الحب وعالقات للضغط اإلدمانية الطبيعة د يجسِّ
يسببه الذي األدرينالني باندفاع يستمتع من عىل السيطرة أيًضا الضغوط وتستطيع

يجلبها. التي «اإلثارة» الناس من الكثري ويدمن الضغط،
التليفزيونية املسلسالت من الكثري تظهره كما للموت، درامية طريقة خنًقا املوت إنَّ
معدالت وترتفع املخ عن الدم ينحبس بينما الهواء وراء سعيًا الضحية فتلهث واألفالم.
إىل والتوقعات االلتزامات تؤدِّي عندما وباملثل، ية. ُسمِّ معدالت إىل الكربون أكسيد ثاني
من النوع وهذا الطبيعية. املخ وظائف وتُعرَقل اإلبداعية، طاقتنا تنحبس عارم، ضغط

مرئية. آثار أيَّ يرتك وال الضحية، من قريبًا كان إذا إال يقتل ال املجرمني
إىل أدَّت املتسارعة الحياة فوترية مختلفة. طرق بعدة اليوم الضغط الناس يشهد
مع أطول عمل ساعات قضاء هو األفراد من املتوقع وصار العمل، يف املتطلبات زيادة
ألجل فقط أكرب برسعة نَْجِري جميًعا أننا هي والنتيجة الشخصية. التزاماتهم زيادة
مواعيد من فاملزيد االلتزامات. بهذه الوفاء أجل من مكافحني نفسها، الرقعة يف البقاء
الربيد خالل معها التعامل يجب التي التواصل سبل من الهائلة والكميات األعمال، تسليم
ويتعنيَّ بنوًدا تزداد التي املهام وقوائم وتويرت، املحمول والهاتف والفيسبوك اإللكرتوني
كلها أوالدهم، شئون يف اآلباء ل وتدخُّ اآلباء، من لألبناء الخيالية والتوقعات فيها، النظر
نتكيَّف أن جميًعا علينا الذي الفرئان» «سباق تعرِّف أيًضا وهي أدائها من َمَفرَّ ال أنشطة

معه. ونتعامل
الوظيفي. الرضا مستويات يف أزمة إىل املوظفني من املتزايدة اإلنتاج متطلبات تؤدي
لديهم األعمال عبء أن العمل أرباب من ٪٣٦ كشف ،٢٠١٠ عام أُجريت دراسة ففي
خالل أكرب أعمال حجم ِلهم تحمُّ عن املوظفني من ٪٤٠ وأفاد السابق، العام عن زاد قد
األمريكيني نسبة أن تقريبًا الوقت نفس يف أُجري للرأي استطالع وأظهر نفسها.53 الفرتة
الدراسة هذه مدة يف وظيفي رًضا نسبة أقل وهي ،٪٤٥ عن تزيد ال بعملهم السعداء
املنخفضة الوظيفي الرضا نسبة أن افرتاض يمكن كما عاًما،54 وعرشين اثنني البالغة
السنوات مدى عىل ازدياد يف كانت أنها إال ذاته، حد يف االقتصادي الكساد إىل جزئيٍّا ترجع

املاضية. العرشين
مثله دائًما، عبئًا يبقى حتى بالدخول له يُسمح إن ما الذي القاتل ذلك هو الضغط
قد كارثة. بوقوع ع مروِّ إحساس من الهرُب فيه يمكنك ال رعب فيلم يف انغرازك كمثل
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الضغط وجود ظل يف الوقت قضاء يبدو أن يمكن إذ طيبة، كصحبة البداية يف يبدو
سيطرته فرض يف يبدأ حتى طويلة فرتة تميض لن ولكن النشاط. عىل يبعث ممتًعا أمًرا
املألوف الحضور ذلك يمتلك إذ الدرجة لهذه ضارٍّ غري الضغط يبدو وقد قبضته. وإحكام
األبحاث وأظهرت الحديث. لتبادل واآلخر الحني بني بابك يطرق قديًما صديًقا كان لو كما
يصري الضغط حالة يف لكن جذابًة، مالمحه رؤية يف بدأنا ما، أمر عىل اعتدنا كلما أننا
الحماة مثل بيتك يف استقرَّ قد الضغط يكون األمر، تدرك أن وقبل خطورة. أكثر األمر
يفرض وعندما حياتك. يف للقليل إالَّ مجاًال يُبِْقي فال هيمنًة ويزداد فيها، املرغوب غري
لإلبداع. اليوم) يف وقت (أو متسع أي ببساطة هناك يكون ال الكاملة، سيطرته الضغط
البيت يف بك ُمرحبًا انتظارك، يف الضغط يبقى لكن مؤقتًا، ارتياًحا اإلجازة تمنحك ربما

املعتاد. روتينك إىل فيها تعود التي اللحظة يف
أو الفرار أو «القتال إما هي للجسم الغريزية االستجابة تكون الضغط، تحت
يف مشكالت إىل لألدرينالني الدائم اإلفراز يؤدي أن املمكن فمن موضعك»، يف التجمد
مؤقتًا حالٍّ يقدم والفرار القتال. فعل بردِّ يسمى ما أو واالنفعال، الغضب مع التعامل
ولذا تتوقع؛ ال حيث من ويواجهك الضغط سيالحقك املطاف، نهاية ويف أكثر، ليس
إذا أنك الواضح ومن منها. الفرار من بدًال معها التعامل إىل الضغوط معظم تحتاج
مما أرسع للضغوط ضحية وستقع كبري، خطر يف ستكون فإنك موضعك، يف تجمدت

ع. تتوقَّ كنت
ب املسماة األولية الوجدانية االستجابة تُحفز اإلجهاد، وطأة تحت املخ يقع عندما
الحمراء».55 «املنطقة ب يسمى ما نحو برسعة فتنقلك للتكيُّف، كآلية اإلحساس» «تعطُّل
ما ونادًرا السلبية، االنفعاالت بتأثريات دراية عىل الحالة هذه األشخاصيف يكون ما نادًرا
واإلحساس والضيق والغضب، والخوف القلق يصاحبها كما عليها، السيطرة يستطيعون
سلبي تأثري غالبًا لها يكون الحمراء»، «املنطقة مشاعر تنطلق وحينما أيهما. أو بالذنب
وتفتُّح االسرتخاء حالة انقطاع إىل يؤدي مما العمل؛ وعالقات الشخصية العالقات عىل
يف التحكم كيفية نتعلَّم أن إىل حاجة يف نحن ولذا اإلبداعي. للتفكري الالزمة الذهن
األمامية الجبهية القرشة إىل الوصول لنا يتسنَّى حتى أكرب بكفاءة هذه املخ استجابات

الزرقاء». «املنطقة املسماة املنفتحة الحرة التفكري منطقة يف بقائنا وضمان بسهولة
هنا: عنهم سنتحدث الذين الضغط جماعة يف بهم املشتَبَه قائمة

املفرط. اإلجهاد •
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التكنولوجيا. وإدمان املهام تعدد •
التوقعات. زيادة •

املفرط اإلجهاد األول: به املشتَبَه (أ)

جذابة عابثة شخصية

ا جدٍّ نشط قاتل فهو وجاذبيتها؛ بعبثها تتميز املجتمع يف بارزة بشخصية أشبه اإلجهاد
وغالبًا وساحر. خفي نهج عرب بكفاءة يعمل فهو الجميع، يعرفه ال أمر قاتًال كونه لكن
واتته أينما يقتلهم حتى معهم ويتواصل الضغط، جماعة يف اآلخرين حول يتسكَّع ما
أنه يُدِركون عندما لكنهم معه الوقت بقضاء يستمتعون الناس وأغلب لذلك. الفرصة
يحفز املستمر ووجوده حياتهم. سلبهم قد بالفعل يكون إمتاعه أجل من طاقتهم يستنفد
تبدو بمشكالت األعراض هذه وتبدأ والشعورية. الجسدية األعراض من كبرية مجموعة
املفاصل، وآالم املعدة واضطرابات والصداع النوم، عىل القدرة فقدان مثل تافهة ظاهريٍّا
فضًال القلب وأمراض دماغية وسكتات أمراضرسطانية إىل األمر نهاية يف تؤدِّي ولكنها
والُعصاب واإلدمان القطب الثنائيِّ واالضطراب االكتئاب مثل النفسية االضطرابات عن

مختلفة. بطرق يقتل أن لإلجهاد يمكن والذهان.
باضطراب نساويه فقد النفيس، الطب بمصطلحات اإلجهاد نشبه أن لنا كان إذا
اضطراب يتَِّسم النفيس، للطب األمريكية الجمعية لتعريف فوفًقا التمثيلية. الشخصية
ذلك يف بما االنتباه، لجذب والسعي االنفعال يف «املبالغة من بنمط التمثيلية الشخصية
هذا يعانون الذين األفراد فهؤالء الالئق. غري املغوي والسلوك لالستحسان ة امللحَّ الحاجة
أما والعبث. والحماسة والنشاط الفعل ردود يف واملبالغة بالحيوية يمتازون االضطراب
املستمر والتَّوق الذات يف واالنغماس األناني السلوك فتشمل بالشخصية املتصلة السمات
فاألشخاص الفردية.» احتياجاتهم إلشباع املستمر املتالعب والسلوك التقدير، لجذب
ويمتلكون بارعة اجتماعية مهارات لديهم تكون ما غالبًا االضطراب بهذا املصابون
استخدام إىل يَِميلون لكنهم عالية، مستويات عىل ومهنيٍّا اجتماعيٍّا التعامل عىل القدرة

األنظار. محطَّ يصبحوا وكي باآلخرين للتالعب املهارات هذه
الرد ويكون انشغالك، مدى عن بسؤالك حديثهم الناس يبدأ أن اآلن شائًعا بات
تحته تََقُع الذي امُلْفِرط اإلجهاد كم إىل تشري ثم بعينيك تشيح أن هو واملقبول الشائع

59



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

املديرون يرتدي ما وغالبًا فيها). تُسأل مرة كل يف نفسه الرد هو (هذا الحايل الوقت يف
عىل رشف كوسام الضغط شارَة اإلجهاد أرسى بكونهم يتفاخرون الذين التنفيذيون
ووقوعهم الدائم انشغالهم عن يعربون حني حال أفضل يف أنهم يشعرون فهم صدورهم،

الضغط. تحت
الحديثة الضغوط تستطيع الحقيقة يف اإلبداع؟ اإلجهاد يقتل وكيف ملاذا إذن
اإلبداعي. التفكري أجل من — لواله — املتاحة واملوارد الطاقة يستنفد مما باملخ؛ العصف
يف تعقيًدا األكثر االنعكايس الجبهي الفص خالل من اإلبداعي التفكري يُعاَلج أن يجب
عدم أو األمان بعدم نشعر وعندما القلق، من حالة يف أو ضغط تحت نكون وعندما املخ،
لوظائف الفورية االحتياجات مع التعامل إىل يَّة امُلخِّ املوارد توجه لصوتنا، اآلخرين سماع
أو املستمر اإلجهاد فإن األعصاب لعلماء ووفًقا املخ. يف األسايس للجذع األولية البقاء
اعتالالت مثل جانبية أعراض عن يُسفر مما ووظائفه وهيكله املخ خاليا ر يدمِّ قد الزائد
وهي الحصني؛ يف الخاليا استبدال منع عىل اإلجهاد يعمل كما واالكتئاب. الذاكرة يف
حياة مدار عىل جديدة خاليا تكوين تستطيع التي املخ يف القليلة املناطق من واحدة

باملخ. والذاكرة التواصل خاليا عىل تؤثِّران الظاهرتني وكلتا الفرد.
املستويات ذات املهام تنفيذ يمكننا ال لالحتياجات، الهرمي ماسلو لتدرج وفًقا
الهرمي، تدرُّجه ويف األساسية. احتياجاتنا لُبِّيَت إذا إال اإلبداع مثل التفكري من العالية
وجد وحيثما الذات». «تحقيق احتياجات تلبية قبل الذات» «تقدير احتياجات تلبية يجب
واملال، العمل عىل الغالب يف تعتمد التقدير احتياجات ثقافتنا ويف اإلجهاد، وجد التقدير
املكان عن النظر وبغض األساسية، احتياجاتهم تلبية (بمجرد األشخاص من والعديد
خالل التقدير اكتساب أجل من الكفاح أشدَّ يكافحون إليه) وصلوا أو منه بدءوا الذي
إال يسكن ال فاإلبداع ذلك، من الرغم عىل األموال. من املزيد وجني الوظيفي لَّم السُّ تسلق
يجعلك اإلجهاد أن تعني الضغط من النوع لهذا املتناقضة والطبيعة الذات. تحقيق يف
كافة تجاهل من تتمكن عندما الذات تحقيق ويُحَرز التقدير. احتياجات فلك يف تدور
هذه وضع ثم تقدرها التي القيم عىل للرتكيز وذلك املزعجة واإلجهاد الضغط إلهاءات
حياتك «خلق» الذات بتحقيق يقصد أخرى، بعبارة حياتك. يف التطبيق موضع القيم

بنشاط.56 الخاصة
لهرمونات املستمر فاإلفراز املخ. يف هيكلية تغريات إىل املزمن اإلجهاد يؤدي قد
الجبهية والقرشة الحصني يف العصبية واملشابك األعصاب يغريِّ قد القرشية للستريويدات
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إىل يؤدي وقد املكانية، والذاكرة العمل ذاكرة يف ضعف هذا عن ينتج وقد األمامية،57
يؤدي ما وهو املخطَّط، الجسم يف عجز إىل أيًضا يؤدِّي أن يمكن كما زائدة. َعداِئيَّة
للتفكري هام متطلب وهي املرونة؛ وتقليل القرار صناعة اسرتاتيجيات انحراف إىل
ووظائف التفكري من ظية تحفُّ أكثر أنماط إىل املخ يعود اإلجهاد وتحت اإلبداعي.58

مرونة.59 أكثر «إدراكية» ذاكرة حساب عىل للذاكرة، جموًدا أكثر اعتيادية
إلحصائيات ووفًقا اليوم، العمل محل يف ومكلفة سائدة مشكلة اإلجهاد أصبح لقد

جديدة: أمريكية

وظائفهم. يف اإلجهاد من عالية بمستويات العمال ثلث يصاب •
حياتهم.60 يف األول اإلجهاد مسبِّب أنها عىل وظائفهم إىل املوظفني ربع ينظر •

من أكثر املهني اإلجهاد من يعانون العمال بأن املوظفني أرباع ثالثة يؤمن •
السابق.61 الجيل

الرشكات تكبِّد باإلجهاد املتعلقة التكاليف أن املتحدة الواليات يف األدلة تُظهر كما
مرتفعة بمستويات املصابني للعمال الصحية الرعاية تكاليف كانت إذ ضخمة؛62 نفقات
عانوا والذين العمل. أثناء اإلجهاد من أقل مستويات أقروا ممن ٪٥٠ ب أكثر اإلجهاد من
غريهم، من أكثََر ٪١٥٠ بنسبة صحية رعاية تكلَّفوا اإلجهاد جانب إىل االكتئاب من
وثيقة بصورة اإلجهاد ويرتبط للفرد. أمريكي دوالر ١٧٠٠ من أكثر سنوية بزيادة
لرتك الرئييس السبب هو أنه عىل اإلجهاد تحديد تَمَّ فقد وباملثل الوظيفي،63 باإلنهاك

للرشكات.64 العاملني
لوصفه كلمة اخرتعوا إنهم حتى اليابان يف بارًزا قاتًال يمثِّل العمل يف اإلجهاد إنَّ
يف القتلة جميع وتشمل العمل»، فرط من «املوت هو الحريف ومعناها «كارويش» وهي
معروف سبب والكارويش والجلطات. القلبية النوبات مثل بغتًة يأتون الذين العمل
الشهرية اللعبة ويف الدولة. إحصائيات يف منفصل تصنيف يف ورد وقد اليابان يف للموت
مستًوى من انتقلوا كلما املوت الالعبون يواجه أيًضا، كارويش املسماة املنصات متعددة

آخر! إىل
بالصحة رضًرا النفيس الضغط تأثريات أكثر أن باملطالب التحكم نموذج ع يتوقَّ
ضعيفة. القرارات اتخاذ عىل القدرة لكن كبرية الوظيفة متطلبات تكون عندما تظهر
معدالت وانخفاض الوظيفي الرضا بزيادة الوظيفي التحكم من العايل املستوى ويرتبط
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نموذج ويقوم متزايد،65 قلق إىل الكايف التحكم دون الكبرية املطالب تؤدِّي وقد االكتئاب.
النفيس الضيق إنَّ تقول التي األبحاث نتائج عىل واملكافأة املجهود بني التوازن اختالل
الجهود بني التوازن اختالل فيه يُالحظ الذي الوقت يف تحدث الضارة الصحية والتأثريات

الوظيفية.66 واملكافآت املبذولة
بطريقة أُِدير إذا بنَّاءً اإلجهاد يكون أن يمكن املخاطر، تلك جميع من الرغم عىل
يعمل األحيان بعض ففي والتنفيذ. الدافع يحفز أن الحسن» «اإلجهاد ل فيمكن سليمة.
يضعون املثال سبيل عىل الُكتَّاب فبعض التسليم؛ مواعيد حتى طاقاتهم بأقىص الناس
تركيزهم عىل املحافظة أو يوميٍّا الكلمات من محدد عدد إنتاج مثل محددة أهداًفا ألنفسهم
يستعدون أنهم يُدركون حينما الرتكيز الطالب ن يحسِّ وقد محدد. ساعات لعدد املنضبط
لفرتات الجسم يتحمله ما وهو البناء اإلجهاد بني رفيًعا خيًطا هناك لكنَّ لالختبارات.
أن الجسم يستطيع ال مطولة حالة غالبًا وهو الهدام واإلجهاد فقط، الوقت من قصرية

الطويل. املدى عىل معها يتعامل

التكنولوجيا وإدمان املهام تعدد الثاني: به املشتَبَه (ب)

القنوات وتعدد اإلدمان

قديًما إننا إذ األيام؛ هذه التوتر لهم تجلب قد املراهقني دراسة لطريقة اآلباء مراقبة إنَّ
من لوابل باستمرار يتعرَّضون اآلن األبناء أن إال هادئ، مكان يف للدراسة نسعى كنَّا
يمكنهم ال والتي تُحىص وال تَُعدُّ ال التي اإللكرتونية األجهزة عرب املتعددة التواصل فرص
يف األخري عامها يف زوي كانت حينما فمثًال معنًى. من الكلمة تحمل ما بكل إطفاؤها
وكتاب التلفاز أمام تجلس كانت ما غالبًا النهائية، لالمتحانات استعداًدا وتذاكر املدرسة
يخصُّ بأمر لينبِّهها جيبها يف يرن الذكي وهاتفها أذنيها يف واملوسيقى يدها يف الدراسة
هذا لنا، بالنسبة فوًرا. عليه الرد من بد ال والذي االجتماعية الوسائط يف أصدقاءها
للتعامل برسعة ُرون يتطوَّ اليوم الشباب أن يبدو لكن يُرِبكنا، قد املدخالت من املستوى

الوقت. نفس يف املتعددة املعلومات مصادر مع
ضغوًطا تسبِّب قد أنها إال شك، بال الوقت علينا توفر الحديثة التكنولوجيا إنَّ
التواصل متطلبات حول تدور الرتفيهية واألنشطة العمل أنشطة إن حيث إضافية؛
دون نصري ما كثريًا أننا إال املهام، تعدد إتقان يمكننا وبالطبع الغامرة. التكنولوجي
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زيادة تُتوقع االتصاالت، تكنولوجيا رسعة تزايد ومع املطاف. نهاية يف لها عبيًدا وعي
اإلبداعي. التفكري فرص عن يرصفنا مما االستجابة رسعة

الكثري لكن مسيطرون، أنهم يشعرون بل التكنولوجيا لهذه يرتاحون الناس بعض
من يعاني والبعض السيطرة. عىل قادرين وغري أمرهم عىل مغلوبون أنهم يشعرون
أو اإللكرتوني الربيد إدمان لوصف يُستَخَدم جديد مصطلح وهو املعلومات»، «إدمان
الصحة عىل خطًرا الرسائل أو اإللكرتوني الربيد إدمان يَُعدُّ وال القصرية.67 الرسائل
إدمان أثر ِضْعَفْي من أكثر الذكاء مستويات يضعف أن يمكن بل وحسب، العقلية
فيقول: اإللكرتوني، الربيد إدمان احتمالية إريايل دان النفس عالم ويرشح املاريجوانا!68
مهملة، رسائل أغلبه املقامرة، يشبه اإللكرتوني الربيد أن تجْد فيه، التفكري أمعنت «إن
تصلنا قد واألخرى الفينة بني ولكننا والخسارة، القمار ماكينات ذراع سحب مثل ومثله
رسالة أو والقال، القيل من القليل أو وظيفة، عن طيبة أخبار بها ربما نريدها، رسالة
السعادة قمة يف فنكون مهمة. معلومة أو طويل، وقت منذ أخباره نسمع لم شخص من

املزيد.»69 يف آملني قراءته أدمنا الذي املتوقع غري (املال) اإللكرتوني الربيد لتلقينا
مرة خمسني اإللكرتوني لربيده الوارد صندوق النموذجي املوظف يفتح يوم، كل
النفس علم تجارب فرئان ومثل مرة.70 وسبعني سبًعا الفورية الرسائل ويستخدم
عدم من الخوف إىل (باإلضافة املتغرية اإلثابة جداول فإن سكينر، إف لبي السلوكي
أكثر أشار استقصائية، دراسة ويف لإلدمان. تدفعنا للتوقعات) وفًقا كافية برسعة الرد
للربيد يستجيبون دائًما أنهم إىل فرد، ١١٠٠ عددهم بلغ الذين املشاركني نصف من
يقاطعون قد أنهم منهم ٪٢١ أضاف كما ممكن، وقت أرسع يف أو «فوًرا» اإللكرتوني
اإلجازة؛ أو املنزل يف العمل رسائل يقرءون أنهم إىل ٪٦٢ وأشار عليه؛ للرد اجتماًعا
وكما للجنس! ممارستهم حني القصرية الرسائل إرسال يف يمانعون ال إنهم ٪١٠ وقال
يتشكَّل أو العصبية ِصالته يغريِّ املخَّ فإن االعتمادية، من األخرى األشكال مع الحال هو

التكنولوجيا.71 إدمان بسبب الدوبامني ارتفاع مع مختلفة بطريقة
األداء عىل الرضر من له اإللهاء أو املقاطعة من نوع أي بسبب مهمة َقْطَع إن
٢,١ هو العادي املوظف يهدره ما إن بأكملها.72 لليلة النوم عدم يساوي ما الذكي
حتى الرتكيز إىل يحتاج فاملخ أخرى. إىل مهمة من بقفزه اإلنتاج وقت من يوميٍّا ساعة
للعودة دقيقة وعرشين خمًسا يأخذ فقد الرتكيز عىل القدرة فقد وإذا اإلنتاج، من يتمكَّن
بعض قراءة حول التجارب إحدى وأظهرت اإلنتاج. عىل الكاملة القدرة إىل أخرى مرة
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أسئلة عن سليمة إجابات إعطاء من تمكَّنُوا ٪٩٢ أن إلهاء، أيِّ دون لنصوص املشاركني
النص، قراءة مع يشء إىل االستماع منهم طلب عندما لكن النص، يف بمعلومات تتعلَّق
ليست فأدمغتنا 73.٪٣١ سوى سليمة بصورة األسئلة تلك عىل اإلجابة من يتمكَّن لم
نحتاج املعلومات تُعاَلج وكي املدَخالت. من متعددة مصادر مع للتعامل ببساطة مة مصمَّ
توقفه منه ُطلب إذا املعلومات من الكثري يستوعب أن املخِّ عىل الصعب ومن الرتكيز، إىل
ونبدأ مهمة نُنهي مرة فكل باستمرار. جديدة رسالة عىل الرتكيز ثم ضبطه إعادة ثم
تكررت وقد الثانية. من معلومات نخرس كما األوىل املهمة من بيانات نفقد جديدة، أخرى

مرة. من أكثَر مماثلٍة تجارَب يف النتائج هذه
إضايف شكل وكل تركيزنا، من تنقص أدمغتنا إىل تدخل إضافية معلومة وكل
يف فاإلفراط الكيل. تركيزنا من يقلل عليها الرتكيز نحاول التي املخرجات أشكال من
الوقت».74 «تضيع إنتاجية غري وعقلية متدنية عمل جودة إىل يؤدي واملخرجات املدخالت
تقنية من أكثر الفائقة املعالجة خيوط تقنية عمله يف يشبه البرشي املخَّ أن هي املشكلة
التنقل عىل يقدر املخَّ أن رغم لكن متعددة، سياقات نستوعب فنحن املتعددة. الخيوط
اللحظة يف بكفاءة واحدة قناة من أكثر معالجة عىل يقدر ال فإنه برسعة، «القنوات» بني

بالقليلة. ليست سياقني بني لالنتقال الالزمة فالطاقة الواحدة.
استيعاب يمكننا ال أننا بسبب الدعاية مجال فيه يقع الذي اإلحباط مدى تخيَّل
الشاب ى يتلقَّ ساعة، ٢٤ مدار فعىل ذهبنا! أينما بها نُتَخم التي املعلومات كتل كافة
محاولة ويف كله. معالجته يُمِكنه ال وبالطبع املحتوى، من ساعة وعرشين ستٍّا العادي
عدد تقليص الدعاية بمجال العاملون تعلَّم االزدحام، هذا ظل يف الرسائل لتضمني
«النزول فعليٍّا أي بالتوازي؛ املدخالت كافة تضمني من والتأكد الرسائل واختزال الكلمات
التنافس املعلنون حاول وكلما بتبسيطها. القادم للجيل نمرِّرها التي املعلومات بمستوى»
رضاوة. أكثَر االنتباه فرط من املتعبني أطفالنا عىل الحملة أصبحت األطفال، انتباه لجذب
عىل غالبًا أتت لكنها القنوات»، تعدد «ظاهرة مع تتكيَّف بالفعل عقولهم بدأت وقد
عىل وطبًعا والوجدانية، العقلية صحتهم حساب وعىل لديهم االنتباه فرتات حساب
األفكار ونمو لتدفق مجال أو للتنفس، للعقل مساحة وبدون اإلبداع. عىل قدرتهم حساب

للموت.75 وتُرتك برسعة تُقتلع ُشجاعة إبداعية ترصفات أي فإن اإلبداعية،
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التوقعات سقف ارتفاع الثالث: به املشتَبَه (ج)

األدوار تعدد عن الناتج الكارثي الرصاع

يشتكي فجميعنا الُخطى. الرسيعة املجتمعات يف كبرية ُمعِضلة املزمن الوقت ضيق أصبح
أن املحتمل فمن أطول، اليوم كان إذا ولكن الواحد. اليوم ساعات عدد كفاية عدم من
بأنفسنا. أعددناها وإما علينا ُفرضت إما التي «العاجلة» األنشطة بكافة املتاح الوقت نمأل
عدًدا نلعب فكلنا األدوار. بني الرصاُع العرصية الحياة يف الضغط مصادر أكرب ومن
حجم ازداد األدوار، هذه من كلٍّ يف التوقعات زادت وكلما حياتنا، يف املختلفة األدوار من
للحصول واملهنية الشخصية األدوار مختلف وتتنافس له. نتعرَّض الذي اإلجمايل الضغط
األرسية واملسئوليات األدوار مع نتصارع ما دائًما البيت ففي انتباهنا. واسرتعاء وقتنا عىل
وغري الرسمية األدوار بني نتنقل أن إىل نحتاج أيًضا وظائفنا يف أننا بينما واالجتماعية،
يف أدوارنا تتحدد ال عندما مشكالتنا أكرب وتظهر بعًضا. بعضها تنافس التي الرسمية
األدوار ارتباك إىل يؤدي قد وهذا واضحة. غري والحدود التوقعات فتكون بوضوح، العمل

الضغط. وزيادة الوظيفي السخط عنه ينتج مما واإلحباط؛
األدوار من املنتظرة التوقعات بني التوافق «عدم أنه عىل األدوار بني الرصاع ويعرَّف
الضغوط ضوء يف األدوار بني الرصاع تقيس الرأي استطالعات فمعظم املختلفة.»76
ُوجدت وقد األخرى.78 واألدوار العمل ساعات بني التضارب أو الوقت77 عن الناتجة
إىل جنبًا وذلك األُرسية، والرصاعات والضغوط األدوار بني الرصاع بني واضحة عالقة
الذي اإلبداعي، التفكري يُعيق هذا الحال وبطبيعة الزائدة. املعرفية الصعوبات مع جنب

والرصاع. اإلجهاد من الجو خلو عىل يعتمد
واالندماج الشخيص بالتواصل الفرد شعور عىل األدوار بني الرصاع يقيض ما وعادًة
العمالة، دوران وحركة العمل إىل الحضور عىل املواظبة عىل يؤثر مما الوظيفة؛ النفيسمع
بطرق ودمجناها بوضوح، أدوارنا دنا حدَّ فكلما الكثري.79 املؤسسة يكلِّف األمرين وكال
املساحة وازدادت لهما نتعرض اللذين واإلجهاد الضغط قلَّ بسطناها، و/أو مفهومة

بإبداع. لننمو ألنفسنا نُعطيها التي
صوتية رسالة كانت هاتشينس مايكل أجراها التي األخرية قبل الهاتفية املكاملة
ونلت سئمت لقد مايكل، معك «مارثا، ييل: كما وكانت تروب مارثا أعماله ملديرة تركها
األخرية مكاملته وكانت أحد. يرد لم االتصال تروب أعادت وعندما سباب).» (لفظ كفايتي
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االضطراب، شديد بدا املكاملة هذه ويف طويلة، سنني معها أمىض التي السابقة لصديقته
فإن النهاية، يف وهكذا جثته.80 عىل الفندق خادمة عثرت بطويلة ليست بفرتة وبعدها
أخرى. غافلة ضحية عىل قىض قد يكون ربما اللذات يف املغرق الروك نجم حياة أسلوب
إننا ساحًقا. الضغط يصبح علينا، تنهال التي الكروب مع التعامل يف نفشل فحينما
شديد أمر إىل فجأة يتحوَّل املتعة شديد سابًقا كان وما للذئاب، األبواب نفتح دراية بدون
ولكنهم وخفاءً، مكًرا أكثر يكونون قد آخرين قتلة هناك لكنَّ اإلبداع. يُخمد وهكذا األلم.

التهديد. من املستوى نفس عىل

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محل يف أو حيِّك يف هذا الضغط نمط قابلت هل

واقعية. غري توقعات لتحقيق كرًها العمل •
منطقي. غري إجهاد خلق •

الضحايا: عىل أثره

االرتباك. •

اإلحباط. •
األولويات. وتحديد الوقت إدارة يف صعوبة •

العزل زمرة الرابع: القتل نمط (2-2)

مزيًجا يستخدمون وهم العازلني، القتلة باسم أيًضا النمط هذا عليهم ينطبق من يُعرف
يضعون فهم لتحيزاتهم. االمتثال عىل الضحية يجربوا حتى والتجانس التفرقة من فتاًكا
املتنوعة اآلراء عنهم ويمنعون املختلفة، واملعلومات األفكار عن بعيًدا َحْجٍر، يف ضحاياهم
خيارات إال الضحايا يمتلك فال حياتهم. تُنِقذ قد محتملة أدوات أي عىل الحصول ثم ومن
يموتون ثم يخضعوا، حتى والرضب للتجريح يتعرَّضون إذ بذلك؛ درايتهم دون محدودة
التفكري عىل قدرتهم إىل املوجهة الخفية الرضبات تشمل التي املرتاكمة اإلصابات بسبب
ُزَمًرا يشكِّلون النمط هذا عليهم ينطبق الذين القتلة وألن وباستقاللية. مختلف بشكل
يف جرائمهم من يفلتون فإنهم ظاهريٍّا، املتنوعة الطبيعة ذات املجتمعات داخل حتى
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«االنحياز هو املفضل وسالحه النرجسية، إىل يميل القتلة من النوع وهذا النهار. وضح
الصارم».

الخبيث الذات وحب االنفرادي الحبس

فرضها يمكن التي املغلَّظة العقوبات أكثر هو االنفرادي الحبس البلدان، بعض يف
الحبس لهذا يكون أن يمكن اإلعدام. حكم عليهم يُطبق ال الذين السجناء عىل بالقانون
التعذيب. من نوًعا اإلنسان حقوق نشطاء من العديد ويعتربه حادة، ونفسية بدنية آثار
الحيس، والحرمان املدخالت، عىل املفروضة القيود تنتج أن يمكن الوقت، مرور ومع
مثل النفسية األمراض بعض يف وتتسبب املخ فسيولوجيا يف الطويل املدى عىل تغريات

االكتئاب.81
الكثري أن رغم املؤسسات، داخل األفراد فيُقِيص اإلبداع، َقتََلة أحد العزل يُعترب
الحبس يف السجناء وضع أن وكما بإرادتهم. القيود تلك تبنِّي يختارون الناس من
الضحايا خربات العزل يقيِّد العقلية، قدراتهم ويقلِّص تجاربهم من يحدُّ االنفرادي
القاتل لهذا السيكوباتي النمط تشبيه ويجوز الطويل. املدى عىل قدراتهم ويقوِّض
مبالغ بطريقة اآلخرين آراء عىل القاتل وباعتماد النرجيس. للشخص السيكوباتي بالنمط
واالستغاللية، املتالعبة وبطبيعته اآلخرين، عن حقوًقا بامتالكه القوي وشعوره فيها،
ذاته. يف منغمًسا قاتًال العزل يصبح الفعلية، إنجازاته مقابل الشخصية عظمته وبأوهام
البقاء؛ عىل يساعد الذات «حب الخبيث»: الذات «حب كتاب مؤلف فاكنن سام ويقول
خارجية مصادر من الحب هذا ينبُع عندما أنه شارًحا ويستطرد أسايس»، رشط فهو
باستخدام يقتل إنه أي خبيث؛ يشء إىل بالذات االهتمام من النوع هذا يتحول فقط،

العاطفة.82
اإلبداعية الطاقات يحد بالذات مبارشًة تتعلَّق التي وباملصالح بالنفس الهوس وهذا
محدودة، خياراتهم بأن ضحاياه يشعر ال خبيث، قاتل فالعزل اإلبداعي. النموَّ ويُعيق
باإلغواء أيًضا العزل ويتسم العملية. خالل متحيِّزة شخصيات إىل تحوَّلوا قد أنهم وال

الخبيثة. أرساره يُخفي أنه إال جذَّابًا فيبدو
متباعدة فرتات عىل سكنَّاها التي سيدني يف بيتشيز نورذرن منطقة جاذبية إىل انظر
مانيل مدينة من كيلومرتًا ٣٠ ملسافة تمتدُّ حيث العالم، شواطئ أجمل بها طويلة. لسنني
والرشيط ميل. بمليون َصَخبها عن تبُعد أنها إال املدينة من قريبة وهي بيتش، بالم وحتى
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مساحته وتضيق ووتر، بيت خليج وبني املحيط بني ضيِّق برزخ بمحاذاة يمتدُّ الساحيل
بني يفصل الذي بريدج سبيت جرس هو رسميٍّا املنطقة وأول املدينة. عن ابتعدت كلما
ألصحاب بيتش بالم منتجع هو وآخرها بموسمان، األثرياء وضواحي بيتشيز نورذرن
تبقى ذلك ومع متنوعة، واجتماعية اقتصادية مجموعات باملنطقة وتعيش املليارات.
وصفوها باإلحباط املصابني املدارس معلمي إنَّ قيل وقد موحدة، ثقافة ذات املنطقة
األفق ومحدودو سياسيٍّا، املحافظني من البلدة هذه فأهايل معزولة». جزيرة «شبه بأنها
شبكة وجود بعدم بالسعادة ويشعرون حماية أشد البسيطة حياتهم يحمون وهم بشدة.
الفنادق من ا جدٍّ قليل عدد هناك عنهم. بعيدة السياح أفواج يُبقي مما عامة؛ مواصالت
قلبها صميم من السمات متنوعة بوندي منطقة احتضنت لقد واحدة. تخييم وساحة
األمريكي املسلسل ممثلو حرض عندما لكن بوندي»، «إنقاذ الشهري التليفزيوني املسلسل
إىل فوًرا أعيدوا بيتشيز، نورذرن يف أفالون شاطئ إىل وطاقمه ووتش» «باي الناجح
نصيب لهم يكون أال أرادوا إذ وأصدقائه؛ هاسلهوف بديفيد يفتكون األهايل كاد ديارهم؛

باملسلسل.83 العاملي االهتمام من
ننتقل أن قبل أخرى دول إىل معنا وسافرت عاشت طفلة، زوي ابنتنا كانت عندما
مراهقتها. سنوات أواخر يف كانت حينما بيتشيز، نورذرن منطقة يف للعيش أخرى مرة
لتوِّها انتقلت بأنها الطالب علم عرشة، الرابعة عمر يف محلية بمدرسة التحقت وعندما
إندونيسيا أطفال أن أظن كنت «لكنني قائًال: أحدهم ب وتعجَّ إندونيسيا. يف مدرسة من
حينما زوي وذعرت وشقراء!) البرشة بيضاء (زوي أسود!» وشعر سمراء برشة ذَُوو
الواليات رئيس هو من فكرة أدنى لديهم ليست الدراسة يف زمالئها بعض أن اكتشفت
معلومات تلك بأن يرون إنهم إذ يكرتثون ال إنهم وقالوا أوباما، باراك األمريكية املتحدة
عدم مثل فادحة أخطاءً الطالب يرتكب الجغرافيا، اختبارات ويف أهمية. ذات تكن لم
السبع. القارات من واحدة جامايكا وتسمية الخريطة عىل وأفريقيا الهند بني التفريق

من إبداًعا أكثر البالد خارج وعاشوا سافروا الذين األشخاص أن األبحاث أظهرت
معايري فيها بما املختلفة، املعايري من عدد عرب وذلك الخارج، يف يعيشوا لم الذين أولئك
التعرُّض أهمية عن تكشف املذهلة النتيجة وهذه وتوليدها. األفكار وتداعي التبرصُّ
متنوعة بأفكار نَْلتَِق لم فإذا حياتنا. مدى عىل واألفكار املعلومات من كبرية ملجموعة
تقدَّمت وكلما بإبداع. للتفكري الحاجة من حصانة يف فسنبقى حياتنا، يف مختلفني وأناس
حول ع نتجمَّ باألمان، نشعر ولكي الجديدة. األفكار عن أنفسنا عزل يف نستمر السن، بنا

الجديدة.84 التجارب عن عزلتنا من يزيد ما وهو فكريٍّا، يشبهوننا أناس
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كبرية، زيادًة وانتشارها اإلنسانية األفكار تنوع من املدن تطور زاد التاريخ، مرِّ وعىل
والثقافة، التعلم فرص من كبرية وفرًة املدن فتَُقدِّم هامة. تطورية ميزة َخَلَق ما وهو
الرأسمالية املجتمعات ففي سلبيٍّا. جانبًا النمو لهذا ولكنَّ لدعمها، الثروات وتبذل
«النمو ف باستمرار، نموها عىل تحافظ ألن االقتصادات تحتاج االبتكار، يزدهر حيث
تبطؤ األحياء علم يف السيني النمو أن ورغم عدة، بطرق إيجابي نمو هو الالمتناهي»
وإال النمو يتوقف ال الرأسمالية االقتصادات يف فإنه يتوقف، حتى املطاف نهاية يف خطاه
جيفري حدده كما حتمي أمر النهائي االقتصادي االنهيار أن يعني مما النظام؛ مات
املوارد كافة يستنفد الالمتناهي النمو من الرضب هذا الحسابية، الناحية ومن ويست.85
من االنهيار هذا نتجنَّب كنَّا املايض، يف املحدد»). الوقت «تفرُّد (مبدأ االنهيار إىل ويؤدِّي
أو اكتشاف كل ومع الساعة». ضبط «إعادة من مكَّنَنَا الذي املتواصل، االبتكار خالل
إلعادة طريقة وجدنا الكمبيوتر، اخرتاع أو البنسلني اكتشاف مثل مهم جديد اخرتاع
مما النظام»؛ عىل «نتغلَّب أن استطعنا ثَم ومن األوَّيل، واالقتصادي الثقايف النموذج إنتاج

الحياة. قيد عىل االبتكار عملية إبقاء ضمن
الذهن تفتح تضمن حذرة نمو اسرتاتيجيات ن سيتضمَّ إذن، العزل، عىل التغلب
مساءلة مواصلة أجل من وأيًضا املستمر، االبتكار لتمكني جديدة، أفكار إىل والوصول

املطاف. نهاية يف االبتكار دمر وإال إنتاجه وإعادة النظام
هنا: عليهم سنركِّز الذين العزل» «زمرة عنارص قائمة

اإلعالم). وسائل (مثل املتحيزة املعلومات مصادر •
(التجانس). فكريٍّا املتشابهني األشخاص مالزمة •

التنوع. إىل االفتقار •

املتحيزة املعلومات مصادر األول: به املشتَبَه (أ)

االنتباه قصور واضطراب الواقع تليفزيون

دراسية حلقة يف حالة كدراسة الواقع تليفزيون من مسلسل إىل اإلشارة مرة ذات قررنا
حنا فتصفَّ اإلبداعي). غري التفكري عىل (كمثال اإلبداعي التفكري حول دارت قدَّمناها
الستخدامه، قصري فيديو مقطع عىل الحصول بمقدورنا كان إذا نرى لكي اإلنرتنت
دقيقة. ٢٤ مدتها حلقة من دقائق ثالث مدتها نسخة ل حمَّ قد ما شخًصا أن فاكتشفنا
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دقائق ثالث إىل دقيقة ٢٤ محتوى اختزال يمكنك كيف إذ الذهول فرط من وضحكنا
وأكثر خفيفة أصبحت اإلخبارية الربامج إن بل هي!86 كما الرواية حبكة عىل واإلبقاء
هدفها كان كما باملعلومات نا مدِّ مجرد من بدًال وتمتعنا انتباهنا تسرتعي حتى إثارة
الرسيعة الفورية املعلومات إنتاج وإعادة توليد معضلة تويرت د ويجسِّ أساًسا. النبيل
نعود ثم األزمات إىل املشاهري من ننتقل إذ املطاف؛ نهاية يف ع َ بالرصَّ تُصيبنا قد بطريقة
دوالرات لكسب الثقافية املستويات أقلَّ اإلعالم وسائل تخاطب ما وغالبًا أخرى. مرة
يدور عما ا تامٍّ عزًال وعزلنا املعلومات من ا جدٍّ محدد بكمٍّ تزويدنا هي والنتيجة اإلعالنات،

العالم.87 يف حولنا فعليٍّا
جامعة يف الباحثة تَِجَد أن عجب فال اإلعالم، لوسائل الحايل الوضع إىل بالنظر
لكل ٪١٠ بنسبة ينخفض األطفال لدى اإلبداع أن فاندرووتر، إليزابيث بأوستن، تكساس
العادي الطفل أن يَعِني هذا إن إذ ا؛ جدٍّ ضخم التأثري وهذا التلفاز.88 أمام يقضونها ساعة
لكن .٪٣٠ بمقدار لديه اإلبداع نسبة تتدنَّى يوميٍّا، ساعات ثالث ملدة التلفاز يشاهد الذي
التأثري تتخيَّل يوميٍّا؟ ساعات عرش من ألكثر التلفاز يشاهدون الذين األطفال عن ماذا
الرتفيهية واألنشطة العمل اهتمامات إن إذ البالغني، عىل الحديثة للتكنولوجيا التدمريي
السيطرة يُمِكنُنَا وبالطبع للتكنولوجيا. واملستمر الطاغي الحضور متطلبات حول تدور
تكنولوجيا ن تحسُّ ومع إدراكنا. دون املطاف نهاية يف لها عبيًدا ننتهي أننا إال عليها،

اإلبداعي. التفكري فرص عىل يشوِّش مما االستجابة يف رسعة نتوقَّع االتصاالت،
بجماعة املتآمرين من وغريها املهام بتعدد وثيًقا تحالًفا اإلعالم وسائل تتحالف
لحظات أكثر يف بأنهم شعوًرا ضحاياهم عىل يُضفوا أن يمكنهم مًعا، وباتحادهم الضغط.
بالخمول فيه شعر وقت قط اإلنسان عىل يَْمِض لم ذلك، من وبالرغم انشغاًال. حياتهم
مركز من أوبراين، بول الربوفيسور قال وكما األيام. هذه مثل الحركة وعدم الشديد
غريزتنا يف االنغماس من مكَّنتنا الحديثة التكنولوجيات «إن موناش: جامعة يف السمنة
كانت لو وكما أخرى.»89 أعمال بإنتاج األعمال وتسويف الكسل إىل تميل التي اإلنسانية
معني يشء عمل من تنتقل فإنها االنتباه، قصور اضطراب من تعاني الشخصيات تلك
وقت أي وجود عدم من لتتأكد ضحاياها، انتباه تُشتِّت ومًعا الربق، برسعة آخر إىل
املدعوون الضيوف ويكون جذابة، تكون ما عادًة الضغط جماعة أن حني ويف لإلبداع.
عمد. عن بمكر تتالعب ما غالبًا اإلعالمية العصابة فإن واضحني، سفاحني التحكم وطاقم
تتسم الوقت أغلب إليها نتعرض التي اإلعالم وسائل فإن الذهانية، للسلوكيات ووفًقا
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واالفتقار اإلعجاب نيل إىل واحتياًجا الذات، عظمة من سائًدا نمًطا تُظِهر (إذ بالنرجسية
غري واإلغواء االنتباه السرتعاء السعي من سائدة سلوكيات عىل وتحتوي التعاطف، إىل
ه َرشَ ولديها املطالب كثرية اإلعالم ووسائل فيها). امُلبالغ أو السطحية والسلوكيات الالئق
(البوتوكس، البرصي الخداع وسائل وعرب باستمرار. تغذيته إىل ويحتاج بالزهيد يشبع ال
وسائل تستطيع والتصوير)، البارعة، التعديل مهارات جانب إىل الهوائية، والفرشاة
ذلك ينمي ما وغالبًا التام. االصطناعي الكمال عىل تقوم الواقع من صورة خلق اإلعالم

الواقعية. غري التوقعات تلبية عىل القدرة وعدم والتدني بالنقص الشعور فينا
ينفق إذ اإلعالن؛ وهو أال محركها، خالل إال الحياة قيد عىل اإلعالم وسائل تبقى وال
الواليات يف سنويٍّا أمريكي دوالٍر مليار سبعني قرابة سنويٍّا التلفاز عىل جميًعا املعلنون
الفرصة سبريلوك مورجان املخرج يُتيح مبيًعا»،90 األفالم «أكثر الهدام الفيلم ويف املتحدة.
فيلم إنتاج وعرب الفيلم. يف خجل دون أفكارهم ينرشوا ألْن الرعاة من وعرشين لثالثة
الفاسدة العالقة هذه مورجان أخرج اإلعالن، من بأكمله ممول وهو اإلعالن، قوة عن كامل
بشدة االنتشار واسع أصبح قد اإلعالن أن سبريلوك أوضح وقد بذكاء. النور إىل املرتابطة
املنارص نادر رالف وأشار يُغفلونه. ما عادًة الناس إن حتى عموًما، الحياة ويف األفالم يف
املتاجر أرضية وعىل العامة، املياه دورات يف اآلن «إعالنات هناك أن إىل املستهلك لحقوق
والربنامج املدارس.»91 حافالت جانبْي وعىل املدارس حوائط عىل حتى املصاعد، ويف
ويقدمه يس، بي بي محطة أنتجته الذي الكربى» التجارية املاركات «أرسار الوثائقي
راييل فيصف الكربى. التجارية العالمات إغراءات عىل الضوء يسلط راييل، أليكس
املشهد «كان ويقول: أبل لرشكة جديد متجر افتتاح به تسبَّب التي الفوضوي االزدحام
هاتف لرشاء فرصة مجرد ليس بروتستانتية، لصالة باجتماع أشبه االفتتاح يف رأيته الذي
املاركات أن إىل لوا توصَّ األعصاب علماء أن بالفعل راييل وذكر محمول!» كمبيوتر أو

93 للدين.92،  سابًقا مخصصة كانت املخ يف منطقة عىل استولت قد الكربى التجارية
املايض القرن من السبعينيات يف أجري الذي وبيبيس كوكاكوال تذوق اختبار إنَّ
تتخذها التي للطريقة لالهتمام مثرية حالة دراسة هو السيئة بسمعته اآلن ويعرف
القصة الناس من العديد يذكر تفكرينا. مساحة لتقليص الكربى التجارية العالمات
ملنتجها أمريكا أرجاء جميع يف تذوُّق اختبارات بيبيس رشكة أجرت وفيها األصلية،
طعم أن بأرسه جيًال وأقنعت — يتذوق أيهما املحكَّم يعرف أن دون — كوكاكوال ومنتج
لكنها الناجحة، منافستها تركيبة تقلِّد أن كوكاكوال حاولت كوكاكوال. من أفضل بيبيس

71



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

عام ففي الرواية. بهذه الالحقة القصة الناس من الكثري يعرف وال ذريًعا. فشًال فشلت
العالمة «تأثري لقياس محاولة يف تجربة مونتاجيو ريد األعصاب عالم وضع ،٢٠٠٣
هذه يف طفيف: اختالف مع األصلية التجربة أعاد األمر، هذا ولتنفيذ لكوكاكوال. التجارية»
املشاركني كافة تقريبًا قال وللدهشة، بيبيس. وأيها كوكاكوال العينات من أيٍّا أوضح املرة
كبريًا نشاًطا مخاخهم عىل أجريت التي الفحوصات وأظهرت الكوكاكوال، يفضلون إنهم
املستوى. رفيعة اإلدراكية القوى عن املسئولة وهي األمامية، الجبهية القرشة منطقة يف
مخاخهم أنماط ت غريَّ إنها حتى اقتناع أيما الكوكاكوال بماركة املشاركون اقتنع لقد

التجارية.94 املنتج لعالمة أعمى «حبٍّا» وخلقت
وهو قيمة، املوارد أكثر نضع أين تحديد هو اآلن نواجهه الذي األكرب والتحدي
حيث من محدودة معلوماتنا مصادر تكون فحينما «عاطفتنا». ثم ومن انتباهنا؛
يف الجيد واليشء ببساطة. معها يتكيف أن للعقل يمكن ال ا، كمٍّ كبرية لكنها املضمون
إيجابية برامج نختار أن أو نطفئها أن يمكننا — ما حدٍّ إىل — أننا هو اإلعالم وسائل
يف نتحكم دمنا وما اإلبداعي. التفكري وتحفز جديدة ومعلومات أفكار أمام عقولنا تفتح
الكامنة الدوافع يف إيجابية تشككية نظرة نتخذ دمنا وما وكمه، له نتعرض ما جودة
يكون وأن العالم عىل إيجابية نافذة يفتح أن لإلعالم يمكن اإلعالم، وسائل آراء وراء

قاتًال. وليس حليًفا

فكريٍّا األشخاصاملتشابهني مالزمة الثاني: به املشتَبَه (ب)

املتوسط املستوى رتابة

بيئة يخلقون فكريٍّا، لهم املشابهني باألشخاص أنفسهم إحاطة دون يتعمَّ الذين القادة
فسيصعب الشبه، شديدي الواحدة املجموعة أعضاء كان وإذا األفكار. يف ضئيل تنوع بها
الطاولة.95 عىل جديدة بمعلومات الفريق أعضاء من أي يأتي ال ألنه التعلم؛ مواصلة عليهم
أكثرهم هي املتنوعة) (الفرق الناس من مختلفة أنواع من ن تتكوَّ التي فالِفَرق
اإلبداع أن اكتشف كيف جوهانسون فرانس يصف ميديتيش» «تأثري كتاب ويف إبداًعا.
حني والخلفيات واألنظمة الثقافات مختلف بني االلتقاء نقطة عند األرجح عىل ينشأ
مجموعة مجموعتني: بدراسة الباحثون قام التجارب، إحدى يف ذروته. يف التنوع يكون
غري ومجموعة وتعليميٍّا) وفكريٍّا سلوكيٍّا متشابهة أساليب ذات (مجموعة متجانسة
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مشكلة وأعطوهما والتعليم) والتفكري السلوك أساليب حيث من (مختلطة متجانسة
لكن املتجانسة، غري املجموعة من أرسع وقت يف املشكلة حلت املتجانسة املجموعة لحلها.
وقتًا فاتخذت فكريٍّا، املتجانسة غري املجموعة أما متوسط. مستًوى يف دائًما كانت النتائج
املجموعة، هذه يف أكثر خالفات هناك كانت ممتازة. بنتيجة أتت لكنها حل إليجاد أطول
الفرق تُناِقش فعندما بكفاءة. الخالفات هذه وتوجيه إدارة عىل قدرتها هو املهم لكن
مركز نحو ويقرتبون القصوى الحدود عن يبتعدون ما عادًة ما، فكرًة املتجانسة غري
الفضىل الضمانة هو الرأي يف فالتنوع توازنًا. أكثر بنتيجة فيأتون ومتوسطها، املجموعة
األقلية وآراء النقاش وغياب لوجه. وجًها املناقشة من مكاسب لجني للمجموعة الوحيدة

الفريق.96 عىل خطًرا يشكل
يتشارك التي املعلومات بني التوازن ق تحقَّ إذا الذكاء ألقىصدرجات املجموعات تصل
يحافظ وما بمفرده. املجموعة أعضاء من عضو كل يعرفها التي واملعلومات الجميع فيها
غري فاملجموعات املستقلة. املعلومات هذه أجزاء كل تضافر هو املجموعة وعي عىل
املجموعات من املشكالت لحل أفضل فرصة تمتلك تنوعها إدارة يمكنها التي املتجانسة
الخروج عىل القدرة تكتسب سليم، بشكل الفرق تجتمع فحينما املتجانسني. األفراد أو

عىل: للفرق الجيدة االسرتاتيجية وتركز وقوية. فعالة بحلول

الفريق). بها يشعر التي (الطريقة للفريق الحسية املدركات •
الفريق). تفكري (طريقة الفريق عمليات •

الفريق). بها ف يترصَّ التي (الطريقة الفريق إجراءات •

إنَّ قال جديد، برمجة ملرشوع يؤسس لكي كارولتشيك بيرت بي إتش رشكة عينت عندما
تسخري أي متنوعة؛ مهنية خربات من متعددة تصورات اكتساب هو سيطبِّقه مبدأ أول
عىل اإلبداعية، قدراتهم لتطوير الفرصة عىل األفراد حصول وبمجرد الفريق. إبداع قوة
دائًما وستظل املؤسسة. يف تنفيذها ثم اإلبداعي، االبتكار لعملية مهيأة تكون أن الِفَرق
الهياكل تكون أن برشط الفريق، يد عىل التحسني قيد اإلبداعية واالحتماالت األفكار

الفريق. عمليات لدعم السليم مكانها يف واالسرتاتيجيات
من االنتقال يسهل الفريق، وعمليات الفردي اإلبداع بني مالئم اتصال ُوجد فحيثما
من هائل بشكل اإلبداعية العمليات وتستفيد معقدة. حلول إىل بسيطة فردية مفاهيم
لألفكار بوتقة يبني أن املرء يستطيع واألفكار. التصورات نطاق يف املتمثلة املدخالت

73



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

بكفاءة؛ املختلفة تصوراتهم دمج خالل ومن األشخاص، مختلف مساهمات من اإلبداعية
كل ليس مذهلة. نتيجة لتقديم ويدمجها اإلبداعية األفراد مواهب الفرق إبداع يستغل إذ
تصورات وتشكيل تصميم أو يشء ال من يشء خلق عىل قدرتهم حيث من مبدعني، البرش
اإلبداعية العملية يف املساهمة يستطيع الجميع لكن الفن، طريق عن اعتيادية غري جديدة
حل إليجاد اتحادهم عند ائتالًفا الناس ويشكل لديهم. القوة نقاط استخدام خالل من

الفريدة. الخاصة وطاقاته بأفكاره عضو كل فيأتي ما، ملشكلة

التنوع إىل االفتقار الثالث: به املشتَبَه (ج)

الضيقة والرؤية التشابه نحو امليل
مشكالت.97 إىل يؤدي أن أيًضا يمكنه املؤسسات يف القيادة مستوى عىل التنوع إىل االفتقار
اختيار إىل القادة يجنح إذ الرئيس. الجاني هو التفكري ألساليب املحدود النطاق أن ويبدو
بمعزل املؤسسة تصبح الوقت بمرور أنه إال وترقيتهم، ودعمهم لهم املشابهة العقول ذوي
وكما االبتكار. إىل تؤدي أن ح املرجَّ من التي األفكار وعن التفكري أساليب مختلف عن
أنماط تنوع «بدون االبتكار: حول كتاباته تدور الذي فراي تشوك الرائد املدون أوضح
املوظفني عىل الرشكة تتعرف أال املحتمل من الرشكات، قادة لدى النظر ووجهات التفكري
ومن وإقامتها، العالقات قطع يف املستوطن الرصاع تتبنَّى أال املحتمل ومن املبدعني،
اإلبداع يستطيع مما القصوى لالستفادة املطلوبة الرؤية نطاق إىل تفتقر أن املحتمل
طبيعية بصورة العادة يف تنوًعا املجموعات أقل هي الرشكات يف والقيادة … تحفيزه
أمام الرشكة يضع بذلك شعورها دون التشابه نحو القيادة فرق من الكثري ونزعة …

القمة.»98 يف وهي تحملها، تستطيع ال الذي الوقت يف الضيقة الرؤية أخطار
االبتكار. إىل يؤدي األبعاد تعدد أن عىل العاملية القياس قوانني من دامغة أدلة هناك
األبعاد تعدد من حتًما تنتقل فالرشكات الزمنية، والفرتات والبلدان املدن عىل ينطبق وهذا

موتها.99 إىل النهاية يف يؤدي مما ذلك؛ إىل مضطرة ألنها األبعاد انعدام إىل
(فيما الواقعية الحياة عن انفصالك خطر زاد الرشكة، يف عملك فرتة طالت كلما
تبنِّيك احتمالية وزادت ويترصفون) ويشعرون العمالء بها يفكر التي الكيفية يخص
يضيق خرباء، بأنهم جماعيٍّا اعتقاًدا الناس من كبري عدد يعتقد فعندما الجماعي. للتفكري
هذا العمل، مواقف ويف املشكالت. حل عىل اإلبداعية القدرة وتتقلَّص االحتماالت نطاق
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أن املمكن من وأنه اآلخرين، مع نتوافق ألْن ضغوًطا هناك أن أيًضا يعني أن يمكن األمر
من أسهل املجموعة قرار مع التوافق أن يرى ألنه بل موافقًة، ليس رأيه، أحدهم يغري
القادة؛ عىل االعتماد من مشابهة ثقافة املختلفة املؤسسات من كثري وتتبنى مخالفتها.

نهائيٍّا. التنمية حركة يعيق مما
األخرية األيام ساد الذي العزل تأثري براذرز ليمان مرصف من مرصيف وصف وقد
كله. السوق واقع عن بمعزل أننا شعرنا األزمة، هذه «قبيل وقال: الرشكة، عمر من
وتروح؛ تجيء الناس نشاهد جلسنا حيث الجسد؛ من الروح بخروج أشبه تجربة وكانت
أطعمنا لقد وظائفهم. سيفقدون الذين عدد وعن ذلك، بعد سيحدث عما ويتحدثون
واملعلومات األفكار عىل االنفتاح إىل االفتقار يتسبب وهكذا انفجر.»100 حتى الوحش

املطاف. نهاية يف الداخيل االنهيار يف الجديدة
باملخاطر. محفوًفا طريًقا يعترب حتى ربما بل مخيًفا، أمًرا التنوع تبني يكون قد
من جزء ويقيض االنهيار. إىل يؤدي التنوع قبول عدم فإن ذلك، من النقيض وعىل
بل املعتاد، من أكرب بصورة التنوع تتقبل ألن تحتاج املدن بأن ويست جيفري نظرية
التي للمؤسسات وخالًفا النمو. يف تستمر السبب ولهذا املجانني األشخاص حتى وتدعم
ترسيح سهولة بكل لها ويتسنى لألوامر ويمتثلون ينصاعون من إال تتقبل أن يمكنها ال
«إذا بقوله: ذلك ويست ر صوَّ وقد التقبل. إحداث يف املدن تتسبب مجانني؛ تعتربهم من
مجانني، أناًسا ترى فلن األمريكية، الجوية الخطوط إىل أو موتورز جنرال إىل ذهبت

العمل.» من يُفصلون فاملجانني
يُرى ما مثل — القرسي أو املطول سواء الحيس الحرمان عن ينتج أن املمكن من
إنه واالكتئاب. الشاذة واألفكار والهلوسة الشديد بالقلق شعور — االنفرادي الحبس يف
شكل بأنها توصف الحيس الحرمان من القصرية الفرتات أن إال للتعذيب، فعالة وسيلة
وتُستخدم التأمل. تُفيضإىل أنها كما االسرتخاء، عىل يبعث الضغط من التحرر أشكال من
ضغط وخفض التوتر حدة لتخفيف كوسيلة األحيان بعض يف العزل أو الطفو أحواض
االضطرارية والحكة والتململ بالقلق الشعور من أولية مرحلة فبعد قه. تدفُّ وزيادة الدم
عادًة التأمل)، لعملية األوىل املراحل أثناء األحيان بعض يف أيًضا الشعور هذا إىل (ويُشار
وبيتا ألفا املخية املوجات من نموذجية بصورة الطفو حوض داخل الشخص ينتقل ما
واالستيقاظ، النوم فرتات بني العادة يف املوجات هذه وقوع ويحدث ثيتا. موجات إىل
العزل أحواض استخدام أيًضا املمكن ومن اإلبداعي. الحلم من حالة تحفز أن ويمكنها
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استغالل املهم من ولهذا اإلبداعي. التفكري وخلق مركزة تصويرية مشاهد لتوليد هذه
اإلنسان تعزل أال ضمان مع اإليجابي، بمعناها الشخصية الخلوة بغرض الفرص هذه

دائمة. عقلية حالة تصبح وأال عليه، عكسية بنتائج تعود أو

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محل يف أو حيِّك يف هذا العزل نمط قابلت هل

واألفكار. اآلراء من واسع نطاق عن االنعزال •
محاربتها. أو املخالفة واألفكار اآلراء تجاهل إىل النزعة •

الزَُّمر. تشكيل •

الضحايا: عىل أثره

األفق. ضيق •

املعاملة. يف التمييز أو األعمى والتعصب الضار التحيز إىل امليل •

الالمباالة بسبب النمو تثبيط – التدهور الثالثة: املرحلة (3)

وتسلِّط الفرد عىل و«التقييد» «القمع» تأثري إىل القتل عملية من الثالثة املرحلة تشري
وهم املطاف بهم ينتهي الذين املتبلِّدون األفراد وهم الالمباالة»، «عشرية عىل الضوء

اكرتاثهم. وعدم العالم عن انفصالهم عن للتعويض اآلخرين يعذِّبون

الالمباالة عشرية الخامس: القتل نمط (1-3)

يقع ما وغالبًا والدافع. الحافز إىل يفتقرون «الالمباالة» نمط عليهم ينطبق الذين القتلة
حافز فدون النجاح. لتحقق إرادتهم أماتت التي لألنظمة ضحايا أنفسهم األرشار هؤالء
يعانون اآلخرين رؤية يف الرغبة وبوجود اإلنجازات، وتحقيق التقدم إلحراز دافع أو
من فيتخلصون ملحوظة. بصورة النمو الخطرون القتلة هؤالء يُعيق ما غالبًا األلم، نفس
النمط هذا يُالَحظ ما وغالبًا التنمية. سبيل يف املبذولة الجهود جميع ويقوِّضون القامات
يساعدون من نحو باالزدراء القتلة هؤالء فيشعر الالذعة؛ والسخرية الجارح التهكم يف
ضحاياهم قلوب لتخرتق طعناتهم فيوغرون التقدم، يعززون من أو األرواح إنقاذ عىل
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حتى ببطء تنزف أو الفور عىل إما الضحية وتموت لبقائهم. الالزمة الحيوية وأعضائهم
بالفصام، الغالب يف تتَِّسم الالمباالة وأنماط للحياة. إرادتها منها تفرغ إذ الروح تفارقها

الفتاك». «الخمول هو املفضل وسالحها

البول من الذهب إنتاج

بول من الذهب إنتاج بإمكانية نفسه براند هينينج يسمى أملاني أقنع ،١٦٧٥ عام يف
خمسني خزَّن حتى دلو يف بوله يجمع ليلة كل يف هينينج وكان تقطريه. بعد اإلنسان
وفور ج تتوهَّ املادة بدأت الزمن، من فرتة وبعد أشهر. مدى عىل قبوه يف ببوله ممتلئة دلًوا
بالفوسفور. بعد فيما املادة هذه ُعرفت وقد النريان، فيها اشتعلت الطلق للهواء تعرضها
املتفجرة واملواد السماد من ابتداءً متعددة ألغراض الفوسفور يُستخدم النهاية، ويف
بول وُخزن ُجمع الفوسفور، فوائد اكتشاف ومنذ واملنظفات. األسنان بمعجون وانتهاءً
وبعدها الفوسفور)، من جراًما ٦٠ حوايلْ البول من لرت ١١٠٠ كل (يُنتج ِدَالء يف الجنود

كفاءة. أكثر أشكال إىل الفوسفور إنتاج عمليات تطورت
سبق؟ ما كل أم واهًما أم ذكيٍّا أم مجنونًا أم محظوًظا أم مبدًعا هينينج كان هل
لنا يتسنى حتى ذهب إىل بولنا تحويل مثل جنونية بفكرة نأتي أن علينا يتحتم هل
الذي الدور لنا توضح القصة هذه مبدعني؟ نكون حتى باالهتمام؛ جدير يشء اخرتاع
املبدعون العباقرة يوَلد هل تساؤًال: تثري أنها كما اإلبداع. خلق يف واإلرصار الحظ يلعبه
االثنني من صغريًا قدًرا تتطلَّب اإلبداعية التنمية أن هي البسيطة واإلجابة يُصنعون؟ أم
اإلبداعية، األساليب وممارسة التعلم يف رغبة األقل عىل أو إبداعية رشارة تتطلب فهي مًعا،
إبداعي نجاح إىل التوصل أجل من العنيدة املثابرة من الكثري عادًة تتطلب أيًضا لكنها

حقيقي.
هذين أهمية مدى عن اإلبداعية للعبقرية جالدويل101 مالكوم ل تأمُّ وكشف
أو للتسجيالت فريجن رشكة عن أبًدا لنسمع نكن لم أننا تدرك «هل فيقول: العنرصين،
أحد قرر إذا أو األنبوبية»، «األجراس الناجح املوسيقي املقطع لوال برانسون ريتشارد عن
قرر لو أو الئتمانه، السماح فرتة من يمدد أال صباح ذات معه تعامل الذي البنك مديري
فهل الكهربائي، املصباح إديسون توماس يخرتع لم إن الفرتة؟ ملد يستجدي أال برانسون
سنحصل كنا هل أبل، رشكة يف جوبز ستيف يظل لم إن آخر؟ شخص سيخرتعه كان
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متجر مفهوم أو الوظائف، متعددة السويرسية الجيب بسكني الشبيه فون اآلي عىل
كذلك؟» املوسيقى ومجال املحمولة الهواتف يف ثورة أحدث الذي التطبيقات

أو متوهجة، كانت ربما أولية إبداعية رشارة أي إخماد عرب اإلبداع تقتل الالمباالة
فاالبتكار تشتعل. أن تلك اإلبداع رشارة الفرصة واتت إن املثابرة نحو اإلرادة تثبيط عرب
الالمبالني للقتلة يمكن ولذا الُمكرس اإلبداعي التفكري من طويلة فرتة يتطلب الحقيقي
الطعنات بتوجيه وإما مجدهم يف ضحاياهم بقطف إما عملهم ينفذون فهم بسهولة. قتله
التغلب عىل يقدر من أما اإلبداعي. التحفيز من لديهم ما فيستنفدون هوادة، بال إليهم
الرغم عىل باإلبداع التحيلِّ ملواصلة وحماسه إرادته إشعال يف فيستمر العشرية، هذه عىل

املتواصلة. التحديات من
لفعلتهم مسبًقا يخططون ما عادة يجلدونهم أو ضحاياهم يطعنون الذين والقتلة
من يظهر فما «الالمباالة». نمط عليهم ينطبق من يميز وهذا األهداف، محدد بأسلوب
«ترصف أو الخلف» من «طعنة إىل يتحول قد العاطفة أو االهتمام أو للدافع افتقار
إلحاق يمكنها والسخرية، بالتهكم تتسم التي الالمباالة وعشرية متعمد. للمشاعر» جارح

بااللتزام. َشُغوًفا ثقافة تدعم ال التي باملؤسسة جسيم رضر
املوظفني مشاركة مستويات خالل من مؤسسة أي عىل الالمباالة تأثري قياس ويمكن

خالل: من املشاركة هذه قياس ويمكن العمل، يف

املؤسسة. يف أفراد مع بعالقة أو ما بيشء املوظفني التزام مدى •
العمل. يف كدحهم مدى •

االلتزام. لهذا نتيجة املكان يف بقائهم مدة •

املؤسسة. داخل والفريق الفرد نجاح يف أسايس عامل أنها عىل املوظف مشاركة تُعرف
العمل نجاح يف تؤثِّر النهاية ويف واإلنتاجية، املعنوية بالروح مبارشًة تتعلق فهي
أهمية مدى العالم102 حول موظف ألف ٥٠ عىل أجريت دراسة وأوضحت التجاري.
مشاركة نسبة بها تقل التي املؤسسات أن وجدت إذ العمل. يف املوظفني مشاركة
كون جانب وإىل األداء. ولضعف املواهب لخسارة عرضة املؤسسات أكثر هي املوظفني
وقد ا. جدٍّ اًمة هدَّ تصبح أن أيًضا يمكنها فإنها بالنظام، ُمخلَّة املوظفني مشاركة عدم
االلتزام من عالية درجة عىل ليسوا الرشكات يف املوظفني غالبية أن رغم أنه كذلك ُوجد
مقابل واحد موظف من أكثر وجود فإن كبرية، بدرجة أيًضا االلتزام منعدمي وليسوا
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أو ما يشء عىل االعرتاض شديدو أنهم (بمعنى تماًما االلتزام منعدمي موظفني عرشة
يمكن كما اآلخرين، عىل كبري بشكل يؤثر أن شأنه من املؤسسة) داخل ما شخص
القوى من ٪١١ الدامغة: الحقائق هذه فلندرس بأكملها. املؤسسة ثقافة عىل يؤثِّر أن
منفصلني وال كليًة مشاركني ليسوا و٧٦٪ العمل، يف كبرية بصورة مشاركون العاملة

كليًة. منفصلون و١٣٪ كليًة،
أفضل بأداء فيتميزون العمل، يف املرتفعة املشاركة ذوي للموظفني بالنسبة أما
فيه شك ال ومما .٪٨٧ حوايل إىل الرشكة مغادرتهم احتمالية نسبة وتقلُّ ٪٢٠ بنسبة
تكلفة املؤسسات تكلِّف املشاركة نسبة تقل عندما تنشأ التي العمل محل يف الالمباالة أن
اإلنرتنت يتصفحون املوظَِّفني بعض أن بريطانية103 استقصائية دراسة وأظهرت باهظة.
العاملني من ٪٤٠ أن آخرون محللون أوضح كما يوميٍّا،104 ساعات ثالث عن يزيد ملا

الظهر.105 بعد فرتات يف اإلنتاج عىل قدرتهم يف الكبري الرتاجع من يعانون
ومستويات املؤسسة داخل معينة مجموعات بني ُوجدت مبارشة عالقة هناك ليس
تتنبَّأ — املثال سبيل عىل — الوظيفة وال بالرشكة، العمل مدة وال النوع، فال املشاركة.
خمسة أفضل من أيٌّ يتبني لم الحقيقة، ويف اإلطالق. عىل يبدو فيما املوظفني بمشاركة
يؤثر أن املحتمل من — االستطالع يف تحديدها تم — املوظفني ملشاركة حافًزا وعرشين
وسياساتها واسرتاتيجياتها الرشكة ثقافة أن يبدو لكن املوظفني. مشاركة مستويات عىل
تعكس الرشكات مختلف يف املوظفني مشاركة يف الجوهرية فاالختالفات قوي. تأثري لها
رئيسية بخطة بارتباطهم املؤسسة داخل املوظفون شعر فإذا البعد. هذا أهمية مدى
االرتباط عىل القدرة وعدم إيجابية رؤية امتالك فعدم يبدو. فيما االلتزام يَظهر إيجابية،
السقوط إىل يؤديان — الرؤية هذه تبني أي ذلك؛ من أفضل هو ما أو — الرؤية بهذه

الهاوية. يف
الدافع يف الواضح النقص ل يتحوَّ فقد املؤسسة، يف قاتلة جراًحا تسبب الالمباالة إنَّ
بها ستعم الالمباالة من تعاني التي فاملؤسسة أسوأ. هو ما إىل والحماسة واالهتمام
ال األسلحة هذه بها تسببت التي الجروح أن كما والتنمر، بالخداع تتصف مدمرة ثقافة
كما جراحة. أي تُصلحه لن دائم داخيل رضر نتج الجرح، عمق زاد وكلما بسهولة. تلتئم

بسهولة. تنترش التي للعدوى عرضة املؤسسة تصبح
تشري الجسدية الجروح أن الظن ساد الوسطى، العصور وحتى الخليقة بداية ومنذ
الناس إيذاء تستهدف الالمباالة تسببها التي والجروح مجروحة. روح أو داٍم قلب إىل
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للقتلة العميقة النفسية الجروح عن النقاب تكشف ما غالبًا القدر لسخرية لكنها نفسيٍّا،
أنفسهم. الالمبالني

هنا: عنهم سنتحدث الذين الالمباالة عشرية يف بهم املشتَبَه قائمة

التحفيز. إىل االفتقار •
املبادرة. إىل االفتقار •
الدافع. إىل االفتقار •

التحفيز إىل االفتقار األول: به املشتَبَه (أ)

الساحق النجاح أرسار

مقابالت املؤلف أجرى اإلبداع، حول يدور الذي «العنرص» روبنسون كني السري كتاب يف
— ً خطأ البعض يظن فقد نجاحهم. رس عىل للوقوف مسًعى يف املبدعني من عدد مع
مترسبًا تكون أن لك بدَّ ال أنه — املشهورين النجوم من الكبري العدد من يرونه مما
عن يبحث أن منا واحد كل عىل أنه فريى روبنسون أما مبدًعا.106 لتكون التعليم من
عىل اعتماًدا واألكثر األقدم أطروحته يف شيكسنتميهاي107 يسميه كما (أو «عنرصه»
الذاتي بالشغف الطبيعية املوهبة التقاء أهمية وتظهر «تدفقنا»). إيجاد العلمي: املنهج
لكن — التدفق أو العنرص عن البحث لرحلة أساسيان مكونان وكالهما — األبحاث يف
فالفيصل إذن النجاح. عوامل من رئيسيٍّا عامًال باعتباره أيًضا «الحظ» تجاهل يمكن ال

عدمه. أو الدافع وجود هو الرئييس
بدَّ ال بحكمة، ولتبتكر بإبداع ناجًحا لتصبح طريق أفضل إىل للوصول مسعاك ويف
سبيل فعىل متحيزة. النتائج تكون قد إذ النتيجة؛ من أكثر العملية عىل تركيزك تسلط أن
أتى إن حتى األموال، أدرَّ إذا «األحمق» ب ما قراًرا األعمال رجال أغلب يصف ال املثال
عظيًما شيئًا اكتشفوا الذين الناجحني قصص تصلنا ما عادة لكن حظ». «رضبة ب القرار
عن بمعزل حياته يف إنسان سلكه معيَّنًا دربًا بنجاح تقيِّم أن ممكنًا فليس مشوَّهًة.108
أين إذن نفسه. الدرب خطاهم خطت الذين أولئك عينيك نُصب تضع أن دون اآلخرين؛
أكثر األشياء تبدو ما دائًما امُلبدعني؟ العباقرة سمات تحديد محاولتنا عند أنفسنا نجد
الحاالت. دراسات من العديد عىل املتأخر اإلدراك تحيُّز شبح فيخيم وقوعها، بعد وضوًحا
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كلها تجربته هندسة وتعكس إبداعية بفكرة أتى إنسان إىل تتطلع أن الخطري من لذا،
البداية. إىل النهاية من بخطوة خطوة بسيطة بعملية

جنونية مجازفات بها قرارات عىل مبنيٍّا نجاحهم كان الذين بعض أمر ُكشف لقد
اعرتف األزمة فبعد و٢٠٠٩. ٢٠٠٨ عامْي يف االئتمان وأزمة العاملية املالية األزمة إبَّان
باتوا كيف وال يفعلونه كانوا عما فكرة أدنى لديهم تكن لم أنهم املرصفيني بعض
تقديمه. يف هم فاستمروا منهم النصح طلب يف الناس استمرار هو األمر إنما ناجحني،
إمرباطوريته انهيار بعد األزمة يف النظر لويس مايكل سرتيت بوول املرصيف ويمعن
البنوك استعداد يل لغًزا يبقى هذا يومنا «إىل قائًال: ورصح املتأخر) إدراكه ضوء (يف
استشارات تقديم أجل من إيلَّ الدوالرات من اآلالف مئات لدفع سرتيت بوول االستثمارية
اهتمام أو خربة أي بال عمري، من والعرشين الرابعة يف كنت لقد للبالغني. استثمارية
هي سرتيت لوول األساسية فاملهمة تهبط. أيها أو تصعد السندات أو األسهم أي بتخمني
عليه. يحصل أال ينبغي ومن عليه يحصل أن ينبغي من تقرير أي املال؛ رأس تخصيص

فكرة.»109 أدنى لديَّ تكن لم وصدقوني،
اإلبداعية، القرارات واتخاذ اإلبداعية األفكار تنمية يف الفرد ينجح وحده بالحظ ليس
وأحداث نتائج إىل تؤدي الوقت مر عىل بثبات تُالَحق التي الصغرية املدخالت لكنَّ
بسبب (أو واحدة مرة باليانصيب الفوز من الحظ الوفري األحمق يستفيد وقد متفاوتة.
الظروف. جميع يف مراًرا الَكرَّة يعيد أن يحاول دعه لكن األسهم) سوق يف تصاعدية دورة
يستفيدون قد ذكرها، اآلتي املبادئ مستخدمني املحاولة عن ون يكفُّ ال الذين الحظ فقليلو
يف منا فرد كل يميل حياتنا، واقع ويف البعيد. املدى عىل الحظ من قسط من األرجح عىل
(وهو التشاؤم أو مثابرين) يُبِقينا ما (وهو التفاؤل نحو األصيلة نزعتنا إىل األمر آخر
طويل نجاًحا تخلق التي العملية يف النظر إمعان إىل نحتاج إننا لالستسالم). يدفعنا ما
األعمال رواد فمعظم اإلعالم.110 انتباه تلفت األجل قصرية جوهرية أحداث من بدًال األمد
مجازفات يتخذون إذ الحيطة؛ إىل يميلون طويل مًدى عىل ساحقة نجاحات حققوا الذين
يجد ال امُلتواضع النهج هذا لكن أرضصلبة، عىل قدمهم يبقون نفسه الوقت ويف صغرية
مناطيد يف حياتنا إىل تسللوا الذين املبهرين برانسون آل مع اإلعالم يف للمنافسة مكانًا
برانسون ق سوَّ فقد السعادة. وشعارات الجذابات بالفتيات محاطني الحمراء الهواء
وقد شواذِّها. من هو بل القاعدة ليس ولكنه ذكي!) إبداع بالفعل (وهذا تجاريٍّا إبداعه
أقل كانوا ن عمَّ نسمع ما نادًرا لكننا لنا، إلهاًما أمثاله األعمال ورواد برانسون يشكِّل
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بحاجة هو ما فإن والحظ، املوهبة من مزيج عىل يقوم اإلبداعي النجاح كان فإذا «حظٍّا».
هو و«الحظ» اإلبداعي بالنجاح التحيل من الناس يمنع وما التحفيز، هو مبدًعا ليكون

والدافع. للتحفيز االفتقار
الخاص؟ حظنا لنخلق الفرَص بثبات» «نالحق أن لنا كيف إذن،

املبادرة إىل االفتقار الثاني: به املشتَبَه (ب)

الحظ رضبة بعد ما

التالية الخطوة فإن جديدة، فكرة الستكشاف األولية اإلبداعية الرشارة لديك كانت إذا
أن هي «الحظ» خالل من حليفك النجاح يكون أن ببساطة تنتظر ال أنك تضمن التي
فيه تقتل أن يُحتمل حيث الرحلة يف التايل امللتقى هو وهذا بفاعلية. النجاح فرص تنتهز

اإلبداع. الالمباالة

املستعد. الذهن يواتي الحظ

باستور لويس

ذلك، غري أو والتقدير االعرتاف وإكسابه نجاحك إشهار يف دوًرا الحظ يلعب ما غالبًا
بفكرة تأتي فحتى نفسها. اإلبداعي التفكري عملية يف بالرضورة كذلك ليس األمر أن إال
االنطالق أي إيجابية؛ إبداعية» «انطالقة إىل تحتاج فإنك بحق، إبداعي حل أو إبداعية
عمليات خالل املنضبطة باملثابرة إال املرء تواتي ال التي «وجدتها!» االكتشاف لحظة من
لكن الحظ، وافرو مبدعون أناس يُلِهمنا أن املمكن من نعم، املتأنية. والخطأ املحاولة
العوامل استخالص يف البدء ويمكننا حظ. رضبات املبدعني لكافة ليس أنه نَِعَي أن علينا
فقط الخاصة، اإلبداعية النطالقتنا املناسبة الظروف لتوفري نستخدمها أن يمكننا التي
وعىل املبدعني. الناجحني أعمال وراء تكمن التي «العمليات» يف النظر إمعان طريق عن
نعلم فإننا معينة، خطوات اتباع عرب النجاح يضمن أن يستطيع أحد ال أنه من الرغم
التي الفرص كل «ستفوتك املثل يقول وكما تحاول. لم إن تنجح لن بالطبع أنك بالفعل
ومن بنجاح اإلبداعي التفكري يمارس من بني الرئييس الفيصل هو وهذا تنتهزها.» لم
«املحظوظة» اإلبداعية االنطالقات تحقيق يف نجحوا الذين إن آخر، وبمعنى يفعل. ال

للنجاح. فرًصا يخلق عنيد بإرصار دائًما يتميَّزون
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وتؤكد بعيد، حد إىل االحتماالت يتقبَّلون «املحظوظني» األشخاص أن ُوجد لقد
التعرض يسهل املتفائلة، العقلية فدون األمر. هذا اإلبداعية العقلية عن امُلْجَراة األبحاث
ليس التفاؤل من النوع هذا أن بيد الحل. إىل التوصل قبل واالستسالم الخوف ألَْرسِ
ما يتقبلون ال الناس «أغلب وايزمان: ريتشارد النفس عالم فيقول حظ. رضبة مجرد
الحظ عاثرو يْعَلق ناحية، فمن الجديدة. التجارب أمام الباب فلتفتح حولهم.»111 يوجد
منه نصيب نيل عن عزفوا جديًدا، شيئًا أعينهم ملحت وإذا (البريوقراطية)، الروتني يف
عىل فهم للجديد. يَتُوقون ما فدائًما — أخرى ناحية من — الحظ سعداء أما (الخوف).
األول املقام يف يمكِّنهم االسرتخاء من قدر عىل أنهم كما املخاطر، لخوض االستعداد أُْهبَة
فهو ما، حْدس أتاك متى إنه عام بشكل القول يسعك ال لكن الفرص. مالحظة من
أَضْفت الذي الزاخر املعرفة بحر يف تَِضلُّ قد لكنك وراءه. االنسياق وعليك سليم حْدس

ينبغي. كما وتقييمها الفرص هذه إدراك عن عجزت إن سنني، عرب مياهه إىل
األكتاف عىل الناجحني املشاهري (حْمل الصعاب»112 رغم الباقني «محاباة مفهوم
لرصد مصممة عقولنا فألنَّ للحقائق. مشوًَّها منظوًرا لنا يقدم فشل) من وتجاهل
آملني اإلبداعية» النجاح «قصص بني امُلشرتكة القواسم عن للبحث نميل فإننا األنماط،
عن الكشف نحاول ما غالبًا أننا هو الحال واقع لكن رسية. سحرية برتكيبة نا تمدَّ أن
املتفائل. اإلرصار هي الرسية الرتكيبة تكون وقد األنماط، فيها تنعدم مواضع يف األنماط
انطالقة وراء يسعون الذين عدد زاد كلما ببساطة ألنه الناس نجاح احتمالية فتزيد
فإن للحظ. حليًفا األقل عىل منهم واحد وقوع أرجحية زادت ابتكاري، نجاح أو إبداعية
الربمجيات منتَج جيتس بيل يبتكر لم أو الكهربائي املصباح إديسون توماس يخرتع لم
لتلك بحل سيأتي كان آخر شخًصا أن نوقن أن فلنا العالم، أنحاء جميع يف املستخدم
األفراد حمل من بدًال اإلبداعية املبادئ استخالص إىل بحاجة نحن ما. مرحلة يف املشكالت

األكتاف. عىل

الدافع إىل االفتقار الثالث: به املشتَبَه (ج)

الرسطان هزيمة

لهجوم اإلبداعي التفكري فيها يتعرض أن يمكن التي اإلبداعية العملية يف الثالثة النقطة
محددة تطبيقات نحو التطوير قيد األفكار دفع فيها يحني التي املرحلة هي رشس

إتمامها. حتى ومتابعتها
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لالنطالقة الرضوري الجاد والعمل اإليجابية العقلية فيه د تتجسَّ صديق لدينا
بعدما األوليمبي املستوى عىل مدربًا للعمل اتَّجه وناجٌح نشٌط محاٍم وهو اإلبداعية؛
يعي الذي هاريف جون هو الصديق هذا الفتَّاك. الرسطان مع مضنيًا رصاًعا خاض
ركوب رياضة يمارسان وجون أندرو كان التحديات. مواجهة عند املثابرة معنى جيًدا
الرجل لهذا الحقيقية القدرات أندرو يدرك أن قبل سنوات عدة مدى عىل مًعا األمواج
بعض مع للحوار ندعوه أن قرَّْرنا إليه، وصل وما جون واجهه ما عرفنا أن فبعد الهادئ.
حزمة كانت جون بها التقى مجموعة وأول الشخصية. رحلته عن الرشكات من عمالئنا
التحدي كان وقد االنتباه. يف القصور ذوي وامُلنَْهكني، املتشكِّكني البورصة سمارسة من
جون يسرتعي وحتى متفائلة. عقليات لديهم تنشأ حتى وتحفيزهم إلهامهم هو أمامه
القلب، رضبات ملراقبة بجهاز نفسه وأوصل الغرفة مقدمة يف مقعد عىل جلس انتباههم،
جون تمكن عندما املجموعة واندهشت شاشة. عىل القلب لرضبات البياني الرسم وُعرض
حوايل من السكون؛ حالة يف الطبيعي املعدل من قلبه رضبات معدل رفع من دقائق يف
إىل خفضه قليلة دقائق وبعد الدقيقة، يف رضبة ١٦٠ من أكثر إىل الدقيقة يف رضبة ٧٠
بانتباه أنصتوا لو أنهم آملني الجمهور، انتبه واآلن الدقيقة. يف رضبة ٥٠ عن يقل ما
«يا قائلني: إعجابًا ذلك بعد بعضهم وصاح جون. تحكم وراء الرس يتعلمون لعلهم
املبهرة وعروضه جون لقصص تقليديٍّا فعل رد ذلك وكان مثلك.» كنت ليتني للعجب!
الفعل ردة نسمع إْن ما ولكننا َجْعبته)، يف املبهرة العروض من العديد لديه يزال (وال

املرحلة.» لتلك ليصل به مر ما يعون أنهم «لو ألنفسنا نقول حتى هذه
بالقضاء هدد الذي الرسطان هزيمة محاولة إال آخر خيار جون لدى يكن لم
األورام ملواجهة طرق إليجاد التنظيم شديدة ألبحاث وجسده عقله جون فأخضع عليه،
األطباء أدهش السنوات، تلك كل مدى وعىل عاًما. عرشين ملدة جسده استوطنت التي
تخليق جون تعلَّم والبقاء. الكفاح يف االستمرار عىل وقدرته عقله بمرونة واملتخصصني
ممارسته أثناء الالكتيك حمض مستويات يف والتحكم جسده يف الطبيعي الكورتيزون
التصور تدريبات خالل وتقليصحجمه بعقله، الرسطان استهداف أيًضا وتعلم للرياضة.
للتجديف عاملية بطوالت يف للنهائيات جون وصل الفرتة، هذه وخالل فحسب. اإلبداعي
القياسية األرقام من العديد أحرز كما سابقني)، أوليمبيني أبطال (أمام املغلقة األماكن يف
من العالم ألبطال مدربًا يعمل وهو الحني ذلك ومنذ التجديف. رياضة يف األسرتالية

الفريد. الوزراء رئيس وحتى واملشاهري الرياضيني
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لقب جون عىل البورصة سمارسة أطلق األوىل، التحفيزية املحارضة هذه بنهاية
املحن، هذه عىل تغلَّبوا الذين الحظ سعداء من واحًدا جون كان الحقيقة ويف «املحظوظ»،
العمل مدى يعرفه من معظم يدرك وال والرتكيز. االنضباط شديُد اليومي روتينه ولكن
وشهره وأسبوعه ليومه جون فيخطِّط عنه. بمنأًى الرسطان ليُبِْقَي يؤديه الذي الشاق
ويمارس املدى. بعيدة رًؤى إىل تؤدي القصري املدى عىل ألهداف يخطِّط كما بالغة، بعناية
يف إضافية ساعات لستِّ عقله «يدرِّب» كما يوميٍّا، ساعات ثماني يقارب ملا تدريباته
التجديف عىل يَْقِدْر فلم جون َكِتف يف العظام رسطان آالم اشتدت ما، مرحلة يف املتوسط.
— بدنه واستجاب التجديف، عملية تخيُّل يف ساعات أمىض ذلك، من بدًال لذا آلته، عىل
تابع آلته، عىل التدريب عن عجزه ورغم فعًال. يجدِّف كان لو كما — نبضه فيه بما
وحده. اإليجابي بالتصور وذلك التايل، للعام البطولة لقب عىل حصل حتى مسريته جون
بل األمر، نهاية يف الحياة قيد وعىل أهدافه عىل مركًِّزا جون أبقى ما هو الحظ فليس إذن

الرؤية. ووضوح الجاد العمل
أن هي أبحاثه خالل جالدويل إليها ل توصَّ التي الرئيسية النهائية املحصلة كانت
وليس جاد؛ وعمل — حليفها الحظ كان — ظروف من قوي مزيج هو الناجح العبقري
الرياضية، الِفَرق يف األطفال ميالد لتواريخ جالدويل وبتحليل جينية.113 وراثة مجرد
املدارس يف التقديم ميعاد يف يوم آلخر مقاربة تواريخ يف املولودين األطفال أن إىل توصل
أقرانهم من للنجاح أكرب بفرصة يحظون — صفهم يف سنٍّا األكرب هم ثَمَّ ومن —
سنٍّا األكرب األطفال إن وإذ جسًدا. وأضعف حجًما أقل الغالب يف هم الذين سنٍّا األصغر
الِفرق يف األرجح عىل اختيارهم يتمُّ فإنهم أرسع، بشكل جسديٍّا ينضجون أقرانهم من
ويشري أدائهم. من يحسن مما ويحفزهم؛ بأنفسهم ثقتهم يشكِّل الذي األمر الرياضية؛
تكون أن عىل الصغار من صف يف سنٍّا األكرب تكون أن لك األفضل من أنه إىل جالدويل
التحكم يمكن ال الذي الحظ عنرص دائًما بالتأكيد وهناك الكبار. من صفٍّ يف سنٍّا األصغر

بالرضورة. فيه
،١٩٧٣ مارس يف القمر» من املظلم «الجانب فلويد بينك فرقة ألبوم صدر عندما
أسبوًعا ٧٤١ ملدة بقي كما نسخة، مليون ٤٥) اإلطالق عىل مبيعات نسبة أكرب ق حقَّ
دوليٍّا نجاًحا حققت الفرقة أن الكثريون ظن اإلصدار وبهذا املبيعات)، أفضل قوائم عىل
أن فهي وثائقي فيلم يف الفرقة أعضاء يرويها كما األمر حقيقة أما وضحاها. ليلة بني
األمر تطلَّب «لقد فقالوا: األلبوم، بتسجيل انتهت التي الساعات آالف من أتى نجاحهم
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بما للعالم معروًفا كان جاكسون، مايكل حياة أواخر ويف اإلعداد.»114 من سنوات عرش
وهو — هو» «هذا فيلم لكن املرسح. خشبة عىل يقدمه ما وليس املرسح خارج له يحدث
أظهر — األخري حفله قبل التمرينات من صورت مشاهد عىل مبني لجاكسون تكريم
باملرونة املميزة عروضه يف انعكست التي العديدة التدريب وساعات املكثفة التجهيزات
تميِّز التي اإلبداعية العبقرية إعداد يف كبريًا كان العمل حجم أن الواضح ومن والرباعة.
الذاتية السرية تُظهر ذلك، إىل إضافًة تسويقيٍّا. الرائج واملنتَج املبهرة جاكسون عروض
الطريق تمهيد يف ساعدته والتي حياته، يف الحظ فيها حالفه التي الفرتات لربانسون
بُذل الذي الهائل والجهد الكبري الدافع كذلك تبنيِّ أنها إال األعمال. ريادة يف لنجاحه
من العودة عىل النجاح عىل وإرصاره القوية إرادته ساعدته فلقد النجاح. هذا لتحقيق

املرجوة. أهدافه لتحقيق والعقبات الصعاب وتخطِّي الفشل
ببساطة كان هل حليفه؟ فيها الحظ كان بفرتة كذلك مرَّ هل جيتس؟ بيل عن ماذا
الفرص فيه بدأت الذي الوقت يف بالتأكيد، ُولد، لقد املناسب؟ الوقت يف املناسب املكان يف
تطوًرا أكثر كمبيوتر أجهزة استخدام من العادة غري عىل فتمكن الظهور. يف له املناسبة
أن تصادف وقد أقرانه. معظم بها حلم التي تلك حتى أو السابقة األجيال أجهزة من
غري عىل موفقة بداية نحو الوليدة رشكته قيادة يف ساعده ما العالقات من لوالدته كان
املطلوبة املهارات إلتقان طويلة لساعات للتدريب أيًضا استعداد عىل كان لكنه العادة.
ولو حينها). أكثر متوافرة كانت الكمبيوتر أجهزة ألن الليل أثناء يعمل ما غالبًا (وكان
آخر شخص عن لكن اآلن، جيتس بيل عن لنقرأ كنا ما بسيًطا، تغريًا الظروف تغريت
بيل مثل سيقيض األرجح عىل كان فإنه الشخص، ذلك كان وأيٍّا جيتس. حققه ما ق حقَّ

املهارات. وتطوير األكواد تعلُّم يف مراهقته سنوات من الساعات آالف جيتس
صنع يستطيع أنه آمن لقد متفائًال. إنسانًا كان براند هينينج أن فيه شك ال ومما
اإلنسان). (بول الفضالت من (الذهب) الثروة إنتاج أي يشء»؛ «ال من استثنائي يشء
منزله يف الكريهة الروائح فاحت الغالب ففي الخطأ. أشدَّ مخطئًا كان الشأن هذا ويف
تنبعث والتي «املحفوظ» اإلنسان لبول النتنة الرائحة من أسوأ هو ما تخيل الصعب (من
التمسك حول فقط املتمركز الشديد وإرصاره غرائزه التباع دافعه أن إال القبو!). من
مفيد أنه إال النهاية، يف تماًما متوقع غري يشء إىل مصادفًة توصل أنه يعني بالتجربة
عىل الفوسفور يكتشف أن آخر لشخص كان هل الفوسفور. وهو أال يصدق؛ ال بشكل
األسايس الدرس ليس ذاته حد يف االكتشاف أن نكرر لذا ا. جدٍّ املرجح من الزمن؟ مر
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يتطلَّبه الذي وااللتزام الخالص التَّفاني نرى أن ويمكننا املهم. األمر هي العملية بل هنا،
حاول َمْن أن أيًضا نتعلم أن ويمكننا جديدة، إبداعية وحلول أفكار إىل للوصول األمر

نجح.
فإن للخارج، العداوة هذه ه نوجِّ ثم داخلنا يرتاكم بأن للعداء السماح من بدًال لذا
ومثل املثابرة. نحو إرادة إىل الطاقة هذه تحويل هي الالمباالة عىل للتغلب طريقة أفضل
واإلرصار والدافع االلتزام سيُنتجه بما ستندهش ولكنك الذهب، تجد ال قد براند هينينج
االستثنائي، إىل العادي من التحول أي فوسفور؛ إىل والبول نبيذ، إىل املاء فتحويل العنيد.
البرصي؛ الخداع أساليب يف تامة ثقة أو الخارقة، بالقوى إيمان إىل دائًما يحتاج ال
الرتكيز وامتالكك البحث، رحلة لبدء املبادرة لزمام وأخذك بتحفيزك، األمر يتعلق إنما

تريد. ما لتحقيق وااللتزام واإلرصار

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محل يف أو حيِّك يف هذا الالمباالة نمط قابلت هل

املثابرة). إىل (االفتقار بسهولة لالستسالم نزعة •
والتهكم. السخرية •

القامات. من التخلص •

الضحايا: عىل أثره

اآلخرين. عن االنفصال •
بالنمو. االهتمام إىل االفتقار •

والتشاؤم ام الهدَّ األفق ضيق – التدمري الرابعة: املرحلة (4)

يتعذَّر رضر إىل كذلك تؤدي قد االنتكاسية القتل عملية مراحل من النهائية املرحلة
اآلراء ضد بني متعصِّ باتوا الذين األفق» ضيق «عصابة املرحلة هذه وتشمل تداركه.
املرحلة أيًضا وتشمل رحمة. بال الربيئة الضحايا يستهدفون ثَمَّ ومن األخرى واألفكار

الخبيثة. بسلبيتهم اآلخرين بتسميم فبدءوا آمالهم عن تخلوا الذين التشاؤم» «فوج
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األفق ضيق عصابة السادس: القتل نمط (1-4)

األفق ضيق نمط عليهم ينطبق الذين القتلة يضمن غالبًا، وتعسفي عنيد نهج باستخدام
والضحايا والقياسية. املألوفة سلوكياتهم أنماط داخل محبوسني الحمقى ضحاياهم بقاء
التفكري يف املألوفة طرقهم بسبب متعمدة غري بصورة ألنفسهم هذا يسببون من هم
بنمط الصلة وثيق هو الذي — األفق ضيق عصابة نمط عليه ينطبق ومن والترصف.
أفكار عليه تُعرض بينما املدخالت من محدود نطاق العادة يف لديه يُكْن — العزل
أصحاب من يكونوا أن إىل وأقرانه هو يميل لذلك، ونتيجة مختلفة. تفكري وأساليب
فيقتنع ضحاياهم. عىل التصلب هذا ويَفرضون األفق، الضيق واملنهج الجامدة العقليات
بشدٍة تستحكم األفق ضيق قبضة أن يدركون وال فقط، واحد اتجاه يف بالنظر ضحاياهم
يكون ذلك، يكتشفون وعندما ببطء. يموتون بأنهم يشعرون ال أنهم كما عليهم، ورصامة
الشخصية «اضطراب عالمات عادًة األفق ضيق عصابة وتُظِهر فات. قد الفرار أوان

العنيد». ب «التعصُّ هو املفضل وسالحهم التجنبية»،

القنوات نطاق وتضييق وان الفورموال معارك

أملانيا — الكبريان الصناعيان األوروبيان البلدان سيطر الثانية، العاملية الحرب نشوب قبل
التنافس كان السنوات، معظم ويف للسيارات. وان الفورموال سباقات عىل — وإيطاليا
حينها معروًفا وكان وفرياري، ومازيراتي مرسيدس-بنز بني يدور العاملية البطولة عىل
وكانت أكرب. ومحركات أقوى سيارات صناعة هو بالسباقات الفوز يتطلَّبه ما كل أن
املايض، القرن من الستينيات بحلول ذلك، ومع السيارة. قيمة مقياس هي الحصان قوة
دولة، أي أو مصنع أي من دعم وبدون بريطانيا. يف السباق فرق من جديد جيل ظهر
بالضواحي. بسيطة جراجات يف السيارات لصناعة العاملة والقوى واألدوات املال جمعوا
السباقات. أثناء املضامري عىل أسايس بشكل اختبارها وجرى وإبداع، بحدس وصممت
السباقات فرق بها استهزأت األسبوع، نهاية عطلة يف أقيم سباق يف ظهرت وعندما
لقب — البارعة اإليطالية املاركة هذه مؤسس — فرياري إنزو عليها أطلق حيث العريقة،
مذهل يشء حدث لكْن مواردها. وقلة التاريخ إىل بافتقارها مستهزئًا الورش» «سيارات
فازت والسبعينيات، الستينيات وطوال الفوز. يف واستمرت بالسباقات! فازت بعدها:

العالم.115 بطولة يف تقريبًا عام كل بالسباقات الورش سيارات
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عن فباالستغناء لالبتكار. منفتًحا منهًجا مثَّلت لقد الورش؟ سيارات تميزت بم
يتخذوا أن إنتاجها عىل القائمون قرَّر بمنافسيهم، الخاصة الجامدة واألفكار املوارد
خوف ودون بمرح وارتجلوا جديدة أفكاًرا وجربوا جديدة بصفحة فبدءوا مختلًفا. مساًرا
ل سهَّ وهذا املؤخرة. إىل املقدمة من السيارة محرك نقل هي البداية كانت الفشل.116 من
حركتها ع توقُّ عىل القدرة ومن املضمار عىل رسعتها من وزاد السيارة، مع التعامل
قوة وأكثر وزنًا أخف سيارات لصناعة جديدة موادَّ استخدموا كما املضمار. زوايا عند
هيكلها. يف مربوطة أداة مجرد كان أن بعد السيارة قوة من جزءًا املحرك وشكَّل وصالبة.
— بتاريخها واملؤمنة بأساليبها املحصنة — العريقة الفرق تمسكت اآلخر، الجانب عىل
نفسه، الوقت ويف القوة. من املزيد وهو املضمار؛ حول سبيل أرسع عن بافرتاضاتها

بالسباقات. الفوز الورش سيارات واصلت
الذي الوقت قلَّ فكلما املحدودة. البصرية لذوي ظاهر غري األفق ضيق يكون ما غالبًا
وسلوكياتك أفكارك وعلقت أمامك، املتاحة للخيارات إدراكك قلَّ حولك، النظر يف تقضيه
قد عينيك أن تجد ما رسعان ذلك، يحدث ما تدرك أن وقبل اختيارك. من واحدة ثغرة يف
ضيق فيحبس البديلة. االحتماالت رؤية عىل تقدر ولن فقط، واحد اتجاه نصب رتا تحجَّ

النظر. ووجهات القدرات تقييد عرب ويحطمه اإلبداع األفق
الحياة يف املتخذ املنهج مرونة وعدم املحدودة النظر وجهات تؤدي أن املمكن ومن
يف املؤسسات يف ا جدٍّ شائًعا السلوك هذا أصبح أوضحنا، وكما سيكوباتي، سلوك إىل
اليوم، مؤسسات يف واملوهبة السيكوباتي السلوك بني الخلط يتم ما وغالبًا هذا.117 يومنا
السلوكيات يف السيكوباتية عنارص ستجد وكما بذالت». يف «ثعابني كتاب مؤلفا يقول كما
ضيق يف أيًضا ستجدها للقتل)، األول النمط قسم يف ناقشناه (كما التنمر مثل التحكمية
محدودة آفاًقا الشخصية يف اضطرابات يعانون الذين األشخاص يبدي ما وغالبًا األفق.
حقيقي قلق مصدر إىل يتحول األمر هذا لكن املهنيني. املوظفني من معينًا نوًعا يميز وهذا
العملية تتطلب بينما التقاربي التفكري إىل األفق ضيق ويؤدي اإلبداع. بموت يهدد عندما

االرتكاز. نقطة اختيار قبل تباعديٍّا تفكريًا الكاملة اإلبداعية
منضدًة تتخيل أن حاِوْل الشكل، بهذا يُحاَرص أن للعقل يمكن كيف ولتوضيح
هذه برتتيب ملزم أنك تخيل واآلن عشوائيٍّا. املوضوعة الصغرية الُكرات من عدد عليها
يف تخيل األخرى، خلف كرة لكل الفعيل الرتتيب من وبدًال منظمني. صفني يف الُكرات
تلقائيٍّا تسقط فإنها املنضدة، عىل الكرات تلقي عندما ثَمَّ ومن املنضدة، عىل قناتني ذهنك
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أن وتصور ثانية مخيلتك إىل عد منظمني. صفني وتشكل بسالسة بها الخاصة القناة يف
هذه تصبح الطريقة، وبهذه للكرات. املستمر السقوط أثر من تشكلت قد القنوات هذه
أنه إال التنظيم لعملية ميزة األمر هذا يكون وقد التنظيم». «ذاتي نظاًما بكفاءة القنوات

البرشي. اإلبداعي للتفكري بالنسبة عيب إىل يتحول قد
فالجداول طبيعي. بشكل تحدث التي التنظيم الذاتية األنظمة من العديد هناك
للعوامل نتيجة التنظيم ذاتية أنظمة إىل تتحول املثال سبيل عىل واألودية واألنهار، املائية،
املناطق هذه إىل تلقائيٍّا ستتوجه املستقبلية واألمطار األمطار. هطول وأنماط الجيولوجية
ذاتية األنظمة هذه تؤسس أيًضا عقولنا أن الغريب ومن األرايض. يف طبيعيٍّا املنحوتة
للمعلومات» استجماع «مناطق بناء إىل تجنح الوقت، مرِّ عىل عقولنا نمو فمع التنظيم.
ويُظِهر نظامية. تفكري طرق أو قنوات نحو األفكار جميع دفع عىل عقولنا يشجع مما
حيث غريها، دون العصبية املسارات بعض تتطور أن يمكن كيف باألشعة املخي املسح
تتفتَّح األدغال» يف «ممرات أو وسهولة، برسعة املعلومات بها لتمر رسيعة» «طرًقا تشكل
الكثري بذل األمر يتطلَّب متزايدة، وبصورة َسْلِكها. يف أسهل وتصبح الوقت مرور مع
من البالية الرسيعة الطرق هذه عن الخروج عىل املستقبلية األفكار إلجبار الجهد من
األفكار باملخ العصبية الخاليا شبكة وتنقل جديدة. بطرق والتفكري االستعمال، كثرة
املمرات هذه نمو زاد النبضات، هذه انطالق زاد وكلما الكهربية، النبضات باستخدام
العصبية الوصالت من وزنًا وأثقل سمًكا أكثر تصبح ما غالبًا فإنها ثَمَّ ومن العصبية،

كثريًا. تنطلق ال التي
عىل األبحاث إجراء بعد مرة ألول للعقل الذاتي التنظيم بفكرة بونو دي إدوارد أتى
والغدد.118 التنفيس والجهاز الدموية والدورة القلب مثل التنظيم، ذاتية الجسم أجهزة
استنتج وقد املخ. يف العصبية الشبكات يف البحث هو الطبيعي التطور كان هناك، ومن
غري تكون ما غالبًا األنماط وألن األنماط، تشكيل يف بارع املخَّ أن األبحاث هذه من

الجانبي. التفكري تطوير املخ باستطاعة فإنه متماثلة،
طرق تحديد أو املعيارية، القنوات هذه يف الدخول إىل تميل البرشي الفكر وأنماط
يكون ما وعادًة — أفكاره لتنظيم املخ ويسعى بانتظام. بتحديات تواَجه لم إذا التفكري،
بعض وراء بعضها تأتي مؤقتًا مستقرة حاالت يف — الواردة للمعلومات استجابًة ذلك
عقلية أو للتفكري نمط إىل ل يتحوَّ النمط، أو التسلسل يتكرر وعندما تسلسًال. لتشكِّل
طريقة إىل يتحول ثَمَّ ومن املسار، نفس يف سهولة أكثر بطريقة املستقبلية األفكار توجه

املشكلة. أو الوضع يف للنظر معيارية
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استكشاف إىل الحاجة عىل يؤكد الفردية اإلبداعية للتنمية املتَّبَع السادس املنهج إنَّ
األرجح، عىل األمر. أول يف عقالنية غري بدت لو حتى املمكنة، واملسارات السبل جميع
الذي ما لكن الصندوق»، خارج «التفكري هو اإلبداع حول شيوًعا التعبريات أكثر إن
«داخل املطاف نهاية يف نْعَلق حلول، عن بحثنا عند كثرية، أحيان يف ا؟ حقٍّ ذلك يعنيه
تنسجم التي األفكار كل فيه نَُخزِّن الذي املكان إىل ندخل أننا يعني ما وهو الصندوق»،
يشء أي خروج عدم لضمان عليه الغطاء نوصد وبعدها ورودها، عند الحايل نظامنا مع
«السحر». عمل طريقة هي هذه أن للدهشة املثري ومن إليه. جديد أي ورود أو منه
الصندوق؛ داخل الجمهور تفكري إبقاء عىل الساحر قدرة عىل تعتمد السحر ألعاب فمعظم
االبتكار من تتمكن وحتى َعة. متوقَّ وبأساليب متوقعة خطوط يف تفكريهم عىل اإلبقاء أي
خارج «تنطلق حتى املعياري التفكري ذي النظام هذا حدود تتخطَّى أن عليك ا، حقٍّ
بالقضايا أخرى مرة اتصالك وعند وجديدة. مختلفة مسارات تتبع وحتى الصندوق»
تكتشفها أن يمكنك التي النتائج من فستندهش كثرية، حلول بال سابًقا لنا بدت التي

بنفسك.
من سلسلًة خالله الواردة املعلومات تُنشئ نظاٍم وجود هو ذلك كل من والهدف
غريها. عن مفضلة أنماط أو مسارات إىل السلسلة هذه تتحول الوقت وبمرور األنشطة.
بسالسة، األمور بإدراك لنا تسمح ألنها — إنشائها فور — مفيدة األنماط هذه وتعد
أن وبما اليومي، للعمل األساس هو اإلدراك أن وبما بسهولة. التالية بالخطوة والتنبؤ
للبقاء جوهرية آلية األنماط أن الواضح فمن إذن للذكاء، أساس هي التنبؤ عىل القدرة
املواقف تحليل بعدها يمكننا األنماط، إنشاء وبمجرد الحياة. تحديات مواجهة من تمكِّننا

السابقة. الخربات عىل بناءً بسهولة وفهمها الجديدة
األنماط من ضخم عدد إىل الحاجة هي البسيط األنماط نظام مشكلة تبقى لكْن
مبارشة يؤدي ال — جديد موقف أي يخضع أن فيجب املواقف. أنواع كافة مع للتعامل
املشكلة هذه يعالج املخ لكنَّ جديد. من الهيكلة وإعادة التحليل إىل — موجود نمط إىل
مما كبرية؛ استجماع مناطق األنماط تمتلك األنهار، مثل فمثلها ا. جدٍّ بسيطة بطريقة
وترى امُلنشأ. النمط نحو الطريق سيقود االستجماع منطقة داخل نشاط أي أن يعني
الشديدة، مرونته بسبب للغاية صعب األنماط تمييز من النوع هذا أن الكمبيوتر أجهزة
تشتمل أن يمكن كيف نفهم أن وعلينا وتلقائيٍّا. فوًرا التمييز عىل القدرة لديه املخ لكنَّ
االستجماع مناطق نرى كنا إن املواقف، من واسع نطاق عىل األمر نهاية يف العملية
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وفًقا لرؤيته استعداد عىل فسنكون العالم، إىل نظرنا متى أننا يعني فهذا باألقماع. أشبه
السبب لهذا لكن ا. جدٍّ ومفيًدا ا جدٍّ قويٍّا اإلدراك حس يَُعدُّ ولهذا لدينا، القائمة لألنماط

جديدة. أفكار إىل األرجح عىل املعلومات تحليل عملية تؤدي ال أيًضا
نعمل فعندما القائمة)، (األنماط لرؤيته استعداد عىل هو ما إال يرى ال املخ وألن
مثلما وتماًما بالفعل. مخزوننا يف هي التي األفكار انتقاء إىل نميل البيانات، تحليل عىل
بتسخري الضيقة» «رؤيتنا تُستغل عندما فإنه انتباهنا، محور عىل عمًدا السحرة يسيطر
فنحن األمر.119 هذا دون حولنا هو ما كل عقولنا تكبح فقط، واحد أمر عىل تركيزنا
فتح نتعلم أن منا اإلبداعي التفكري يتطلب بينما معينة. بطريقة األمور تنفيذ نتوقع
دراية عىل تكون أن إذن، يعني، مختلفة مسارات فاستكشاف لتفكرينا؛ جديدة مسارات

بها. مقيًدا تكون أن دون األمور، مع للتعامل مألوفة أساليب أو بأنماط
بناء بها تعيد التي الطريقة إىل نظرنا إذا األفق، ضيق إىل تميل أيًضا ذاكرتنا
التغذية حلقات يف الحال هو وكما دقيقة. وغري دقيقة عنارص تشمل التي الخربات
تتفق وخرباتنا ذاكرتنا من صورة ونعزِّز األمور، زمام بتويلِّ األفق لضيق نسمح الراجعة،

الحالية. الفكر أنماط مع
الرشيرة: بقبضتهم يستحكمون الذين األفق ضيق عصابة من بهم املشتَبَه قائمة

املقيَّدة. الحنكة •
التحيز. •

الجماعي. التفكري •

املقيَّدة الحنكة األول: به املشتَبَه (أ)

املتعجرف والخبري زن

أفالم من العديد من شعبيتها البوذية الزن لطائفة املنتمي الطالب قصة اكتسبت
املعلم قدَّم العادة، جرت وكما الحكمة، وراء ساعيًا معلِّمه الطالب هذا يزور إذ هوليوود؛
صبه. يف املعلم استمر الكوب، حافة الشاي مستوى وصل عندما لكن للطالب، الشاي

املزيد.» يتحمل ولن آخره عن الشاي كوب امتأل «لقد املتحري: الطالب فصاح
بآرائك آخرك عن ممتلئ الكوب؛ مثل «أنت وقال: الطالب، إىل ونظر املعلم فتوقف

أوًال؟»120 كوبك تفرغ أن دون تتعلم أن يمكنك فكيف الخاصة. وأفكارك
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الخرايف نايف شعب يتَّسم مختلفة:121 بطريقة الفكرة هذه «أفاتار» فيلم يستعرض
عاملهم مع الروحانية الصلة عرب لديهم نشأ بتواضع — البرشي الجنس غزاه الذي —
شعب إىل أُرسل الذي سويل، جيك الرئيسية البرشية الشخصية مقابلة وعند الطبيعي.
النايف قال أراضيهم، يف املعادن عن التنقيب عىل معهم ليتفاوض األفاتار هيئة يف نايف
بالفعل.» ممتلئ كوب ملء الصعب من «إنه لسويل: الروحي) املعلم أو (الصالح تاساهيك
صفات أسوأ يمثل ما هو والتعلم، واالستماع الجديدة، األفكار تقبل عىل القدرة انعدام إن
الجديدة واملهارات األفكار تعلم من سويل يتمكن ال النهاية ويف الفيلم. يف البرشي الجنس
عىل دائًما الجهل إىل ننظر فنحن كوبه». «إفراغ بعد إال تماًما، جديد مجال يف والنجاح
مما باملعرفة التظاهر عىل يشجع ألنه مؤسف؛ أمر وهذا الغباء، أو الضعف عىل عالمة أنه
اإلطار وهو «الخبري»؛ بالعقل األمر هذا الزن طائفة وتسمي الحقيقي. التعلم عن يبعدنا
ونغلق بأفكارنا ك نتمسَّ فنحن يشء. بكل دراية عىل بأننا نشعر عندما ينشأ الذي الذهني
الذي التفكري أسلوب نستخلص أن الرضوري من اإلبداع وإلحياء الجديد. تعلم أمام الباب
يتضمن املطاف نهاية يف اإلبداعي التفكري فإحياء الحياة. إىل أخرى مرة األفكار يعيد

املبتدئني. تواضع
أكرب قدًرا تعادل ثَمَّ ومن الحنكة، تعادل ما مجاٍل يف الخربة بأن االعتقاد إنَّ
هذه إحدى وأجرت الحالة.122 دراسات من عدد يف التفنيد موقع وقع قد الكفاءة، من
العليا املؤهالت حملة من نفسيني معالجني بني مقارنة املثال سبيل عىل الدراسات
ثالثة سوى خربة أي دون مبتدئني نفسيني ومعالجني الخربة، من طويلة وسنوات
يف املجموعتني بني ا جدٍّ ضئيلة فروًقا الدراسة نتائج وأظهرت املحدود. التدريب من أشهر
تشخيص عىل قدرتهم تقل الواقع يف فاألطباء بدقة. املرىضومعالجتهم تقييم عىل قدرتهم
ويف يقابلونها. ما نادًرا ألنهم التدريب؛ تلقيهم من معينة فرتة بعد الغريبة األمراض
يف باريس يف نبيذ تذوق ملسابقة التنسيق تم األخرى، الشائقة الحالة دراسات إحدى
فرنسا من القادمة النبيذ من ألنواع تذوًقا وشملت باريس» «حكم ب ُسميت ١٩٧٦ عام
التمييز يف صعوبة النبيذ «خرباء» ولقي املحكَّم. يتذوق أيهما معرفة دون وكاليفورنيا
الدرجات. أعىل األمريكي النبيذ وأعطوا لهم، ُقدم الذي وفرنسا كاليفورنيا نبيذ بني
أكثر يُعدُّون ال بالنبيذ، الكبري الباع ذوي الحكام أن إىل الدراسة يف الباحثون وخلص
النتيجة لهذه تأكيدهم هو واألدهى العاديني. النبيذ شاربي من النبيذ تمييز يف خربة

أجروها.123 التي املعملية االختبارات خالل
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األفكار تقبل عليهم الصعب من يجعل الخرباء من العديد لدى الضيق املنظور
عقل يحيا بينما واملستقبل، املايض بني ما الخرباء عقل يحيا إذ الجديدة؛ اإلبداعية
يرى قبل؛ من األمور هذه كل عليه مرت قد أنه الخبري يشعر وإذ الحارض. يف املبتدئني
الخرباء عقل يقبل وال األوىل.124 للمرة يراها كان لو كما التفاصيل هذه كل املبتدئ
املتشائمني عقل إىل ل فيتحوَّ اإلبداعية.125 براءته فقد قد ألنه املختلفة؛ االحتماالت فكرة
كما املستمر. للتعلم استعداد عىل ذلك من النقيض عىل فُهم املبتدئون، ا أمَّ الواقعيني.
هو املبدع املبتدئ فعقل إذن جديد. من والبدء والفشل املحاولة يتقبلون املبتدئني أن

دوًما. متفائل عقل بالرضورة
الوهم يتشاركون وهم األمر بهم ينتهي قد الخرباء مجموعات أن األبحاث وتُظِهر
املنطق.126 باستخدام املضادة الحجج دحض إىل وامليل الخطأ، من معصومون بأنهم
تقدير يف يبالغون ما وعادًة قراراتهم، تقييم يف بارعني الخرباء يكون أال أيًضا ويجوز
رصف أسواق سمارسة عىل أجريت حديثة دراسة خلصت وقد صواب. عىل أنهم أرجحية
يف ٪٧٠ بنسبة الرصف سعر توقعات دقة تقدير يف يبالغون أنهم إىل األجنبية العمالت
تشمل الخرباء لدى الخطأ» من العصمة «أوهام ب تتأثر التي األشياء فإن ثَمَّ ومن الغالب.

الجماعي.127 التفكري إىل وامليل الرشيد الحكم إىل واالفتقار األفق ضيق
الواسعة الخربة ذوي «الخرباء» عن االبتعاد إىل اليوم املؤسسات من العديد تتجه
رشكات إحدى يف التنفيذيني للمديرين اجتماع ويف للمعرفة. الوحيدين األمناء بصفتهم
عن تنفيذيٍّا مديًرا وثالثون خمسة ُسئل املثال، سبيل عىل العالم، يف الكربى السيارات
إليه يتطلع ما بشأن معلومات جمع هي الفكرة كانت سيارة. فيها اشرتوا مرة آخر
النافذة القرارات متخذي من وإنما املستهدفة السوق قطاعات من فقط ليس املشرتون،
لم الناس هؤالء أن تبنيَّ لكن وتوزيعها. لها والتسويق وبنيتها السيارات تصميم حول
منذ الرشكة سيارات لديهم توفرت أن فبعد سنوات؛ منذ بهم الخاصة السيارات يشرتوا
األصغر املوظفون كان املقابل، ويف سيارة. اختيار شعور منهم أحد يتذكر ال طويل، زمن
قادرين وكانوا للواقع، ثاقبة بنظرة يتمتعون الرشكة، سيارات عىل يحصلوا لم الذين سنٍّا

األبحاث.128 يف شأن ذات مساهمات تقديم عىل
عىل يدها الرشكة هذه وضعت املعلومات، لجمع املختلفة الطرق يف البحث وخالل
ألرجحية عديدة أسباب وهناك جديدة. نافذة رًؤى أبرز مما مسبًقا؛ ألحد تبُد لم مشكلة
فيميل بها. امللتحقني أحدث عادًة هم مؤسسة أي يف ابتكاًرا األكثر األشخاص يكون أن
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من أقل قدًرا لديهم فإن «غرباء» ولكونهم والثقة. الطاقة من قدر أكرب المتالك الشباب
ألنهم إيجابية ميزة يعد الخربة إىل افتقارهم أن كما املتبعة. واألنظمة للتقاليد االحرتام
عىل أنهم األقدم املوظفون يظن بينما مسبقة، أفكار بأي أو الرشكة بتقاليد يتقيدون ال

فشل). قد (وأيًضا ذلك قبل التجريب حيَز ُوضع قد يُطرح ما كل بأن علم
يشء. كل يعرف أن الواحد للخبري يمكن فال التعقيد؛ شديدة أصبحت املعلومات إنَّ
األبحاث وأظهرت يقودونه. الذي للفريق الجمعية املعرفة من االستفادة القادة عىل لذا
أو اإلبداعية البدائل يرفضون إذ للغاية»؛ «ضيق معريف بنطاق يتَِّسمون قد الخرباء أن

القضايا. نحو الجديدة النظر وجهات

القليل. سوى الخبري عقل يف ليس لكن االحتماالت، من العديد املبتدئ عقل يف
سوزوكي شونريو

التحيز الثاني: به املشتَبَه (ب)

مة املسمَّ املسبقة التصورات

مرشوع خلُص و«العذاب»؟ و«السم» «القيء» يف تفكر هل اإلبداع، يف تفكر عندما
عادًة فإنهم اإلبداع، يف رغبتهم يُبدون أنهم رغم األشخاص أن إىل لالهتمام مثري بحثي
املفاجأة تكون وقد ا. جدٍّ السلبية املفاهيم بتلك الشعوريٍّا اإلبداعية األفكار يقرنون ما
إذ األرجح؛ عىل الشعوريٍّا اإلبداعية األفكار ضد فطريٍّا انحياًزا شكلنا البَرش نحن أننا
املؤسسات ذلك يف بما اإلبداعية، األفكار عموًما املستويات كافة عىل املؤسسات ترفض
اإلبداع، أهمية عىل املعلمون يشدد كذلك، التعليم مؤسسات ويف والعلمية. األكاديمية
األفكار أهمية عن باستماتة تدافع التي املؤسسات حتى الشعوريٍّا. يعطِّلونه أنهم إال
الفطري التحيز لهذا إنَّ وحقيقًة، غالبًا. األفكار تلك فيها تُرفض القصوى، اإلبداعية
يف — الباحثون ويويص اإلبداعية! األفكار تمييز عىل القدرة عىل كارثية آثاًرا اإلبداع ضد
«توليد من تركيزهم اإلبداعي التفكري أصحاب يحوِّل بأن — الواضح التحيز هذا مواجهة
عىل التعرف عىل املبتكرة املؤسسات ملساعدة سبل اكتشاف إىل اإلبداعية األفكار من املزيد

وقبوله.»129 اإلبداع

95



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

فإن ثم من املسبق. الحكم تعني التينية كلمة من باإلنجليزية تحيُّز كلمة تشتقُّ
عىل بناءً املوقف عىل والحكم االنتظار من بدًال مسبقة أحكام إصدار إىل امليل هو التحيز
باتت التحيُّز تُنشط التي املعتادة املحفزات من العديد ألن نظًرا لألسف، لكن جوانبه.
فهذا ونفوذها. قوتها من التخلص الصعب من فإنه الوقت، مع تفكرينا أنماط يف لة متأصِّ
يف وترعرعنا ُولدنا فلقد مجرم. بأنه بسهولة نشعر ال لذلك صغرنا، منذ يرافقنا املطارد
وتقبل بإبداع التفكري عىل قدرتنا من تحد التي لقيوده ضحايا نقع ثَمَّ ومن معينة، ثقافة

نفسه. اإلبداعي التفكري عىل تفكرينا انصبَّ لو حتى الجديدة، األفكار
الفص تسمى أدمغتنا يف منطقة هناك أن مؤخًرا أبحاثه يف جيسون الدكتور أثبت
إحدى ففي التحيزية. الروابط وجود عىل لإلبقاء مهمة أنها ويبدو األمامي الصدغي
احتمالية أن ُوجد املخ، تحفيز طريق عن فعليٍّا املنطقة هذه عمل ُعطِّل عندما التجارب،

االختبار. يف املشاركني لدى أقلَّ كانت «اإلرهاب» ب «العرب» ربط
إللقاء الفرصة تمتلك ولن إرادتك. بمحض الصندوق» «داخل سجينًا التحيُّز يُبِقيك
تتعرف عندما إال اإلبداعي التفكري حرية نحو واالتجاه الرحب» الكبري «العالم عىل نظرة

وخصائصه.130 أبعاده أي الصندوق؛ هذا حدود عىل

الجماعي التفكري الثالث: به املشتَبَه (ج)

الخطأ من العصمة َوْهم

بأناس أنفسهم يحيطوا أن إىل يعمدون القادة من العديد «العزل»، قسم يف أسلفنا كما
املجموعات تواجه األفكار. يف ضئيل تنوع بها بيئات يشكِّلون ثَمَّ ومن فكريٍّا، لهم مشابهني
من أيٍّا ألن التعلم؛ مواصلة يف صعوبة املعرفة» «واسعي أو التشابه شديدي األعضاء ذات
عملك فرتة طالت وكلما قليًال. إال الطاولة؛ عىل جديدة بمعلومات يأتي ال الفريق أعضاء
العمالء يفكر كيف يخص (فيما الواقعية» «الحياة عن انفصالك خطر زاد املؤسسة، يف
عدد يعتقد فعندما الجماعي. للتفكري تبنِّيك احتمالية وزادت ويترصفون) ويشعرون
وتتقلَّص اإلبداعية االحتماالت نطاق يَِضيق خرباء، بأنهم جماعيٍّا اعتقاًدا الناس من كبري
من اآلخرين، مع التوافق أجل من الضغوط وتحت املشكالت. حل عىل اإلبداعية القدرة
أسهل املجموعة مع التوافق ألن بل األمر، لقبولهم ليس آراءهم؛ األفراد يغريِّ أن املمكن

التنمية. حركة أيًضا يُِعيق القادة عىل االعتماد وثقافة مخالفتها. من
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املشئوم الخنازير خليج غزو مثل — األمريكية الخارجية السياسة إخفاقات ح توضِّ
فخ يف بسهولة القرار ُصنَّاع يقع كيف — هاربُر بريل عىل اليابان بهجوم التنبُّؤ وعدم
تقاربت فكلما للعالم. ونظرتهم التفكري طريقة يف يتشابهون عندما الجماعي التفكري
األفكار عن انعزالها زاد متشابهة، عقليات ذوي مفكرين تضم التي الخرباء مجموعات
وجهات بأن وباقتناعهم متزايدة. بصورة لذلك نتيجة حكمها وضُعف األخرى، واآلراء
الخطأ» من العصمة «وهم تأثري يبدأ األوحد، أو األفضل الرأي هي الضيقة نظرهم
من صغرية مجموعة وضعت فلقد بديلة.131 وخطط أفكار عن البحث عن ويتوقفون
ولم الخنازير، خليج غزو األبيضاسرتاتيجية والبيت والبنتاجون املركزية املخابرات وكالة
الذين يدرس لم وحتى قليًال. إال الحسبان؛ يف وضعها أو الخارجية املشورة طلب يف ترشع
يف الثورية القوى وقوة كاسرتو شعبية مثل املهمة؛ األساسية املعلومات للعملية خططوا
الجزيرة عىل لالستيالء اللوجستية اإلمدادات عن فضًال ،(١٩٦١) الوقت ذلك يف كوبا

العملية! نجاح سيقيِّمون الذين هم هؤالء وكان فحسب. جندي ١٢٠٠ بعدد الجبلية

بمفرده يِرسْ وَمن الجماعة، من أبعد هو ما إىل يصل فلن الجماعة يتبع َمن
سواه. يََطأَْها لم أماكن يف — األرجح عىل — نفسه فسيجد

أينشتاين ألربت

وواصلت تعرفه بما العريقة الفرق كت تمسَّ وان، الفورموال السيارات سباق عالم يف
حني يف أكرب، سيارات فصنعت قط؛ يفارقها ملا الذي نفسه املسار بمحاذاة التطور
الحصان، قوة عىل العريقة الفرق ركزت وزنًا. أخف سيارات الورش سيارات صنَّعت
ستهزم بأنها العريقة الفرق اقتناع وبسبب العقل. قوة عىل الورش سيارات ركزت بينما
والسليمة. املجرَّبة منهجياتهم ويف الخرباء آراء يف وثقت فقد األمر، نهاية يف الناشئة الفرق

األفق. ضيقة الحنكة عىل املحدود غري االبتكار فاز النهاية، يف لكن

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محل يف أو حيِّك يف هذا األفق ِضيق نمَط قابلت هل

التفكري. تقييد •
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«املعتاد». وراء ما إىل النظر عىل القدرة تقييد •
املحافظ. التفكري عىل اإلبقاء •

الضحايا: عىل أثره

مخطئون. اآلخرين وأن حق عىل بأنهم االقتناع •
نقدهم. أو معهم املختلفني يف للشك امليل •

التشاؤم فوج السابع: القتل نمط (2-4)

التدمري جريمة يرتكب آخر، خفي قاتل وهو النمط، هذا تحت يندرج الذي النوع
للعزيمة املوِهنة العملية وهذه باألعصاب. اعتالًال تسبِّب سامة ذهنية حالة عرب برباعة
بالتواصل الداء بهذا املصابون فيبدأ بضحاياها. العجز وتلحق الخبيثة األمراض تنرش
اآلخرين ومحاوالت محاوالتهم يهدمون املطاف نهاية ويف سلبية، بطرق اآلخرين مع
ويتَِّسم اإليجابية. الجديدة واآلراء األفكار خنق باستخدام التشاؤم ويقتل اإليجابي. للبقاء
املفضل والسالح الذات، بتعذيب والتلذذ االنهزامية بالشخصية األرجح عىل املتشائمون

الخبيثة». «السلبية هو املنحرفني املعذِّبني ألولئك

التشاؤم ثقب من والنظر الكيميائية الحرب

يف مرة ألول واسع نطاق عىل الحرب وسائل من كوسيلة الكيميائية األسلحة ُطرحت
األصباغ صناعة يف ثانويٌّ منتج وهو — الكلور غاز األملان أطلق إذ األوىل. العاملية الحرب
املائل الرمادي الغاز وتسبب .١٩١٥ عام مطلع يف الغربية الجبهة يف الحلفاء ضد —
غاز تحوَّل للغاية. قوية برتكيزات كان عندما اختناًقا الجنود قتل يف املنبعث للخرضة
وهذا الضحية، رئتي يف املوجود املاء يف تحلل عندما الهيدروكلوريك حمض إىل الكلور
القوات رأت فمتى قويٍّا؛ نفسيٍّا سالًحا أيًضا الكلور غاز كان كما الرئتني. أنسجة ر دمَّ

نفوسهم. يف الرهبة ووقعت فزعوا املميزة للخرضة املائل الرمادي الغاز سحابات
الدويل، للقانون صارًخا انتهاًكا باعتباره بالغاز للتسلح بريطانيا إدانة ورغم
عندما ولكن البقاء، تريد كانت إن نفسه السالح استخدام بحتمية أقرَّت ما فرسعان
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فألن الكلمة. تعنيه ما بكل جنودها عىل أثره ارتدَّ ١٩١٥ سبتمرب يف مرة ألول استخدمته
غري التغري فإن املناسبة، الرياح حالة عىل شديًدا اعتماًدا اعتمد األسلحة من النوع هذا
وهو ذلك من أسوأ بل العدو، إىل الغاز وصول عدم يعني كان الرياح حركة يف املتوقع
ضاعف وما الحادثة. هذه يف جرى ما هو وهذا صفوفهم. عىل أخرى مرة هبوبه إمكانية
غري العبوات فأصيبت العبوات، بعض مع خاطئة تحويل مفاتيح إرسال كان الكارثة
الربيطانية. الصفوف بني الغاز من املزيد انتشار إىل أدى مما األملانية بالقذائف املفتوحة
َغَشْت الحرارة فإنَّ منها، للوقاية أقنعًة الغاز بإطالق القائمني الجنود ارتداء من وبالرغم
الرؤية من ليتمكنوا أقنعتهم الجنود من العديد ففتح األقنعة، يف الصغرية النظر فتحات

الغاز. منهم فتمكَّن النقي، الهواء واستنشاق
الفوسجني، غاز وهو جديًدا كيميائيٍّا سالًحا الفرنسيون الكيمياء علماء ر طوَّ وبعدها،
بسهولة. اكتشافه يمكن يكن فلم نسبيٍّا، الرائحة وعديم اللون، عديم بأنه تميَّز الذي
كيميائية حروًقا خلف وقد ١٩١٧ عام يف الفوسجني محل بدوره الخردل غاز وحل
مما والتقيؤ التنفس ضيق يف وتسبب بالعمى منهم العديد وأصاب ضحاياه يف مروعة
ودام األرض عىل فاستقر الهواء من أثقل كان األصفر الغاز وهذا الحتمي. املوت إىل أدى
الخردل غاز وأصبح الجوية. لألحوال وفًقا الواحدة، الرضبة يف األشهر لقرابة مفعوله

األوىل.132 العاملية الحرب يف سمعة واألسوأ انتشاًرا الكيميائية األسلحة أكثر
يتسبب الغاز، مثل مثله والتشاؤم ومؤملة. بطيئة تكون ما عادًة الغاز جراء الوفاة
ويعرِّض ونفسيٍّا، عاطفيٍّا أمًلا يسبب النهاية ويف والتهيُّج، السخط من حالة يف البداية يف
قاتًال التشاؤم يكون الخبيث، السلبية سالح وباستخدام ومؤلم. بطيء موت إىل اإلبداع
عكسية بنتائج بسهولة يأتي قد وكذلك النهاية. يف عنه الناس يصد وَمَرضيٍّا عصبيٍّا
وسلبية املقصودين. غري ضحاياه يصبحون ثم ومن قلقهم فيثري يستخدمونه من عىل
يف التحكم دائًما يسهل ال إذ بسهولة، عليه التغلب يمكن ال خطري سالح هي التشاؤم
تُعد دهاءً، األكثر القتلة بعض عكس وعىل رضباته. السالح هذا فيها يوجه التي الظروف
فصحبتهم املتشائمني؛ مع بالبقاء يستمتع أحد وال للِعيان. واضحة وأثره التشاؤم دوافع
ولذا كلل، بال إرادتهم يفرضون لكنهم ترصفاتهم، ع توقُّ دائًما ويمكنك لطيفة. ليست

يبثونها. التي السلبية الكآبة إىل انجرافك يسُهل
إىل نظرتهم وتحدد األفراد تميِّز محددة كخصال اآلن والتفاؤل التشاؤم يُعَرف
يف (متحكمني متفائلني إىل األطفال الباحثون م قسَّ الدراسات،133 إحدى ويف الحياة.
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مهام أوًال االختبارات: من سلسلة أعطوهم وبعدها الحيلة). (قلييل ومتشائمني أنفسهم)
ظهرت ولكن األداء، يف فروق هناك تكن لم فشلهم وقبل ممكنة. مهام ثم مستحيلة،
املشكالت حل مهارات انخفضت إذ للمتشائمني؛ بالنسبة الفشل وقوع بعد التالية الفروق
يكرهون فبدءوا األوىل، الدراسية املرحلة مستوى إىل الرابعة الدراسية املرحلة مستوى من
تغاىض إتمامها، باملستحيل ليس مهمة جميًعا إعطائهم وبعد مهامَّ. من إليهم ل يخوَّ ما
أما وحسب. املحاولة عن وتوقفوا قبل من حققوه الذي النجاح عن الحيلة قليلو األطفال
وأظهروا الرتكيز يف واستمروا الرابعة، الدراسية املرحلة مستوى عىل فحافظوا املتفائلون،
الذين البالغني أو األطفال أن البحث هذا أوضح وقد املحاولة. يف لالستمرار كافية ثقة
الناس يتوقف فعندما أداؤهم. ويهبط املحاولة عن يتوقفون الحيلة قليلو بأنهم يؤمنون
اإلبداع. عن ون فيكفُّ املشكالت؛ لحل جديدة وطرق أفكار إىل يتطلعون ال املحاولة، عن
هو فيما املشاركة يف يرغبون ال فإنهم بالروتني، يلتزمون الناس من املبدعني غري وألن

اإلبداع. التشاؤم يشلُّ الطريقة وبهذه رؤيته. عند جديد
بنَّاءة تكيف آلية يعترب الدفاعي» «التشاؤم أن اليوم النفسيني األطباء بعض يرى
تشاؤمية نظرة لديهم الذين األشخاص فبإمكان لألمور. واقعي منظور وجود يضمن ألنه
متطلبات مع والتوافق املتوقعة» السيناريوهات أسوأ «يف للعمل سبًال يجدوا أن فطرية
من العديد بالفعل يساعد قد هذه مثل سلبية أفكار يف االنغماس إن الحديثة. الحياة
التشاؤم ولكن أسوأ.134 هو ملا استعداد عىل بكونهم وذلك لديهم ما أفضل بذل يف الناس
املصابون ويشبه خطري). الواقعي غري التفاؤل (أيًضا اإلطالق عىل صحيٍّا ليس املفرط
ومستويات سلبية توقعات يُبُدون إنهم إذ الخفيف باالكتئاب املصابني الدفاعيِّ بالتشاؤم
العكس أن إال االكتئاب، يف أكرب بسهولة التشاؤم يف املفِرطون يقع وكذلك القلق. من عالية

الفرد.135 لدى التشاؤمية النظرة زيادة يف االكتئاب يتسبب قد إذ أيًضا؛ يرسي
االحتماالت،136 من املزيد تقبل عىل التفاؤل ع يشجِّ اإلبداعي، للتفكري وبالنسبة
هو فالعكس اإلبداعي، الفكر يعزِّزان واالكتئاب التشاؤم بأن القديم االعتقاد من وبالرغم
عىل تُضفي السلبية املشاعر أن زمن منذ الباحثون أدرك إذ األمر.137 حقيقة يف الصحيح
ألعىل يصلون األشخاص وأن انتباههم، تحجب أو الضيقة الرؤية من نوًعا األشخاص
لألشخاص التفاؤل حالة تسمح إذ والسعادة. بالتفاؤل يشعرون عندما اإلبداع مستويات
أحد وهو — أندرسون آدم النفيس العالم يقول وكما أنواعها. بجميع املعلومات بتقبل
قد طيبة، مزاجية حالة يف تكون «عندما إنه — تورونتو بجامعة دراسة يف املشاركني
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تحصل صغري، ثقب من النظر من «بدًال وهكذا تتجاهلها»، ما دائًما كنت أشياء يف تتعمق
العالم.»138 عىل بانورامية إطاللة أو فسيح طبيعيٍّ منظر عىل

وعدم باألنشطة، االهتمام وعدم الثقة، من متدنٍّ مستًوى إلبداء املتشائمون يَميل
ثم ومن اإلنجازات، وتحقيق الضيقة نظرتهم من للخروج الطموح أو القوي الدافع وجود
االستسالم.»139 إىل يؤدي التشاؤم «إنَّ نيتشه: وقال بنشاط. يبدعوا أن املرجح غري من
املتفائلون املبيعات فرجال الحياة. يف النجاح إىل املتفائلون ينزع أخرى، ناحية ومن
فوائد رؤية يمكن الحقيقة، ويف باملائة. ٣٧ بنسبة املتشائمني أقرانهم عىل يتفوقون
الحالة ذوو األطباء املثال، سبيل فعىل الوظيفية. واملهام العمل مجاالت مختلف يف التفاؤل

السلبيني.140 األطباء من ٪٥٠ بنسبة أعىل تشخيصاتهم دقة تكون اإليجابية الذهنية
اآلن: عنهم سنتحدث الذين التشاؤم فوج يف بهم املشتَبَه قائمة

السلبية). والعواطف اللغة (مثل السلبية •
اليأس. •

الثقة. إىل االفتقار •

السلبية األول: به املشتَبَه (أ)

الغادرة االنهزامية

الكالم، صياغة إعادة خالل ومن التفكري. تقييد خالل اإلبداع تدمر قد التشاؤمية اللغة
االعتبار بعني خذ االحتماالت. من للمزيد املجال ليتفتح الرتكيز محور تغيري املمكن من
قول: يمكنك هذا.» فعل يمكننا «ال قولك: من فبدًال العمالء. خدمة من األمثلة بعض
يمكننا «ال قول: من وبدًال «… من بدًال بهذا نقوم أن يمكننا لكن مشكلة، تكون قد «هذه
إعطاؤنا «الرجاء تقول: أن يمكنك منك.» إليها نحتاج التي باملعلومات نأتي أن قبل البدء

نبدأ.» كي منك إليها نحتاج التي املعلومات
إحدى يف السلبية اللغة مشكالت استغالل من للبرتول شل رشكة تمكنت كيف انظر

إعالناتها:

بني كل يصيب الذي الذاتي القصور يف تكمن الحقيقية الطاقة أزمة إن …
لقول األغلبية ميل ويف عويصة، تبدو مشكالت نواجه حينما قليًال إال جنسنا
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أن رسورنا دواعي ومن بسهولة. واالستسالم أقدر» و«ال و«مطلًقا» «ال»
141… إجابة «ال» بكلمة يقبلون ال شل يف املشكالت حل عىل القائمني املبدعني

الناس بها يفكر التي االنهزامية الشخصية أساليب عن الشهرية األمثلة بعض ييل وفيما
بها: ويفرسونها حياتهم أحداث يف

كل «إما بطريقة نقيضني، منظورين من األحداث رؤية الحدين: ذو التفكري •
دون مروعة، أو رائعة إما األحداث تصور املثال سبيل (عىل يشء» ال أو يشء

بينهما). الرمادية باملساحات اعرتاف
فعل رد هو مزاجه أو اآلخر سلوك أن تلقائيٍّا االستنتاج املفرطة: الشخصنة •
خاطئًا). أمًرا فعلت أنني بدَّ ال إذن سيئة، مزاجية بحالة هي (مثال: لك مبارش
حياتك يف عدة جوانب يف أكرب أثًرا له بأن ما حدث إىل النظر الزائد: التعميم •

حقيقًة. يحتمله مما أكثر
منها. اإليجابي وتجاهل باالستسالم، الفعل رد هو املكتسب العجز •

إن (مثال: الحقيقة يكون أن بد ال به تشعر ما أن استنتاج العاطفي: االستنتاج •
غبي). أنت فحتًما غبي، بأنك تشعر كنت

ويمكن معها. وتتعامل امليول هذه جميع عىل تتعرف أن املهم من التشاؤم، عىل للتغلُّب
منها: بطرق، السلبية مواجهة

املحدد. التفكري •
الرضوريني. غري والتعميم الشخصنة تجنب •

اإليجابية. الفلرتة •
املنطقي. االستنتاج •

اليأس الثاني: به املشتَبَه (ب)

املكتسب العجز

بأنه اإليمان من تنبع باالنسحاب واستجابة باالستسالم، الفعل رد هو املكتسب العجز
سبب لنفسك بها تفرس ما عادًة التي الطريقة إن يُجدي. لن فإنه به تقوم ما كان مهما
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وصلت الذي العجز مدى تحدد — التفسري يف الشخيص أسلوبك أي — األحداث وقوع
من وأهم مبتكرة. بحلول لتأتي الفشل تدفع وأن تثابر أن االبتكار عند املهم فمن إليه.
تغيري أي — السلبي غري التفكري قوة استخدام إن تفشل. حني فيه تفكر ما هو ذلك
الحياة تناوبها التي تلك من بانتكاسة مرورك عند بها نفسك تحدِّث التي املدمرة األمور
أحيانًا لكنني أحاول ما «دائًما فجملة للتفاؤل. الرئيسية املهارة هو — جميًعا بيننا

أحاول.» أحيانًا لكنني أفشل ما «دائًما من كثريًا أفضل أفشل.»
عند أضعاف ثمانية إىل تصل بنسبة باالكتئاب املتشائمني إصابة احتمالية تزيد
سوءًا أكثر الوظائف وأغلب الرياضة ويف الدراسة يف فأداؤهم سيئة؛142 أحداث وقوع
أكثر عالقاتهم وتكون أعمارهم؛ وتقرص البدنية صحتهم تسوء مواهبهم. تُظهره مما
عن عزوًفا أكثر ويصبحون األمور، تسوء عندما أنفسهم للوم يميلون فهم اضطرابًا.
يف اإليجابية األحداث إىل النظر يف فيبدءون سلبية. تجربة كل مع جديد من املحاولة
ناحية ومن أسوأ. هو ما ويتوقعون بهم عالقة لها ليس «حظوًظا» باعتبارها حياتهم
بحياة يتمتَّعون فاملتفائلون هائلة؛ اإليجابية الذهنية والحالة التفاؤل فوائد فإن أخرى،
ألن وهذا أقل. إلجهاد ويتعرَّضون إنتاًجا، أكثر وهم أقوى، وعالقات أفضل صحية
إذا خارجية ظروف عىل اللوم وإلقاء املخاطر من املزيد خوض إىل يَِميلون املتفائلني
يف النجاح إىل أقرب يجعلهم مما جديد»؛ من «املحاولة عقلية عىل ويحافظون فشلوا،
املتفائلني من كل يصنع الطريقة، وبهذه عام. بوجه بالفشل ِضيًقا وأقل املستقبل،

بأيديهم. مصريهم واملتشائمني
حكيمة». وثقة برغبة لألمام «التطلع يعني األمل فإن املعجمي، التعريف وبحسب
صعوبة يعني مما ثقة؛ وال رغبة هناك تكون لن — املعنى من يُستدل كما — أمل وبدون

اإلبداع. عملية خالل واملثابرة املبادرة بزمام األخذ

التصميمي والتفكري اإلبداعي والتفكري اإلدراكي التفكري جوهر هو االحتمال
االستكشايف. والتفكري

بونو دي إدوارد
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الثقة إىل االفتقار الثالث: به املشتَبَه (ج)

والعدمية البرشي بُغضالجنس

يف الهدَّام االرتياب إىل التشاؤم يؤدِّي قد املسلمني، الباحثني بعض عن جاء ملا وفًقا
الذهن تفتح مستويات ويقلل االحتماالت يف التفكري من يحدُّ قد وهذا اآلخرين،143
عن الناجم االرتياب مشكالت إنَّ الباحثون هؤالء ويقول اإلبداعية. للعملية املطلوب

قد: التشاؤم

الناس. بني التناغم جذور تدمر •
االنسحاب. إىل تؤدي •

بإنصاف. اآلخرين عىل الحكم عىل والقدرة املنطق عىل تؤثر •
بها. واإلصابة العدوى تنقل •

البرشي؛ الجنس ببُغض وقتئٍذ يُسمى التشاؤمي، االرتياب من النوع هذا تعميم فعند
الجنس بغض ينبع ألفالطون، ووفًقا عام. بشكل الناس كراهية أو ازدراء أو بغض وهو
أخرى وتارًة فيه. املبالغ الساذج التفاؤل أو باستمرار املحبَطة التوقعات من البرشي
مدخالت وجه يف تغلقه فأنت الفرص، وأمام الناس وجه يف الباب تُغِلق عندما نؤكد،

اإلبداعي. للتفكري محتملة إيجابية
وكان البرش. لبغض ميوٌل السفاحني والقتلة السيكوباتيني لدى يكون ما غالبًا
— بانزرام كشف حيث ذلك.144 عىل مثال أكرب بانزرام كارل السفاح األمريكي القاتل
ذكر ألف من أكثر عرض وانتهاك قتل جريمة وعرشين اثنتني بارتكاب اعرتف الذي
اإلعدام حكم منفذ وجه يف وبصق الشهرية، األخرية كلماته يف العدمية نظرته عن —
رقبة جمعاء للبرشية كانت لو «أتمنى قائًال: رقبته حول املشنقة حبل إحكام عند
لهذا تتعرض املؤسسات من قليًال عدًدا أن الحظ حسن ومن أخنقها!»145 حتى واحدة
بنمو نسمح ال كي ننتبه أن جميًعا علينا لكن البرشي، للجنس البغض من املستوى

االرتياب.
لألسلحة استخدام أول وعن البيولوجية الحرب عن املتحدة الواليات انرصفت
اليوم. حتى ساريًا يزال ال آنذاك صدر الذي والقرار .١٩٦٩ نوفمرب ٢٥ يف الكيميائية
من السفن حموالت بإغراق الكيميائية األسلحة من التخلص يتم الحني، ذلك ومنذ
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األسلحة مخزون معظم اآلن ُدمر وقد الجبلية. املناطق يف حرقها يتم ومؤخًرا األسلحة،
الكيميائية.

أو التشاؤمية واللغة التشاؤمية التفكري طرق من الحد املمكن من يكون ربما
أو «إغراق» تعلم يمكننا أننا هو أهمية األكثر ولربما الطريقة. بنفس منها التخلص
العقلية هذه «تحييد» عىل العمل األفضل من أو املشكلة، تُديم التي واألفعال اللغة «حرق»
املواتية الظروف اإليجابي للتفكري ر يتوفَّ أن نضمن أن يمكن وبعدها ممكنًا. كان متى

الحياة. قيد عىل للبقاء يحتاجها التي

املحقق تقرير

تشمل: النمط هذا خصائص عملك؟ محل يف أو حيِّك يف هذا التشاؤم نمط قابلت هل
مسممة. سلبية عقلية خلق •

الجديدة. واآلراء األفكار إخماد •
باليأس. شعور غرس •

االرتياب. خلق •

الضحايا: عىل أثره

مكتسب. العجز •
العزلة. •

اإلرادة. غياب •
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الثالث الفصل

اإلبداع؟ ُقتل أين

املحتملة القتل مواقع عن البحث

رسية، بنغمة هاتفك يرنُّ وفجأة غداءك. لتتناول حديقة يف مقعد نحو تسري أنك تخيَّل
ربما أو ل، مسجَّ جنسية جرائم مرتكب بجانب الجلوس وشك عىل أنك حقيقة إىل تنبِّهك
موجودة التكنولوجيا فهذه علمي. خيال أو رعب فيلم من سيناريو ليس وهذا قاتٍل. حتى
بعدد يخربك آندرويد أو فون آي عىل تطبيق تحميل فعًال املمكن ومن فرتة. منذ حولنا
اختباره تم وقد فيها. أنت التي املنطقة حول قطر نصف محيط يف املوجودين املجرمني
املجرمني فئة من اثنني عن فكشف محددة، منطقة ليغطِّي باملدينة املواقع أحد يف مؤخًرا
املدانني فئة من وخمسني السطو، أو بالرسقة املدانني املجرمني فئة من وأربعة العنيفني،
غريها أو املرورية املخالفات ذوي فئة من عرش اثنْي وحوايل متعددة، جرائم بارتكاب
كل ينتويه الذي ما قليًال. ولو باالرتياب يُشِعرك قد هذا األخرى. القانونية املخالفات من
عاًما، عرش خمسة قرابة هنا عشت أن «بعد قائًال: املدوِّنني أحد علق املجرمني؟ هؤالء
واملتحرشون املغتصبون يكتسحها مدينتي إلهي! يا … ليًال بابي أوصد أن يف سأبدأ غالبًا

الخريطة!» هذه يف النظر عن أكفَّ أن عيلَّ باألطفال.
الجرائم» وقوع ملانعي الخريية «املجموعة تسمى مجموعة قامت املتحدة، اململكة يف
بريطانيا. يف رشاسة املجرمني أكثر فيها يعيش التي اإلجرامية» «البؤر ل خريطة بوضع
ذكر فحسبما اإلجرامية. البؤر رأس عىل املزدحمة املدن تكون أن الدهشة يثري ال وقد
يخرجون ما غالبًا عناًدا املجرمني أكثر «إن جرايلينج: كريس الظل حكومة داخلية وزير
كيفية عىل يؤكد وهذا مدننا. أكرب يف معها التعامل يصعب والتي حرمانًا املناطق أكثر من
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البتِّ عند اإلحصائيات هذه الرشطة وتستخدم كبريًا.»1 تأثًرا بالجرائم املناطق تلك تأثر
والتعليم. الجرائم منع برامج عىل تركيزها ويف املوارد توزيع أماكن يف

استعداد عىل كنا إبداعنا، قتلة وجود أماكن عىل تعرفنا كلما نفسها، وبالطريقة
هناك كانت إذا ما معرفة املفيد من لذا معها. والتعامل أنشطتهم ملنع ُسبل إليجاد أفضل

األرشار. فيها يتسكَّع التي اإلجرامية» «البؤر من املؤسسة يف معينة أماكن

الكافيرتيا إىل املدير مكتب من اإلجرامية»: «البؤر تحديد (1)
املستهدف.2 موقعهم إىل للدخول طريقة أسهل يستخدمون فهم ُكساىل، اللصوص أغلب
يفضلون اإلبداع قتلة الباب. من الدخول وسيلتنا: ذات هي للدخول املفضلة ووسيلتهم
يتمركزون ثم عملنا، محالِّ أو معيشتنا لغرف األمامي الباب خالل ببساطة الدخول أيًضا
شديدي أو بمهارة متنكرين يكونون ما غالبًا وألنهم لديهم. املفضلة البؤر يف بسعادة

بجرمهم. يفلتون ما فعادة الجاذبية،
هذا يف القتلة قسم تتصفح أن وهو ُمسليًا)، يكون ما (وكثريًا شائق تمرين هناك
فأين كذلك، األمر كان وإذا يُكتشف، أن دون مؤسستك قاتل كل دخل إن وترى الكتاب
مع والسالح القاتل مطابقة محاولة أيًضا ويمكنك لة. املفضَّ تسكُّعه أماكن تكون أن يمكن
املثال سبيل عىل هو هل فعلها: فيمن تفكر أن أوًال عليك سيكون املحتملة. األماكن أكثر
مستخدمة البريوقراطية أم املدير؟ مكتب يف املطبق اإلرهاب مستخدًما املفرط اإلجهاد
األلواح لعبة نستخدم نعقدها، التي العمل ورش يف الحسابات؟ قسم يف الساحق اإلرغام
تصوت ثم املوضوع، هذا حول النقاش إلثارة الشخصيات هذه مع الواقع تحاكي التي
مؤسسة من كثريًا تختلف التي املحتملة، واملواقع واألسلحة الجناة أكثر عىل املجموعات

آخر. إىل فريق من وحتى أخرى، إىل
أن اهتمامك يثري قد بها، اإلبداع قتلة وجود ح يُرجَّ التي األماكن يف النظر عند
حالتنا، يف القساة؟ األطفال يتجمع كان أين تتذكر هل املدرسة. أيام إىل بذاكرتك تعود
حقيقًة فكانوا املحببة؛ أو الجذابة األماكن يف يحدث ذلك يكن لم بالذاكرة، وبالعودة
التبول عن أنفسهم يحبسون الصغار الطالب كان ما وكثريًا املراحيض! يف عون يتجمَّ
اللسان وَسِليِطي املدخنني من األعىل الصف طالب بمواجهة يجازفوا ال كي النهار طوال
آمنة لكنها — واململة الساكنة املدرسة، مكتبُة كانت اآلخر، الجانب عىل املراحيض. يف
محجوزًة ر) للتنمُّ يتعرضون كانوا إذا (خاصة الخجولني مالذ كانت والتي — وهادئة
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إىل اإلبداع قتلة يميل العمل مؤسسات يف أنه وجدنا أبحاثنا، ويف بالدراسة. للمهووسني
ومرًحا. تفتًحا واألقل وتنظيًما رصامًة األكثر املناطق تلك إىل التسلل

الرئيسية البيئية العوامل بعض عن اإلنرتنت عىل أجريناه لنا استطالع كشف وقد
ترقى كلما أنه إىل العديد فأشار املشاركني. نظر وجهة من اإلبداع بموت ترتبط التي
واملديرون اإلدارة، مجلس وأعضاء التنفيذي، الرئيس املثال سبيل (عىل املؤسسة يف الفرد
من وكان اإلبداع. قتل احتمال زاد البرشية)، واملوارد الحسابات وموظفو التنفيذيون،
تقييًدا عميل حقل يف املنظمة املجاالت أكثر هما واملالية البرشية «املوارد التعليقات: بني
مكانتهم بسبب ويُقدَّرون الناس إىل فيه يُصَغى مكان أي يف اإلبداع «يُقتل وكذلك لإلبداع»

وقدراتهم.»3 مواهبهم ال
االجتماعية. البيئة هو االعتبار يف وضعه ينبغي الذي اآلخر الهام البيئي العامل
ثقافة أطفال هنا (وسنسميهم القساة األوالد أو رون املتنمِّ جهٍة من لديك املدرسة يف
باملذاكرة املهووسون أخرى جهة ومن ذهنك)، يف معينة صورة الستحضار املرحاض
املنتصف يف ما مكان يف يقعون األطفال معظم لكن املكتبة)، ثقافة أطفال هم (ولنسمِّ
بثقافة الطريقني؛ بأحد بسهولة يتأثرون ما غالبًا األطفال فهؤالء الطرفني. هذين بني
ثقافة وخلق إيجابية أجواء إلرساء للمدرسة مرتوك واألمر املكتبة. ثقافة أو املرحاض
املصوت تأثري مثل ومثله مهمتهم. إىل توصلهم مرافق إنشاء عىل الحرص مع بنَّاءة،
فال بكفاءة. استُثمر إذا هائًال يكون أن يمكن املتأرجح الطالب تأثري فإن املتأرجح،
نقيض الذين الناس إرضاء نحب فنحن املدرسة. من نتخرج عندما األقران تأثري ينتهي
األفق، ضيقي أو ساخرين أو مسيطرين نكون أن يعني هذا كان وإن معهم، وقتنا
دام ما أيًضا، ذلك فسنفعل اآلخرين، نشجع أن يعني كان وإن ذلك. منا الكثري فسيفعل
إذا لكن جديدة، بأفكار الخروج فسيصعب اإلبداع، حولك من أوقف وإذا حافز. هناك
كل يف تنترشان واملكتبة املرحاض فثقافتا بحماس. الجميع فسيشارك عليه التشجيع تمَّ

مكان.
التفكري نحو بنَّاء تحيز وجود تضمن إيجابية بيئة خلق يمكن أيًضا املؤسسات يف
التحول»4 «نقطة ومفهوم نفوذهم. يبسطون قد الذين اإلبداع قتلة عن وبعيًدا اإلبداعي
يتسبب فأحيانًا أخرى.5 بمجاالت يتعلق كما الفريق بديناميكيات يتعلق جالدويل ملالكوم
من ثقافة مؤسسة ألي إن بأكملها. البيئة تغيري إىل الفريق يف العاملني يف طفيف تغيري

االزدهار. عىل املحفزين أو املجرمني من أيٍّ تشجيع شأنها
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فقد املرصفية. ونيوزيلندا أسرتاليا ومجموعة األسرتايل الوطني البنك إىل انظر
املؤسستني وكلتا عملهما. طريقة تغيري عىل حريصتان أنهما املؤسستني كلتا أعلنت
«االنطالق»، األسرتايل الوطني البنك برنامج (يُسمى للتغيري مطابًقا نهًجا تستخدمان
رشكة صممت وقد «االندفاع»)، املرصفية ونيوزيلندا أسرتاليا مجموعة برنامج ويسمى
مبارشة. غري أو مبارشة بطريقة سواء الربنامجني كال اإلدارية لالستشارات ماكينزي
تغيريًا تُحدث حتى التعديل إىل تحتاج التي االجتماعية السلوكيات عىل يركزان وكالهما
أنواع فإن املرصفية، ونيوزيلندا أسرتاليا مجموعة برامج ملهنديس وفًقا إيجابيٍّا. ثقافيٍّا
الثقة تشمل إيجابيٍّا ثقافيٍّا تغيريًا وتنشئ السلوكيات هذه تحدد سوف التي املؤثرة القيم
املدمرة املنافسة سيطرت إن أو األمر، هذا يحدث لم وإن والتمكني.6 واملساءلة والشفافية

الحياة. قيد عىل اإلبداع يبقى أن يمكن فال املؤسسة، عىل الثقة وعدم
أن حاول العمل؟ مؤسسة أو املدرسة يف املرحاض ثقافة مع تتعامل كيف إذن،
يف مبدع إقليمي تنفيذي مدير قرر عميل! درس إىل وتحويلها هناك، اجتماعاتك تعقد
وعقد املشكالت بها تكثر للحافالت محطة إىل إخطار دون يذهب أن جرايهاوند رشكة
التشديد عليهم أنهم حقيقة عىل الضوء ليسلط املراحيض يف للموظفني مفاجئًا اجتماًعا
شك. بال قوي تأثري ذا واضًحا عمليٍّا درًسا هذا كان املراحيض.7 نظافة عىل الحفاظ عىل
بنجاح َج تُوِّ املراحيض يف اجتماًعا خاصة مدرسة عقدت مماثل، آخر عميل درس ويف
يجتمعن عاًما عرش اثنْي عمرهن يبلغ الفتيات من مجموعة هناك كانت فقد مماثل. مبهر
النظافة عامل أزال وكلما املرايا. عىل الشفاه أحمر بصمات ويرتكن املراحيض يف بانتظام
الفتيات، لتأديب الناظرة جهود كل بالفشل وباءت التايل. اليوم يف املزيد ظهر اآلثار،
الفتيات فدعت إبداعي. بحل أخريًا جاءت حتى الظهور، يف الشفاه أحمر آثار واستمرت
ثم املرايا. تنظيف يف يُبذل الذي الجهد مقدار لهن ورشحت النظافة، عامل مع الحمام إىل
مقعد يف وغمسها ممسحة، النظافة عامل فأخذ ذلك. توضيح النظافة عامل من طلبت

ذلك! بعد املشكلة فت توقَّ املرآة. بها ونظف املرحاض،
املنظمات معظم يف تجدها التي العامة األماكن بعض يف يبحر سوف الفصل هذا
يمكنك كان إذا ما انظر املستويات. كافة عىل الخاصة، أو الحكومية سواء واملؤسسات،

مؤسستك! يف اإلبداع قتلة يتمركز أين معرفة
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املدير مكتب األول: املحتمل الجريمة موقع (1-1)

املديرين من وغريهم التنفيذيون الرؤساء يكافح بالتأكيد. هنا بصماتهم القتلة ترك
بحاجة إنهم التعقيد. يف واآلخذة املتقلبة العمل بيئات ملواكبة عادًة املستوى الرفيعي
بي آي رشكة أجرتها دراسة وكشفت البارزة. األساسية الرشكة قضايا عىل الرتكيز إىل
يعتقدون االستطالع شملهم الذين العامليني التنفيذيني املديرين نصف من أقل أن إم8
تدار أن ينبغي التي الطريقة يف الهائلة التحوالت مع للتعامل مستعدة مؤسساتهم أن
رئيسية مجاالت مع التعامل بمحاولتهم يومية تحديات يف يدخلون إنهم األعمال. بها
والتحول العاملية، االقتصادية القوة مراكز يف والتغريات الجديدة، الحكومية اللوائح مثل
برسعة. تتطور التي العمالء وتفضيالت للبيانات، املتزايدة واألحجام املتسارع، الصناعي
التوقعات هذه مع للتوافق الحاجة مع أيًضا لكن شك؛ بال اإلبداع إىل الحاجة تنبع وهنا

اإلبداعي. للتفكري مجال هناك يكون ال ما غالبًا النطاق، واسعة
استطالًعا أجرينا التي الكبرية املؤسسات إلحدى التنفيذي الرئيس وصف ولقد
اإلدارة، مجلس ألوامر وفًقا الرشكة إدارة إىل اضطراره عن ينتج الذي اإلحباط فيها للرأي
عن توقَّف قد به بدأ الذي اإلبداعي منظوره أن كيف فأوضح اإلبداعية. ثقته عىل وأثره
لم صغريًا كنت «عندما وقال: الرصامة. شديدة اإلرشادات يلبِّي أن عليه تعنيَّ إذ العطاء؛
محدد، برنامج وفق أعمل أكن لم أفضل، يشء أي أعرف أكن لم حواجز، أي أمامي تكن
اآلن لكني َلْوَحِتي. العالم كان سلبي؛ جانب أي لديَّ يكن لم الناس، يظنه بما أهتمَّ ولم
مجلس بأوامر مقيد فأنا ألتحرك، الدافع من واملزيد ألبذله املزيد لديَّ أنني رغم أنه أدرك

اإلدارة.»9
الضغوط مع التعامل إىل يضطرون املؤسسات كل ويف املستويات كل عىل املديرين إنَّ
املستقبل. تشكيل إلعادة مبتكرة طرق إىل التوصل وعليهم أسفل، ومن أعىل من تأتي التي

اإلدارة مجلس اجتماعات غرفة الثاني: املحتمل الجريمة موقع (2-1)

والسخرية النميمة ه توجَّ ما وغالبًا مدير. له شخص كل أن يدركون ال املوظفني من الكثري
مكتب أعتاب عىل تقع النهائية املسئولية أن الغالبية ويفرتض العليا، املناصب صوب
كما العالم، يف عزلة الوظائف أكثر يشغلون التنفيذيني الرؤساء لكن التنفيذي. الرئيس
عىل والحفاظ الرشكة إدارة إىل التنفيذي الرئيس فيحتاج أيًضا. للمساءلة يخضعون أنهم
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عىل املقابل، ويف اإلدارة. مجلس إىل تقاريره تقديم إىل باإلضافة النقصان، من ربحها
شخصتقريبًا فكل لذا األسهم. تُريضَحَمَلة تُتخذ التي القرارات أن ضمان اإلدارة مجلس
كثريًا يرتددون التشاؤم وفوج الخوف وعائلة الضغط وجماعة آخر. شخص أمام مسئول
األفق ضيق وعصابة العزل زمرة تجد ما كثريًا أنك كما اإلدارة. مجلس اجتماعات عىل
املألوف حدود تخطي فإن الشأن، ذي الجمع لهذا ه املوجَّ الشديد االنتباه ظل ويف هناك.
يُحتفى فال باملخاطرة. جديًرا يكون ال ما عادًة وإبداعيٍّ جديد يشء اقرتاح أو الكالم من
تكون ما وعادًة صافية. مالية ومكاسب األمد، قصري ربح تقديم استطاع إذا إال باإلبداع
قد جذرية تحوُّالت أو ابتكارات يف للتفكري حتى مجال يبقى فال الشدة بالغة الضغوط

األمور. مجريات تغريِّ

الحسابات/املالية قسم الثالث: املحتمل الجريمة موقع (3-1)

وقرر قسم. مدير منصب لشغل مرشحني مع مقابالت يُجري عمل صاحب هناك كان
٢؟» + ٢ يساوي «كم السؤال: عىل إجابة أفضل يقدم أن يستطيع الذي املتقدم اختيار
اإلجابة «إن أخريًا، أعلن ثم والخلف، األمام إىل وحركها الحاسبة، مسطرته املهندس أخرج
أثبت أن يمكنني ساعتني «خالل الرياضيات: املتخصصيف وقال و٤٫٠٢» ٣٫٩٨ بني تقع
سفينسون قضية «يف املحامي: وقال «… التايل القصري الربهان خالل ٤ تُساوي أنها
ونظر بائع؟» أم مشٍرت أنت «هل التاجر: وسأل ،«٤ تساوي ٢ + ٢ أن أُعلن الوالية ضد
من هناك كان إن ليعرف وذهب كرسيه عىل من نهض ثم العمل صاحب إىل املحاسب
فوق عليه وانحنى العمل، صاحب إىل عاد أخريًا ثم الستائر. وأسدل الباب، عند ت يتنصَّ

تكون؟» أن تريدها «ماذا منخفض: بصوت وقال املكتب
األفراد استخدام كيفية لوصف كثريًا اإلبداعية» «املحاسبة مصطلح يُستخدم
بحجم الترصيح أو أصولهم وتضخيم رضائبهم لتقليل املحاسبية املمارسات والرشكات
تعرف تكن لم مشكلة يحل «شخص أنه عىل املحاسب ويُعرَّف الحقيقي. من أقل ديون
يرى ال هذا، ورغم تحملها.» تستطيع ال وبتكلفة تفهمها ال بطريقة منها تعاني أنك

مبدعني! أنفسهم املحاسبون
وأنها اإلبداعية، للمحاسبة تجسيد أنها عىل إنرون برشكة االستشهاد يتم ما وكثريًا
آرثر مؤسسة كانت الحدود. املهنية املمارسة تتخطى عندما يحدث ما عىل مثال خري
املوقرة املحاسبة رشكات كربى من واحدة — للرشكة املحاسبي املدقق وهي — أندرسن
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والذين املدى. بلغ قد االحتيال بأن الجميع تفاجأ لذلك الوقت؛ ذلك يف املجال هذا يف
عليهم القبض ألقي أنهم يظنون املحاسبي االحتيال من النوع هذا انتشار مدى يعرفون

العاثر. لحظِّهم
«املحاسبة» تستخدم ال لإلبداع، فيه امللتبس النموذج هذا عن النظر وبرصف
و«صحيًحا» «دقيًقا» يكون أن املحاسبة قسم فعىل نفسها. الجملة يف كثريًا و«اإلبداع»
يُوِيلَ وأن ثابتة، إرشادات إطار يف صارمة وإجراءات نظم اتباع عليه لذلك برصامة؛
الربح أن حني يف أنه كولينز جيم األعمال مستشار ويرى الربح. بمصادر خاصة عناية
للعيش إليه نحتاج يشء األكسجني؛ مثل فإنه الطويل، املدى عىل املؤسسة لبقاء رضوريٌّ
بصفته والربح، الهدف بني املحتمل دْع الصَّ َرأُْب فيجب ألجله.10 نعيش ما ليس لكنه
املؤسسة. من الجزء هذا يف ويرتعرع اإلبداعي التفكري ينمو حتى بفعالية األسايس، الدافع

التنفيذيني املديرين مكاتب الرابع: املحتمل الجريمة موقع (4-1)

ما َوْفَق الخاص، منظورهم عدا منظور أي من الرؤية يف صعوبة يجدون النفوذ أصحاب
يدهم إصبع استخدام املشاركني من الدراسة طلبت فعندما حديثة.11 دراسة إليه انتهت
هذا يرسمون كانوا نفوذًا الناس أكثر أن ُوجد جباههم، عىل E حرف برسم للتظاهر
االستنتاج وأفىض اآلخرون. يراه كيف تخيل يف صعوبة ووجدوا ملنظورهم، وفًقا الحرف

الحد. عن زائدة أهمية الخاصة نظرهم وجهة تحميل إىل األفراد يدفع النفوذ أن إىل
محل يف باالغرتاب اآلخرين لغتهم تُشِعر أال من الحذر التنفيذين املديرين وعىل
كني سام الفيلسوف يرى كيف وإليكم املؤسسة. يف املساهمة من تمنعهم أو العمل،

املشكالت: إحدى

هي واملؤسسات املهن وطبيعة الخاصة. لغتها لديها … ومهنة مؤسسة كل
ويعني لغريهم؛ مبهمة لكنها بالداخل، العاملون يفهمها خاصة لغات استحداث
تعد باملجال، املعرفة لعديمي وبالنسبة بالشفرات. تتحدَّث أن مهنيٍّا تكون أن
املألوف غري من فليس الشفرة. رموز فك مثل مثلها الداخلية الوثائق قراءة
الدعاء واإلبهام والتعقيد التشويش استخدام املستويات جميع عىل للمهنيني

العادي.12 للشخص املتوفر غري — النفوذ ثَمَّ ومن — املعرفة
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والتطوير األبحاث قسم الخامس: املحتمل الجريمة موقع (5-1)

محطًما كبريًا، ماديٍّا نجاًحا والغاضب»13 «الرسيع فيلم من الخامس الجزء أحرز
«مطاردات قصص من جديد نوع خالل من التذاكر لشباك القياسية األرقام من العديد
املسلحة، الرسقات عىل تركيزها بقدر السيارات سباقات عىل تركز ال التي السيارات»
الرشطة نقطة املجرمني فريق يراقب وبينما الفاسدة. الرشطة نقطة هو والهدف
املستحيل. من ٌب َرضْ أنه أغلبهم يظن اقتحامها، باستطاعتهم كان إذا فيما ويتفكرون
الرشطة نقاط معظم أن لهم يرشح ديزل) (فني توريتو دومينيك الثقة موضع بطلنا لكنَّ
الضعف نقطة أن ويظن عنها، إبعادهم ال داخلها، يف الناس إلبقاء مة مصمَّ والسجون
ويقودون املطاف نهاية يف هدفهم املجرمون يحقق الحال وبطبيعة استغاللها. يمكن هذه
غرض ُجلُّ (وهو الرسعة شديدة مطاردة يف عنهم البعيدة الرشطة نقطة نحو سياراتهم
حرص خالل األرشار مقابل يف الطيبني للرجال التقليدي النمط الفيلم ويعكس الفيلم).
آخر يف عليهم يُعثَر املجرمني أن هي شائقة رسالة ويقدم الرشطة، نقطة يف األرشار

بها. يكونوا أن يُتوقع التي األماكن
مكان آخر هو األرجح عىل والتطوير األبحاث قسم يكون قد األعمال، مؤسسات يف
يُفرتض املطاف، نهاية ففي اإلبداع. قتلة عن الجريمة مرسح يف التحقيق فريق فيه يبحث
والتطوير، األبحاث مختربات يف اإلبداع موت احتمالية تنعدم فقد هناك. اإلبداع ينشأ أن
مرسح أنه عىل أحد يحدده فال الكربى، القسم ضعف نقطة هو ذلك يكون ربما لكن
مبدًعا؛ ليس أنه يعلن والتطوير األبحاث قسم يف يعمل شخص مقابلة تخيل جريمة.

ة! أرسَّ به ليس إنه مسئولوه يقول فندق مثل األمر سيكون
يكون (وأحيانًا لإلبداع حاضنًا يكون أن والتطوير األبحاث قسم من نتوقع إننا
لديهم تزال ال والعزل الالمباالة أمثال القتلة لكن اإلبداع). فيه يزدهر الذي الوحيد املكان
والتطوير األبحاث إبقاء وراء املشكالت من هناك. بسهولة الرضبات توجيه عىل القدرة
اإلبداعية، األفكار بغالبية يأتون الذين األفكار مثريي إىل تقسيمه يمكن أنه منفصل كقسم
اإلتيان عىل تشجيعهم يَْجِري وال عنهم النظر فيَُغضُّ الدور، هذا إليهم يوكل ال وآخرين
يف اإلبداعي الحماس يُخِمد أن هنا لإلبداع يمكن — ما حد إىل — أنه كما إبداعية. بأفكار
قسم دور هو اإلبداعي التفكري أن العادي الشخص ظن وإذا املؤسسة. من أخرى أقسام
اإلبداع يُقتل لم بينما لذا، عمله. يف فاعلية بغري املجاهدة يف فسيستمر والتطوير، األبحاث
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وجود ملجرد آخر مكان كل يف علم ودون ِخلسة يُخمد فهو والتطوير، األبحاث قسم يف
والتطوير. األبحاث لقسم دور

خالبة، أفكاًرا يولِّد قد أنه رغم والتطوير األبحاث ِقْسم أن األخرى املشكالت ومن
من القسم ذلك يف العاملني من العديد ويشكو مضمونًا. ليس األفكار هذه تطبيق فإن
اآلخرون. منها يحدُّ ما كثريًا اإلبداعية أفكارهم أن ومن منعزل، وحيد قسم مجرد أنهم
من مقيدون بأنهم يشعرون التقيناهم الذين والتطوير األبحاث قسم يف العاملني فكل
دوران مثل قياسية معايري خالل القسم نجاح تقييم يصعب وألنه األخرى. األقسام
يف قدراته ونطاق املوارد حيث من كامًال القسم يُستنزف قد فإنه اإليرادات، أو العمالة
ال أنها وحقيقة الوظيفة، لهذه املنتظمة غري فالطبيعة الشديدة. املالية الضغوط حالة
االعتبار يف أخذها ينبغي التي الهامة القضايا من هما املعتادة السوقية بالعوامل تتحرك

الصدد. هذا يف
عىل تأثريهما ويف واالبتكار اإلبداع ازدهار يف والتطوير األبحاث قسم رغب إذا
فقد الخاصة. مرشوعاته يف غارًقا ببساطة ليس أنه من التأكد فعليه بأكملها، املؤسسة
التلميحات ببعض اإلتيان أجل من واملبيعات العامة العالقات قسمي عىل املرور إىل يحتاج
وقد أفكارهم. رشاء قبول ضمان مع الرشكة داخل الجديدة أفكارهم «بيع» كيفية حول
العمل ورشة من الخروج تستطع لم التي الرائعة األفكار عن البائعني من العديد يخربك
والتطوير األبحاث قسم يف العاملون فيحتاج اإلقناع. أو التواصل مهارات ضعف بسبب
البحثي! دورهم يف تجنبها حاولوا التي األمور أكثر تكون ربما التي التأثري قوة إجادة إىل
يحتاج والتطوير األبحاث قسم أن إليهم تحدثنا الذين الباحثني أحد أوضح ولقد
يف تكديسه من بدًال اإلبداعي التطور جانب إىل واملهارات باملوارد تزويده الستمرارية
وإذا لإلبداع، معقًال يكون أن يف رغبته حالة يف أما بالنتائج. باإلتيان ومطالبته غرفة
فعليه اإلبداع، قتل لجريمة موقًعا يكون أن إمكانية حيث من ساحته إبراء ضمان أراد
وفيض الداخل إىل األفكار تدفق أمام مصاريعها عىل مفتوحة أبوابه جميع أن من التأكد
املؤسسة داخل اآلخرين شعور عدم ضمان أيًضا فيه العاملني وعىل الخارج. إىل االبتكارات
بهم ب مرحَّ بأنهم شعورهم عىل والحرص بل املجال، هذا يف حنكتهم بسبب بالتهديد

مبدعني. رشكاء بصفتهم
لم أحًدا ألن كبرية بسهولة الرشطة نقطة والغاضب» «الرسيع فيلم أبطال اقتحم
األبحاث قسم إىل القتلة يتسلل ال كي الحذر خذ ملثله. يخطط أو الخطري العمل هذا يتوقع

السهولة. بهذه والتطوير
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والتسويق املبيعات قسم السادس: املحتمل الجريمة موقع (6-1)

ببساطة إنهم هناك. إلبادته ذكية طريقة لديهم والتسويق املبيعات قسم يف اإلبداع قتلة
األخرى األقسام ضد أو بعض ضد بعضهم والتسويق املبيعات فرق مختلف يحرضون
العصابات أفالم يف الحال هو كما بعًضا، بعضهم الجميع يقتل النهاية ويف املؤسسة، يف

القديمة.
التسويق، وأفكار البيع منهجيات يف مبدًعا والتسويق املبيعات قسم يكون ما غالبًا
يبدأ فعندما التنفيذ. إىل األمر يصل عندما وتكراًرا مراًرا مسدود بطريق يصطدم ولكنه
يف الحماس يُخمد فحتًما اإلنفاق، خفض أو املالية األهداف لتلبية الضغط يف املالية قسم
املهرة العاملني كل أن هي واملفارقة اإلبداعية. األفكار وتموت والتسويق املبيعات قسم
عىل دائم حمل إىل تتحول قد التي باألرقام، التعامل عليهم والتسويق املبيعات بقسم
لكنه الفشل، حالة يف التسويق قسم املبيعات قسم يلوم التقليدية، املواقف يف عاتقهم.
أنهم املبيعات فرق من املائة يف وخمسون أربع ويظن نفسه. إىل النجاح فضل يسند
رسائل إصدار عىل قادًرا التسويق قسم كان إذا أكثر بسهولة املبيعات أهداف سيحققون
فرق عىل أنه امُلسوِّقني من ٪٣٤٫٤ يعتقد أخرى ناحية ومن جاذبية؛ أكثر تسويقية
تُِجيد ال املبيعات ِفَرق أن منهم ٪٢٦ يشعر كما باستمرار، خطواتهم متابعة املبيعات
الثقة وانعدام املنافسة إنَّ التسويق.14 فرق تستحدثها التي واألدوات الرسائل استخدام
من ٪٨٠ إهدار غالبًا يتم حيث كبرية مشكلة يمثِّالن والتسويق املبيعات أقسام داخل

امَلِبيعات.15 ووسائل التسويق نفقات
الطريق د مهَّ حيث ذكيٍّا؛ قاتًال كان لقد والتسويق؟ املبيعات قسم يف اإلبداع قتل َمن
الجوانب مكتملة مشاجرة إىل بسهولة الجريمة مرسح يتحوَّل قد لرياقب. جلس ثم
الذهني العصف حلقات تتحول األمر، هذا يف التحكم يمكن ال وإذ دموية. بعواقب تنتهي
األسهل من أنه الفريق أعضاء يرى ما ورسعان اللوم»، لتبادل «حلقات إىل بسهولة
يتشارك عندما أي — العكس يتحقق وعندما اإلبداع.16 تنمية من بدًال النقد توجيه
ستزيد إذن — اإلبداعية األفكار ويتبادلون األخرى األقسام مع والتسويق املبيعات قسم

االبتكار. فرص وتظهر اإليرادات
اإلبداعية األفكار ببعض أتت املثال، سبيل عىل بالتجزئة)، (للبيع مارت وول رشكة
عام يف بياناتهم قواعد لدراسة الوقت بعض أخذوا أن فبعد والطلب. العرض حول
لكن مفاجأة، هذا يكن ولم والبطاريات، الكشافات من كبري عدد بيع الحظوا ،٢٠٠٤
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يسمى الذي امُلَحىلَّ الخفيف األمريكي اإلفطار بسكويت مبيعات ارتفعت نفسه الوقت يف
منتج تكديس إىل بحاجة أنها هذه التجزئة رشكة تتوقع لم حد. أقىص إىل تارتس بوب
التحليالت بعض لكن صاحبته)، التي الكهرباء انقطاع (وفرتات اإلعصار قبل هذا مثل
التحليل وفرق التوريد سلسلة مع بالتعاون املبيعات قسم من استفادت التي — اإلبداعية
رشكة أرباح تصل أن مفاجئًا أمًرا يكون ال قد للمبيعات. فرصة عىل العثور يف ساعدت —
للعديد املحيل الناتج إجمايل عىل يزيد ما وهو دوالر؛ مليار ٤٠٠ حوايل إىل مارت وول
مليون ٢٠٠ من أكثر مع يتعاملون موظف مليونْي من أكثر وبوجود برمتها. الدول من
العالم، أنحاء يف املتابعة يتطلَّب متجر ٨٤٠٠ من وأكثر األسبوع يف للمستهلكني صفقة
يف ساهم هذا أن الواضح من لكن البيانات، هذه متابعة عىل قادرة أنها اإلعجاز من إنه
من ت غريَّ الحديثة التكنولوجيا تدعمها التي البسيطة اإلبداعية فالفكرة كثريًا. نجاحها
أبعاده.17 تقدير يمكن ال نحو عىل األعمال مجال عىل بفائدة وأتت كامل أعمال نموذج

الكافيرتيا السابع: املحتمل الجريمة موقع (7-1)

— مزدحمة مدينة أي ويف اآلراء. وتبادل لالجتماع محورية نقطة الكافيرتيا تكون قد
الكافيرتيات فبعض املركز. هي الكافيرتيا تَُعدُّ — املعلومات تبادل فرص تزيد حيث
الكثري يرحب بينما فيها، للتسكُّع اإلبداع لقتلة وعرضة مصاريعها عىل مفتوحة تكون
تأثٍُّر أشدَّ األشخاص من العديد تأثُّر يف تكمن قد املشكلة لكن بحماس. باإلبداع منها
وعندما األساس. من الكافيرتيا نحو التوجه من تمنعهم بدرجة الضغط جماعة بأعضاء
لنتبادل باآلخرين االلتقاء يف فرًصا نبدد األخبار، آخر ومعرفة االلتقاء عن انشغالنا يمنعنا

اإلبداعية. األفكار
زمالء مع للتواصل فرصة تعطي االسرتاحة أوقات يف املشرتكة القهوة غالية كانت
حول الشائقة املقتضبة واألنباء العابرة الثرثرة وكانت اليوم. خالل واألصدقاء العمل
املؤسسة. داخل العالقات ولتقوية مفتوًحا الحوار باب عىل الحفاظ يف مهمة املؤسسة
كوب عىل ويحصلون حدة، عىل كلٌّ ألنفسهم القهوة فنجان الناس يُِعدُّ إذ — اآلن لكن
يف يحتسونه مناسب مرشوب لرشاء ستاربكس إىل يعرجون أو املياه مربِّد من املاء من
التغري هذا عىل الدالة العالمات ومن اجتماعيٍّا. منعزلني رسيًعا أصبحوا كم — الخارج
ما كل من املتحدة الواليات يف مايكروسوفت رشكة تخلصت أن الزمن بمرور طرأ الذي
تصنع التي القهوة صنع بآالت منها بدًال وجاءت ٢٠١٠ عام يف القهوة غاليات من لديها
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عىل يساعد أن مشرتك وعاء يف القهوة لصنع إذن يمكن الواحدة. املرة يف واحًدا كوبًا
التعاوني.18 اإلبداع تعزيز

األهمية من كهذه العمل هامش عىل تأتي التي املوضوعات أعمال جدول أصبح
من أكثر ومنذ لها. التنبه يف أخذوا قد املؤسسات يف التنفيذيني املديرين إنَّ حيث بمكان؛
وقيادة «ثقافة كتابه يف شاين إدجار األمريكي النفس عالم كان مضت، عاًما عرشين
أن إىل بحاجة الرشكات ثقافة يف الخفية التفاصيل هذه أن ذكر من أول املؤسسات»
أيًضا أكَّد — ماكينزي لرشكة اإلقليمي املنتدب املدير — ديفيز إيان أن كما ندركها.19
أن استطاعوا فإذا الودية». «السلطة هذه استخدام كيفية فهم إىل القادة حاجة عىل
اليوم، املعارصة املؤسسات يف املتأصلة املعقدة والخارجية الداخلية القضايا إدارة يتعلَّموا
الناس من أكرب عدد يتنبه كي الوقت حان وربما واالبتكار. اإلبداع تعزيز من فسيتمكنون

املوضوع! لهذا

املدريس الفصل أو املحارضات قاعة الثامن: املحتمل الجريمة موقع (8-1)

ندرك كي توقعاتنا نغري أن فعلينا والتنمية، التدريب أو بالتعلُّم، األمر يتعلَّق عندما
«الصحيحة»، اإلجابات من العديد وجود احتمالية نتقبَّل وأن غامضة، الحياة أن حقيقة
الناس ألن اإلبداع؛ يقتل الواحدة» الصحيحة «اإلجابة فمنهج عنه. تبحث ما عىل بناءً وذلك
يخلق الذي الفضول يلبث ال وهكذا اإلجابة. تلك عىل عثورهم بمجرد البحث عن ون يكفُّ
ألعوام، التذكارات ع يجمِّ كان الذي القديم البيت ومثل يخمد. أن للتعلم متواصًال حبٍّا
الطاقة وال العقلية املساحة نملك ولن الفائدة، عديمة بمعلومات مكتظة عقولنا تصبح
«رضبة كتابه يف أويك فون روجر اإلبداع مستشار يقول وكما واالستكشاف. لالنطالق
متهالك طريق من تأخذنا التي األسئلة لطرح َقطُّ فرصة لدينا «ليس الرأس»: جانب عىل
قد بأننا الظن نستهوي باستمرار، نجحنا فإذا جديدة. وجهات إىل االستخدام كثرة من
هذا هارفورد تيم ويصف البرش.»20 ألخطاء ُمعرَّضني نعد ولم النجاح وصفة وجدنا
املؤسسات حال ويندب بعناية»، مختار مسار عرب متوقعة «خطوات اتخاذ بأنه النهج

األجل».21 قصري «للرضاء معاقل إىل تحوَّلت التي هارفرد جامعة مثل التعليمية
جذور خت ترسَّ فكلما سلبية. عملية ليس حقيقية تعليمية مؤسسة إىل والتحول
لضمان فعالة مبادرة هناك تكن لم ما والنمو، التعليم إىل الدافع مات الرشكات، هياكل
فستستمرُّ واحدة، حلقة ذي تعليمي منهج سوى هناك يكن لم وإذا استمراره.22
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املدى عىل سليم بأسلوب معها التعامل يتم لم إذا املستقبل يف الظهور إعادة يف املشكالت
القصري.23

للرأي استطالعنا يف املشاركني من العديد إن الصدمة، يثري قد ومما ولألسف،
اإلبداعية التنمية دعم من فبدًال اإلبداع. يقتل أيًضا البرشية املوارد قسم أن إىل أشاروا
عىل الرتكيز يتم — البرشية/التدريب املوارد معقل من تتوقعه ما وهو — وتعزيزها
يف النمو فرص يف املسبق والتخطيط التفكري من بدًال األمور ملجاراة الحلقات بني القفز

املستقبل.

امللعب التاسع: املحتمل الجريمة موقع (9-1)

ووفًقا األعمال. عالم إىل األطفال من املقبل الجيل يصل عندما بالصدمة نُصاب لربما
يؤدي ما أن األطفال تعليم اآلن يجري املستهلكون»، «األطفال كتاب مؤلفة لني لسوزان
عصا نحت إىل يميلون ال الصغار إن فتقول الكبرية. املؤسسات تُنتجه ما هو للسعادة بهم
التجارية العالمة ذات البالستيكية العصا يريدون لكنهم خشب، قطعة من بوتر هاري
العالم يستكشفون اآلن أنهم لني وتعتقد التليفزيون. يف دعايتها شاهدوا التي البارعة
يكون أن يمكن وال لهم، بالنسبة األفضل وليس التجارية للرشكات األفضل عىل بناءً
األطفال فيه ابتكر الذي الوقت منذ محوريٍّا األلعاب ت تغريَّ ولقد بالخري. ا ً مبرشِّ ذلك
«الحاجة الشهرية أفالطون كلمات فيه صدقت الذي العمر من — ألنفسهم املرح عالم
يعد لم حيث الغالب؛24 يف صادقة غري بدوافع الكبار يصممه عالم إىل — االخرتاع» أُمُّ

اإلبداع.25 إىل بحاجة األطفال
والتجريب لالستكشاف مفتوحة بيئة أي لإلبداع؛ مستنبتًا امللعب يكون أن يجب
ذهنية حالة يخلق أن الحر اللعب فعىل الفرصة. هذه يوفر يعد لم ربما لكنه الحر،
تحويل اآلن يجري لكن قيود. دون األفكار واستكشاف واألمان باألمن الشعور من تمكنك

مكبوح». «لعب إىل الحر اللعب
صغرهم، يف للعب قليٌل وقٌت لهم توفر الذين األفراد أن بوضوح األبحاث تُظِهر
يف الحر اللعب يمارسون ال الذين (والحيوانات) واألطفال كربهم. يف إبداًعا أقل يكونون
الحر واللعب اجتماعيٍّا.26 متالئمني وغري بالقلق مصابني بالغني إىل يتحوَّلون قد صغرهم
التعامل عن بعيًدا مسارها َْت غريَّ قد العقل موارد أن لضمان الالزمة القنوات أحد هو
توفر ال وقد اإلبداعي. التفكري إىل التوصل من فتتمكن فحسب، األولية البقاء وظائف مع
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القاتل — ويتمان تشارلز حياة تفصيًال ُدرست عندما الفرصة. هذه اليوم مؤسساتنا
من محروًما ا جدٍّ كان أنه ُوجد — تكساس جامعة برج من الناس من العديد أردى الذي
أيًضا ُوجد وقد ارتكبها. التي للجريمة عرَّضه مؤثًرا عامًال كان مما طفولته؛ يف اللعب
مذبحة مثل املشابهة األخرى الجرائم من العديد يف أساسيٍّا عامًال كان الحرمان هذا أن

تيك.27 فرجينيا جامعة
وتصميم — الحر واللعب للتفكري الوقت وإتاحة العمل يف اسرتاحات أخذ فرص إنَّ
الواقع، ويف املستقبل. يف اإلبداعي للتطور مهم أمر — لتشجيعهما والعمل للتعلم أماكن
نظرية وهناك اآلن. التحقيق طور يكون قد االنتقال هذا أن عىل متوقعة غري أدلة ُوجدت
يتشبَّثون اآلن البالغني أن يُعتقد إذ شائقة، اجتماعية نزعة عىل الضوء تسلط جديدة
البقاء.28 آليات من كآلية بالشباب تقليدية بصورة ترتبط التي والترصفات بالسلوكيات
أيًضا واالستجابة إبداعيٍّا التفكري من اليوم البالغني يمكِّن هذا النضج عدم أن ويُعتقد
خصاًال قديًما والخربة والحكمة النضج كان وبينما املتغرية. املعارصة للمتطلبات بإبداع
أفضل اسرتاتيجية تبدو الشابة املنفتحة العقلية فإن «ثابتة»، متوقعة بيئة يف ثمينة
يتطلَّبُه «ما إن النظرية عن فيجاس جينيفر وتقول التغري. رسيعة بيئة مع للتكيُّف
الشباب روح إن آخر بمعنًى اإلدراكية؛ واملرونة الطفولية االستجابة هو الجديد االقتصاد
يف والتكنولوجيا واملهارات الوظائف تكون حينما للتغيري تكيفية استجابات هي واملرح
أمثال للمبتكرين الظاهري املراهقني سلوك بالتأكيد يوضح وهذا مستمر. تغري حالة
عىل كبرية آثار السلوك لهذا يكون ذلك، صح وإذا وزنياك. وستيف برانسون ريتشارد

املكاتب.» تصميم حتى البرشية املوارد سياسة من بدءًا يشء كل
الصغار يُِعد يُعد لم املجتمع أن تشارلتون بروس النظري الطب علم أستاذ يعتقد
أن األطفال عىل غريبًا ليس ولذلك، قاسية، طقوس خالل من «البلوغ» ملرحلة رسميٍّا
مرحلة «استدامة وتعمل البلوغ. مرحلة يف الطفولية عاداتهم من بالكثري يحتفظوا
واالنفتاح العقل مرونة من معني نوع تحفيز عىل املستمر التعليم أثناء نفسيٍّا» الطفولة
تعليمهم إنهائهم بعد متفتحة عقولهم إبقاء يف يستمرون والذين الجديدة. األفكار عىل

نظرائهم. من أفضل والنجاح البقاء من عامة بصفة يتمكَّنُون الرسمي

ومكان زمان أي يف يُقتل اإلبداع (2)

ومن بعينها. أماكن أو أقسام أو مكاتب عىل القتل جريمة مواقع تقترص ال بالطبع
عدد فأي بعينه. واحد مكان عىل مقصور اإلبداع موت أن افرتاض الشديد األفق ضيق
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يف اإلبداع موت ل ويتنقَّ بل وزمان، مكان أي يف تجده أن يمكن اإلبداع موت حاالت من
يف املواقع عىل أخرى أحيانًا ويمر واحد، موقع يف أحيانًا ليستقر آلخر مكان من العادة
أنظمة أو مواقف أو ألشخاص مصاحبة الحاالت هذه تكون وأحيانًا فحسب. عابرة زيارة

املختلفة. العوامل من مزيج يثريها ما وعادًة معينة،
وتُلِقي األخرى األقسام إىل االتهام أصابع معينة أقسام أو أماكن ه توجِّ ما وكثريًا
ما غالبًا — املثال سبيل عىل — املجال هذا يف واملنخرطون اإلبداع. ملوت اللوم عليها
تستنفد قد هذه اللوم» و«لعبة العليا، اإلدارية املكاتب يف موجودون القتلة إنَّ سيقولون
بعُضهم بعيٌد مواقع يف أعضاؤها يعمل التي الفرق من ٪٥٠ من أكثر إن الفريق. فاعلية
بسبب معطَّلون أو مقيدون بأنهم لشعورهم عادًة أهدافهم، تحقيق يف يفشلون بعض عن

الحقيقية.29 والخربات االحتياجات عن منفصلة يرونها مهامَّ
أو اآلخرون «يُحاَرص» فيها «صوامع» املؤسسات من الكثري تشيِّد املطاف، آخر ويف
اللوم إلقاء يسهل ووقتها منهم، املنتظرة والتوقعات عليهم التحامل بسبب «يُسجنون»
صناعة سباق خرست سوني رشكة إنَّ البعض يقول األسوار». فوق «من اآلخرين عىل
من جعلت سوني ألن وذلك املذهلة؛ القوية انطالقتها بعد أبل رشكة أمام املوسيقى
ازدهرت «لقد قائًال: املوظفني أحد وأشار مشرتكة. إيجابية رؤية بال صوامع األقسام
املهندسون ُحفز حيث شديدة، تنافسية ثقافة عىل معتمدًة طويلة لفرتة سوني رشكة
رشكة يف األثناء تلك ويف بعٍض.» مع بعضهم عمل وليس بعض عىل بعضهم تفوق عىل
بني الحدود تبخرت ما ورسعان إبداعهم، زاد إيجابية، تعاونية ثقافة خت ترسَّ كلما أبل،
وقت يف مًعا نعمل جميًعا «كنا قائًال: التباين أبل رشكة موظفي أحد ح ويوضِّ األقسام.
تكن لم مذهًال. جماعيٍّا مرشوًعا كان لقد بالنشاط. مليئًا عمًال وكان الليل، من متأخر
الثابتة.»30 الربامج وموظفو األجهزة صيانة وموظفو الربمجيات موظفو حدود. أي هناك
الرتكابه بالسجن عليه وُحِكم ماكورميك ستيوارت الربيطاني اللص مؤخًرا أُدين لقد
فيما تُكتشف لم أخرى جرائم ٥٠٥ بارتكاب بعدها اعرتف ولكنه فقط، واحدة جريمة
أولئك عزل ثم فيها، الوقت قضاء املجرمون يفضل التي األماكن فباكتشاف سبق!
لم تعقيًدا أكثر قضايا من مجموعة عن الكشف يمكن ربما معهم، والتعامل املجرمني
تطبيق لدينا يكون أن لطيًفا أمًرا وسيكون معها. والتعامل قبل من لوحظت قد تكن
قاتلو بها ينشط إجرامية بؤرة يُعد ملكان نذهب مرة كل يف رسية نغمة خالل ينبهنا
ينتج أن يمكن الذي الشك لجنون (ونظًرا التكنولوجيا تلك مثل وجود لعدم ونظًرا اإلبداع.
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مفيد نقاش يف مًعا نتشارك أننا نتأكد األقل عىل أو غريزتنا عىل نعتمد أن علينا عنها)،
املؤسسة.31 يف مكان أي يف القتلة عىل التعرف من نتمكن حتى املوضوع حول وصحي
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الرابع الفصل

اإلبداع؟ ننقذ ملاذا

للطوارئ االستجابة

يكون وربما الحرجة. الطوارئ حاالت مع للتعامل جديدة إنقاذ فرقة تدريب اآلن يُجرى
— اآلن سنصفهم الذين الالمعة الدروع ذوو الفرسان — احتماًال املنقذين أبعد اختيار
أن بيد بعناية، مدرَّبون إنهم بالطب. الواسعة خربتهم أو البدنية لقوتهم راجًعا ليس
للغاية مرتفعة نجاح معدالت هذه اإلنقاذ فرق وتحقق أبًدا. التدريب غرفة تطأ ال أقدامهم
التي الشجاعة نظري مكافأة عىل تحصل ال أنها إال خطورة، املواقف ألكثر إرسالها عند

تستحقه. ربما الذي التقدير تنال أو تُبِديها
وهي بالِفَراء، املكسوَّة القوارض من فريق هي — األمر واقع يف — اإلنقاذ وفرقة
واكتشاف املجهول إىل للخروج زين املجهَّ الجرذان من املخاطرين من مصغر جيش
مع التعامل يف تساعد بولينج آالن النفيس العالم دربها التي فالجرذان الخطر. مواطن
السل. ومرض األرضية األلغام وهما؛ النامي العالم يف كثريًا مختلفتني رئيسيتني مشكلتني
إصابتهم يف تتسبب أو عام كل شخص ألف ٢٥ عن يزيد ما تقتل األرضية فاأللغام
النامي. العالم يف املعاناة مصادر من رئيسيٍّا مصدًرا يجعلها مما مستديمة؛ بعاهات
بعد كبرية مشكلة تمثِّل األرضية األلغام زالت ما حيث موزمبيق؛ دولة ذلك عىل ومثال
وإن املدنيني. آالف عيش سبل وتُهدد بل عاًما، عرش ستة استمرت التي األهلية الحرب
ولكنهم أطرافهم، أحد فقدان لخطر يتعرضوا باأللغام، املزروعة األرايض إىل الناس عاد
أشهر ثمانية وبعد املجاعة. لخطر يتعرضوا الغذائية، املحاصيل زراعة من يتمكَّنوا لم إن
بحاسة تتمتع التي األفريقية، الجرابية الجرذان تدربت الدقيق، املختََربي التدريب من
اآلن ويجري .٪١٠٠ إىل تصل بدقة الحقل يف األلغام تكتشف أن عىل ا، جدٍّ حادة شم
مليونْي قرابة بحياة يُودي يزال ال الذي السل مرض اكتشاف عىل الجرذان تدريب
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الجرذان دقة أن وُوجد العاملية. الصحة منظمة إلحصاءات وفًقا عام، كل تقريبًا شخص
بمعدل املعياري املسحي املجهري الفحص دقة عن تزيد السل مرض بوجود التنبؤ يف

.٪٤٤
ْل (تأمَّ واملوت والخطر باملرض الجرذان نربط ما عادًة بينما أننا هي إذن واملفارقة
وقد تحملها، التي الرباغيث عرب القوارض نرشته مرض وهو الدبيل، الطاعون مرض
يف املنقذ تكون قد اآلن فإنها العالم)، حول شخص مليون ٢٠٠ من أكثر بحياة أودى

واملوت.1 والخطر املرض ضد معركتنا
املجاري ساكني عن الكثري معرفة عدم يفضلون ممن العديد ثمة أن فيه شك ال ومما
ذكية حيوانات الواقع يف فإنها للجرذان، الشنيعة السمعة رغم لكن هؤالء، الرصير ذوي
اإلبداعي الذكاء مستوى وإلثبات التحديات. مع للتعامل إبداعية سبًال تجد ما غالبًا بالفعل
بضعة مقرتحني الجرذان، بصفات قائمة املدوِّنني من اثنان وضع الجرذان، لدى املرتفع
وحل اإلبداعي بالتفكري األمر يتعلَّق عندما الجد محمل عىل الجرذان ألخذ معقولة أسباب

املشكالت:

والخطأ. املحاولة خالل املتاهات خوض تعلم عىل قدرتها •
أخطائها. من والتعلم املجهول عىل اإلقدام يف براعتها •

استغالل (مثًال، معينة مواقف يف واستخدامها باملعلومات االحتفاظ عىل قدرتها •
املرض). ويسبب سام منه وأي ولذيذ، صالح الغذاء من أي حول املعلومات

أماكنها يف البقاء وتعلُّم مبكرة سن يف تنظيمية هياكل تأسيس عىل قدرتها •
كلها. املجموعة تُفيد حتى الوقت) (أغلب النظام هذا داخل

إبداعها، بسبب الصينية الفلكية األبراج يف بلغتها التي املكانة تبوَّأت الجرذان إن ويقال
إحدى يف الصينيون ويروي الكبرية. الفكرية أو الجسمانية مهاراتها بسبب وليس
طريق عن جايد اإلمرباطور سباق يف والفوز املنافسة من تمكَّن الُجَرذ أنَّ القصص
السباق، يف يدخل حتى القط صديقه عىل وحيلته بدهائه التفوق من فتمكَّن الدهاء.
يف واجتهاًدا وشجاعة تسامًحا الحيوانات أكثر يُعد الذي الثور ظهر اعتىل السباق وأثناء
األول. املركز ليحتل الثور رأس فوق من الجرذ قفز النهاية، خط اقرتاب وعند العمل.
أكثر بطريقة العمل خالل وذلك الحيوانات مجموعة عىل التقدم من الجرذ تمكن وبذلك
والقوى األحجام ذات الحيوانات بني السباق هذا وصورة وجدية. ا كدٍّ أكثر وليست ذكاءً،
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التي املؤسسات أو لألفراد درًسا تُعطي قد القصة هذه أن غري طريفة، صورة املختلفة
عىل الرتكيز من الجرذ مكَّن اإلبداعي فالتفكري سياسية. أو اقتصادية تحديات تواجه

املستقبل. تحديات خوض عىل سيساعدنا الذي النهج هو وهذا وتحقيقه. هدفه
البصرية أصحاب ويَِعي رضوري. هو بل والرفاهية الرتف من رضبًا االبتكار يعد لم
علينا وربما سبيًال. االبتكار من واالتخاذ باإلبداع التحيلِّ سوى أمامهم باقيًا خيار ال أنه
خالل من فرصنا خلق عىل أدق، بعبارة أو حظنا، صنع عىل بقدرتنا اإليمان يف نبدأ أن

الُجَرذ! من جيًدا تعلُّمه يمكن الدرس وهذا اإلبداعية. القرارات اتخاذ تعمد

رفاهية وليس رضورة االبتكار (1)

استدامة عىل يقترص ال لكنه فيه، جدال ال أمر واملؤسسية البرشية الرباعة إىل الحاجة
من يحىص ال عدد فهناك النمو. يتحقق حتى الرأسمايل النظام ودعم االقتصادي النمو
بمشكالت محاطون أننا كما حياتنا. تغري والتي نتخذها التي الهامة واإلجراءات القرارات
إىل البيئة عىل الحفاظ من بدءًا إبداعية؛ حلوًال تستجدي ودويل وقومي محيل ثقل ذات
الحلول استخالص من نتمكَّن ولن الفقر. بائقة وإنهاء أفغانستان يف السالم إحالل

اإلبداعي. التفكري عملية عاتقها عىل تأخذ التي واملجتمعات األفراد من إال املطلوبة
علينا تميل ما عادة للسوق القاسية الظروف أو الصعبة االقتصادية األوقات إنَّ
عندئذ أساسية. غري «إضافات» أنها عىل إليها يُنظر التي املجاالت من أوًال التخلص
األموال عليه تدر التي املهمة وسيؤدي إبداعية بطرق التنمية يف الرغبة عن الفرد سيتخىل
تُعد التي املجاالت عىل تركِّز كي االختياري اإلنفاق املؤسسات ستنقص كما بساطة. بكل
ال الرفاهية من نوًعا الكماليات؛ من االبتكار يعد األوقات، هذه مثل ويف ألعمالها. محورية
بخطوة. اآلخرين لتسبق سبل عن تبحث عندما الوفري، الخري أوقات يف إال دعمها يمكنك
األساسية املهارات أحد بالفعل اآلن االبتكار أصبح إذ كثريًا تغريت الحياة وترية لكن

رفاهية. وليس رضورة فهو للبقاء؛
تدابري آلخر وفًقا استبعادهم يتم أن يتفادوا ولكي اآلخرين الناس يواكب ولكي
بإبداع، والترصف التفكري من يتمكنوا أن مستوياتهم بكافة عليهم التكاليف، خفض
اآلن تظهر أن بدَّ ال تطورية، تحول لحظة ويف ابتكاًرا. وتتنفس تعيش أن املؤسسات وعىل
يف كانت كما األقل عىل أجيال مدى عىل أو السنني آالف مدى عىل ليس الجديدة، التكيُّفات
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ُقُدًما ونميض املستقبل يف نفكر أن ويجب الواحدة. الحياة يف عديدة ملرات لكن السابق،
الزوال. من أنفسنا نحمي حتى وبراعًة ذكاءً أكثر بطرق

هذه تُْعرف العصيبة. األوقات يف العمالة تقليص نحو التوجه املثال سبيل عىل ل تأمَّ
يف أفرطت قد املؤسسات تكون بعدما (وتحدث السليم» «التحجيم باسم أحيانًا الحالة
اتخاذ هي العامة وفكرتها الحقيقية)، احتياجاتها من أكثر موظفني وعيَّنت بنفسها الثقة
صحي حجم إىل «بدينة» حتى أو الوزن» «زائدة مؤسسة حجم لتقليص جوهرية تدابري
لتصبح الرياضة، وممارسة الغذائي النظام لتعديل سبل عن البحث من وبدًال ومستدام.
املؤسسات معظم فإن املجاز)، عىل (للحفاظ العملية خالل وقدرًة لياقة أكثر املؤسسات
ذلك، ومع يرونها. التي الزائدة» «الدهون الستئصال كبرية جراحة إجراء إىل وتلجأ تفزع
مرة الظهور تعاود قد بل مكانها، يف الحقيقية املشكالت تبقى الوضع، استمر وكلما
النظر بَغض وهذا خطورة. أكثر بعواقب حتى وربما الرسطاني، النمو مثل مثلها أخرى
فائض أنهم عىل عوملوا الذين األشخاص أي — املبتورة» الجسم «أجزاء أن حقيقة عن

والصدمة. العميق باأللم سيشعرون نفسه الجسم وبقية — به ب ُمرحَّ غري
من «التخلص أو الزائد» الوزن بعض «فقدان إىل تحتاج مؤسسة أو فريق أي
تدعم رئيسية رشايني تحمل قد حيوية أطراف إزالة عدم من التأكُّد عليه الدهون»
فيها تْجَرى أن يمكن التي األماكن تحديد الرضوري فمن الصحية. املؤسسية الوظائف
برت عملية إىل اللجوء إىل الحاجة دون تقليصها يمكن التي والتكاليف اإلبداعية، التغريات

كربى. جراحية
لكنها ومجازفة، إقداًما الناس ألكثر طنَّانة واالبتكار اإلبداعي التفكري كلمات تعد لم
لالبتكار ويمكن للمؤسسات. استباقية اسرتاتيجية ألي أساسية ومناهج كمهارات أُِقرَّت
أن يف فشلت وإذا اإليجابي. للتقدم مكانًا تفسح التي األساسية النجاة أداة يكون أن
من يتجزأ ال جزء أنه ضمان من بدًال فحسب بفضله وتعرتف تقر كنت إذا أو تبتكر،
التأكد واملؤسسات األفراد كل عىل وسيتحتَّم رسيًعا. العواقب فستتَِّضح اليومية، الوظائف

بوضوح. للجميع يصل ذلك وأن املستقبل بناء يف يُستخدم االبتكار أن من
أي الراهن؛ الوضع عىل الحفاظ كافيًا يعد لم األوقات هذه مثل يف أنه اكتشفنا ولقد
كانت مهما الجماعة، طليعة يف الوجود يَْعِني فالبقاء حقيقية. أهداف بال العمل استمرار
إحدى أنه عىل االستباقي الجماعي اإلبداع إىل النظر ويجب أعذار، ال الخارجية. الضغوط
البداية خط عند حتى يََضُعك ال قد املايض العام مقبوًال كان فما الرضورية. الكفاءات
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بها تمتعت قد التي الصدارة فائدة تكون مسامعك، إىل الخرب يصل أن وقبل العام. هذا
فرشكة الكمبيوتر. عرص يف الكاتبة اآللة ضاربي قسم فائدة بمثل قبل من مؤسستك
كانت حيث عرش التاسع القرن يف أعمالها بدأت — املثال سبيل عىل — يونيون ويسرتن
باستمرار التكيف يف نجحت لكنها أخرى، إىل مدينة من الخيل ظهور عىل األموال تنقل
نقاط إىل اإلضافة استطاعت عام، مائة من أكثر مدى وعىل التغري. الرسيعة الظروف مع
عىل الحفاظ مع جذريٍّا، تعديًال تقدمها التي والخدمات املنتجات تعديل خالل قوتها
التحديات. هذه كل وسط االزدهار من مكنَّها الذي اإلبداعي التفكري إنه األساسية. قيمها
وعىل صحية املؤسسة إلبقاء رضورية ستظل استباقية عملية الدهون» «التخلصمن
العمالة حجم تخفيض يفعله ما كل لكن األوقات. كل يف العايل لألداء االستعداد أهبة
إخافة هو تتكرر، لن أزمة وقوع من أو الركود من الخوف يحفزه الذي املفاجئ، التفاعيل
أقل تحفيز مستويات إىل ويؤدي السلبية، اإلعالمية الفزع نوبة من يزيد مما املوظفني؛
لديهم ما أفضل لتقديم مستعدين يوم كل العمل إىل املوظفون يأتي فكيف الشلل. وإىل
عملهم ظروف كانت إذا ما أو تغيري من وظائفهم عىل سيطرأ مما شك يف أنهم حني يف

ستتغري؟

تبرت ال ابتكر، (2)

فوفًقا املعارصة. التنافسية بيئتنا يف أساسية عمل مهارة بصفته اإلبداع تعزيز يجب
ابتكارات من املستهلكون يسأم ما رسعان هادون، بروس التجارية العالمات ملصمم
باستمرار، جديدة أفكاًرا تتطلب الرسيع بالتغيري تتسم التي البيئات ألن ونظًرا األمس،

منافسيها. قبل أفضل أفكار إىل تتوصل أن الناجحة املؤسسات عىل
معه عملنا وقد — دوالر ١٠٠٠ عن فيه الليلة سعر يزيد نجوم ست فندٌق أطلَعنَا
املبيعات يف إضايف مجهود فبدون سنوات. مدار عىل الكبرية نجاحه قصة عىل — قبل من
من استفادوا أنهم من الرغم عىل لكن الفندق. عىل التوافد يف النزالء استمر والتسويق،
يبدءوا فلم نجاحهم. سبب عن ليسأل أحد يتوقف لم العالية، والرسوم اإلشغال معدالت
بأزمة املرور بعد إال االبتكار يف االستمرار أهمية مدى يدركوا ولم الهامة األسئلة طرح يف

األعمال. حجم يف مفاجئ حاد انخفاض وبعد
كبرية. مشكلة يف عالقة أيًضا كانت األخرية اآلونة يف معها عملنا أخرى ورشكة
أن غري رائع، جديد بمنتج أتت اآلالت تشحيم زيوت إنتاج مجال يف الرائدة الرشكة فهذه
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كان األمر، واقع يف ضارة. بنتائج أتى مما ينبغي؛ كما استخدامه من يتمكنوا لم عمالءها
أخذت فقد املنتج. عىل باللوم ألقوا العمالء لكن املنتَج، يف عيبًا وليس مستخِدم عيَب هذا
فكلما كاٍف. بقدر الزيت يغريوا لم املستخدمني ألن العمالء آالت أفضل والتعطُّل التلف يف
للتشويه التعرض خطر يف التشحيم زيت رشكة سمعة وصارت اآلالت، بَلِيَت الزيت قُدم
شجعنا اإلبداعي»، «التعاون حول أقمناها التي الجماعية العمل ورشة وخالل األزيل.
إىل الفريق توصل ساعات، بضع غضون ويف إبداعية. حلول عن البحث عىل املرشوع فريق
أدخلناهم فعندما بكفاءة. املستخدمني مشكلة من التخلص إىل أدى للمنتج جديد تصميم
يتغري التي األسنان ُفَرش مبدأ تطبيق املمكن من أنه اكتشفنا اإلبداعي، التفكري عملية يف
عندما رائحته حتى أو الزيت لون تغريُّ يف الحل وكان اآلالت. هذه عىل تبىل عندما لونها
كلفتهم التي للمشكلة رائع عميل حل إىل الفريق توصل فقد االستبدال. إىل حاجة يف يكون

الرشكة. سمعة كلفتهم كما شديدة مالية خسائر
الدوالرات من اآلالف مئات الطريان رشكات إحدى وفرت بسيط، آخر مثال ويف
من وتمكنوا األوىل. الدرجة يف تُهدر التي الكافيار كمية املضيفني فريق اكتشف عندما
الوقت يف وحافظت الرضوري غري اإلرساف هذا تقليل إىل أدت جديدة عملية تصميم

الركاب. سعادة عىل نفسه
جوجل نجاح أن — أسرتاليا يف جوجل برشكة يعمل الذي — نوبل آالن ويعتقد
الذي الهواء مثل فهو موجوًدا، االبتكار يكون أن «يجب فيقول: االبتكار. إىل يُنسب
فاالبتكار نمنهجه، ما هناك وليس الحياة، قيد عىل تبقى لكي تبتكر فأنت سه؛ تتنفَّ
ومحددة واضحة وثقافة عظيمة رؤية إىل األمر ويحتاج به.» تقوم بما يتعلق ببساطة
لكن جوجل، رشكة حققته الذي النجاح مستوى إىل للوصول تمكينية وقيادة للرشكات
يف للبقاء فحسُب والحظ األمل عىل االعتماد يمكنك فال ما. نقطة من تبدأ أن عليك

املقدمة.2
يعملون الذين هم إبداعية أفكار إىل توصلهم احتمال يزيد الذين األشخاص وأكثر
القليلة الرشكات لكن املطلوب. يدركون من أول فهم بالعمالء، مبارش اتصال يف بالفعل
وإذا العليا. املستويات من التنفيذ تبدأ ما عادة اإلبداعية التنمية إىل الحاجة تتفهم التي
اإلبداعية بالتنمية الحال ينتهي فقد املستوى، هذا يف محدد عميل تركيز هناك يكن لم
ما ونادًرا راسخة. أفكار تعزيز سوى فيه يحدث ال الجماعي» «للتفكري تمرين مجرد إىل
املؤسسة إىل تصل ما ونادًرا املؤسسة يف الواقع أرض عىل يجري ما العملية هذه تعكس

بأكملها.
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واضحة روابط تشييد دون ثمنًا» و«األقل و«األرسع» «األفضل» لتكون السعي إنَّ
وكالة أدركت ولقد مدمرة.3 حتى أو عكسية بنتائج يأتي أن يمكن اإلبداعية العملية مع
يف املشئومة الفضائي املكوك كارثة أثناء عاشتها التي املريرة التجربة بعد األمر هذا ناسا
الحطام بسبب الفضائي للمكوك األيرس بالجناح أرضار لحقت فقد .٢٠٠٣ عام فرباير
الفضائية. املركبة بدن يف تجويف شق يف تسبَّب مما اإلقالع؛ عند املكوك خلفه الذي
بوكالة الفضاء فريق أن من الرغم وعىل الجوي. الغالف إىل عودته أثناء املكوك وانفجر
عند باملكوك أرضار إلحاق يف الحطام تسبب بعدما بالفعل املشكلة حدد قد كان ناسا
فإن الحالة، هذه ويف املشكلة.4 هذه حل من ناسا تتمكن لم ذلك، قبل مرتني اإلطالق
لتحليل الوقت أخذ بدون الفضائي الربنامج مسار عىل الحفاظ عن الناتجة الضغوط

كارثة. وقوع إىل أدى الزوايا جميع من املشكلة
فقد بايل. بجزيرة املفضل الشاطئي بمجتمعنا لحق الذي الدمار املقدمة يف ذكرنا
النهاية يف املوت إىل ُهِرع ثم الزمن، من فرتة مدار عىل ببطء يموت املجتمع هذا رأينا
تدمرت لكنها القرية، تدمري جيمباران قرية يف املسئولون يتعمد لم إرهابي. تفجري بوقوع
الناس واستمر بقي املجتمع ألن القصة؛ نهاية ليست هذه ولكن الوقت. بمرور ذلك رغم
أقاموا بايل يف املحليني الهندوسيني الكهنة أن هو ذلك تجاه الردود أحد وكان العيش. يف
فأدركوا أعمق قضايا درسوا حدث، ملا تفسري عن بحثهم إطار ويف ضخمة. تطهري مراسم
مبادئ حساب عىل القصري املدى عىل مكاسب وراء يسعون كانوا ككل بايل مواطني أن

األمد. طويلة
أحد يتعمد لم أنه نعلم لكننا املحتملني، اإلبداع قتلة ملحاكمة قوية حجج قدمنا لقد
مسارح أن إىل تشري نجريها التي الرأي استطالعات أن كما اإلبداع، تدمري يف الرشوع
واضح. بعينه به مشتبه وجود دون املؤسسة أرجاء معظم يف بالتساوي تنترش الجريمة
بدًال واإلصالح لإلنقاذ سبل عن والبحث جانبًا الضغائن طرح يعني قد قدًما فامليض إذن،
يف أغفلناها التي املبادئ عىل لنتعرَّف أنفسنا أعماق يف البحث أيًضا يعني وقد الثأر. من

املستقبل. نحو سباقنا
جزيرة شاطئ وهو إندونيسيا، يف آخر مكان من بقصة األول القسم هذا سنختم
العام املدير س أسَّ املكان هذا يف بعُد. السياح عليه يستوِل لم ا جدٍّ بعيٌد ولكنه جميل
الهجمات بسبب املشكالت بعض هناك كانت أنه إال لنزالئه، جميلة داخلية بيئة للفندق
تحذير إىل العاملون يُضَطرُّ وكان املجاورة. القرى أهل من الرسقة وحوادث العشوائية
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األمر وهو الشخصية، مسئوليتهم عىل فسيذهبون الشاطئ إىل ذهبوا إن بأنهم السياح
السلبية التقارير وثَنَت الحديث، يف الناس وخاض منهم. للكثري القلق سبَّب حتًما الذي
يعني مما الذهاب؛ عن السياح أدفايزور» «تريب للسفر اإللكرتوني املوقع عىل املنشورة
إىل الخروج عىل يتجرءون كانوا الذين واألشخاص سيطرته. يفقد كان التسويق قسم أن
عملوا التي السمرة رغم اللون شاحبي كامرياتهم، دون يعودون ما كثريًا كانوا الشاطئ
التعرض جراء الخوف مالمح وجوههم عىل بدت وكما الصباح، يف اكتسابها عىل جاهدين

النهار. وضح يف للرسقة
كانت السياح عىل يسطون الذين اللصوص أن علم فقد مبدًعا. كان العام املدير لكن
عائالتهم وإطعام للعيش يكفيهم ما إىل يفتقرون كانوا إذ الخاصة؛ احتياجاتهم لديهم
سنوات ثالث راتب قيمة قيمتها تبلغ كامريا يحمل سائح مشاهدة الصعب من أنه بدَّ (وال
تشييد من منزعجني كانوا املنطقة أهل أن املفهوم ومن الطعام.) أطفالك يجد ال حني يف
آخر. مكان إىل بعيًدا يجنيها التي األرباح جميع نقله ثم قريتهم يف فندًقا أجنبي مالك
يملكون ال ومن يملكون من بني اآلن الفجوة وأصبحت وكربياءهم، قوتهم فقدوا قد كانوا
فيما كانوا بعدما الجريمة إىل القرويني بعض فلجأ للغاية. موجع نحو عىل واضحة
أو السياق هذا السياح من الكثري يعرف يكن لم بالطبع سلميني. مساملني أناًسا مىض
قوة وال لهم حول ال الذين للسياح أكمنة ينصبون مجرمني إال يَر لم فمعظمهم يفهمونه؛

املنتجع. من يخرجوا إن ما ويرسقونهم
مواجهتها يستطيع لن أنه وقرر الحقيقية، املشكلة مع التعامل عليه أنه املدير علم
التقى ذلك، من بدًال غالبًا. ذلك قبل اآلخرون املديرون فعل كما األمن زيادة بمجرد
ل توصَّ وضعهم، استوعب وعندما الخاصة. احتياجاتهم هي ما يعرف حتى بالقرويني
ل يتحمَّ أن وهو الوقت!) أغلب اإلبداع هو هذا (لكن بسيٌط حل أنه متأخًرا يُدرك قد ما إىل
أمواًال وَدَفع الشاطئ، عىل األمن مسئولية السياح يرسقون كان الذين األشخاص نفس
قبل. من يَْجِري كان مثلما قوتهم وسلب عزلهم من بدًال النزالء حماية أجل من لهم
هؤالء بإشعار املشكلة وُحلَّت بالكرامة. شعورهم لهم أعاد كما الئًقا دخًال ذلك لهم فوفر
اتسموا الذين والقرويون لتحقيقه. يسعون هدًفا وبإعطائهم قيمة ذوو بأنهم الناس
الالفتات أُزيلت وضحاها عشية نحو وبني الحل، من جزءًا أصبحوا قبل من بالعداوة
يف إلفريز وجوست جرين روبرت ويقول وئام. يف والقرويون ونزالؤه الفندق وتعايش
عدوك، حيال ضغينتك ادفن استطعت، «كلما للقوة»:5 واألربعني الثمانية «القوانني كتاب
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طريقة «أفضل الشهرية: جملته لنكولن أبراهام وقال خدمتك.» يف جعله عىل واحرص
صداقته.» كسب هي … العدو لتدمري

وخلق قاسية تدابري إىل اللجوء دون السلبية التأثريات مع بفاعلية التعامل يمكنك
وإذا الدفينة، والدوافع االحتياجات وحددت املوضوع ُصلب إىل لت توصَّ إذا عداوات،
فبعزل نفسها. بالطريقة اإلبداع قتلة مع التعامل ويمكن الجميع. تفيد حلول عن بحثت
مرة اإلبداع استقبال للناس يُتاح جانبًا، وطرحها األسلحة وبتحديد إصالحهم، أو القتلة

ومؤسساتهم. حياتهم يف أخرى
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الثاني الجزء

للحياة؟ إعادته …وكيفيمكن





الخامس الفصل

اجلنائي املعمل تقرير

العقل وتمرين املضمار خارج االبتكار

الثلوج زالجات بإحدى بإحكام مربوًطا العزيز طفلك ترى عندما قلبك رجفة تزداد
إىل طريقها يف تتأرجح وهي األولية، باإلسعافات واملزودة الطوارئ بحاالت الخاصة
ألرسة بالنسبة األولية. اإلسعافات مسئول ويقودها االنحدار شديد سويرسي جبل سفح
مألوف، أمر الزالجات هذه رؤية فإن الجليد، عىل التزلج رياضة ممارسة عىل حريصة
عن إال تبحث ال التي الرياضة هذه يف الكامنة باألخطار بجدية ذلك يذكِّرهم ما وعادًة
أسفل إىل قصوى برسعة االندفاع ثم للغاية، المع لوح عىل الوقوف األمر: يف فكر املتاعب.
أمًرا ذلك يعترب أن بدَّ ال الزلقة، الثلج بلورات من بيضاء كتلة فوق جبل عىل املنحَدر

جنونيٍّا!
الثانية يف نشيًطا طفًال وقتها كان الذي — كالن أن يف تفكرينا مبلغ ذلك كان لكن
آن يف بانتظام لتنبض عادت قلوبنا ولعلَّ بالغة. بجروح مصاب — عمره من عرشة
كالن، قال كذا ممتعة.» جولة كانت «لقد يبتسم. ابننا ورأينا الزالجة وصلت عندما واحد
عانى الذي الوحيد اليشء كان النهاية، ويف أخرى؟!» مرة أفعلها أن يل «هل مضيًفا:
ولكن كربيائه، يف جرح إىل باإلضافة ساقيه يف والكدمات األلم هو اليوم هذا يف منه
عرفنا فشيئًا، شيئًا القصة تتكشف وبينما مكسورة. عظام هناك تكن لم الحظ لحسن
يف املفاجئ الجرف انحدار يَر لم لكنه يحب، كان كما التزلج «مضمار» عن خرج أنه
التعايف عىل الجليد وسط لنجدته أرسعوا الذين املسعفون ساعده ولقد الظهرية. ظالل
ذلك بعد يضمن مما الجبال، يف السالمة إجراءات حول قيمة بنصائح زودوه كما بدنيٍّا

بالتزلج. استمتاعه مع التزلج مضمار خارج تقع التي الجامحة للمسارات احرتامه
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العنيفة، الجريمة أو الحادث موقع إىل يصل من أول عادًة هم املسعفني ألن ونظًرا
الرومان عند املائة قادة كان تاريخيٍّا، املوت. أو الحياة مواقف مع دائًما يتعاملون فإنهم
عىل قادرين يعودوا لم فألنهم التاريخ. عرفهم مسعفني أول هم السن يف الطاعنون
الخطرية الطبية اإلجراءات تنفيذُ األحيان من كثري يف منهم يُطلب كان املعارك، خوض
يعود الذي «الفرز» مفهوم وكان املقاتلني. من الجرحى أعضاء وبرت الجروح تقطيب مثل
كثريًا. املصابني نجاة فرص زيادة من املسعفني مكَّن قد األمريكية األهلية الحرب إىل

حالتهم.1 لخطورة طبًقا فئات ثالث إىل املرىض تصنيف عىل الفرز مفهوم وينطوي
اإلبداع وإنعاش عليه. أيًضا املبدأ هذا تطبيق فيجوز الضحية، هو اإلبداع إن وحيث

عوامل: ثالثة دراسة إىل يحتاج

للجريمة. األوىل الضحية الفردي: اإلبداعي التفكري إنقاذ •
اإلنعاش. قناة جماعية: حلول إيجاد •

املتواصل. االبتكاري للتدخل الحياة دعم نظام ابتكارية: أنظمة تأسيس •

الخيال استخدام عىل القدرة (وهو وحده اإلبداع عىل اإلنقاذ عملية اقتصار من وبدًال
التفكري بإحياء أخرى خطوة اتخاذ علينا ومبتكرة)، جديدة أشياء أو أفكار إىل للتوصل
عملية هو للمشكالت اإلبداعي والحل املتواصل. للنمو اسرتاتيجيات تقديم خالل اإلبداعي
اإلبداعي. للتفكري الطبيعية النتيجة وهو ، تحدٍّ أو فرصة أو مشكلة أو ملسألة حل ابتكار
فإنهما النتائج، عىل تركِّزان عمليتان املشكالت وحل اإلبداعي التفكري عمليتي ألن ونظًرا
العميل التطبيق هو فاالبتكار منِتجتان. عمليتان بل فعل، دون متأنٍّ تفكري مجرد ليستا
أو املدرسية الواجبات يف املسائل حل أن هي هنا املشكلة لكن اإلبداعي. التفكري لعملية
هذه ألن للمشكالت؛ اإلبداعي الحل عادًة يشمل ال التدريبات تقييمات يف املعلومات تذكُّر
الطريقة هي هذه تزال ال اآلن حتى لكن معروفة، حلول لها يكون ما عادًة املشكالت

اإلبداعي. التفكري إحياء مجتمعنا بها حاول التي نفسها
وبطبيعة الجليد، عىل التزلج رياضة ممارسة بمواصلة له سمحنا يخصكالن، وفيما
يف واستمر الشديدة، األبوية والتحذيرات الصارمة التعليمات من الكثري له أعطينا الحال
وعندما القومي. املستوى عىل املنافسة وبلغ ذهبية ميداليات ببضع فاز حتى املنافسة
تذكر — كثريًا قلقنا تثري التي — البهلوانية والخدع الخطرة القفزات إىل قدًما مىض
هو ما تعرف تكن لم إذا آمنة برسعة وِرسْ أمامك، هو ما «اعرف املسعفني: نصائح
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طبيعية تصبح أن إىل زواياها، جميع تتقن حتى الجديدة الحركة عىل وتدرب أمامك،
كالن َمكَّنت التي الجليد رياضات اخرتاعات أروع اكتشفنا ما ورسعان لك.» بالنسبة
الضخمة الهوائية الوسائد مرة ألول استُخدمت تقريبًا، الوقت هذا ففي بذلك؛ القيام من
بحركات القيام بعد األرض إىل تهبط عندما بلطف اللتقاطك صممت التي للنفخ القابلة
حركات أكثر عىل التدرُّب من كالن تمكن الوسائد، هذه إحدى وبمساعدة الهواء. يف جريئة
يحلو كما كبري ارتفاع إىل يقفز كان حيث وأتقنها؛ الهواء، يف وتََلوٍّ قفز من جرأًة الجمباز

ضخمة. هوائية فقاعة عىل بسالم ويهبط وتكراًرا، مراًرا له
نريد املضمار. خارج مغامرة يف نأخذك أن وشك عىل ألننا القصة هذه لك ذكرنا لقد
األمر نهاية يف تشعر قد مستحيلة. أنها تظن قد بطرق ونتحداك تفكريك نطاق ع نوسِّ أن
مؤملة ال ممتعة املغامرة هذه لتكون سبًال وجدنا لقد تقلق؛ ال لكن كليًَّة، الراحة بعدم
عىل تقترص لن وهي املسعفني، من إنقاذ دورية عىل نعرِّفك نحن وها محتمل، هو كما
التفكري معارك يف تشهده مما املحطمة املعنويات وتجبري الجرح تقطيب عىل مساعدتك
جديدة. مستويات إىل لالرتقاء اسرتاتيجيات أيًضا لك توفر أن يمكنها بل االبتكاري،
التعرض دون تفكريك نطاق توسيع لتيسري سبل إىل توصلنا التجريب، من سنوات وبعد
(بأمان) التدرُّب من تمكِّنك التي التمارين من سلسلة ووضعنا الشديد. اإلجهاد لخطر
اإلبداعية، التجارب من تستبعد ما أكثر إلجراء الالزمة والثقة املهارات تبني أن إىل
الكبرية املخاطر تحمل إىل االضطرار من إنقاذك ويمكننا روعة. األفكار أكثر إىل والتوصل
التفكري مغامرة ويف املال. من طائلة مبالغ رشكتك أو سمعتك تكلِّف قد التي (والصعبة)
املخ مناطق أقل يف بسيطة صدمة من أكثر هو مما تعاني أن املستبعد من هذه، اإلبداعي

استخداًما.

الشديد لإلجهاد تعرِّضه أن دون تفكريك نطاق ع وسِّ العقل: تدريب (1)

من الكثري التزلج لوح عىل الهواء يف واملراوغات القفزات مرحلة إىل الوصول يحتاج مثلما
يستلزمان أيًضا الفعاَلنْي االبتكاري والتطوير اإلبداعي التحليل فإن والتدرُّب، املمارسة
اإلبداعية. العملية إحياء رحلة يف الرشوع قبل للتحديات الذهن إعداد املهم ومن التدرُّب.
يستلزم ما فعادًة وسهولة؛ برسعة دائًما يأتي ال واملهارات املواهب من كغريه واإلبداع

اإلبداعي؟ النطاق توسيع مع نبدأ إذن أين من جمة. وخربة مثابرة تطويره
من ٪٤٠ املتوسط يف العضالت تشكل الواقع ويف عضلة، ٦٣٠ من أكثر بجسمك
العضلية. األلياف عىل مبارشة تفقدها!» وإال «حرِّكها تعبري تطبيق ويمكن الجسم. وزن
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صغرية ِقطع عن عبارة وهو املخطط، العضيل اللُّيَيف أجزاء أحد العضيل القسيم ويعد
مائة الواقع يف فستفقد وبسطها، شدها عرب العضالت هذه تمرَّْن لم وإذا العضالت. من
نمرِّن أن نريد الكتاب هذا يف إننا عضلة. أنه عىل املخ فلتتصور واآلن، يوميٍّا. عضيل قسيم
املخ ويتكون الطفولة. منذ حتى ربما طويلة، لفرتة تستخدمها لم التي املخ عضالت
ولكن مختلف، غرض منها ولكل مختلفة؛ بوظائف تقريبًا ترتبط مختلفة مناطق من

عقله. أجزاء جميع يستخدم املعرفة واسع الشخص
بقاء عىل املحافظة سياق يف تفقدها» وإال «استخدمها تعبري استخدام أيًضا يمكن
يركز ثم العضلية مجموعاته جميع بناء إىل بدنيٍّا السليم الشخص يسعى نشطة. عقولنا
عقله. مع نفسه األمر ذهنيٍّا السليم الشخص ويفعل تقويتها. يف يرغب معينة مناطق عىل
يف املنخفضة املستويات ذوي األطفال أن اإلبداعي التفكري حول أجريت دراسات وتوضح
يتفوَّقوا أن يمكنهم — اإلبداع «عضالت» تمرين يف يستمرون ممن — التباعدي التفكري
وقال التمارين. هذه يؤدون ال الذين األعىل التباعدي التفكري مستويات ذوي األطفال عىل
األصلية أبعاده إىل أبًدا يعود ال فإنه جديدة، أفكار بفعل العقل ينبسط «عندما أينشتاين:

الجديدة. القدرات ليستوعب ينمو إنه أخرى، بعبارة أخرى.» مرة
التفكري تعلم عىل قدرتنا تكشف التي املخ أبحاث مجاالت من آخر مجاٌل يكشف
بالكامل متصًال ليس املخ أن يبدو مرن. الواقع يف املخ أن عىل متزايدًة أدلًة اإلبداعي
بعد خ تُرسَّ ثم الجيني للرتميز وفًقا مسبًقا إعدادها يتم املواقع محددة عصبية بمسارات
بالوصالت املخ تزويد «إعادة يمكن أنه فكرة املتوالية األبحاث وتدعم الحياة. طيلة ذلك
التوصل وتمَّ ومتنوعة.2 جديدة عالقات لتكوين الحياة مراحل من مرحلة أي يف العصبية»
شأنه من وذلك الزمن. مر عىل معينة مناطق وبناء لتعزيز كافية املخ مرونة أن إىل أيًضا
وطرق برسوخ متأصلًة تفكري أنماَط لدينا أن شعرنا وإن حتى بأننا األمل يعطينا أن

العمر. طوال فيها محصورين نبقى لن فإننا معتادة، وترصف إدراك
مجلس منتدى مناقشات إحدى يف هيل ريتشارد النفيس املعالج الحظ وحسبما
حيث العقل مرونة حول سارًة أنباءً األعصاب علم لنا يكشف اإلبداعية،3 املهارات تدريب
وإننا إبداعي»، بأسلوب والتوسع اجتماعيَّا واالختالط االندماج ل يفضِّ البرشي «املخ إن
بأسلوب ونسعى اجتماعيٍّا لننخرط … سالالتنا بتطور «منظمون — األفضل وهو —
عىل يشء كل يسري عندما أي افرتايض؛ كإعداد لنا الشخيص املعنى إىل للتوصل إبداعي
السلوك يف امليول هذه ماسلو مالحظة من عقود بعد أنه لالهتمام املثري ومن يرام.» ما

النظريات. هذه تدعم تجريبية قاعدة توفري يف األعصاب علم بدأ البرشي،
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تقوِّي التي والتمرينات التدريبات عىل السنني مئات مدى عىل املعلِّمون ركز ولقد
أي العرشين؛ القرن ستينيات يف عرصي غري األسلوب هذا بات أن وبعد املخ.4 وصالت
بدأ فيها، مبالغ بصورة صارمة كانت املنهجيات تلك أن إىل املدرسون خلُص بعدما
والحساب. والكتابة للقراءة األساسية املهارات يف صعوبات مواجهة يف الطالب من العديد
مثًال اللغات تعلم يف — م الصَّ عىل اعتمد الذي للتعليم املتعصب شبه النهج نُبذ وقد
كذلك واعتمد اللغات)، تعلم عند والتفكري السمعية الذاكرة م الصَّ يعزز (وحقيقًة، —
الحركية، املهارات تقوية عىل يساعد (الذي اليد بخط بالكتابة الشديد االهتمام عىل
الوراء إىل اآلن يتحرك الساعة بندول لكن والطالقة). بالرسعة والقراءة التحدث ويزوِّد
يمكن التي الوصالت تلك تحديد إىل مؤخًرا األبحاث من كبري قدر وسعى أخرى. مرة
العصبية الروابط تقوية املوجهة التمرينات وتتيح تطويرها. وراء والفائدة تطويرها،
الرياضية التمرينات بها تقوي أن يمكن التي الطريقة عن ذلك يختلف وال الضعيفة،

برسعة. معينة بدنية عضالت املوجهة
يف تُربى التي الحيوانات أن إىل التوصل تمَّ ص؟ املتخصِّ العقيل التدريب أثر ما
واللعب) االستكشاف فرص أمامها ويتاح أخرى، بحيوانات محاطة (أي خصبة بيئات
هذا يف وقتًا تقِض لم التي النوع نفس من الحيوانات من غريها من أفضل بشكل تتعلَّم

ييل: بما الخصبة البيئات يف الحيوانات وتتميز الخصبة،5 البيئة من النوع

رضورية باملخ كيمائية مادة وهي كولني؛ اإلستيل مادة من أعىل مستويات •
للتعلم.

التي املنطقة يف و٩٪ الدماغية القرشة يف ٪٥ بمقدار (أكرب املخ وزن زيادة •
التمرينات). تستهدفها

وعدد حجمها وزيادة ٪٢٥ بمقدار «املدربة» العصبية الخاليا فروع زيادة •
الدم. تدفق يف وزيادة عصبية خلية كل يف وصالتها

تعليًما تلقوا الذين األشخاص أن أيًضا الجثث عىل أُجريت التي الترشيحات أظهرت وقد
عامة بزيادة يرتبط وهذا العصبية، الفروع من أكرب عدد لديهم ينمو محددة مجاالت يف

تحديًدا. املناطق تلك يف وُسمكه املخ حجم يف
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اإلبداعي؟ التفكري تعليم يمكن مًدى أي إىل (2)

اإلبداعي؟ التفكري يشكل بيئي أساس أي هناك هل اإلبداعي؟ التفكري تعليم يمكن هل إذن
إبداعنا من تقريبًا ٪٤٠ نسبة إن يونج ريكس ميكسيكو نيو بجامعة األعصاب عالم يقول
الناس جميع إن ويقول البيئية.6 التأثريات نتيجة تأتي منها و٦٠٪ الجينات من تُتوارث
لم إن وحتى البيئة. مع بتفاعالتهم يتأثر الذي اإلبداعي التفكري عىل بالقدرة يتمتعون
وإذا الحياة. يف الحق وقت يف الظهور تعاود فإنها مبكرة، سن يف القدرة هذه ز تُحفَّ
فعندئذ متعددة، احتماالت يف التفكري يف وأخذ االسرتخاء مستويات أعىل إىل املخ وصل

ممكنة. املتقدم اإلبداعي التفكري عملية تكون
هي باإلبداع املتعلقة «األسطورة لألعمال: هارفرد بكلية األستاذة أمابل ترييزا تقول
إىل فعًال يعتمد اإلبداع األمر، واقع ويف اإلنسان،7 يف معينة عبقرية أو بشخصية يرتبط أنه
أيًضا يعتمد لكنه كذلك. هو وبالطبع وخربته. وموهبته وحنكته الفرد ذكاء8 عىل ما حد
للمجازفة امليل مثل الخصائص بعض عىل تنطوي مهارًة باعتباره اإلبداعي التفكري عىل

تعلمه.» يمكن وهذا جديد. بمنظور لإلتيان عقب عىل رأًسا املشكلة وقلب
يف التالية باملتغريات يرتبط اإلبداع أن إىل التوصل تمَّ أنه جيسون الدكتور يؤكد

الشخصية:

الذكاء). مستوى قياس اختبارات لنتائج (طبًقا الذكاء •
البطاقات). لتصنيف وسكونسن باختبار تُقاس كما (مثًال اإلدراكية املرونة •

اليشء بإتمام الهوس حد إىل األحيان من كثري يف تصل التي البالغة؛ املثابرة •
الشخصية). أبعاد (أحد

الخمس الشخصية سمات لقائمة (وفًقا النفيس الخربات/االنبساط عىل االنفتاح •
الكربى).

البديلة). لالستخدامات جيلدفورد اختبار (من والطالقة التباعدي التفكري •

التي البيئية العوامل من عدد هناك تلك، والذكاء الشخصية أبعاد عن النظر وبرصف
أكثر العوامل هذه إن قول ويجوز اإلبداعية، التنمية عىل كبري بشكل تؤثِّر أن يمكن
طريقة. بأفضل لتعزيزه الظروف تهيئ كيف تعلَّْم اإلبداعي، التفكري ولتطوير أهمية.
رضبة توجيه وليس الزدهاره، املناسبة الفرص بتعزيز الشبه قريبة اإلبداع تنمية إن
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من لحظة انتظرت إذا إنك االبتكار»9 «أساطري كتاب يف بريَكن سكوت ويقول خاطفة.
بامللل»! إال الشعور يمكنك «فال املفاجئ االكتشاف لحظات

يشعرون ال الذين ألولئك مخيًفا مبدًعا» تكون «أن يف املتمثل التحدي يكون قد
أو الفنية باملقدرة اإلبداع نربط ما كثريًا وألننا الطريق. هذا خوض إىل يميلون بأنهم
يمكنهم ال أنهم املواهب بهذه يتمتعون ال الذين األشخاص من العديد يفرتض املوسيقية،
أن للجميع يمكن فبالتأكيد فنانني، ليسوا الجميع أن رغم لكن إبداًعا، أكثر يكونوا أن
بدًال واملفاهيم والتصورات األفكار تغيري عىل اإلبداعي التفكري يركز إذ مبدعني. يكونوا
لكن واملفاهيم. والتصورات األفكار تلك عىل أكرب بكد العمل أو الجماليات تطوير من
بالطبع، دوًرا الفطرية القدرة وتلعب تفكري». «طريقة أيًضا اإلبداع أن هو السار الخرب

املنطقة. تلك يف نقص أي تعويض يمكنهما واإلرادة اإليجابي السلوك لكن
أو يستخدمها كيف نيس منا كثريًا لكنَّ اإلبداعية، بالقدرة مزودين جميًعا نُوَلُد إننا
عادي ذكاء مستوى ذي شخص أي أن املجال هذا يف األبحاث أغلب وتوضح يطبقها.

تمرينه. يف فشلنا هو فينا اإلبداع يَْكِبت ما فأكثر اإلبداعي، التفكري عىل يقدر
ييل: فيما للمبتكرين الرئيسية الخصائص ميتشالكو10 مايكل ويحدد

ومِرح. إيجابي بأسلوب ويتحدثون ويترصفون اإلبداع نية لديهم املبتكرون •
ليس هو مما بدًال عليه يكون أن يمكن وما اليشء ماهية يدرسون املبتكرون •
االحتماالت، جميع املبتكرون يدرس االحتماالت، بعض استبعاد من فبدًال عليه.

املتخيَّلة. أو الحقيقية سواء
السابقني. املفكرين تفسريات ويتجاهلون ألنفسهم العالم يفرسون املبتكرون •

مبدعون. بأنهم يؤمنون ألنهم مبدعون واملبتكرون
أساليب ويستخدمون مختلفة، بطرق األمور إىل ينظرون كيف املبتكرون يتعلم •

التفكري. من مختلفة

يف اإلبداعية التنمية لتشجيع بيئة خلق إىل أوًال بحاجة نحن اإلبداعي، التفكري ولتدريس
أساس يُشكل ما (وهو اآلتي عىل العمل — املثال سبيل عىل — ويمكننا املجاالت. هذه

السبع): اسرتاتيجياتنا

صلة، وذات ومشوقة مرحة عملية اإلبداعية العملية جْعل االبتكار: نية تشجيع •
اإلبداعية. التنمية أجل من املخصصة والفرص الوقت توفري إىل باإلضافة
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تفكري إىل تؤدي التي التفكري أنماط عن الكشف بالنفس: والثقة التفاؤل تدريس •
باحرتام. املوظفون فيها يُعامل ثقافة وخلق منغلًقا، وليس منفتح

جميع تشجيع فيه يتم اإلبداعية لألفكار منرب توفري املستقل: والتفكري الثقة بناء •
طرح وتعلُّم حققوه بما بالفخر الشعور لألفراد يمكن وفيه ودعمها، األفكار
مجرد وليست للتعلم، فرصة أنها عىل التجربة عىل واالعتماد بثقة، األفكار هذه

التوبيخ. أو للثناء لحظة
عىل تشجع التي التمارين استخدام املختلفة: االحتماالت رؤية كيفية توضيح •

التباعدي. التفكري

العقل تمرين (3)

غالبًا اإلبداع إن بل املخ.» يف لإلبداع واحدة نواة توجد «ال أنه جيسون الدكتور يرى
نستخدمها التي املختلفة العقلية القدرات جميع تدمج التعقيد شديدة مهمة يكون ما
الناس أن من الرغم عىل ذكرناه، الذي الجليد عىل التزلج مثال ويف العادي. التفكري يف
تستخدم الحقيقة يف فهي الساقني، عضالت سوى تستخدم ال التزلج رياضة أن يفرتضون
املعدة عضالت إىل الرقبة عضالت من الجسم؛ أجزاء جميع يف العضالت من معقًدا مزيًجا

ومتكاملة. معقدة عملية اإلبداع فإن وباملثل، والذراعني.

األربعة. اإلبداع أنماط :1-5 جدول

الشعوري النمط اإلدراكي النمط  

متعمدة شعورية معالجة متعمدة إدراكية معالجة
   املتعمد األيمن»النمط املخ «ِشق األيرس» املخ «ِشق

إىل األمامية الجبهية القرشة من
الحوفية الهياكل

منطقة إىل األمامية الجبهية القرشة من
القذالية الصدغية الجداريَّة الربط

واعية غري شعورية معالجة واعية غري معالجة   التلقائي النمط
القرشة إىل الحوفية الهياكل من

األمامية الجبهية
الصدغية الجداريَّة الربط منطقة من
األمامية الجبهية القرشة إىل القذالية
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(1-5 الجدول (انظر األعصاب علم حددها التي األربعة اإلبداع أنماط وتكشف
إىل األمام «من يُطبق نظام خالل من بنَّاء نحو عىل اإلبداعي التفكري تنمية يمكننا كيف
األمامية الجبهية القرشة يف اإلبداع تطوير تعمد إىل الحاجة إدراك طريق عن أي الخلف»؛
اإلدراكية املعالجة أجزاء إىل إما الخلف إىل تمريره ثم — الواعي التفكري عىل القادرة —
التوصل فرص زيادة يمكن املختلفة، العمليات هذه بمعرفة الواقع، ويف الشعورية.11 أو
الذي التلقائي اإلبداع جانب إىل أنه النموذج ويوضح املشكالت. لحل مختلفة سبل إىل
متعمد نحو عىل املخ تشكيل أيًضا يمكننا السليمة، البيئة يف نوضع عندما ببساطة يظهر

إبداعية.12 حلول توليد أجل من
املخ وظائف تقوية أجل من أخرى تدخالت أي أو املوجهة التمارين استخدام يمكن
يف التمارين هذه تساعد أن ويمكن اإلبداع. تشجيع أجل ومن الصلة ذات املناطق يف
الحتماالت الباب وفتح الضعيفة املسارات وتقوية مسبًقا مكتشفة غري مسارات إنشاء
األداء عىل التدريب يف تُستخدم ما غالبًا التي الطرق إحدى يف املثال، سبيل فعىل جديدة.
وخالل املرجوة. النتيجة يُحاكي جديد موقف يف الفرد يوضع التأهيل، وإعادة املرتفع
ذلك بعد ذهنيٍّا تمرينه يمكن الذي املخ يف جديدة وصالت تتشكل املوقف، لهذا التعرض
هذه يف التنمية وتدعم األنماط عىل للتعرف فرصة تخلق التي العصبية املسارات لتقوية
النهج هذا استخدم وحينما النهاية. يف الفعيل البدني التمرين يليه أن ويمكن املنطقة.
يسبحون كانوا لو مما (أرسع عالية برسعات املاء يف السباحون ُسحب السباحة، فرق مع
تحفيز أجل من الرسعة الشديدة بالحركة الشعور من السباحني ذلك فَمكَّن بأنفسهم).
املهارات ممارسة كيفية وملعرفة الحركة، هذه ملحاكاة الالزمة الوصالت تكوين عىل املخ

النهاية. يف السباحة سباق يف عالية رسعات إىل للوصول الالزمة
املعنية الرياضة» «الصاالت أن لدرجة شائًعا مفهوًما اآلن العقل تمرين مفهوم بات
يعد كان أن بعد الدوالرات، بماليني قيمتُها تقدَّر صناعة أصبحت العقل بتدريبات
مت وصمَّ أخرى. إدراكية بمشكالت أو باأللزهايمر املصابني لألشخاص متخصصة سوًقا
من عامليٍّا قبوًال القت العقل أداء لتحسني أخرى ومنتجات ألعابًا لوموسيتي مثل رشكات
موقع يف دولة ١٨٠ من أكثر يف شخص مليون ١٤ قرابة فاشرتك السكانية. الفئات جميع
إحدى وتتوقع بها. الخاصة فون اآلي تطبيقات حملوا أو اإللكرتوني لوموسيتي رشكة
أن املخ «لياقة» مجال يف التطور الخصوص وجه عىل تتابع التي السوق أبحاث رشكات

13.٢٠١٥ عام بحلول األقل عىل دوالر بمليارْي يُقدر ما إىل تنمو سوف السوق هذه
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اإلبداعية األنشطة ممارسة يف يجتهدون الذين أن إىل يونج ريكس خلص وقد
املواظبة وعند وأفضل. أرسع بوترية بأدمغتهم اإلبداعية الشبكات توظيف كيفية يتعلمون
تدريجيٍّا. تتغري املخ يف العصبية األنماط فإن الحياة، مدى األنشطة هذه ممارسة عىل
فإن السلة، كرة مثل رياضة ممارسة عند بميزة يتمتعون بديهيٍّا القامة طوال أن ورغم
حتى التمرُّن يمكنهم ال الشديد بالطول يتمتعون ال الذين األشخاص أن يعني ال هذا
تزيد وربما اإلبداعي التفكري يف بميزة بالفطرة املبدعون يتمتع وباملثل، السلة. كرة يتقنوا
ألي يمكن ال أنه يعني ال هذا لكن املجال، ذلك يف العملية حياتهم قضاء احتمالية لديهم
املخ، نشاط يف الفطرية الجوانب إىل وباإلضافة اإلبداعي. تفكريه تطوير آخر شخص
إن املركَّز. واالنتباه التقاربي التفكري مثل تنميتها يمكن أخرى معينة مجاالت فهناك
أيًضا، األهمية بالغة التباعدي والتفكري التقاربي التفكري بني برسعة االنتقال عىل القدرة
أنماط أن الدراسات من عدد وأوضح أيًضا. تعلمه يمكن األمر هذا أن هو السار والخرب
تدريب برامج تصميم خالل اإلبداعي التفكري عىل أكرب قدرة وظهرت تغريت قد املخ
مراًرا التباعدي للتفكري األقىص الحد مع املكثَّف التقاربي التفكري من فرتات بني تُنَاِوب

مراحل.14 عدة مدى عىل وتكراًرا
شائقة كانت يرتجلون وهم الجاز موسيقى عازيف حول أجريت التي والدراسات
تعطيل عىل يَْقِدرون جيًدا تدريبًا املدربون فالعازفون املجال. هذا الخصوصيف وجه عىل
الواردة املحفزات قراءة يف يد له يكون ما عادًة الذي األيمن، الجداري الصدغي املوصل
ثم ومن — ل املوصِّ هذا تعطيل خالل ويستطيعون صلتها. درجة حيث من وتصنيفها
املوسيقى عزف ثَمَّ ومن الرتكيز من عليا مستويات تحقيق — التشتُّت عوامل حجب
أيًضا والرياضيون — والخطباء الكوميديون واملمثلون الراقصون ويُعد أكثر. بعفوية
هذا إىل االنتقال عىل بالقدرة يتمتعون أنهم تبنيَّ الذين املدربني األشخاص بني من —
عىل يساعد قد املخ من الجزء هذا تعطيل تعلم فإن لذا، الرتكيز. من الرفيع املستوى

اإلبداعية. التنمية

املشبكية النبضات إطالق إبطاء (4)

األطفال رياض يف كانت التي ابنتهم إن أصدقائنا من لعائلة قيل سنوات، عدة منذ
عىل الرتكيز يف صعوبة تواجه كانت وكأنها بدت إذ خاصة؛ مساعدة إىل تحتاج قد آنذاك
بإعداد مشغولني األطفال يكون فحينما ببطء. وتتعلَّم ببطء تستجيب وكانت األنشطة،
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األطفال ينتهي ومتى شارد. بذهن النافذة من طفلتهم تحدِّق اليوم، بداية يف أدواتهم
األرض عىل زالت ما هي تكون الصباح، اسرتاحة أجل من ويخرجون مالبسهم تغيري من
إلجراء فأخذاها شديد بقلق والداها شعر الحال وبطبيعة حذائها. أربطة عقد تحاول
اإلطالق، عىل عقيل ر تأخُّ من تعاني تكن لم الطفلة هذه أن واتضح مناسب. نفيس اختبار
ورسعان العادة. غري عىل مرتفًعا لديها الذكاء مستوى كان ذلك، من النقيض عىل بل
عىل ومعالجتها املعلومات يف التفكري يف الوقت تستغرق كانت أنها ذلك بعد اكتشفوا ما

ممتازة. ونتائج روابط إىل املطاف نهاية يف فتتوصل عاٍل، مستًوى
عندما به يحدث ما ومعرفة قليًال املخ لفحص الجنائي املعمل إىل اآلن فلنتَِّجه
الكثري نتعلَّم فإننا الظهور، يف العقل حول الجديدة الرائدة األبحاث تستمر وإذ نُبدع.
إلحياء جديدة علمية سبل تعلُّم عن فضًال املعلومات، بها يحلل التي الطريقة عن والكثري
يف تتكون العصبية املسارات أن متزايدة بصورة عليه املتعارف من اإلبداعي. التفكري
قدراتنا لتنمية أسايس أمر عدمه أو معينة مسارات نمو وأن الحياة، من مبكرة مرحلة
دعم د تعمُّ املمكن من أنه إىل ل التوصُّ تمَّ وقد العام. ذكائنا لتقوية أو بعينها مجاالت يف
التدريب عرب الذكاء من معنيَّ نوع وتقوية قدراتها، وتنمية معينة عصبية مسارات قوة
رسيعة تأكيدات تكوين هو الذكاء بأن القول املمكن من إنه وحيث العملية. تلك خالل
راسخة عصبية ومسارات رسيعة استجابة ذات نواة وجود يعني العقل بلغة وهذا —
الذكاء مستوى يف تساهم قد معينة جوانب يف الذكاء نسبة يَِزيد قد التدريب هذا فإن —
مهمة أخرى اكتشافات األخرية اآلونة يف أجريت أبحاث نتائج أثبتت ذلك، ومع العام.

الفكرة. هذه مع تتعارض أحدث
للتفكري العلمي األساس اكتشاف إىل األعصاب علماء فيه يسعى الذي الوقت ففي
قدًرا تحتضن قد البطيئة العقول أن إىل اآلن مختلفة بحثية فرق توصلت اإلبداعي،
تدريجيٍّا تنخفض التباعدي، التفكري درجات تزداد فعندما اإلبداعية.15 األفكار من أكرب
األمامية القرشة من معينة أجزاء يف موجودة وهي بامليلني، تسمى بيضاء مادة كمية
العصبي؛ اإلرسال يف بطء من يعانون األشخاص هؤالء أن يعني قد وهذا اليرسى.16
العصبية، الخاليا حول تلتفُّ عازلة دهنية رشيحة عن عبارة هي البيضاء املادة هذه ألن
وانخفاض برسعة. بالتحرك األعصاب طول عىل تنتقل التي الكهربائية للنبضات وتسمح
التفكري عىل القدرة زادت وكلما أكثر. ببطء تنتقل املعلومات أن يعني امليلني كمية
اكتشف الخصوص، وجه وعىل لديه. البيضاء املادة «تكامل» يقل الفرد، لدى التباعدي
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التي املنطقة يف تكامًال أقل بيضاء مادة يملكون إبداًعا األكثر األشخاص أن يونج ريكس
هذه إن القول ويمكن أعمق.17 مكان يف يقع الذي باملهاد األمامية الجبهية القرشة تربط
عمليات تدعم وربما املتنوعة اإلدراكية الوظائف يف السبب هي املخ يف البعيدة الوصالت

اإلبداع. مثل واملبارشة املتخصصة غري التفكري
افرتاض رغم أنه متوقعة: غري فكرة إىل التوصل إىل التجريبية النتيجة هذه وأدت
املشابك يملكون الذين فاألشخاص اإلبداعي، التفكري يعزِّز بكفاءة يعمل الذي املخ أن
التفكري عىل أكرب بقدرة يتمتعون املعتاد من أبطأ نبضات تُطلق التي املخية العصبية
واستقبالها، نبضة إطالق بني ثانية املليل من الجزء هذا يف أنه إىل ذلك يرجع وقد اإلبداعي.
املسار فإن اإلبداعي، التفكري أثناء أخرى. جديدة وصالت لعمل فرصة الرسالة أمام يكون
بدرجة يتمتَّعون الذين األشخاص أن يعني وهذا مستقيًما، خطٍّا يكون ال آخر إىل فكر من
ال أيًضا أنهم كما بسهولة، ابتكارية جديدة وصالت تكوين يمكنهم اإلبداع من عالية
وال الراسخة التفكري طرق مع بانسجام يشعرون ال فهم القياسية. باملناهج يتقيَّدون

املعيارية. املسارات يتبعون
رسعة وتربط تَْدَحُضَها التي األدلة من الكثري وهناك تخمينية، النظرية هذه تزال ال
— طومسون بول يقول املقابل، ويف اإلبداع. بزيادة والذكاء بالذكاء، العصبي اإلرسال
خالل الرسيع املعلومات إرسال إن — أنجلوس لوس يف كاليفورنيا بجامعة األستاذ
أن يرى فهو سابًقا. َع تُُوقِّ مثلما اإلبداعي للفكر حيويٍّا أمًرا ليس العصبية املشابك
ال لكنك روبيك، مكعب حل أو الشطرنج للعب مفيدة تكون قد الكبرية الذهنية «الرسعة
ذهنية رسعة يتطلب أمر الفنية األعمال ابتكار أو الروايات كتابة أن بالرضورة تعتقد

فائقة.»18
نحتاج فربما اإلبداعي؟ التفكري تقوية يُمِكنُنَا كيف السؤال: يف النظر عند لذلك
وصالت لظهور الفرصة إلتاحة التفكري عمليات إبطاء يف املساهمة كيفية يف التفكري إىل
حياتنا. إيقاع إبطاء يف البدء إىل بحاجة أننا األرجح عىل يعني ما وهو جديدة. مشبكية

املخ «تشغيل/إيقاف» مفتاح (5)

التفكري لتشجيع األهمية بالغ أمر االسرتخاء من حالة تحفيز أن لك يتَِّضح سوف
أمد منذ املعروفة والحقيقة الشائقة الجديدة النظريات هذه بني ربطت ما إذا اإلبداعي،
يف مهمة جوانب عمل» «إيقاف أو «إغالق» يف يتسبب أن يمكنه العصبي الضغط بأن
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إىل الوصول من تتمكَّن أن املهم ومن أخرى. مرة إليها الوصول يمكن ال بحيث املخ
األمامية. الجبهية القرشة وحتى الحصني من بدءًا املخ، يف اتساًعا وأكثر أعمق مستويات
نطاًقا. أوسع وصالت تكوين سهولة وزادت عقله «تفتح» زاد الفرد، اسرتخاء زاد وكلما
إىل وصوًال واملبارشة امللحة املهام من الواعي التفكري تحرر االسرتخاء يُتيح الواقع، ويف

وتباعًدا.19 تفتًحا أكثر تفكري
العصبي الضغط حالة يف مؤقتًا الوصالت عمل إيقاف عىل قادر املخ أن ويبدو
قصرية لفرتة إما الذاكرة الفرد يفقد عندما الصدمات، بعد غالبًا يحدث ما وهو الجسيم،
غريزة هذه إن البعض ويقول النهاية. يف الفرد وحماية األلم من للحد ربما طويلة، أو
يف أنه قبل من الحظت فهل فيها! تؤكل التي اللحظة يف الحيوانات لدى بشدة تنشط
ويُصِبح الرصاع عن يتوقف الغزال فإن الغزال، بالتهام األسد فيها يبدأ التي اللحظة
بدخوله والرعب األلم من يهرب الحيوان ألن ربما جوفاء؟ نظرة عينه ويف للغاية هادئًا
وإن حتى املثمر، للعمل العقلية الحالة بهذه نويص أننا هذا يعني وال تفارقية. حالة يف

الخفاء! يف يرتبص إبداع قاتل هناك كان
وترحيبهم للتعلم األفراد تقبل تعطيل يف يتسبَّب قد النفيس الضغط أن يبدو وباملثل
يتطلَّب الذي اإلبداعي بالتفكري يتعلق فيما الخصوص وجه عىل ا ُمهمٍّ ذلك يكون وقد به.
الذهن وتفتح بطيئة بوترية الخيارات يف التفكري إمعان عىل والقدرة االسرتخاء، من حالة
يتعرَّض عندما هيل، ريتشارد يشري وحسبما خوف. دون املختلفة البدائل استكشاف عىل
عىل بالعثور املعنية األنظمة عمل يعطِّل املخ فإن صدمة، أو نفيس ضغط إىل اإلنسان
موارد مساعدة أجل من اإلبداعي التفكري عىل تؤثِّر والتي واالجتماعي الشخيص املعنى

الرتكيز.20 عىل املخ
الضغط ظل يف اسرتخاءً أكثر نكون أن من يُمكِّننا معني جني هناك أنه ويبدو
من املزيد تكوين خالل من للضغط املحتمل األثر مع التعامل عىل قدرة وأكثر العصبي
يف الحياة من مبكرة مرحلة يف الجني هذا نشاط «إيقاف» يتم وقد الُحصني. يف الخاليا
تقليل يف العصبي الضغط يتسبب عندما أنه تبنيَّ وقد خانقة. بيئية عوامل وجود حالة
العصبية الخاليا فإن — الدماغ من املشتق العصبية التغذية عامل وهو — معني بروتني
يلعب الُحصني ألن ونظًرا ككل. الُحصني حجم ويقلُّ تتقلَّص الُحصني يف األجزاء بعض يف
بتنمية بالتأكيد يرضُّ العصبي الضغط فإن والذاكرة، واإلدراك املزاج يف رئيسيٍّا دوًرا
الجرذان صغار أن أوضحت الدراسات إحدى أن لالهتمام املثري ومن اإلبداعي. التفكري
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إثارته يتم وال وقائية، آلية ذلك يكون وربما بالفعل، نشاطه متوقًفا الجني بهذا يُوَلُدون
والتغذية.21 باالعتناء الصغري جرذها األم ترعى عندما إال

ضغط هناك يكون أال املهم من اإلبداعي، التفكري تشجيع من نتمكَّن لكي ولذا،
يف الضغط مع للتعامل الفعالة اآلليات تكون أن و/أو الحد، عن زائد خارجي عصبي
إىل الوصول يمكنها التي املخ مناطق إرشاك يَضَمن أن شأنه من وهذا الصحيح. نصابها

الفرد. ازدهار يضمن كما العملية، يف الشخيص املعنى

املتفوق للتفكري جديدة مسارات (6)

فإنه بمسارات، املحدد غري الجليد عىل جديدة مساراٍت َشقِّ كيفية كالن تعلَّم مثلما
تفكريهم نطاق ع تَُوسِّ جديدة إبداعية أفكار إىل التوصل كيفية تعلُّم كافًة الناس بإمكان
يمرِّن كان بينما — الجديدة مهاراته ملمارسة التدريب إىل كالن احتاج ومثلما وتتحداهم.
التي االسرتاتيجيات باستخدام التمرُّن بإمكاننا أيًضا فنحن — والدوران القفز عىل نفسه
التالية اإلنقاذ واسرتاتيجيات مبادئ وستحدد املتفوق. اإلبداعي التفكري إىل بنا ستصل
نقدمها التي التمارين ستضمن كما اتخاذها، الرضوري من التي البسيطة الخطواِت
الحركات تمارس عندما األمان) (وسائل للنفخ القابلة الكبرية للوسائد استخدامك هنا
عنك ذلك وسيدفع التفكري). نطاق توسيع وأنشطة الصعبة (املهام الهواء يف الصعبة

دوالر! املليون خطأ ارتكاب يجنبك وقد التدريب، أثناء الحرج
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السادس الفصل

اإلبداع؟ إنقاذ كيفيمكن

السبع اإلبداعي التفكري اسرتاتيجيات امُلْسِعف: نمط

املدارس طالب من مجموعة مع برية منطقة إىل حكومي بتمويل استكشافية رحلة يف كنا
مساعدة هو — نأمل كنا كما — الرحلة هذه من الغرض وكان للخطر»، «املعرضني
الذين هم اضطرابًا أكثرهم وكان الصحيح. املسار إىل أخرى مرة حياتهم إعادة عىل هؤالء
الرحلة هذه وكانت فيهم. األمل عائالتهم َفَقَدْت فقد اآلخرون أما قبل؛ من القانون َخَرُقوا
طويل طريق عىل األخرية املحطة فهي الصبية؛ هؤالء من لكثري بالنسبة إنقاذ مهمة
عن بعيًدا الربية، إىل اصطحابهم االستكشافية الرحلة وشملت مؤكَّد. شبه دمار إىل يؤدِّي
فقد صعبة، رحلة كانت سلوكياتهم. بعواقب وتعريفهم املعتادة، السلبية التأثريات جميع
مهاراتهم تفلح لم عندما منحدر جانب عىل التخييم إىل باالضطرار بالصبية األمر انتهى
أن بعد — الجوع شدة من َلْعًقا ُمَعلَّباته لعقوا بارد طعام أكل إىل واضطروا املالحية.
خالل الكربيت عيدان تبللت كما — حوله معاركهم يف الطعام من كبرية حصًصا أهدروا
القاسية، األرض من واملعاناة الظالم، يف الخيام نصب إىل غالبًا اضطرهم مما املعركة؛

املألوفة. غري الربية الحياة مع والتعامل
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٤٠٠ بلغت كبرية مسافة بالحبال الهبوط هو الرحلة يف واألخري األكرب التحدي وكان
ن تضمَّ وقد الربية من للخروج واحد طريق سوى هناك يكن لم ضخم. منحدر عىل مرت
يف البعيد الوادي أرض إىل شديد بانحدار والنزول الجرف هذا أن إال الجرف، هبوط
سبقت التي الليلة ويف إقداًما. املستكشفني أكثر لدى الرعب بإثارة كفيلني كانا األسفل
منهم عرشة أخذنا الشديد، املنحدر هذا نزول عىل الطالب فيه سيقدم كان الذي اليوم
التايل. اليوم يف سيُواجهونه الذي التحدي يشاهدوا حتى الوادي من اآلخر الجانب إىل
ما رهبة يف لنا تأمَّ الوادي، عىل كثيفة بظالل ملقية الجبل، فوق الشمس غربت أن وبعد
عىل الصمت وخيَّم بانكس. ماونت جبل عىل أسرتاليا يف بالحبال هبوط أكربَ بالفعل كان
لهذا نُِعدُّ كنا أننا من الرغم وعىل الجرف. عىل من الهبوط لون يتأمَّ كانوا عندما الطالب
عنًفا أكثرهم هم من فيهم بمن الطالب جميع وجوه كانت العام، طوال األخري التحدي

الحاد. املنحدر مشهد َهْوِل من شاحبًة
رأس يف يدور كان عما سأل من أول هو األحمر الشعر ذو الرشس جاك وكان
لدينا ليس …؟ ِسبَاٍب) (َلْفُظ الجرف هذا سننزل كيف ِسبَاٍب) «(َلْفُظ قائًال: الجميع
أن يمكننا ال «نعم، موافًقا: روبرت فأجابه كذلك؟» أليس مرت، ٤٠٠ طوله حبل حتى
اآلخر الخيار «ما قائًال: دنيس فرد للغاية.» ثقيًال سيكون مرت، ٤٠٠ طوله حبًال نحمل

للخروج.» الوحيد السبيل هو «هذا مضيًفا أمامنا؟» املتاح
أفراد عىل ُمِميت خوف وسيطر املعنويات انخفضت الوادي، يف املساء حلَّ وعندما
جالسني الطالب معظم وانحنى خوفهم. َفْرِط من أصابهم الشلل وكأن بأكملها، املجموعة
سيقومون ما ر لتصوُّ منهم محاولة يف املجهول، من الخوف يُصارعون املنحدر حافة عىل

ساعة. ١٢ بعد شعورهم سيكون وما به
يسهل صغرية خطوات عرب الجبل أسفل الصبية إلنزال الوحيدَة الطريقَة كانت
يكن لم ما ولكن مرت، ٤٠٠ طوله حبل لدينا يكن فلم ا، محقٍّ روبرت وكان قطعها.
اللوازم بني من كان حقيقًة. إليه بحاجة نكن لم أننا هو الوقت ذلك الطالب يَعرُفُه
أي النزول؛ يف استخدامهما يمكننا مرتًا ٥٠ منهما ُكلٍّ طول حبالن أحرضناها التي
أن هو بعيدة مسافة من مستحيلًة رؤيته كانت فما مراحل. عىل املنحدر سننزل إننا
كنقاط استخدامها يمكن التي الحواف من مستويات عدة بالفعل به كان املنحدر سطح
مرات عدة بالحبال النزول يف ذلك قبل بالفعل الطالب هؤالء ونََجَح النزول. عند منفصلة
ملواجهة بحاجة أنهم استيعاب يف بمساعدتهم متعلًقا كله األمر كان لذا مرتًا؛ ٥٥ ملسافة
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للجبل نظروا عندما — اعتقدوا فالطالب بها. التحكم يمكن مراحل عىل تدريجيٍّا، التحدي
بإمكانهم أن يؤمنون بدءوا املهمة مت قسِّ عندما ولكن مستحيلة، املهمة أن — بالكامل

تنفيذَها.
وكانت الشديد. املنحدر هذا عىل من الطالب جميع هبط التايل، اليوم صباح يف
نزلوا لذا حينها؛ انَْقَشَع قد يكن لم فالضباب الحظ، وافرة العدد قليلة األوىل املجموعة
الغيم انقشع عندما ولكن االنحدار. حجم مشهد يُواجههم أن دون الَغيِْم انتشار أثناء
نفسيٍّا. الطالب إلعداد التدريبات من املزيد منا األمر استلزم بالكامل، املنحدر وظهر
منحدرات)، (وسبعة ساعات ثماني وبعد ألقىصدرجة. معنويَّاتهم رفع استطعنا وأخريًا،

حوادث. أي وقوع بدون الوادي أرض إىل الجميع وصل
مساعدتهم من تََمكَّنَّا مراحل، إىل املشكلة تقسيم يُمكنهم أنهم إىل لُوا توصَّ إْن ما
التعامل ذلك يف بما حياتهم، من أخرى نواٍح عىل املبدأ هذا تطبيق كيفية معرفة عىل
التي األمور من املميت الخوف اختفى وفجأة املدرسة. يف تواجههم التي املشكالت مع
الطالب هؤالء من العديد وتغريَّ االحتماالت. من جديد عالم أمامهم وُفتح مستحيلة، تبدو
قادرون أنهم من نابعة أنفسهم يف جديدة ثقة اكتشفوا أن بعد اللحظة، تلك يف جذريٍّا
منظور من العالم رأوا فقد كانت. أيٍّا طريقهم تعرتض التي التحديات مواجهة عىل

جديد.
الرضر قدر كان ومهما إبداعيٍّا، تحديًا يواجهون الذين األشخاص شعور كان فمهما
بعيدة تبدو التي األمور تحقيق املمكن من فإنه بالفعل، اإلبداع قتلة فيه تسبَّب الذي
يف البدء الصعب من أنه واملؤسسات األفراد بعض ويرى اإلبداعي. التفكري وإنقاذ املنال،
أو ذلك، بعد باإلحباط يشعرون ما رسعان لكن بحماس يبدءون اآلخر والبعض العملية،
وقد ومثابرتهم. تفاؤلهم َقلَّ ذلك، حدوث ازداد وكلما الطريق. عىل ما مكان يف يتعثَّرون
آلخر، حال من االنتقال عملية لتسهيل مراحل إىل املشكلة تقسيم األفضل من أنه وجدنا
صرب يَنَْفُد التسهيالت، هذه مع وحتى وتدريجية. واضحة بخطوات األشخاص تزويد مع
الحل إىل الوصول يف يُْخِفُقوَن لذلك ونتيجة هامة، خطوات تََخطِّي ويحاولون الناس

إليه. التوصل يف يأملون كانوا الذي
أمامك يكون ال قد — جبل! عىل من تقفز أو — «املضمار» عن تخُرج عندما
عىل تكون أن يمكنك الصعبة، التضاريس عن النظر وِبَغضِّ تسلكه. واضح مسار
واملَعدَّات املهارات خالل حينها، يف خطوة كل باتخاذ يشء أيِّ ملواجهة االستعداد أُهبة
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ستُساعدكم التالية األقسام يف فيها سنرشككم التي والعملية املناسب. والتخطيط املالئمة
ومفيدة عملية نتائج عن يُسِفر بأسلوب اإلبداعية التنمية نحو مسارات استكشاف يف
اسرتاتيجية تناول يمكنك بحيث اسرتاتيجيات سبع إىل العملية قسمنا ولقد محددة.

ثقة. بكل مرة كل يف واحدة
للنمو. إبداعهم أمام املجال يُفسحون ال عادة األفراد أن إال الفرد، مع اإلبداع يبدأ
الفشل، من والخوف الدعم، ر توفِّ ال التي والبيئة التسليم، ومواعيد الوقت، فضغوط
التدريب. قلة هو يهدده ما أكثر لكن اإلبداع. َشلِّ إىل تؤدي أن يمكن كلها والبريوقراطية،
خصصت مرة آخر كانت فمتى بمهارة. اإلبداع تنمية يمكنك حياتك، عىل تَُسيِْطُر وألنك

إبداعي؟ بيشء القيام ملحاولة وقتًا بالفعل فيها
التغيري ذلك بعد يأتي أن يمكن اإلبداعية، بالتنمية التزام األفراد لدى ينشأ إن وما
اإلبداع يَخنقون باإلبداع يتحلَّْوا أن إىل بحاجة أنهم يظنون ال الذين واألشخاص ِيس. املؤسَّ
الكفاءة إىل االفتقار أن كما كفاءة. بعدم ولكن بالعمل للمؤسسة يسمح مما فريق؛ يف
آخر. مكان إىل الذهاب إىل يدفعهم مما العمالء؛ مطالب تحقيق يعيق الفردية اإلبداعية
بدونها؛ أو مؤسستك بمساعدة سيبتكرون والخارجيون) (الداخليون والزبائن فالعمالء

الطليعة. يف لتبقى مسبًقا اإلبداعية التنمية فرص وراء تسعى أن عليك لذا
الطرق من العديد وهناك التفكري. يف جديد أسلوب تَبَنِّي اإلبداع تنمية وتشمل
وإذ اإلبداعية. قدراتك وتحرير األسلوب هذا ممارسة خاللها من يمكنك التي املختلفة
مراحل أربع أيًضا فهناك اإلبداعي، التفكري موت يف االنتكاس من مراحل أربع هناك إن

وهي: اإلنقاذ، عملية يف برضورتها أقررنا وقد لها، موازية اإلحياء من أخرى

التحرر. األوىل: املرحلة •
املبادرة. الثانية: املرحلة •
التحفيز. الثالثة: املرحلة •
التحول. الرابعة: املرحلة •

يف موضح هو (كما اإلنقاذ عملية يف للمساعدة بها نُوِيص اسرتاتيجيات سبع إذن وهناك
.(1-6 الجدول
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اإلبداع. إحياء — اإلبداعي التفكري حياة دورة نموذج :1-6 جدول

اإلحياء مراحل اإلبداعي: التفكري إنقاذ  

اإلنقاذ اسرتاتيجية اإلنقاذ عملية  

التحرر األوىل املرحلة
بحرية والتفكري لألمام للتقدم والشجاعة الحرية  

الفضول غرس (١) الحرية  
الغموض تقبل (٢) الشجاعة  

املبادرة الثانية املرحلة
النمو وتحقيق الضغوط من للتخلص العقيل واالنفتاح االستقاللية  

للخيال العنان إطالق (٣) االستقاللية  
املخ ي ِشقَّ استخدام (٤) الذهن تفتح  

التحفيز الثالثة املرحلة
تحوُّل إلحداث الشغف  

الشائعة املفاهيم صياغة إعادة (٥) الشغف  

التحول الرابعة املرحلة
حقيقية تغيريات إلجراء واإليجابية املرونة  

مختلفة مسارات استكشاف (٦) املرونة  
التفاؤل تَبَنِّي (٧) اإليجابية  

بحرية والتفكري لألمام للتقدم والشجاعة الحرية – التحرر األوىل: املرحلة (1)

بالحاجة تقر فهي املحتمل؛ اإلبداعي للنمو ًة ِمنَصَّ اإلنقاذ عملية من األوىل املرحلة ر توفِّ
والحاجة جديدة، احتماالت لقبول استعداًدا التفكري أمام املجال تفتح التي «الحرية» إىل

جريئة. رحلة خطوات التخاذ االنطالق منصة هي التي «الشجاعة» إىل
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الحرية األول: املنقذ نمط (1-1)

باألمن خاللها من الشعور يمكن ذهنية حالة تخلق لالستكشاف الرائدة الوسيلة هذه
املتواضعة القيادة عىل تشجع فالحرية قيود. دون األفكار استكشاف ويمكن واألمان
مسبقة، مفاهيم أو أفكار تَُقيُِّدَها ال حالة فهي إليها. الوصول يسهل عمل بيئات وخلق
الحرية وباعتبار لالحتماالت. املجال وفتح للتحديات العنان إطالق عىل القدرة ولها
بسعة تَتَِّسُم والحرية وقت. أي يف تََحدٍّ أي ملواجهة استعداد عىل فإنها إنقاذ، وسيلة
وتسافر دائًما جديدة مسارات تجد ألنها شديد؛ ذاتي باكتفاء وتتمتَّع البالغة الحيلة
تريد دائًما فهي االستعمال. كثرة من البايل الطريق قطع من بدًال الحدود كل مخرتقة
النهائي املوعد بعد وماذا التايل، الجبل عىل وماذا التايل، املنحنى عند هناك ماذا معرفة
هذه لها تفضِّ التي اإلنقاذ واسرتاتيجية الجديد. األفق يف وماذا األعمال، لتسليم التايل
بهم املشتَبَه من اإلفالت عىل تساعدك والحرية الفضول». «غرس هي الرائدة الوسيلة
«اإلرغام هو الرئييس سالحهم يكون إذ التحكم؛ طاقم إىل ينتمون ممن القتل جريمة يف

الساحق».
أن من فبدًال التقليديني. التنفيذين الرؤساء عن يختلف الذي كيلر، جيسون ْل تأمَّ
التواضع لينرش جاهًدا يعمل بسلطته، يتباهى أو مكانته له توفرها التي باملزايا يستمتع
العمل، يف املناظر أجمل عىل يطل فاخر زاوية مكتب عىل يحصل أن من وبدًال والبساطة.
الفارغة. الصناديق من جزئيٍّا مصنوع مكتب عىل الجميع مع الخارج يف يجلس فإنه
يتعرف حتى الغداء لتناول فيدعوهم الجدد، موظَّفيه بجميع شخصيٍّا اهتماًما كيلر ويهتم

املؤسسة. يف ق تتحقَّ رؤيتها يف يرغبون التي األمور منهم ويعرف أكثر عليهم
تجاه الثوري الجديد النهج هذا فرينستاين جريجوري واملعلم الكاتب ويصف
ورشكات الرشكة هذه أدخلتها التي األفكار ويوضح االبتكار، يدعم الذي املؤسيس الهيكل
أكرب هولو1 ملوقع التنفيذي الرئيس وهو — لكيلر كيف يوضح فهو مثلها. أخرى
— الدوالرات من املاليني يجني والذي الفيديو ملقاطع الحي البث تقدِّم التي املواقع
بمزايا التمتع حق له يعطي منصبه أن ومع اإلدارة. يف تقليدية غري خطوات يتخذ أن
أفضل تجذب لن «بأنك يؤمن فهو هنا. املحكِّ عىل للغاية ا هامٍّ ً مبدأ يرى فإنه النجاح،
ماسون أندرو ويوضح وسيطرة.» قيادة بيئة يف عليهم وتُبِْقي العالم يف النجاح َّاِئي بَن
هذا — جروبون وهي مماثًال نجاًحا القت أخرى إنرتنت لرشكة التنفيذي الرئيس —
بالغون أشخاص وأنهم األساس يف طيبون الناس أن نفرتض «نحن ويقول: املفهوم
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قواعد وضع عىل املؤسسات معظم وتركِّز اإليمان.» هذا سياساتنا وتعكس مسئولون.
بيئة إنشاء جزاء «إن يقول: ماسون ولكن املراس، َصْعِبي املوظفني مع للتعامل ولوائح
املتبقية ٪٩٠ ال نسبة أن افرتاض يسود حيث — والروتني البريوقراطية تَُسوُدَها عمل
الوصول عىل الناس تشجيع شأنها من قواعد وضع هو — باملثل سيئون األشخاص من
الالزمني واالستقاللية االحرتام لهم تُْظِهر ال الرشكة وألن … القواعد تلك حدود إىل
بقلة الرشكة يعاِملون فإنهم بها، ستُنجز أنها يدركون التي بالطريقة األعمال إلنجاز
اإلبداع تدعم التي الرشكات تلك يف يحدث ما أن فرينستاين ويوضح ذاتها.» االحرتام

يشمل:

يتمكنوا حتى الحقيقية؛ املالية العملية سري بيانات عىل املبيعات وكالء إطالع •
األهداف لهم تُحدد أن من بدًال بهم الخاصة املبيعات اسرتاتيجيات صياغة من

الخارج. من
دون بعض عىل بعُضها مفتوح مكاتب عىل مًعا وجلوسهم املوظفني عمل •
الواحد؛ املكتب عىل جالسني موظفني أربعة أو ثالثة يكون بحيث حواجز،
املناقشة عىل ع وتشجِّ مبارش إداري إرشاف إىل الحاجة تستلزم ال طريقة وهي

للمعلومات. الحر والتبادل املستمرة

بسبب جوائز عىل مؤخًرا وجروبون هولو رشكتا تحصل أن إذن الغرابة من وليس
التمكينية القيادة من األسلوب هذا (ورواد العمل. محل يف بالتمكني االستثنائي التزامهما
يف والكيبوتس العرشين القرن يف النقابية الحركة هما املؤسسة يف الحرية تضمن التي
اختيار عىل وتصويتهم لرواتبهم املوظفني تحديد مفهوم سندر ريكاردو وأدخل إرسائيل.

تقريبًا.) عاًما ثالثني منذ الجدد املديرين
سطحية؛ هيكلة إعادة إجراء مجرد عىل املؤسسة يف الحرية إقامة تنطوي أال ينبغي
التعاون تدعم التي الحرية هذه تأسيس ويمكن األساسات. من تُبنى أن إىل تحتاج هي بل
نماذج ووضع االبتكار، عىل بقدرتهم الجميع تُْشِعر وضوًحا أكثر إدارية هياكل إنشاء عرب
للموظفني الفرصة تُِتيح معها التعامل يَْسُهُل عمٍل بيئاِت وتصميم املتواضعة، للقيادة
التنفيذيني الرؤساء من مزيًدا سنشاهد األمر، هذا ق يتحقَّ وعندما والتعاون. لالتصال

املطاف. نهاية يف املؤسسة يف الفارق يحدثون الذين أولئك مع يختلطون
الصغر يف الحر» «اللعب يمارسون ال الذين (والحيوانات) األطفال فإن أسلفنا، وكما
أساسية قناة الحر فاللعب املجتمع.2 مع التكيف وعدم القلق يعانون كباًرا يصريون
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التوصل يمكنهم حتى األساسية البقاء وظائف مع التعامل عن بعيًدا املخ موارد لتحويل
تأسيسمسارات فسيتعذر بانتظام، اإلبداعي التفكري يُماَرس لم وإذا اإلبداعي. التفكري إىل
تمتعوا الذين األفراد ويبقى اإلبداعي. التفكري عىل القدرة حقيقًة ستذبل كما املخ يف قوية
لالزدهار الالزمة اإلبداعية الثقة لتنمية أفضل استعداد عىل صغرية سن منذ اللعب بحرية

ذلك. بعد الحياة يف
لإلدارة تسمح أن من بدًال واالزدهار بالتمكني للتمتع فرًصا للجميع الحرية تُتيح
العملية ييرس الذي املرشد القائد وينال القيادة. تتوىل بأن املافيا شاكلة عىل االستبدادية
تقديًرا — ويربزها اآلخرين يف واإلبداع والثقة الخربات ز يحفِّ أن ويستطيع — اإلنتاجية

«اإلرغام». هو املختار وسالحه املتحكم ر املتنمِّ املدير عكس عىل بالًغا،

الفضول غرس األوىل: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

بإيجاد بل الصحيحة، اإلجابات بإيجاد أبًدا يتعلَّق ال والصعب املهم العمل
املناسب. السؤال

دراكر3 بيرت

ونحن استثنائيٍّا، معماريٍّا عمًال بايل يف الدويل دينباسار بمطار الركاب صالة تعترب
الشمايل الطرف يف املطار يقع إيجابية. بصورة هنا «استثنائي» كلمة نستخدم ال لألسف
ويمتدُّ بالدخان، املفعمة البحرية األكالت مطاعم عن ما نوًعا بعيًدا جيمباران، خليج من
سياج ويفصل بيضاء. رملية شواطئ تحدُّهما صافيتني زرقاوين بحريتني بني املدرج
وخليج الجذابة، السياحية كوتا منطقة يف الشهرية املتكرسة األمواج بني صغري سلكي
عددهم والبالغ بايل إىل الوافدين يَّاح السُّ وأغلب اآلخر. الجانب يف الهادئ جيمباران
إجازتهم لقضاء يتطلَّعون وهم إما مرتني، املطار هذا عرب يمرون سائح مليون ٢٫٧٥
املكان هذا ويتمتَّع وتجاربهم. ذكرياتهم بولٍع يتذكَّرون أو االستوائية الشواطئ عىل
بزاوية منظًرا يقدم إليه) الوصول من تمكنت (إذا املطار فسطح جميلة. بحرية بواجهة
وهي واحدة، كبرية مشكلة هناك ولكن املذهلة. الجزيرة شواطئ آلفاق درجة ٣٦٠
املسافرون يظلُّ حيث ساعات) ثالث إىل يصل (إذ الالنهائي واالنتظار الطويلة الطوابري
الثمن، باهظة بضائع تبيع متاجر بها ساطعة أضواء ذات مملة قاعة يف محتَجزين
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صغرية نوافذ بضع وباستثناء املكان. يميِّز ما بأجمل لالستمتاع فرصة أي دون وتقريبًا
املطار فإن جانبيه، عىل الكامل املشهد عىل إطاللها من بدًال املطار، مدرج عىل تطل
التي األسئلة طرح يف أخفق املعماري املهندس أن الواضح من باألسوار. بالكامل ُمحاط
املوقع هذا من االستفادة كيفية بخصوص إبداعية حلول إىل ل التوصُّ تُتيح أن شأنها من

املتميز.
املهندسون يصمم عندما إنه إروين لويد السابق املعماري املهندس ويقول
التي األسئلة لطرح املوقع إىل أوًال يذهبوا أن الرضوري من فإنهم املباني، املعماريون

ييل: ما األسئلة هذه تشمل أن وينبغي اإلبداعية. لالحتماالت الباب تفتح

املوقع؟ هذا يف املميز اليشء ما •
بشدة؟ املوقع هذا إليه يحتاج الذي اليشء ما •
املبنى؟ مني/من يتطلَّبها التي االستجابة ما •

طرحوا قد دينباسار مطار صمموا الذين املعماريون املهندسون يكون أن املستبعد من
املبنى. هذا صمموا عندما األسئلة هذه

مسابقة جائزة الشهرية سيدني أوبرا دار صمم الذي املعماري املهندس ربح ولقد
ليون فبالنسبة تقريبًا. بالكامل األسئلة هذه عن أجاب ألنه ١٩٥٥ عام أطلقت دولية

الثوري: اإلبداع أنتجا اللذين التاليني باألمرين يرصح األوبرا دار موقع كان أوتسون،

امليناء، يف اإلبحار وشعبية الرائع، والطقس البحرية، الواجهة فموقع األرشعة: •
الرمز. بهذا أوحت عوامل كلها

عىل كان أوتسون فإن املدينة، واجهة يف املوقع لكون نظًرا الخامس: املسقط •
سيُشاهد ما بقدر السحاب) ناطحات (من أعىل من سيُشاهد املبنى بأن دراية
السطح، مشهد لوصف الخامس» «املسقط مصطلح استخدم ولذلك الجانب؛ من
األخرى. األربعة املساقط مثل مثله جميًال يكون أن الرضوري من كان والذي

حل إىل التوصل إىل والغرض واملوقع بالتصميم املتعلقة األسئلة عن اإلجابات وأدت
اإلبداعية. العبقرية من مميز ومبنًى الشهرية، األرشعة

عندما إال بثمارها الخياالت تأتي وال بالفطرة، والفضول باإلبداع املخ ويتَّسم
القدرة، هذه إطالق يف إلينا األمر ويرجع الواقع. «خلق» أجل من الفجوات املخ يسد
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الفضول، يحفز املتسائل فالعقل األسئلة. طرح بتعلم تكون بذلك للقيام طريقة وأفضل
اإلبداعية العملية إثارة يمكن وال جديدة. اكتشافات إىل التوصل يف الرغبة يعزز والفضول
أن غري والربيء. الحر الفضول أي واالستكشاف؛ التنقيب يف الرشهة الرغبة بواسطة إال
تخطي عىل القدرة عدم يعوقها ما كثريًا اإلبداعية التنمية عملية يف األوىل الخطوة هذه

الراسخة. واملمارسات االفرتاضات
املدن) يف االبتكار عن كتابه حول سابًقا إليه تطرَّقنا (الذي ويست جيفري قىض
الكوارك مثل بمفاهيم مصطدًما العالية، الطاقة فيزياء دراسة يف املهنية حياته معظم
البيولوجية العلوم عىل الفيزيائية املبادئ بتطبيق يهتمُّ وبدأ األوتار. ونظرية املظلمة واملادة
الجديدة املفاهيم بعض إدخال من وتمكَّن عاًما، عرش خمسة حوايل منذ واالجتماعية
ال ملاذا عام؟ مائة نحو البرش يعيش ملاذا مثل: هامة أسئلة طرح خالل من الرائعة
هي ما الرقم؟ هذا أتى أين من عام؟ مليون أو أعوام عرشة أو عام، ألف يعيشون
من كاملة مجموعة أمام املجال فتح األسئلة هذه مثل طرح إنَّ الشيخوخة؟4 آلية
ألننا رضورية خطوًة الفضول غرس من األوىل الخطوة هذه وتُعد الجديدة. االحتماالت
وفًقا الحقيقة نرى فنحن نراه. كما بل هو كما فيه نعيش الذي العالم نرى ال عادًة

من: ملجموعة

االفرتاضات. •
االعتقادات. •
الخربات. •
التحيزات. •

املؤسسات وتميل تشوِّهه. أو نراه ما ن فتُلوِّ لدينا، العالم صورة األمور هذه تشكل
أعضائها. من العظمى الغالبية تتبناها للعالم جماعية نظرة امتالك إىل (واملجتمعات)
هي البارزة اإلبداعية األدوات وأوىل للعالم، الصورة هذه وراء فيما النظر هو واإلبداع
بني كبري فرق هناك الشهرية، شو برنارد جورج ملقولة ووفًقا املوجهة. األسئلة طرح
هيئتها غري عىل األشياء وتصور «ملاذا؟» ب السبب عن والسؤال هي كما األشياء رؤية
عىل الرتكيز خالل كليًَّة وإبداعية جديدة حلول عىل العثور ويمكن لو؟» «ماذا ب والسؤال

الحالية.5 النظم أو املألوفة األنماط زعزعة كيفية
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الفضول قوة فهم

ونحن والخربة.6 والدراية التحفيز عىل تعتمد مكتسبة كفاءة مناسبة أسئلة طرح إنَّ
عن البحث يف الرغبة من تأتي التي — «الغبية» حتى — األسئلة طرح تعلم إىل بحاجة
أسئلة طرح فن فإن السؤال، مع ينشأ اإلبداع كان وإذا التوقعات. وليس املمكنة الحلول
الطفولة مرحلة من ننتقل عندما ولألسف، املعزز. اإلبداع إىل يؤدي أن املمكن من «غبية»

اإلجابات. توفري يف الرغبة يف ونبدأ األسئلة طرح عن نتوقف فإننا البلوغ، إىل
للمشكالت. إبداعية حلول إىل التوصل بعملية يرض االفرتاضات عىل بناءً والترصف
أغسطس ٢٤ ففي ذلك. حدوث كيفية عن باالهتمام جديًرا مثاًال الطريان مجال ويوفر
من طريقها يف صعوبات ترانسات إير طريان برشكة الرحالت إحدى واجهت ،٢٠٠١
واحد. عام استخدامها عىل مرَّ التي ٣٣٠ إيه إيرباص الطائرة عىل لشبونة إىل تورونتو
— الرُّبان وافرتض رسيعة، بوترية الوقود تفقد الطائرة أن إىل تحذيري ضوء أشار
الحق وقت ويف الكمبيوتر. يف خلل مجرد هذا أن — جديدة الطائرة أن يعرف كان الذي
ففتح الوقود، خزاني بني الوقود توازن عدم إىل آخر تحذيري ضوء أشار الرحلة، يف
الفارغ، الخزان إىل املمتلئ الخزان من الوقود ليحول التبادلية التغذية صمام الرُّبان
نفد وفجأة الهواء. إىل ببساطة يترسب الوقود فكان ثقب به كان الفارغ الخزان ولكن
جنوبًا مسارها حولت قد كانت الطائرة فإن الحظ، لحسن لكن الطائرة. من الوقود
األزور جزر من بسيطة مسافة عىل كانت ثم ومن الشمالية، أمريكا فوق االزدحام بسبب
الرُّبان كان فلو محركات. دون اآلمن االضطراري للهبوط الطائرة الرُّبان ه وجَّ حيث
لنفسه وأتاح — افرتاضات وضع من بدًال — التحذيرية األضواء بشأن فضوًال أكثر
يصبح أن املحتمل من كان حادث تجنب املمكن من لكان أخرى، احتماالت أمام املجال

كارثيٍّا.
و٥٠٠ تنفيذي مدير ٣٠٠٠ عن يربو ما ضمت استقصائية دراسات أقرت ولقد
إحدى األسئلة طرح بأنَّ للمبتكر» النووي «الحمض ب بعد فيما ُعرف ما حول آخرين فرد
8 اآلخرين.7،  عن الحقيقيني املبتكرين تفصل التي الرئيسية الخمس االكتشاف» «مهارات

ييل: مما الناس اإلبداع يُمكِّن

يدفع أنه كيف إيباي) موقع (من أوميديار بيري يصف مختلفة: بدائل دراسة •
دور ولعب ملتوية أسئلة طرح عرب مواقفهم تربير إىل االجتماعات يف الناس
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أفكار إىل يؤدي أن يمكن مختلفة بدائل تخيل عىل فاإلجبار الشيطان. محامي
بالفعل.9 مبتكرة

تفكرينا عىل قيوًدا املهمة األسئلة تفرض للتخيل: املجال وإفساح التفكري تقييد •
التوصل عىل تحث أن يمكن القيود هذه أن هو الغريب واألمر فعالة، بطريقة
يحب «اإلبداع أن األساسية جوجل مبادئ وأحد تقليدية. غري المعة أفكار إىل
من العديد فيقيض لو؟» «ماذا سيناريوهات استخدام ذلك ويشمل القيود».
الحالية؛ العملية أداء تحسني كيفية لفهم محاولة يف الوقت من الكثري الناس
وراء تكُمن التي االفرتاضات لطرح ميًال األشخاص أكثر املبتكرون ويُعد

العملية.

األسئلة طرح عرب الفضول إثارة عىل للقدرة العنان إطالق

طرحك فعند الفضول. إثارة عرب للتعلم االستعداد من ذهنية حالة يف تضعنا األسئلة
تتمتع مما لالستفادة قوية وسيلة األسئلة وطرح عقلك. أمام هدًفا تضع أنت سؤاًال،
فمن جيًدا استُخدمت ما وإذا لالحتماالت، املجال تفتح فاألسئلة إبداعية. مواهب من به
وتجرب للمشكالت. إبداعية حلول إىل للتوصل والتوجيه الرتكيز توفر أن أيًضا املمكن
خارج التفكري عىل األشخاص — محددة إجابات لها ليس التي — املفتوحة األسئلة
األشخاص أن يف الشائعة املشكلة وتتمثَّل لديهم. الراسخة واالفرتاضات املعتقدات نطاق
فاألمر بالفعل. عنه يبحثون ما دراسِة دون اإلجابات إىل مبارشًة يقفزوا أن يريدون
لذا بالفعل؛ اإلجابة معرفتهم عدم حالة يف السؤال طرح يخشون وكأنهم تقريبًا يبدو
تتمثَّل األوىل الخطوة أن هو هنا تذكُّره ينبغي الذي الهام واليشء السؤال. يطرحون ال
مثل أسئلة وطرح اآلن. حتى اإلجابات، جميع تريد ال فأنت السؤال؛ طرح يف ببساطة
وفتح الحالية القيود خارج للتفكري تدفعنا أن املمكن من لو؟» و«ماذا ال؟» و«ِلَم «ملاذا؟»

األهداف. تحقيق بإمكانيات ميلء عالم
وملاذا؟ وكيف؟ وما؟ من؟ أوًال اسأل ، حالٍّ تتطلَّب مشكلة املقبلة املرة تُواجهك عندما
من التصميم إىل لوا توصَّ دينباسار بمطار الركاب صالة مي ُمصمِّ لعلَّ لو؟ وماذا ال؟ ولم
من ونزولهم الطائرة متن عىل للصعود املسافرين لتجهيز كمركز بحتة، عملية ناحية

ذلك. من أبعد أسئلة طرح عىل أحد يحثهم ولم عليها.
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بأمسرتدام، ريكز متحف إىل الليل» «دورية الشهرية رامربانت لوحة إعادة عند
أسئلة طرح الزائرين من طلبوا فقد مميزة. ولكنها بسيطة تجربة املتحف أمناء أجرى
الحائط عىل واإلجابات األسئلة ووضعوا األسئلة لهذه إجابات أعدوا ثم اللوحة، حول
التي الزمنية الفرتة متوسط أن واكتشفوا اللوحة. بها تُعرض كانت التي الغرفة خارج
وأفاد دقيقة.10 ثالثني إىل دقائق ست من زاد قد اللوحة مشاهدة يف الزائرون يقضيها
وتذكُّر كثب عن والنظر أطول، ملدة اللوحة مشاهدة عىل شجعتهم األسئلة بأن الناس

خالل: مشوقة نتائج عن األسئلة تُسفر أن ويمكن املزيد.

إليه. يهدف بيشء العقل تزويد •
للتعلم». «االستعداد حالة يف العقل وضع •

الرتكيز. عىل العقل مساعدة •

فإنه النطاق، واسعة وتوسعات تجديدات عدة إىل بايل مطار خضوع من الرغم وعىل
إتاحة ينبغي االنتظار، عملية لتسهيل وربما عليه. يُِطلُّ الذي املشهد يتجاهل يزال ال
صمموا الذي املعماريني املهندسني إىل وإرسالها أسئلة بضعة لكتابة للسياح الفرصة

خمس!11 من ونصف نقطتني عىل الحائز املطار

األسئلة طرح أسلوب عىل التدرب

االفرتاضات، لتحدي جاهًدا اسَع إبداًعا. أكثر نصبح أن يمكننا ال أنه ببساطة تقرر ال
مثل: لالحتماالت املجال ستفتح التي األسئلة واْطَرح

اإلبداع؟ وجود بعدم يتأثَّر الذي من •
املؤسسة؟ يف اإلبداع إدخال عن املسئول من •

العمل؟ محل يف اإلبداع يَُشكِّله أن يمكن الذي الفارق ما •
عملية من جزءًا ليكونوا املؤسسة يف الجميع تشجيع بإمكاننا كان لو ماذا •

اإلبداع؟ تطوير
جديدة؟ أفكار وجلب الراهن الوضع لتغيري نفعل أن يمكننا ماذا •

مختلفة؟ خيارات ندرس ملاذا •
فريقي؟ تساعدني/تساعد أن الجديدة واألساليب لألفكار يمكن كيف •

اإلجراءات؟ اتخاذ يمكننا كيف •
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الفضول لغرس العميل التطبيق

… وملاذا؟ وكيف؟ وماذا؟ من؟ اسأل حالٍّ تتطلب مشكلة القادمة املرة تواجهك عندما
املثال: سبيل عىل

الترصف؟ يمكنه الذي من باملشكلة؟ يتأثَّر الذي من •
لحلها؟ فعله يمكن الذي ما املشكالت؟ هي ما •

مختلفة؟ خيارات ندرس ملاذا •
اإلجراء؟ اتخاذ يُمكن كيف َفْرًقا؟ اإلجراءات تشكل أن يمكن كيف •

للحلول! ل التوصُّ عند إبداعك مدى انظر

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

التفكري. حرية عىل ع تشجِّ بيئة أنشئْ •
االستكشاف. تتقبَّل عقلية شكِّل •

معينة. حلول أو نتائج توقع دون أسئلة اطرح •

الشجاعة الثاني: املنقذ نمط (2-1)

ارتباًطا ترتبط وهي بالنفس. الثقة — والثبات بالهدوء تتسم التي — الشجاعة تستعيد
املتمثِّلة الفعل ردود تحييد عىل وتعمل الخوف، مع التعامل يف فتساعد بالثقة، وثيًقا
هذه اإلنقاذ وسيلة وتخلق الخوف. حالة يف موضعك يف التجمد أو الفرار أو القتال يف
إيجابية شعورية حالة تخلق كما اإلبداعية، األفكار ق بتدفُّ تسمح إيجابية لغوية بيئة
االهتمام دون جديدة واحتماالت خيارات الشجاعة وتثري جريئة. أسئلة طرح عىل ع تشجِّ
الظالل من العديد تقبل إنها بل و«األسود»، «األبيض» فئتي يف والخيارات األفكار بحرص
مهام تتوىل فهي الغموض. تقبُّل هي للشجاعة املفضلة اإلنقاذ واسرتاتيجية الرمادية.
والخوف املجازفة من والخوف الفشل من كالخوف الخوف، شاكلة عىل القتلة من اإلنقاذ

املطبق». «اإلرهاب هو املفضل وسالحهم املجهول، من
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السائد االعتقاد وشم؟ عىل الحصول يف الناس يرغب ملاذا تساءلت أن لك سبق هل
وهذه الخوف. مواجهة عىل قدرتهم إلظهار الرجال وسيلة األصل يف كان الوشم أن هو
الرجال اإلنجاب عىل القادرات السيدات تفضل إذ تطورية؛ ميزة تمنحهم كانت القدرة
باستخدام الجسم عىل الوشم دقَّ لكنَّ لحمايتهن. الكافية والجرأة بالقوة يتمتَّعون الذين
األلم تحمل عىل دليل العملية فهذه وخطرية. مؤملة مهمة بالتأكيد كان َصَدفة أو حجر

وقوتهم. بسالتهم بالوشم يُظِهرون املوشومون كان لذا البدنية؛ الصحة وعىل
ففي أيًضا. الحيوان مملكة يف والحيوية الشجاعة عىل شبيهة دالالت وجود يُالحظ
الحيوانات من صغارها لحماية دفاعية دائرة البالغة الحيوانات تشكل كثرية، أنواع
وعىل األسود. من الهروب عند الهواء يف تقفز عادًة فالغزالن منها. األقوى املفرتسة
معها.12 التزاوج يف يرغب من إعجاب يُثِري لكي الضخامة بالغ ذيله يبسط أن الطاووس
التفكري إنقاذ يف تساعد التي الشجاعة فإن االستعراضية، التعبريات هذه من وبدًال
أنواع إىل ثانية مرة انظر وتحيِّده. الخوف تتحدى التي بالنفس الثابتة الثقة هي اإلبداعي
من والخوف املجهول من الخوف وهي سابًقا، ناقشناها والتي اإلبداع تهدد التي الخوف
والنوعان بالنفس. الثقة بناء يتطلَّب األول النوع فمواجهة الفشل. من والخوف املجازفة
املؤسسات املثال سبيل عىل ل وتأمَّ الحاالت. من العديد يف تماًما مفهومان هما األخريان
ويكلِّف طائلة، مبالغ املجازفات إحدى يف املرصف الخاطئ القرار يكلِّف حيث املرصفية
األمر فيتطلَّب الحالة؛ هذه يف وحدها تكفي ال بالنفس والثقة وظيفته! املعني الشخص

الَحِذر. واالنتباه بالنفس الثقة بني الجمع
وُكنَّا السنني، مر عىل للتغيري املقاومة شديدة السويرسية البنوك بعض مع عملنا لقد
يرغبون التي املواضيع آخر أحد هو اإلبداعي التفكري أن معهم عملنا ورش يف عادًة نجد
يتطلَّب ما وهو اآلخرين، أموال مسئولية ل تحمُّ تفكريهم مقدمة يف ويأتي منا. سماعها يف
املالية األزمة من مستخَلصة قاسية دروس هناك كانت لقد للتغيري. مقاِوم نهٍج اتباع
ويعتقد الدروس. هذه بني من الفشل من والخوف املجازفة من الخوف وكان العاملية،
عليها التأمني رشكات أن معها عملنا التي التأمني رشكات إلحدى املحيل التنفيذي الرئيس
ما منذ قائمة «رشكتنا فيقول: باإلبداع. التحيل عن الحديث عند تماًما حذرة تكون أن
لذا بها.» والتقيد الناجحة األنظمة وإيجاد التغيري، مقاومتها بسبب عام مائة عن يزيد
املقاِومة املوثوقية عىل تعتمد رشكة إىل اإلبداعي التفكري إدخال عند بحذر التقدم عليك

للغاية. مؤثر أمٌر السياق هذا يف بالفشل فاملجازفة للتغيري.
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يشء تجربة عند كارثيٍّا الفشل يكون أال لضمان الوسيلة أن هارفورد تيم يرى
أن دون الفشل فيه يُحتمل أن يمكن ما نطاق عىل اليشء هذا تطبيق يتم أن هي جديد
خالل من العملية مراقبة يمكنك كما أخطائك، من تعلم واليابس.13 األخرض عىل يقيض
الفشل أن كذلك هارفورد ويرى دائمة. بصورة راجعة تغذية تقارير عىل الحصول طلب
جميع تفوز أن ع نتوقَّ ال فنحن دفعه. يُستَحق ثمنًا يكون ما غالبًا الحاالت معظم يف
وظيفة تعدُّ وال للفوز. فرصة يف نرغب كنا إذا تذكرة رشاء علينا لكن اليانصيب، تذاكر
فيمكنه اليانصيب، مثل للموارد، توزيع إعادة مجرد الرشكات يف والتطوير األبحاث قسم
فهو لذا الطويل؛ املدى عىل أفضل وضع إىل الجميع نقل شأنها من تحسينات يدخل أن
إن إذ النهائي، النجاح إىل االحتماالت تميل لإلحصائيات، ووفًقا املخاطرة. يستحقُّ مجال
بها.14 بأس ال نجاحات بضعة تحقيق إىل تؤدي ما غالبًا البسيط الفشل من كثرية حاالت
األفكار بقيمة اإلقرار رفض الذي املعلومات تكنولوجيا لرشكة العام املدير حالة ففي
ما إذا للفشل عرضة تُعد األفكار معظم أن من الرغم عىل أنه يدرك لم فإنه الجديدة،
الجهد هذا من سيجعل األفكار هذه من فكرتني أو فكرة نجاح فإن فعليٍّا، تنفيذها تم
طريقه يتلمس ألن ا مستعدٍّ العام املدير هذا يكن لم الحالة، هذه ويف العناء. يستحق أمًرا

العملية. يف فريقه إبداع أخمد ثَمَّ ومن بناءة، بطريقة قدًما
الغموض، من خوف هناك كان إذا واملرشوعات األفكار من العديد ستتعثَّر كما
التوقعات مع تتناسب ال التي األفكار مقاومة إىل املجهول من الخوف يدفع عندما

اإلبداع. ينمو لكي والثقة الذهن تفتح تنمية الرضوري من لذا املعتادة.
املثالية:15 والعمل املدارس بيئات يف رئيسية سمات ثالَث هناك أن األفراد يذكر

يحرتمونني. املعلمون/القادة •
استعداد ولديهم معهم، الحديث تبادل ويمكن ودودون، املعلمون/القادة •

إيلَّ. لالستماع
النجاح. تحقيق عىل ويساعدونني عونني يشجِّ املعلمون/القادة •

بيئة يخلقون القادة أفضل أن جالوب مؤسسة أجرتها استطالع دراسات أظهرت ولقد
هذه فمثل اآلخرين. مع قوية عالقات وإقامة الثقة بناء بإمكانهم أن الناس فيها يشعر
آمنة بيئة يف للتطور الفرصة وكذا التعلم، مع للمجازفة الفرصة لألفراد تُِتيح البيئة
من بدًال املرونة، لديهم تنمو ويقبلهم إليهم يستمع من يجدون الذين فاألفراد تتقبَّلهم.
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كما املخاطر. من املزيد لتحمل مستعدين يكونون ثَمَّ ومن أمامهم، عائًقا الخوف يقف أن
الظاهر. التناقض من الخوف من بدًال الغموض تقبل عىل القدرة األفراد هؤالء لدى يكون
الكبرية اإلعاقة من الرغم عىل العاملية الحرب يف دولته قيادة عىل روزفلت تشجع لقد
نفسه.» الخوف سوى نخشاه ما هناك «ليس أنه عىل أرصَّ فقد منها. يعاني كان التي
مواجهة بالتأكيد يمكننا أنه هادئة ثقة عن ينمُّ الذي النموذج هذا من نستلهم أن ويمكننا

باالزدهار. لها والسماح إبداعنا تكبح التي املخاوف

الغموض تََقبُُّل الثانية: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

فقد للغاية. مستائني إقامته يف نساعد كنا الذي املؤتمر منظمو كان األول، اليوم نهاية يف
دون التبديل وقت يف الحديث يف غريهم أدوار اليوم لهذا الرئيسيون املحارضون تجاوز
املؤكد ومن اآلخر. ينزل أن بمجرد املنصة إىل يصعد من منهم فكان لذلك، إشارة أي
يرغبون كانوا التي نظرهم وجهات ملناقشة الوقت من يكفي ما عىل يحصلوا لم أنهم
كل يهدم الثاني املتحدث كان لذلك، ونتيجة بهم. الخاصة األساليب وتنسيق عرضها يف
كاملة بصورة تناقض هناك كان ثَمَّ ومن ذلك. يدرك أن دون األول املتحدث قاله يشء
ولكن صورتهم. من شوه هذا أن املنظمون ورأى اليوم، ذلك يف الرئيسيني املتحدثني بني
يكون أن من فبدًال إيجابية. فائدة لها كان الظاهرة التناقضات هذه أن ذلك بعد اتضح
يف التفكري إىل اآلن اضطروا بأفكاره، يملؤها من تنتظر فارغة» «أوعية مجرد الجمهور
يوًما تُضطرَّ أن تخيَّل الخاصة. استنتاجاتهم إىل والتوصل بأنفسهم املتعارضني النهجني

املؤتمرات! بأحد محارضة يف باستقاللية فعليٍّا التفكري إىل — هللا قدر ال —
أن شأنه من متعارضة كانت وإن حتى واألفكار اآلراء تنوع عىل التشجيع إنَّ
اإلبداعي. مستوانا كثريًا يُفيد ال متجانسة وأفكاًرا آراءً فتلقيننا اإلبداعية. العملية يُثِْري
األشخاص(ضحايا من العديد يجعل الدراسية الحلقات وحضور للمحارضات واالستماع
للسحب جاهزة تكون التي املفيدة للمعلومات «بنوك» مجرد السيئة) التعليمية األنظمة
هناك يكون أن دون مبدعني نصبح أن الصعب من ولكن نفًعا. تُْجِدي كانت إذا بعد فيما
حلول عن البحث إىل حاجتنا ندرك أن دون مبدعني نكون أن يمكننا ال أي لذلك؛ سبب

جديدة. إجابات عىل العثور أو جديدة
عىل جوهرها يف تقوم التغري، دائمة مؤقتة عملية الواقع أن فريري باولو يرى
به، التنبؤ سهَل أو الحلقات منفصَل أو ثابتًا ليس فالواقع النقدي.16 والتفكري الحوار
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الرئيسية فريري رسالة كانت وقد كذلك. يبدو التعليمية األنظمة بعض جعلته إن حتى
أمواًال كانت لو كما — املعلومات تكديس عىل التشجيع من يحذروا أن هي للمعلمني
التي املعارَف مسبًقا، ويحددون السلبيُّون، املتعلِّمون فيه ينتقي والذي — البنوك يف
«ثقافة أسماه بما األفراد إبداع كبت خطورة أيًضا فريري الحظ وقد عقولهم. يف تُودَع
تُفرض التي لألفكار النقدية االستجابة وسائل يفقدون األفراد تجعل التي الصمت»
التي املعاكسة أو املناقضة االستجابة أن أيًضا ويرى السائدة. الثقافة بسبب عليهم
أظهرت املثال، سبيل فعىل الحر. والفكر التعبري حرية صميم يف تقع الغموض تقاوم
التي املتناقضة «األزواج تقبل التي (املجالس نجاًحا األكثر اإلدارة مجالس يف أنه األبحاث
املجلس.»17 فاعلية مؤرشعىل أفضل هو البنَّاء النقدي الحوار «يكون الغموض»)، يسببها
عادًة يَنَْشئُون اإلبداع عىل عالية قدرة لديهم الذين البالغني أن إىل األبحاث وتُشري
ذاته الوقت ويف التفرُّد، عىل أبناءهم ُعون يَُشجِّ «فاآلباء التناقض؛ د تجسِّ أرس َكنَف يف
كبري، بشكل أطفالهم احتياجات فيه يلبون الذي الوقت ويف االستقرار. لهم ُرون يوفِّ
من نوًعا يُْكِسبُُهْم الذي األمر وهو مهاراتهم، تنمية أجل من التحديات أمامهم يضعون
من الحد يف واضحة قواعد وجود يساعد قد القلق، حاالت ففي التكيف: عىل القدرة
وهذه أيًضا. التغيري عن يبحثون قد فإنهم بامللل، األطفال يشعر عندما ولكن الفوىض،

اإلبداع.»18 فيها يزدهر التي املساحة هي وامللل القلق بني املساحة

الغموض قوة فهم

معه، والتعامل الغموض تقبُّل إىل الحاجة عىل لألفراد اإلبداعية للتنمية الثاني النهج يؤكِّد
عند االحتماالت كافة أمام الباب وغلق فقط واألسود األبيض باللونني األمور رؤية من بدًال
الغموض أوجه قبول أن بالذكر الجدير ومن يبدو. فيما واضحة خيارات أي وجود عدم
وقد اإلبداعي. التفكري أسس وأحد االبتكار مجال يف الناجحة القيادة مفاتيح من يُعد
تكون ال أمور برؤية أو ما، استخدام أو معنى بشأن اليقني بعدم الغموض يرتبط
أفكار خلق إىل ذلك بعد يؤدي الذي األمر األصل؛ من موجودة تكون ال أو دائًما واضحة
أمان، من لهم يحققه ملا نظًرا األمور؛ من يقني عىل يكونوا أن دائًما الناس يحبِّذ إبداعية.

اليقني. عدم تبنِّي حول بالكامل يدور الغموض تقبُّل ولكن
املتناقضات»؛19 بني الجمع «عبقرية مفهوم تبنِّي علينا يتعنيَّ أنه كولينز جيم يرى
نفس يف الجوانب من عدد يف متناقضة تبدو أمور تبنِّي عىل قادرين نكون أن فعلينا
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الخوف ملواجهة الشجاعة من كبري وقدر ونقي، متفتح بعقل تََحلِّينَا يتطلَّب وهذا الوقت.
املرونة. يَْقتُُل الذي

االستفادة كيفية لتعلُّم الشجاعة يستخدمون فهم املوَت؛ املبدعون القادة يخاف ال
يتميَّز الجديد فالقائد متغرية، هي بل ثابتة نماذج ليست الجديدة القيادة ونماذج منه.
وقد التغري. الرسيعة واملتطلبات االحتياجات مع بسهولة التكيف عىل والقدرة باملرونة
املشكالت مع التعامل عىل القدرة يفقدون يجعلهم مما القادة؛ أمام عائًقا اللغة تقف
أن بيد الغموض، تبني تعلُّم يف ذلك عىل التغلُّب رس ويَْكُمُن بإبداع. وحلِّها الهامة
أن لهم ينبغي أنهم يعتقدون فهم األمر؛ هذا يف صعوبة يجدون القادة من العديد
أنه يدركون ال ولكنهم فيها، لبس ال وحاسمة قوية قرارات باتخاذ املوظفني يقودوا
وهذا سديدة. قرارات اتخاذ قبل بعناية املتاحة الخيارات كافة دراسة الرضوري من
سينج20 بيرت ويرى الحالية. اللغة قواعد نطاق خارَج إبداعيٍّا جانبيٍّا تفكريًا يتطلَّب األمر
املشكالت مع تتناسب بلغة واملتغرية املعقدة الحقائق مواجهة إىل تَِميل اإلدارة فرق أن
حاُل ذلك يف حالُنا أكربَ بإبداٍع والعمل للتفكري الوقت حان قد بأنه يرى كما البسيطة،
املعطيات نطاق خارج نفكِّر كيف نتعلَّم عندما إال لنا يتأتَّى لن اإلبداعي فالتفكري القادة.

اإلبداعية. األفكار تدفق أمام املجال تفسح لغوية بيئة وجود عند وذلك لنا، املحدَّدة

الغموض مواجهة عىل للقدرة العنان إطالق

املبتكرين فرصة األمر، حقيقة يف األوىل. املرة من سديدة اإلبداعية األفكار تكون قلََّما
املؤسسات يف الفارق يصنع وما .٪١٠ نسبة تتجاوز ال امُلالِئمة باالسرتاتيجية للبدء
يف العنارص كافة وضع قبل ذلك كان إن حتى حال، أيِّ عىل تبدأ أنها هو اإلبداعية
بإبداع ُقُدًما» طريقك س «تتلمَّ أن األفضل من األعمال مجال ففي الصحيحة. أماكنها
الحلول أن غالبًا يعني فهذا بإبداع، العمل يف نرغب كنا فإذا اإلطالق. عىل تتحرك أال عىل
خطواتهم جدوى من يتأكدوا حتى الكثريون انتظر بينما فمثًال: متاحة. تكون لن الكاملة
ثالث فيها النظر وإعادة اسرتاتيجيتها اختبار يف قدًما جوجل رشكة مضت املستقبلية،
يف ُقُدًما فامُلِيضُّ اليوم. أعمالها تحرِّك التي الناجحة االسرتاتيجية إىل تتوصل أن قبل مرات
مواجهة املهم من سيكون أنه يعني جدواها من تماًما ن التيقُّ قبل اإلبداعية األفكار تنفيذ

الطريق. طول عىل معه والتعامل الغموض
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مفكرون الناجحني القادة فمعظم الثنائي، التفكري عىل التشجيع إىل بحاجة ونحن
والتوصل واحد وقت يف متعارضتني فكرتني يف التفكري بإمكانهم أن بمعنى تكامليون؛
وهذا االثنتني. من أفضل ولكنها الفكرتني كلتا من عنارص ن تتضمَّ جديدة فكرة إىل
بدون التنفيذ أو الفائقة االسرتاتيجية من (بدًال والتوليف التحليل بعملية يُسمى ما هو
عىل تساعد أنها كما الخطية، غري األبعاد املتعددة العالقات تعزِّز العملية فهذه أخطاء).

جديدة.21 بدائل إىل التوصل خالل من املتعارضة األفكار بني التوتر تسوية
يختلفان رئيسينِي محارضيِن وجود أن املؤتمر منظِّم أبَلَغنَا عندما ابتسمنا ولذا
الفاعليات. تنظيم يف املهنية مسريته طوال به مرَّ يشء أسوأ هو املوضوع نفس حول
أفكارهما عن للتعبري الشجاعة املتحدثنَْيِ لدى يكون أن األمر حقيقة يف أعجبنا فقد
بأنفسهم. األفكار هذه بشأن للتفكري الفرصة الجمهور أعطى الذي األمر املتعارضة؛

العمل! ساحة يف الغموض فلنُدخل

الغامض التفكري أسلوب عىل التدرب
أمرين بوجود نسمح أن يجب إبداعية، كأداة الغموض استخدام لنا يتسنَّى حتى
بني التوليف كيفية نتعلَّم وأن الوقت، نفس يف املختلفة األبعاد من عدد يف متناقضني
يف نفكِّر أن علينا «ب»، أو «أ» اختيار من فبدًال متوافقة. غري أضداًدا تبدو التي األمور

مثل: و«ب»؛ «أ» بني الجمع كيفية

املادي. والربح املعنوي الهدف •
والتغيري. االستمرارية •
واملسئولية. الحرية •
والحساسية. القوة •
والعضالت. العقل •
والالمباالة. الدافع •

اإلدراكي. والرصاع االتساق •
والريبة. الثقة •

واملشاركة. االستقاللية •
والقرب. البعد •

واالنتقاد. اإلبداع •
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للحافالت بمحطة تمر ثم عاصفة ليلة يف سيارتك تقود أنك تأمل التمرين: هذا جرب
الحافلة: ينتظرون أشخاص ثالثة املحطة هذه يف وترى

املوت. وشك عىل تبدو عجوز سيدة •
ما. يوًما حياتك أنقذ قديم صديق •

بالتدريب القائم يكون أن حالة يف املثايل؛ الرجل (أو بها تحلم التي املثالية املرأة •
سيدة).

أن إال يمكنك ال بأنه العلم مع السيارة، يف الركوب عليه ستعرض الثالثة هؤالء من فأي
ثم ومن للموت، أقربهم ألنها العجوز السيدة تُقلَّ أن يمكنك واحد؟ شخص سوى تُِقلَّ
الفرصة هي وهذه له، مدين ألنك القديم صديقك تُقلَّ أو حياتها، ستنقذ أنك واثًقا تكون
للعثور أخرى مرة الفرصة لك تتاح ال قد الحالتني، من أي يف لكن له. الجميل لرد األمثل

… أحالمك فتاة/فتى عىل

الغموض لتقبل العميل التطبيق

إىل ل وتوصَّ َحلَّنْي، بني من واحد حل سوى — يبدو فيما — لهما ليس مشكلتني يف فكِّر
األخالقية املعضلة هذه املتاحني. االحتمالني بني الجمع خاللها من يمكنك إبداعية طرق
ولم لعمل. التقدم استمارة من كجزء قبل من بالفعل استُخدمت قد للتو ذكرناها التي
الوصول يف صعوبة أيَّ مرشح) ٢٠٠ إجمايل (من تعيينه تمَّ الذي الناجح املرشح يجد
إىل معه العجوز السيدة ليُقلَّ القديم لصديقي السيارة مفاتيح «سأعطي التايل: الحل إىل
تظهر اإلجابة فهذه بها.» أحلم التي الفتاة مع الحافلة وأنتظر أنا وسأبقى املستشفى.
االحتماالت. باب غلق وعدم الغموض تقبُّل عند إبداعية حلول إىل الوصول إمكانية مدى

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

اليقني. وعدم املحتمل الفشل من الخوف ملواجهة بالشجاعة تحلَّ •
جديدة. احتماالت أمام املجال لفتح متعارضة تبدو التي األفكار وتبنِّي تقبُّل كيفية تعلَّم •
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الضغوط للتخلصمن الذهن وتفتح االستقاللية – املبادرة الثانية: املرحلة (2)
النمو وتحقيق

الذهن وتفتُّح والتوقعات، الضغوط من التحرر ن تتضمَّ اإلنقاذ عملية من الثانية املرحلة
العديدة، االحتماالت ب فيرتقَّ العقل تحرر التي االستقاللية عىل وتشتمل النمو. لتحقيق

االعتبار. يف املختلفة النظر وجهات وضع يضمن الذي العقيل واالنفتاح

االستقاللية الثالث: املنقذ نمط (1-2)

فاالستقاللية موقف. أي حول موضوعية نظٍر وجهَة هذه التخيلية اإلنقاذ وسيلة توفر
تتمتَّع واالستقاللية واألفعال. األفكار حول االنفعايل غري الهادئ للتفكري الفرصة توفر
عن فضًال أحكام، أو قيود دون االحتماالت من عدد أي تقبُّل من تمكِّنها حرة بإرادة
من العديد استبعاد عىل قدرتها خالل من العليا اليد لديه من عىل الضوء تسلِّط أنها
لالستقاللية املفضلة اإلنقاذ واسرتاتيجية الضغط. من كبريًا قدًرا يسببون الذين القتلة
الضغط، جماعة إىل املنتمني القتلة من اإلنقاذ مهمة تتوىل فهي للخيال. العنان إطالق هي
سالًحا الخانق اإلجهاد يختارون والذين والتوقعات، املهام وتعدد املفرط اإلجهاد حيث

لهم.
الضغط. مواجهة عند الالزمة الشجاعة هو للشجاعة األساسية االختبارات وأحد
تستدعي وأن االختيار بحرية تتمتع أنك تتذكَّر أن الرضوري من املواقف، هذه ففي
محارصون أو مستضعفون أننا شعرنا فمهما املواقف. هذه مثل يف لتساعدك االستقاللية
لذا يكفي. هذا بأن نقرر أن من تمكننا التي الوسائل لدينا حقيقًة تكون بالضغط،
لوجه. وجًها لها والتصدِّي املعارصة حياتنا يف لإلجهاد النهمة الشهية هذه نتحدَّى يجب
فضًال كبحهم، يف تتسبب التي الخانقة القيود عىل التعرف من األفراد االستقاللية وتمكِّن
موضوعية رؤية توفر أنها كما القيود. هذه من للتحرر سبل إيجاد من تمكينهم عن

واألفعال. األفكار بشأن الهادئ للتفكري الفرصة وتمنح للوضع
الدائم، «االنشغال» عن االبتعاد هي التخاذها االستقاللية تحتاج التي األوىل والخطوة
تحديد يمكنك ثم ومن مختلف؛ منظور توفري عىل تساعد الراحة ففرتة راحة». «فرتة وأخذ
كما الواقعية. غري من الواقعية لتمييز التوقعات وتقييم السهولة، من بمزيد األولويات
لها، الحاجة أمسِّ يف جسدك يكون وشعورية وذهنية بدنية راحة فرتة لك ستوفر أنها
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قها نحقِّ التي َعة املتوقَّ غري املكاسب ومن واالبتكار. للتعلُّم األسس إرساء عىل يساعد وهذا
راحة فرتة تأخذ أن فيمكن الغموض؛ من قدًرا كذلك تشمل أنها راحة فرتة أخذ من
فإن ما، موقف من اسرتاحة نأخذ عندما ألننا ذلك ويحدث مبتكرة. حلول إىل وتتوصل
يرتك شخص فأيُّ الواعية. غري املعالجة خالل من املشكالت حل عىل تعمل تظلُّ عقولنا
إدراك لحظة الليل أثناء به تمرُّ بعد، حلها يتم لم ة ُمِلحَّ مشكلة توجد زالت وما العمل
الواعية. غري للمعالجة نتيجة هذا ويحدث املشكلة. يف يفكر يعْد لم أنه رغم للحل، مفاجئ
أنهم يبدو اإلبداع عىل عالية بقدرة يتمتَّعون الذين األشخاص أن تشويًقا األكثر
ما وهذا غريهم، من أكثر املبتكرة لألفكار الواعية غري املعالجة استخدام عىل قادرون
حصول بعد أنه إىل جيسون الدكتور توصل وقد نظرائهم. عن ويفاضلهم يميزهم
مما أكثر مختلفة حلول إىل الوصول من يتمكنون فإنهم راحة فرتة عىل األشخاص
تجربة يف ل توصَّ كما ما. مشكلة عىل مستمر بشكل العمل عند إليها الوصول يمكنهم
يوظفون اإلبداع عىل عالية بقدرة يتمتَّعون الذين األشخاص أن إىل الصدد هذا يف أخرى
هذا يف لدقيقة فكرنا ما وإذا غريهم. من فاعلية أكثر بشكل الواعية غري املعالجة وقت
وقت، أي يف األشياء من محدود قدر سوى بوعي نُدرك ال أننا رغم أنه فسيتَِّضح األمر،
وإجراء السيارة قيادة يمكنك املثال، سبيل فعىل تلقائيٍّا؛ أمور بعدة القيام يمكننا فإننا
العمل، يف مشكلة أي عىل فعليٍّا تركِّز عندما إذن الوقت. نفس يف الركاب أحد مع محادثة
عىل املرئية؛ والصور املجرد والتفكري االنفعاالت برتميز تقوم التي املخ ألجزاء يحدث ماذا
ويف نشطة تزال ال األجزاء هذه أن املخ عىل إجراؤها تَمَّ التي األشعة ح توضِّ املثال؟ سبيل
الواعي. إدراكك إىل الوصول يمكنها ال وببساطة دائًما، تفعله ما تفعل النواحي من كثري
بشأن مختلفة تفكري طرق البتكار استدعاؤها يمكن األجزاء هذه أن هنا القول وخالصة

مبتكرة. حلول إىل التوصل أجل من موقف أي
عندما جديًدا، عصبيٍّا نشاًطا املخ موجات فحوصات استخدمت التي التجارب قاست
الجرذ إعطاء عند أنه التجارب هذه أظهرت وقد جديد. ملوقف الجرذان أحد تعرَّض
عرب تحفزت الجديدة العصبية الخاليا أن لوحظ املوقف، لهذا تعرضه بعد راحة فرتة
واضًحا أساًسا يضع وهذا املخ. يف الذاكرة إىل الوصول نقطة وهو الُحصني، من املخ
الخاليا يف رضر فسيحدث راحة، فرتة عىل تحصل لم إذا اآلخر، الجانب وعىل للتعلُّم،
عىل التفكري عىل قدرتك من كبري بشكل الحد إىل املمتدُّ الرضر هذا وسيؤدي العصبية،
يلحق أن املمكن من الذي الرضر مدى تخيَّل العملية. هذه خالل والتعلم إبداعي نحو
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هو كما واملستمرة، املتزامنة املحفزات خالل من عقولنا إثارة يف استمررنا إذا بأدمغتنا
ُقُدًما» «امُلِيضِّ إىل نميل راحة، فرتة نأخذ أن من فبدًال بوعي. املهام د تعدُّ عند الحال
عليه نحن بما نَأْبََه أن دون كلل أو هوادة بال بها القيام إىل نحتاج التي األعمال يف
الوقت بعض النهاية يف أنفسنا نمنح وربما املسكينة. أدمغتنا إجهاد ومدى إرهاق من
أو الحافالت محطة يف الجلوس (عند اليوم يف هادئة قليلة بلحظات نحظى أو للراحة
الهادئة األوقات هذه نقيض أن من بدًال ولكْن املثال)، سبيل عىل العمل إىل سرينا عند
يف نستمر بناءة، بصورة والتأمل بالتجول لعقولنا والسماح اللحظات بهذه االستمتاع يف
البحث أو التغريدات إرسال أو النصية الرسائل كتابة مثل للعقل، مجهدة بأنشطة ملئها
عقولنا نعطي ال ببساطة فإننا بذلك قمنا وإذا األلعاب. بعض ممارسة أو اإلنرتنت عىل
إجراء يف اآلن البدء بصدد الباحثني من عدد وثمة إبداعية. لتكون تحتاجها التي املساحة
والخيال اإلبداع عىل للتكنولوجيا املستمر االستخدام تأثري مدى ملعرفة الدراسات بعض

القادمة. األجيال لدى
توفري عىل جاهدًة — االبتكار باستشارات املختصة — هاوس برايت رشكة تعمل
اإلجازة إىل فباإلضافة اإلبداع.22 عىل الذهن تفتح ثَمَّ ومن ملوظفيها املستقل التفكري فرص
فإنهم أسابيع، خمسة وقدرها الرشكة موظفو عليها يحصل التي االعتيادية السنوية
للتفكري لتخصيصها الخاصة») «أيامك (تُسمى إضافية أيام خمسة عىل أيًضا يحصلون
وتطوير التسويق الستشارات دوجالس مادوك رشكة تسمح الشاكلة، نفس وعىل الحر.
مشاريعهم ملتابعة العام يف ساعة ٢٠٠ إىل يصل ما عىل بالحصول ملوظفيها املنتجات

الشخصية.23
الكثري آنًفا، ذكرنا كما الواقع ويف حياتك، أو عملك يف لضغوط تتعرَّض تزال ال ربما
الرضوري من ولكن لك، نفًعا ذلك يُجدي وربما الضغط، تحت أكثر باإلبداع يتحلَّون
لهذا تعرضك بأن تشعر أن أيًضا الرضوري ومن الوضع. عىل مسيطر بأنك تشعر أن
السبب هو ذلك ويعترب الخارج، من عليك يُفرض ولم اختيارك من أمر هو الضغط
أمام ويتاح املحتملة. الضغط تهديدات مع التعامل يف االستقاللية أهمية وراء الكامن
سبيل فعىل املعتادة، وتوقعاته قيوده إطار يف وذلك االختيار، من معني قدر شخص كل
القيام منك ُطلب ألنك ما مرشوع إلنجاز الليل من متأخر لوقت مستيقًظا تظل هل املثال،
العادية؟ العمل ساعات يف إنهائه من تتمكن بحيث جيًدا وقتك تنظم لم ألنك أم بذلك،
تعمل أم إجهاد، من به تشعر ما بخصوص آخر يشء أو شخص عىل باللوم تُْلِقي هل

أفضل؟ بشكل لديك التكيف آليات تطوير عىل
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هناك يكون ال عندما الوقت من ُمتََّسٍع وجود ضمان املهم من الضغط، ولتقليل
دون للضغط املسببة العوامل مواجهة ويمكن التزامات. أو توقعات أو تسليم مواعيد
ففي االسرتخاء. ألساليب اليومية واملمارسة األفكار إدارة خالل من باإلجهاد الشعور
األسود! مع التعامل عند هدوئهم عىل الحفاظ من األسود مروِّضو يتمكَّن األمر، نهاية
وإطالق املقيد غري الحر التفكري وتحفيز االستقاللية تشجيع يمكنك الضغط فبتقليل
التي فاملؤسسة ذاته؛ الوقت يف واألفراد املؤسسات عىل ينطبق األمر وهذا للخيال. العنان
يكون أْن املؤكد من مواعيدها، عن ومتأخرة للضغوط وخاضعة مجهدة تكون ما عادًة

بإبداع. قدًما امُلِيضِّ عىل قدرتها تَُعوق للغاية كبرية قيود لديها

لخيالك العنان إطالق الثالثة: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

الوقت هذا استغللت عندما الذهن؟ لصفاء فرصة يوفر السفر كان حينما تتذكَّر هل
َخَلِدك يف تدور التي املشكالت بعض لحل أو مميز لحدث التخطيط أو باملستقبل لتحلم
ما عادًة السفر وقت أن حني ففي والراحة؟ االسرتخاء يف — مفرتض هو كما — أو
معظم يف اآلن يُستخدم فإنه الحر، للتفكري فرًصا يتيح مما مركز، وغري منظم غري يكون
يرسلون أشخاًصا فيها رأيت مرة فكم وعملية. شخصية التزامات إنجاز يف األحيان
ترتيبات إلجراء بأصدقائهم فيها يتصلون أو العامة املواصالت وسائل يف نصية رسائل
عىل بحث عمليات إلجراء بريي البالك أو فون اآلي أجهزة فيها يستخدمون أو اجتماعية
رأيت مرة من وكم للعمل؟ مكاملات إجراء أو إلكرتونية رسائل إرسال أو اإلنرتنت شبكة
إعداد يف بهم الخاصة توب الالب أجهزة يستخدمون الطائرات متن عىل أشخاًصا فيها
شك ال مما ذلك؟ فعلت مرة من وكم األعمال؟ خطط تدوين يف أو بوينت باور عروض
أن املمكن من ولكن النشاط، عن التوقُّف أثناء «املهَدر» للوقت جيد استغالل هذا أن فيه

لخيالك. العنان إطالق حساب عىل ذلك يأتي
لديهم يتوفر ال بحيث شديدة بدقة منظمة الناس أوقات معظم األيام، هذه يف
ع يشجِّ الذي التفكري من النوع ذلك الحر»، «للتفكري الوقت من للغاية ضئيل قدر سوى
جديدة بيئات إىل بالرتحال للعقل يسمح الحر» «التفكري فوقت اإلبداعية. األفكار عىل
مركًزا العقل يكون ال عندما املخ جوانب مختلف من (مستفيًدا جديدة أفكار ومصادفة
يف الوقت من مزيًدا قضينا كلما بأنه خاطئ اعتقاد لدينا نما وقد محدد). يشء عىل
عقولنا تتحرر ال األحيان بعض يف ولكن إنتاجيتنا، زادت العمل، أنشطة عىل الرتكيز
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كل علينا بونو،24 دي قاله ملا فطبًقا ونسرتخي. نتوقَّف عندما إال مبدعة لتصبح بالفعل
األمر هذا يكون أن بدَّ وال بالتأمل، لعقولنا السماح من تَُمكِّنُنَا هادفة» «فرص خلق يوم
موظف كل تمنح التي الشهرية جوجل اسرتاتيجية ولنتأمل اليومي. روتيننا من جزءًا

جديدة. أفكاًرا أو أدواٍت فيه يجرب األسبوع يف يوًما املوظفني من
أن بديهيٍّا نعلم فنحن عقولنا. يف التباعدي التفكري مساحة يف إال الخيال يعمل ال
يأخذ أن أحدهم عىل نقرتح فعندما لدينا؛ االبتكار ِحسَّ ُز تحفِّ النشاط عن التوقف فرتة
لتفكريه بذلك نسمح فإننا حل، إىل الوصول من ليتمكن ما أمر يف للتفكري الوقت بعض
املساحة زيادة عىل هذا ويعمل س. يتنفَّ حتى لخياله مجاًال ونُْفِسح بالعمل التباعدي

جديدة. أفكار ي لتلقِّ عقولنا يف املتاحة الكلية

الخيال قوة فهم

عند هي السؤال هذا عىل الشائعة األجوبة إبداًعا؟ وأكثرها األفكار أفضل تراودك متى
يف عقلك أن هو والسبب النوم، إىل الخلود عند أو النوم من االستيقاظ عند أو االستحمام

تركيًزا.25 وأقلها تباعًدا التفكري لحظات أكثر يف يكون األوقات هذه
التالني؟ األشخاص بني املشرتكة الصفات ما

.(١٩٦٧) الكيمياء يف نوبل جائزة الحائز أيجن، مانفريد •
النفس علم جمعية من العلمية املساهمة جائزة عىل الحاصل كامبل، دونالد •

.(١٩٧٠) األمريكية
الديناميكا :(١٩٦٩) بالنك ماكس ميدالية عىل الحاصل دايسون، فريمان •

الكمومية. الكهربائية
للبنزين. الجزيئي الرتكيب عرش: التاسع القرن كيميائي كيكويل، •

املياه. يف الوزن نظرية أرشميدس: •

توصله عند «اكتشافه» عىل باجتهاد يعمل األشخاص هؤالء من أيٌّ يكن لم اإلجابة:
بأنه التفكري هذا ويُعرف لإلبداع، الرئيسية املفاتيح أحد التباعدي التفكري ويُعد إليه.26
ليحلم. قبل، من إليها يذهب لم أماكن إىل ليذهب بالرتحال للعقل السماح عىل القدرة
وهي بها تتمتع إبداعية أداة أقوى تستخدم بذلك فأنت ل، بالتأمُّ لعقلك تسمح عندما
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يف املقبلة الجذابة لألشياء مسبق عرض هو «الخيال أينشتاين: ألربت ويقول الخيال.
املرء.» حياة

سنوات خمس إىل ثالث بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال من باملائة ٩٨ أن تذكر
البالغني من فحسب باملائة ٢ يسجل بينما التباعدي، التفكري يف مستوى أعىل يسجلون
والتثقيف التعليم مع التباعدي التفكري عىل القدرة نفقد ما فعادًة مماثلة.27 مستويات
عىل مساعدتنا يف رئيسيٍّا دوًرا يلعب التباعدي التفكري أن يمنع ال هذا لكن النظاميني،

بإبداع. املشكالت حل

الخيال ألساليب العنان إطالق

ليتمكَّن التفكري نطاق لتوسيع مخصصة تمارين تجربة طريق عن الخيال تنمية يمكن
االحتماالت. من نطاق استكشاف من عقلك

األشخاص مساعدة يف عاًما ٩٠ قرابة منذ لرورشاخ الحرب بقع اختبار يُستخدم
ودوافعهم رغباتهم عن والكشف مختلفة وتفسريات أفكار أنه يُعتقد ما استكشاف عىل
فقد هائلة؛ نجاحات تحقيق إىل الخيالية األفكار تؤدي أن بالرضورة وليس الواعية. غري
من كثري يف نجاًحا وأكثر بل اإلنتاجية من الدرجة نفس عىل التدريجي اإلبداع يكون

األحيان.
حل أجل من أفكار وتوليد صالت إيجاد عىل تمرين هو الذهنية28 الخرائط عمل
الكلمة اكتب سيقودك: أين إىل لنَرى الخاص البسيط التمرين هذا جرْب املشكالت.
اكتْب ثم الكلمة، هذه من تخرج خطوًطا وارسم ورقة، منتصف يف «السعادة» الرئيسية
عدد أكرب إىل تصل حتى العملية هذه تابع لك. بالنسبة املفهوم هذا يَعِنيه ا عمَّ أفكارك

املحوري. املفهوم من املنبثقة املختلفة املفاهيم من ممكن
الغامضة املسألة أو املحوري السؤال اكتب األعمال: مجال عىل نطبقه دعنا واآلن
ذهنية خريطة ارسم ثم خصم؟») بدون ممتاز منتج بيع يمكن «كيف (مثل: حلها املراد
والخدمة املنتج وتغيري العمالء، عادات وتغيري املنتج، تعبئة دراسة (مثل املسألة هذه لحل
(عىل إليهم سيُباع الذين واألشخاص بيعه وكيفية املنتج بيع مكان بشأن وفكر واإلنتاج).
ذهنية خريطة وضع يمكن غامضة جوانب أي هناك هل فقط). املدن يف املثال سبيل

لها؟

175



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

الخيال أساليب عىل التدرب

السحاب. يف األشكال رؤية حاول •
البلياردو. لكرة استخداٍم ١٠١ يف فكر •

القاموس. يف املوجودة للكلمات مختلفة تفسريات إىل ْل توصَّ •
أين «من (مثل املعتادة األطفال ألسئلة جديدة مضحكة تفسريات إىل ْل توصَّ •
وبرق رعد يحدث و«ملاذا تطري؟» الطائرة يجعل الذي و«ما الجنيات؟» تأتي

العواصف؟») أثناء
املنتصف، من الورقة اثِْن ثم الصفحة وسط يف دهان بوضع متناظًرا شكًال ارسم •
مختلفة تفسريات خمسة إىل الوصول وحاول رورشاخ، اختبار يف الحال هو كما

الشكل. عليه يكون أن يمكن ملا األقل عىل

للخيال العنان إلطالق العميل التطبيق

لو؟» «ماذا أسئلة نفسك اسأل ، حالٍّ تتطلَّب ما مسألة أو مشكلة لديك يكون عندما
الوصول يمكن األحيان بعض يف ومجنونة. جامحة أفكار إىل التوصل يف خيالك واستخدم
جديد نطاق عىل عقلك مدارك تنفتح إذ احتماًال، األفكار أبعد خالل الحلول أفضل إىل

االحتماالت. من

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

الضغوط. قاوم •
الخارجية. الظروف تأثريات يف التحكم استمرار عىل بالقدرة تتمتَّع أنك أدرك •

لخيالك. العنان إلطالق منصة أعدَّ •

الذهن تفتح الرابع: املنقذ نمط (2-2)

املرء يمكِّن الذهن فتفتح اإلبداعي؛ للتفكري العناَن لألفكار، املستقِبل املباِدر، هذا يطلق
ما قيمة الذهن تفتح ويرى بعض. مع بعضه متعارض وأغلبها متنوعة أفكار إدراك من
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التي عمًقا األفكار أكثر وبعض واألفكار. الخيارات جميع يدرس كما األشخاص، جميع يف
ويخلق أيًضا. إليهم االستماع ينبغي أنهم رغم «الخرباء»، من تنبع ال الذهن تفتح يقبلها
كافة إىل والتطرق املفضلة التفكري بأنماط التقيد عدم عرب هائلة فرًصا الذهن تفتح
استخدام هي الذهن تفتح يتبعها التي املفضلة اإلنقاذ اسرتاتيجية إن املمكنة. املناهج
املتحيزة، اإلعالم وسائل مثل العزل، زمرة إىل املنتمني القتلة من ينقذنا فهو املخ. ي ِشقَّ

الصارم». «االنحياز هو املفضل وسالحهم التنوع، إىل واالفتقار والتجانس
األمر يتعلَّق عندما بالتأكيد مشكلة يصبح املعلومات ملصادر تعرُّضك تقييد إن
وسائل عىل تعرفنا أن سبق قد أننا ورغم صحي. غري عزل إىل يؤدِّي وقد باالبتكار،
اسرتاتيجية نطبق أن فعلينا اإلبداعي، التفكري قتل جريمة يف واضح به كمشتَبَه اإلعالم
حد يف فاإلعالم الغموض. لتقبل استعداد عىل نكون أن علينا هنا؛ الثانية اإلبداعي التفكري
يمكنها اإلعالم، وسائل استخدام كيفية عىل فبناءً بطبيعته. سلبيٍّا وال إيجابيٍّا ليس ذاته
تسهم أن املمكن من التي النار حال وحالها منعشيه. أحد أو اإلبداع قتلة أحد تكون أن
أن يمكنها عليها السيطرة عدم حالة يف لكن عليها، السيطرة حني حياتنا يف بإيجابية
وتقديم الرضر إلحاق من كل عىل القدرة لديها اإلعالم فوسائل التدمري، شديدة تكون

املساعدة.
التي الربامج بعض فهناك بعقولنا، التليفزيونية الربامج جميع تستخفُّ ال بالتأكيد
أن شأنها من متعددة خيوط ذات غامضة موضوعات فهم محاولة امُلَشاهد من تتطلَّب
الكمبيوتر علوم يف يُستخدم مصطلح هو الخيوط (وتعدد اإلبداع.29 تنمية عىل ع تشجِّ
واحد، آن يف اإلدخال مصادر من العديد معالجة عىل الكمبيوتر أجهزة قدرة إىل لإلشارة
الحبكات فبعض اإلبداع.) يُْخِمد ما عادًة الذي املهام د تعدُّ وبني بينه الخلط عدم وينبغي
العديد فيها يشارك ما غالبًا التي — الناجحة القصرية التليفزيونية للمسلسالت املعقدة
فيها تصعب قد — مختلفة مشكالت ويواجهون مختلفة قصص يف الشخصيات من
عرب أخذتنا و«الهامشية» و«األبطال» «٢٤» مثل فمسلسالت القصة. أجزاء تجميع عملية
سبيل عىل «األبطال» مسلسل حلقات إحدى ففي مختلفة؛ موازية وعوالم زمنية مناطق
مما زمنية؛ مناطق ثالث من رئيسية شخصية عرشين من أكثر قصة تناُول تَمَّ املثال
الحلول! إيجاد عن فضًال بالكامل، القصة لفهم اإلبداعي للنطاق فعليٍّا توسيًعا يتطلب
ثالثني تستغرق جملة عىل عادًة تعتمد كانت التقليدية التليفزيونية الكوميديا أن ورغم
تعمل سيمبسون» «آل مثل مسلسالت يف النكات فإن للضحك، املثرية للجملة تمهد ثانية

177



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

إال تظهر ال للفكاهة جديدة دقيقة تفاصيل ن فتتضمَّ املختلفة، املستويات من عدد عىل
مرات. بضع مشاهدتها بعد

ذكيٍّا. يكون أن عىل املشاهد تجرب التي والربامج الذكية الربامج بني اختالف وثمة
يتحىلَّ ألْن حاجة هناك تكون ال الشاشة، داخل إال الفكري النشاط ق يتحقَّ ال فعندما
مشاهدة البدن تحرِّك ال مثلما العقل تحرِّك ال الذكية الربامج فمشاهدة باإلبداع. امُلشاِهد
عندما لكن عليها. بناءً ف وتترصَّ لها تستجْب لم ما التليفزيون، شاشة عىل القدم كرة
هناك ستكون ة، امُللحَّ اإلدراكية العقل قوة واستدعاء التفاصيل ملء عىل املشاهد يُجَرب

لالزدهار.30 اإلبداعي التفكري أمام فرصة
يف غموض أي هناك فليس الحظ)، (بنك املونوبويل أو الشطرنج تلعب عندما
إذا األلعاب أغلب يف وحقيقًة، الخرباء. حتى املبتدئني من التقدم مستويات أو القواعد
من العديد ففي ذلك، ومع اللعبة. يف فتَّاك خلل هناك فسيكون غامضة القواعد كانت
يف التعمق عند إال تتَِّضح وال مسبًقا، محددة اللعبة قواعد تكون ما نادًرا الفيديو ألعاب
التآزر عىل القدرة تنمية يف إال تفيد ال الفيديو ألعاب أن الناس من الكثري ويظن اللعب.
حل يف يكُمن الفيديو ألعاب يف األخري النجاح مفتاح لكن والعينني، اليدين حركة بني
ومن عاِلم. أي يفعل مثلما العوالم، ألحد املعقدة الفيزياء واستكشاف قواعدها شفرات
والتفكري األنماط وتمييز املحتملة املخاطر تقييم عند العلمية األساليب تطبيق الرضوري
الفيديو ألعاب يف هامة أداة الواقع تليفزيون برامج تستخدم كما والتحليل. التشاركي
نقاط عىل للوقوف النظام قواعد فحص وخالل القواعد. تحديد عدم أخرى مرة وهي
نتائج إىل للوصول مختلفة خيارات يف التفكري عىل املشاِهد يُشجع والفرص، الضعف
نظام خيوط فك أو األنماط كشف أو األلغاز حل عند العقل فيُمرَّن مختلفة. محتملة

معقد.31 رسدي
التفكري عىل لالنفتاح األخرى الفرص من كبري عدد هناك اإلعالم، وسائل عن وبعيًدا
التفكري طريقة من للتحرر املخ مناطق جميع استخدام كيفية معرفة املهم ومن اإلبداعي.
العقل يميل التي تلك غري فرص عىل واالنفتاح العزل، علينا يفرضها التي املسار أحادية

بطبيعته. إليها
مختلفة. مهيمنة أدواًرا اإلنسان مخ ْي ِشقَّ من ِشقٍّ لكل أن فرتة منذ املعروف من
وثالثني خمسة عن يزيد ما منذ بدايًة اشتهرت التي املشطور»،32 املخ «لنظرية ووفًقا
األيرس املخ شق يسيطر فبينما تماًما. مختلفتني وظيفتني يؤديان املخ ي ِشقَّ فإن عاًما،
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املخ ِشقُّ ل يتحمَّ واملفصلة، املنطقية املهام عىل أيًضا يركز ثم ومن واللغة، الكالم عىل
يف االختصاص هذا الباحثون اكتشف وقد والحركية. البرصية املهام مسئولية األيمن
املخ ي ِشقَّ بني يربط األعصاب من سميك حبل (وهو الثفني الجسم برتوا عندما الوظائف
أكثر املفهوم هذا أصبح وقد الرصع. من لالرتياح يسعون كانوا للمرىضالذين املختلفني)
ومفكرين املخ» «يساري مفكرين إىل األشخاص تصنيف لدرجة األخرية اآلونة يف شيوًعا

املهيمن. هو أنه يُعتقد الذي املخ شق إىل استناًدا املخ» «يميني
املخ ِشقُّ بها يختصُّ التي الوظائف قاطع بشكل األعصاب علم يحدد لم ذلك، ومع
هذا مثل إىل اختزاله يصُعب بحيث للغاية د ومعقَّ شمويل عضو فاملخ واأليمن. األيرس
أنه عىل املخ إىل سنشري وعمليٍّا، واضًحا املفهوم نجعل وكي التبسيط. يف املفرط املبدأ
غرضنا. يخدم ال ما وهو املناقشة، د سيعقِّ هذا من أكثر ق فالتعمُّ فحسب؛ الوظيفة ثنائي
وواقعية عملية ناحية من املشكالت إىل الناس بعض ينظر إذن، املسألة هذه ولتبسيط
خياًال أكثَر منظوٍر من إليها اآلخر البعض ينظر بينما والعاطفة، الخيال متجاهلني بحتة،
بالعواطف، املخ من مختلفة مناطق (وتختص املنطق. رافضني املشاعر، عىل قائٍم وتأمًال
املشكلة هذه مع وللتعامل التحديد.) وجه عىل األيمن الجانب يف وليست غائرة، ولكنها
األيمن»، املخ شق و«هيمنة األيرس» املخ شق «هيمنة ب األمر هذا إىل أرشنا ط، مبسَّ بشكل

قليًال. الزمن عليها عفا قد الفكرة هذه أن من الرغم عىل
إال املخ، ِي شقَّ يف نفسه االختصاص لديها ليس الحيوانات أن لالهتمام املثري ومن
املخ. جانبي كال يف تقريبًا متساوية بنسب نفسها بالقدرات تتمتع أنها إىل ل التوصُّ تَمَّ أنه
اآلخر، الجانب تستخدم بينما املخ جانبي أحد إراحة عىل لقدرتها أبًدا تنام ال (فالدالفني
الهيمنة أن األمر بداية يف هذا أظهر ولقد املخ!) جانبي بني التبديل عىل تعمل وهكذا
أثبتت األخرية اآلونة يف أُْجِريَْت التي األبحاث أن إال تطوري، نمو اإلنسان مخ يف الجانبية
الذي األمر وهو للنمو. أكرب مساحة إليجاد املخ وسائل إحدى هي الجانبية الهيمنة أن
املخ جانبي أحد عىل الوظائف بعض يف تعتمد عندما بأنك تفيد التي بالحقيقة اتضح
استخدام عىل القدرة ل تُفعِّ بذلك فإنك جديد، تخصص باكتساب اآلخر للجانب وتسمح

الوظائف.33 من املزيد
إال التمتع تستطيع ال أنك بمعنى برصامة، املكان محددة ليست الوظائف وهذه
عصبية جسور بعدة باآلخر أحدهما املخ ا ِشقَّ يتصل إذ وحسب. أخرى أو واحدة بقدرة
إىل جنبًا الجرس وهذا الثفني). الجسم هو الجسور هذه (أكرب الصوار باسم تُعرف
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كال من املستخلصة املعلومات توليف من يمكِّننا حجًما أصغر عصبية جسور مع جنب
هذه استخدام تعلَّمنا وكلما تماًما. املخ يََساِري أو املخ يَِمينِي لسنا ثم ومن املصدرين؛
املهام. من واسع نطاق مع التعامل عىل قدرتها وزادت عقولنا مرونة زادت الجسور،

هيمنة وجود احتمالية رغم كبرية، مرونة من املخ به يتمتَّع ملا نظًرا أنه أيًضا َ تبنيَّ
اآلخر. الشقِّ مهارات لتعلُّم املخ ي ِشقَّ من شق كل استخدام استمرار يمكن فإنه أولية،
مخه شق عىل أثََّرْت دماغية بسكتة أُصيب الذي الشخص أن تبنيَّ املثال، سبيل فعىل
لتدريب خضوعه حال أخرى مرة التحدث يتعلَّم ذلك، إثر التحدث عىل القدرة ففقد األيرس

خاص.34
واعية خيارات اتخاذ فيُمكنهم الواعي. اإلدراك إتقان ما حد إىل املبدعون ويستطيع
لدراستها املشكلة توجيه عىل أنفسهم وتدريب يستخدمونها، التي العقلية العملية بشأن
ويتعلَّق لذلك. نتيجة وبديهية منطقية حلول إىل والوصول مًعا، بهما أو املخ جزأي بأحد
بني التبديل كيفية ومعرفة لديك الفطرية الهيمنة نوع بمعرفة أوًال املخ ي شقَّ استخدام
الجانبني بني التبديل مرات عدد بمعرفة أيًضا يتعلَّق كما ذلك. يكون ومتى املخ ي شقَّ
اآلخر دون املخ ي ِشقَّ أحد يف — وعي دون — واالنحسار العادي. بالشخص مقارنة

القطب. ثنائي االضطراب أعراض أحد يكون قد للغاية طويلة لفرتات
الرياضيات فعلماء التبديل. معدل يف التحكُّم الناس من الكثري بإمكان ولكن
يحافظوا وأن أطول لفرتة املخ جانبي أحد عىل يعتمدوا أن عليهم املثال سبيل عىل
واملوسيقيون الفنانون يتعلَّم بينما لديهم، التبديل معدل يقلُّ ثَمَّ ومن تركيزهم، عىل
عىل الحفاظ البوذيون الرهبان ويستطيع أكرب.35 برسعة بينهما التبديل والراقصون
عىل االعتماد ُدون يتعمَّ أنهم كما ل، التأمُّ خالل من وذلك للغاية بطيء تبديل معدل
أن بيتيجرو جاك األعصاب عالم ويرى طويلة.36 زمنية لفرتات املخ من األيرس الجانب
تكون وحسبما الحياة. يف سنتقنها التي األشياء تحدِّد قد املخ ي شقَّ بني التبديل رسعة
يف شأنها املمارسة، من كبريًا قدًرا اكتسابها يستلزم املهارة هذه فإن بالفعل، الحظت قد
التدريب بإمكاننا ذلك من الرغم عىل ولكن باالهتمام، الجديرة املهارات معظم شأن ذلك

التبديل. يف التحكم عىل
التنوع ضمان هو القاتل للعزل املحتمل التأثري من للتخفيف النهائي والرتياق
تتمكَّن أن مستقلني أفراد من املكونة املتنوِّعة للمجموعة املرجح فمن املجموعات. داخل
كما الخرباء. حتى أو األفراد من أفضل والتوقعات القرارات من معينة أنواع اتِّخاذ من
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استيعاب عىل قادرين يجعلهم بل التطرف، نحو املجموعات انسياق عدم التنوع يضمن
«غياب أن سوروويكي جيمس ويرى متوازن. استنتاج إىل والتوصل النظر وجهات جميع
يف «التنوع أن كذلك ويرى الفريق»، عىل خطورة يمثِّل األقلية آراء أخذ وعدم النقاش

املبارشة.»37 املناقشة فوائد املجموعة لحصاد ضمان خري هو الرأي
برمجة مرشوع بتأسيس كارولتشيك بيرت همَّ عندما الثاني، الفصل يف أرشنا وكما
االطالع لضمان متعددة نظر وجهات عىل بالحصول بدأ فإنه بي، إتش رشكة يف جديد
متنوعة فرق اختيار عىل بالقدرة يتمتَّعون الذين القادة أن ثبت وقد مختلفة. خربات عىل
الكثري أن ورغم علمية.38 بيئة أي يف إبداًعا املجموعات أكثر عىل يحصلون الذين هم
من فإنه ومتجانسة، فكريٍّا متشابهة فرق تكوين إىل يسعون يزالون ال األشخاص من
األفراد نطاق بتنوع تسمح متجانسة وغري متنوعة فرق تكوين تدعم هياكل إيجاد املهم

واألفكار.

املخ ي شقَّ استخدام الرابعة: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

ويرفضون أتوا أين من سؤالك عن فون يتوقَّ عندما كربوا قد أطفالك أن تدرك
ذاهبون! هم أين إىل يخربوك أن

أورورك جيه بي

األوالد يمهر الحياة يف مرحلة هناك أن فيبدو خصوصيته. له أمر األرسة يف مراهق وجود
الحيل بني ومن وبراعة. بإبداع الحقيقة) مماطلة األقل عىل (أو الحقيقة إخفاء يف فيها
يعيثون الواقع يف هم بينما أصدقائهم، أحد لدى يَِبيتون إنهم يقولوا أن هو بينهم املشرتكة
يتمكن األبناء، مراقبة يتوىل اآلخر أن الوالدين كال يفرتض وبينما آخر. مكان يف فساًدا
«ما املراهقني سؤال وعند أحد. يكتشفهم أن دون املراقبة من التسلل من أنفسهم األبناء
أو الحقيقة، يقولوا أن (١) إجابتني: سوى أمامهم فليس املاضية؟» الليلة فعلته الذي
واقعية األكثر الجانب يستخدمون بذلك هم بالحقيقة، إجابتهم وعند يكذبوا. أن (٢)
يكذبون، عندما أما عقولهم. يف املسجلة الحقيقية األحداث بذلك مستدعني عقولهم، يف
ما وهو الحقائق)، ون يغريِّ (أو تقع لم أحداثًا فيختلقون قصًصا. يَرسدون حقيقًة فهم
الحقائق واستدعاء القصص رواية أن ُوجد وقد والتخيُّل. الرتكيز من كبريًا قدًرا يستلزم
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البدء يمكننا كيف للغز مفتاًحا ر يوفِّ األمر وهذا املخ، من مختلفة أجزاءً يَستخدمان
اإلبداعي. التفكري إلحياء

قصًصا املراهقون يروي متى اكتشاف اآلن بإمكاننا أنه وهو لألبوين؛ مفيد ِرسٌّ وثمة
التليفزيوني املسلسل تسبب يكذبون). متى رصاحة، أكثر َفْلنَُكْن (أو خيالهم نسج من
الجسد. لغة بشأن إيكمن بول النفس عالم أجراها التي األبحاث شهرة يف عيلَّ» «اكذب
مخه من األيمن الجانب يستخدم فإنه الشخص يكذب عندما أنه هو الرئييس فاالفرتاض
املخ. من الصلة ذي الجزء الستخدام اليسار إىل ثم ألعىل عيناه تدور ثم ومن (الخيال)
اليوم صباح يف كذبه يُحتمل الذي املراهق عيني من بعناية التحقق فإن الحظ، ولحسن
و/أو ينم لم كان إذا ما معرفة عىل يساعد أن شأنه من بالخارج قضاها التي لليلة التايل

حال. أي عىل مفيد التمرين هذا فإن ثم ومن ضارة، مواد تناول قد كان إذا ما
العفوية العمليات من االستفادة بإمكاننا بأنه أيًضا جيسون الدكتور بحث يذكِّرنا
الوصول من يتمكَّن ثَمَّ ومن الوعي»، مستوى تحت «للتفكري وقتًا املخ إعطاء طريق عن
يمكِّننا وهذا الواعي. لإلدراك سابًقا متوفرة غري تكون قد ومعرفية شعورية حلول إىل

عليه.39 والتدريب اإلبداعي التفكري وتعلُّم املخ قدرات من الكاملة االستفادة من

املخ ي ِشقَّ استخدام قوة فهم

التي التالية الوظائف هذه بني الفعال التكامل تحقيق عىل يعمل املخ ي شقَّ استخدام إنَّ
متعارضة: تبدو

والتسلسلية، املنطقية، الوظائف األيرس: املخ شق عليها يهيمن التي الوظائف •
التفاصيل. عىل تركِّز التي وتلك واملنهجية، والتحليلية،

والرتكيبية، الشمولية، الوظائف األيمن: املخ شق عليها يهيمن التي الوظائف •
الكاملة. الصورة عىل تركز التي وتلك والشعورية، والفنية،

الطبيعي تطورنا أن ورغم املخ، ي شقَّ استخدام عىل القدرة وبه يولد معظمنا أن رغم
هذه عىل الخناق يضيق قد الحياة يف تجارب من به نمر ما فإنَّ العملية، هذه يشجع
تجاه ميولنا زادت املشكالت، حل يف املخ من واحد لجزء استخدامنا زاد فكلما القدرة.
تمرين د تعمُّ خالل التوازن استعادة بإمكاننا أننا بيد أخرى. مرة املنطقة هذه استخدام

املخ. يف املهيمنة غري األجزاء

182



اإلبداع؟ إنقاذ يمكن كيف

وجهات من االستفادة تعلُّم كيفية لوصف الجديل»40 «البناء مصطلح يُستخدم
من فريدة فكرة عىل املفهوم هذا وينطوي بالفعل. أذهاننا يف املوجودة الكثرية النظر
عقد يُمِكننا ال ولكن األعضاء، متنوع إدارة مجلس منا كلٍّ رأس بداخل أنه وهي نوعها
نظر وجهة كل إىل االستماع كيفية تعلَّمنا إذا إال املجلس هذا ألعضاء مثمر اجتماع

القرار. صنع عملية يف ودمجها
تحقيق عىل قادًرا تكون أن إىل بحاجة فأنت مبدًعا تكون لكي أنه أوضحنا لقد
التفكري محصلة تكون كي األيمن، املخ ِشقِّ ووظائف األيرس املخ ِشقِّ وظائف بني التوازن
فتصري وثراءً؛ عمًقا أكثَر بينهما ويؤلف املخ جانبي بنجاح يستخدم الذي اإلبداعي

العملية:

تصميم. وإنما وظيفة مجرد ليست •
قصة. وإنما جدال مجرد ليست •
تواؤم. وإنما تركيز مجرد ليست •

مشاركة. وإنما منطق مجرد ليست •
مرح. وإنما جدية مجرد ليست •

معنًى.41 وإنما للعنارص تكديس مجرد ليست •

املخ ي ِشقَّ الستخدام العنان إطالق
واآلن الوظيفة؟ هذه يف يتحكَّم ما هو األيرس املخ ِشقَّ أن تعلم كنت هل اليمنى. يدك ارفع
الذين األشخاص سيحاول األيمن. املخ ِشقُّ بها يتحكَّم الوظيفة هذه اليرسى. بقدمك انقر
التفاصيل وسيحللون املعلومات، هذه تحليل األيرس دماغهم شق الغالب يف يستخدمون
قياس أو إثبات يمكننا كيف للتطبيق؟ قابل هو هل حقيقي؟ األمر هذا «هل متسائلني:
«بشكل املعلومات يعالج األيمن املخ شق ألن ونظًرا اآلخر، الجانب وعىل ذلك؟» حدوث
لن األيمن املخ شق الغالب يف يستخدمون الذين األشخاص فإن كاملة»، كصورة شمويل؛

التخييل. املنهج قبول يف صعوبة يجدوا
ليس العالم أن إدراك من نتمكَّن كي واستخدامها املناهج جميع قبول نتعلَّم أن علينا
جميًعا ونحن الخربة. من أنماط أيًضا وإنما فحسب املنطقية االفرتاضات من مجموعة
األشياء: فعل يف نستخدمها التي اليد املثال سبيل عىل وتفضيالت؛ طبيعية ميول لدينا
العكس ولكن استخدامها، عند بالراحة شعورنا ازداد اليد، لهذه استخدامنا زاد فكلما
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وإذا استخدامها. عند بالراحة شعورنا قلَّ اليد، لهذه استخدامنا قلَّ فكلما صحيح؛ أيًضا
تآزر لدينا يحدث ننمو، بينما ستكون؟ يد فأيَّ واحدة، بيد ما يشء التقاط منك ُطلب
لكن بها، نفكِّر التي األساليب عىل نفسه اليشء وينطبق معينة. وتفضيالت معنيَّ عضيل
تفكري أساليب عىل واالنفتاح األنماط هذه من الخروج علينا ا، حقٍّ مبدعني نكون كي

جديدة.
لتوضيح ذهنية خرائط وضع األشخاص من نطلب عندما الدراسية، حلقاتنا يف
واحد ِشقٍّ نحو بشدة األحيان أغلب يف تميل استجاباتهم أن دهشتنا يُثِري ما، مشكلة
الذهن تفتح أهمية لهم ح نوضِّ وعندما األيرس. املخ شق نهج عادًة يكون الذي املخ، من

األفكار. من شاملة جديدة مجموعة تظهر الجانبني، كال يف حلول عن للبحث
(آمًال هانئة نوم ليلة قبل املقبلة املرة يف فراشه يف املراهق ولدك تضع أن قبل لذا
أن أردت إذا يستخدمها؛ ال التي بيده أسنانه ينظِّف أن منه اطلب الحًقا)، تسلله عدم

املخ. ي ِشقَّ استخدام يف مهاراته ي تنمِّ

املخ ي شقَّ استخدام عىل التدرُّب
الجديل). (البناء مختلفة زوايا من املشكلة بحث خالل التفكري يف التنوع خلق يمكننا
بك الخاص الذهني املستشارين مجلس بتشكيل الخاص التايل األسلوب استخدام حاول

جديد:42 يشء إىل للتوصل التخطيط أو ما مشكلة مواجهة عند معهم للتشاور

مكتملة. غري أو تماًما صحيحة ليست األوىل حلولك أن افرتض •
التي واالعتبارات االفرتاضات هي (ما كذلك تجعلها التي األسباب بعض يف َفكِّْر •

خاطئة؟) تكون قد
الجديدة؟ االفرتاضات هذه تعني ماذا •

الحلول. من بديلة ثانية مجموعة ضع الجديد، املنظور هذا إىل استناًدا •

من فبدًال ما. مسألة فهم أو مشكلة لحل املخ كامل الستخدام يسعى الذهني التخطيط
يحثُّ الذهني التخطيط منطقية، بطريقة التفكري عىل العقل تُْجِربُ التي املعتادة األساليب
خالل وفسيولوجيته املخ بنية مع «التعاون» عرب اإلبداعية الحلول من مزيد إيجاد عىل
املخ يف األعصاب عرب تَتََحرَُّك إذ األفكار نََمَط كثريًا تُْشِبُه وهي — شعاعية بنماذج التفكري

بتساٍو. املخ ي شقَّ وتحفيز —
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لخرائطك برصية ومفردات وأيقونات رموًزا وارسم األلوان أقالم استخِدْم وللتمرين،
استخدام بينما األيرس؛ املخ ِشقُّ بها املنوط املهام إحدى يُعدُّ القوائم وضع إن الذهنية.

األيمن. املخ ِشقِّ مهام من الشعاعية والنماذج واملرئيات األلوان

بالحلول قائمة وَضْع معها، التعامل يف ترغب بالعمل متعلقة مشكلة اكتْب •
األيرس املخ شق عىل املعتمدة الحلول د َحدِّ الذهنية. الخريطة من املحتملة
املخ جانبي أحد عليك يَُهيِْمن كان فإذا األيمن. املخ شق عىل املعتمدة والحلول
املخ. من اآلخر الجانب باستخدام حلول إيجاد تُحاول أن فعليك كبري، بشكل

تعاملت كيف ودوِّن العمل، يف مؤخًرا بإنجازها ُكلفت التي املهام إحدى ْل َسجِّ •
استخدام كيفية ادرس واآلن لديك. الطبيعي التوجه لتحديد املهمة هذه مع

به. املرتبطة املهارات استخدام خالل من أكرب بشكل املخ من اآلخر الجانب
حددتها: التي املشكالت من إجابة إىل يحتاج سؤاًال ْل َسجِّ •

منطقيٍّا. املهمة مع التعامل كيفية حول األيرس الجانب عىل قائمة بإعداد ُقْم •
الخيالية االستجابات بعض فيها ترسد األيمن الجانب عىل قائمة بإعداد قم •

شعورية. واألكثر

نفس يف واليمنى اليرسى بيديك متناظرة صورة ترسم أن عىل تدرَّب اإلحماء، سبيل وعىل
لهذا معكوسة صورة ارسم ثم املهيمنة، بيدك للوجه جانبية صورة ارسم ثم الوقت،

األخرى. باليد الوجه
اآلتي: َجرِّب األيرس، امُلخِّ ِشقِّ أداء لتحسني

الرياضية. األلغاز •
الكلمات. تعريف تمارين •

السحرية. املربعات •

اآلتي: َجرِّب األيمن، املخ ِشقِّ أداء ولتحسني

اإلبداعية. الكتابة •
والكلمات. الحروف ألغاز •

املكاني. الوعي ألعاب •
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املخ ي شقَّ الستخدام العميل التطبيق

عمودين، إىل الصفحة م وَقسِّ إكمالها. تريد مهمة ن َدوِّ ورقة، من العلوي الجزء عىل
يف األيرس» املخ «شق عىل معتمد منطقي منظور من املهمة مع التعامل كيفية ن دوِّ ثم
خياًال أوسع منظور من املهمة مع التعامل كيفية األيمن العمود يف ن ودوِّ األيرس، العمود

املشاعر. وعىل األيمن» املخ «شق عىل معتمٍد

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

املختلفة. واألفكار اآلراء وتقبَّل الذهن متفتح كن •
القائمة األخرى والوجهات متعارضة تبدو التي املنطقية النظر وجهات تتقبل أن عىل احرص •

أكرب. بصورة املشاعر عىل

تََحوُّل إلحداث الشغف – التحفيز الثالثة: املرحلة (3)

اإللهام وجود وتضمن الالمباالة تُعالج املتجددة اإلنقاذ عملية مراحل من الثالثة املرحلة
التفكري بطرق يرىض ال الذي َغف الشَّ عىل املرحلة هذه وتركِّز املتواصل. النموِّ أجل من
جديدة ومفاهيم أفكار الكتشاف الحدود تََخطِّي يف يستمرُّ لكنه النمطية، أو ظية التحفُّ

أعمَق. التزام من تتولَّد

الشغف الخامس: املنقذ نمط (1-3)

الناس أكثر أن يدرك فالشغف الحب. يبذله الذي الجهد أهمية يدرك س املتحمِّ ز املحفِّ هذا
وهو الفطري. فضولهم هم يحضُّ الذين هم وإنما موهبة أكثرهم هم من ليسوا عادًة نجاًحا
لهدم استعداد عىل ذلك من بدًال ولكنه معها، التكيف أو هيئتها عىل األمور يرىضبتقبُّل ال
الشفائية فقوَّته جديدة. إبداعية روابط تكوين أمام املجال إفساح أجل من قديم هو ما
نحو املرء ويدفعان والقدرات بالنفس الثقة استعادة عىل يساعدان الجوهري وتحفيزه
صياغة إعادة هي الشغف لها يفضِّ التي اإلنعاش واسرتاتيجية مميزة. نتائج تحقيق
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إىل واالفتقار التحفيز، إىل كاالفتقار الالمباالة، قتلة من مالذًا ر يوفِّ فهو الشائعة. املفاهيم
الفتَّاك». «الخمول هو املفضل سالحهم يكون إذ الدافع؛ إىل واالفتقار املبادرة،

يف امرأة فهي املركز. الشغف من يتأتَّى الذي اإلبداع عىل مثال هاورث فيكي ويف
الفرصة اآلن لديها مايك، زوجها مع ناجحة عامة عالقات رشكة ست أسَّ أن بعد مهمة؛
اآلخرين. حياة يف فارق إحداث أجل من وطاقتها وقتها لتكريس املادي واالستقالل
يف ولها العالم، يف الفقر بقضايا التوعية زيادة يف خربات من لديها ما تستغلُّ فهي
قواعد أرىس الذي ميتشا»،43 «تحدي أنصار من فيكي وتُعد موجهة. اسرتاتيجية ذلك
تحقيق أجل من العمل عن السياسيني مساءلة استمرار ضمان يف للمساعدة معينة مراحل
إنمائية أهداف ثمانية عن عبارة وهي املتحدة. باألمم الخاصة لأللفية» اإلنمائية «األهداف
منظمة و٢٣ املتحدة باألمم األعضاء الدول من دولة ١٩٣ ال كل تحقيقها عىل اتفق دولية
بالحد الحكومات دت تعهَّ األهداف، هذه إطار ويف .٢٠١٥ عام بحلول األقل عىل دولية
املدقع، الفقر عىل والقضاء األطفال، وفيات معدَّل من الحدِّ مثل معيَّنة، بطرق الفقر من
التنمية. أجل من عاملية رشاكات وإرساء اإليدز، مثل العاملية الوبائية األمراض ومحاربة
بالفعل. فارًقا يُْحِدث أن ويمكن وعميل، معنيَّ هدف نحو ه وموجَّ طموح املرشوع فهذا
نحو وحماس مرح من به تتمتع ما هو بفيكي لقائك عند لالنتباه الالفت واألمر
هذه إنجاز حتى جهودها مواصلة عىل مثابََرتها مدى عن فضًال يديها، بني التي املهمة
له»، صوت ال من «صوت تكون أن وعىل االستسالم عدم عىل إرصارها غمرة ويف املهمة.
األعىل «اللحوح ب املحلية االتحادية الحكومة عضو اها سمَّ أن بعد بالفخر تشعر فإنها
السياسيني عىل غط للضَّ كانربا إىل السفر عىل فيكي وتحرص الفقراء. عن بالنيابة صوتًا»
لأللفية. اإلنمائية باألهداف املجتمع التزام بشأن ذكية بارعة تعبريات ذلك يف مستخدمة
ال والذي املسيحي مجتمعها من إبداعي فريق جانب إىل — مسبًقا فيكي شاركت وقد
الطبيعي الحجم من أكرب صور عرض مثل مرشوعات يف — عنها حماسًة أعضاؤه يقل
األهداف دعم يف االستمرار عىل تحثُّهم األطفال من مالحظات عليها مدون للسياسيني،
قابالت يد عىل النساء لتوليد العاملية األزمة لتناول فيكي من وسعيًا لأللفية. اإلنمائية
الشئون لوزير خاص نوع من هدية قدمت الوالدة)، فور رأسه عىل املولود يسقط (حيث
كما عليك.» معلقة «آمالنا عليها مكتوبًا «أمل» ببطاقات مزينة سرتًة أهدته إذ الخارجية؛
للفت الربملان حديقة يف مرحاضضخم عىل بالجلوس السياسيني بعض إقناع يف نجحت
مايك جانب إىل الوقت بعض أمضت وقد العاملية. الصحي الرصف مشكالت إىل االنتباه
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التابعة الكنيسة خالل من فيكي وتعمل تدعمها. التي البالد يف الواقع أرض عىل وأرستها
اإلنمائية األهداف بمتابعة األخرى هي تلتزم التي أسرتاليا، كومباشن مؤسسة مع لها
ما تجَمع التربعات لجمع مسرية التربعات: بجمع الخاصة أنشطتهم أبرز ومن لأللفية.
وتواجه السائرين. من قليل عدد مجرد رعاية من الواحدة املرة يف دوالر ألف ٥٠ إىل يصل
يُطلب املثال سبيل فعىل النامية؛ البلدان تواجه التي بالتحديات املشاركني املسرية هذه
إىل يحتاج التي املسافة تعادل مسافة السري أثناء املياه من ِدَالء حمل املشاركني من

الرشب. مياه إىل ليصلوا العالم يف عدة أناس قطعها
وستصبح األحوال، أغلب يف هائالن ودافع هدف لديك سيكون َغف، بالشَّ تتحىلَّ حينما
فعل يف الرغبة هذه تَُواِتيَك وعندما والتقدم. املثابرة يف بالرغبة ستحظى للغاية. مبدًعا
بهذه حالها عىل األمور تتقبَّل فلن إلنجازه. جهًدا وال وقتًا ِخَر تَدَّ لن فإنك ما، يشء
يتطلَّب العالم تغيري إن مختلف. منظور من لتتناولها جهدك ستبذل بل البساطة،
أيًضا. وااللتزام الشغف من النوع هذا يتطلَّب حياتك يف صغرية مساحة وتغيري الشغف،
كافة أن إىل — شيكاجو بجامعة الرتبوية العلوم أستاذ — بلوم بنجامني َل تََوصَّ
يد عىل اإللهام وجدوا البحثية، دراسته عليهم أجرى الذين الكبرية اإلنجازات أصحاب
جميًعا لديهم نما وقد . ُمْخِلَصنْيِ والدين من الدعم ونالوا َغف، الشَّ شديدي معلِِّمني
وليس االلتزام، إىل يُْفِيض الذي املفرط الشغف من تََولَّدت التي الُحنَْكة من رفيع مستًوى
والتي — الدراسة لهذه التالية واألبحاث تُذَْكُر. فطرية موهبة أو مهارة بأي التمتع من
الخرباء» وأداء للحنكة كامربيدج «دليل يف عة مجمَّ هي كما الرائدة بلوم أعمال عىل بُنيت
عظماءَ. يولدون وال بأيديهم، العظمة يحققون الكبرية اإلنجازات أصحاب أن أظهرت —
اآلخرين. لدى اإلبداع لنمو املناسبة الظروف ينشئ أن للشغف كيف ح يوضِّ مثال وهذا
يف التحفيز عىل الضوء — هارفرد بجامعة األستاذة — آمابييل ترييسا وسلطت
للغاية مرضيًا تجده ألنك يشء عمل يف «الرغبة ألن الناجح؛ اإلبداعي التفكري عن أبحاثها
أو العلوم أو الفنون يف سواء اإلبداع، مراتب أسمى تُْلِهم شخيص منظور من وصعبًا

تعتقد.44 حسبما األعمال»،
عىل البرشية الصفة إضفاء حاول الذي الكاتب — جالدويل مالكوم أحىص وقد
الساعات عدد فائقة بمهارة — املاضية القليلة األعوام مدار عىل شعبيته وزيادة االقتصاد
ساعة، آالف ١٠ وهو بعينه؛ مجال يف «خبريًا» يصبح حتى الفرد إليها يحتاج التي
َمُهول، الوقت من القدر هذا أن ورغم الحاالت.45 أغلب يف سنوات ١٠ قرابة يعادل ما
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اإلنجازات أصحاب مع دائًما الحال هو هذا أن كيف ليربهن تباًعا األمثلة جالدويل رسد
الكبرية.

كل رغم بالشغف؟ يتحىل يكن لم إذا الساعات تلك كل يكرِّس أن يمكنه فمن لذا
يف فنيني» «خرباء يُصِبحون الذين أولئك بني شاسع فرق هناك يزال ال التدريب، هذا
موتسارت أن جالدويل ح ويوضِّ قبلهم. غريهم حققه ما تخطَّْوا الذين واآلخرين ما مجال
١٠ قىض أن بعد األربعني؛ سن تجاوز أن بعد بأكملها املبتكرة الرائدة أعماله أول ألَّف
إن السحري). الرقم هو (ها املوسيقية املقطوعات تأليف عىل التدريب من ساعة آالف
مكَّنه بل فحسب، فنيٍّا ناجحة موسيقية مقطوعات إنتاج من يمكِّنه لم موتسارت شغف
اإللهام. فيهم وتبثُّ اآلخرين تجذب موسيقية مقطوعات لتأليف إبداعه توظيف من أيًضا
ساعة آالف ١٠ تقيض أن عليك نقرتح ال نحن هنا. غرضنا فهم تُيسء أن من حذاِر لكن
فكافة اإلبداع. سبيل د يمهِّ الشغف أن هو مقصدنا ولكن مبدًعا، تصبح حتى التدريب يف
اإلبداعية طاقاتهم َشَحَن الذي بالشغف يتحلَّْوَن بالفعل كانوا الكبرية اإلنجازات أصحاب

حد.46 ألقىص الالحقة
ألكسندر والتزامهم: شغفهم خالل من غريهم ألهموا الذين األشخاص يف فكِّْر
أثناء املكشوف امُلستنبت عىل يتكون الذي ن التعفُّ يالحظ طبيب أول يكن لم فليمنج
له بدت ما سيتجاهل كان منه موهبًة أقلُّ آخر طبيب وأي القاتلة. للبكترييا دراسته
كانت إذا عما وتساءل الظاهرة بتلك اهتمامه أبدى فليمنج لكنَّ لها، مغَزى ال مصادفًة
البنسيلني فليمنج اكتشف األبحاث من مزيد وبعد بداخلها، علمي مغًزى لها العملية تلك

املاليني. أرواح بعد فيما أنقذ الذي
الشغف تُِثري أو اإلبداع ز تحفِّ قد البسيطة املالية الحوافز أن ظنَّت التي واملؤسسات
القيمة متوسطة حوافز ُقدمت املتحدة، الواليات يف أُجريت دراسة ففي األمل. بخيبة باءت
هائلة حوافز ُقدمت الهند يف مشابهة تجربة ويف اإلبداعية؛ املهام يف أفضل أداء عىل للحثِّ
ظل يف بالفعل أقل كان اإلبداعي األداء أن تبنيَّ ولكن أشهر). عدة رواتب إىل (تصل
االستقاللية تبدو مبدعني؟ ليكونوا األشخاص ز يحفِّ الذي ما إذن املتزايدة. املالية الحوافز

الفرد.47 لدى والكربياء الشغف ز تحفِّ فهي الشأن، هذا يف رئيسية عوامل ثالثة أحد
يف تقدمك» و«تواصل املبادرة زمام تأخذ لم إذا للفوسفور، هينينج اكتشاف مثل
الدافع لديك يكن لم إذا وباملثل، أبًدا. مكان أي إىل تصل لن فإنك اإلبداعية، العملية
األمر. واقع يف الكثري تحرز فلن عملية، نتيجة إىل اإلبداعية بالعملية قدًما للميض واملثابرة
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اإلبداعي شغفك فإن داخيل، تحفيز لديك يكن لم فإذا هنا؛ رضوري الداخيل الدافع إنَّ
١٩٨١ عام الفيزياء يف نوبل جائزة الحائز — شاولو آرثر سئل عندما طويًال. يدوم لن
أجاب إبداًعا، األقل والعلماء اإلبداع بارعي العلماء بني الفارق يشكل فيما رأيه عن —
ليسوا نجاًحا العلماء فأكثر محورية. نقطة يمثِّل العمل يف حبٍّا الشاق العمل «عنرص بأن
معرفة عىل يرصون فهم الفضول؛ يدفعهم الذين أولئك بل األحيان، أغلب يف موهبة األكثر

اإلجابة.»48

الشائعة املفاهيم صياغة إعادة الخامسة: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

انتابته ،١٩٩٧ عام املخاض آالم تعاني — كان فيليب زوجة — سونيا كانت بينما
يَْرَض فلم ويرس. برسعة املناسبة بتلك أصدقائه إىل صور إرسال كيفية حول الحرية
الربيد عرب يرسلها ثم الكمبيوتر عىل ويحملها الصور يلتقط أن يف املتمثِّل املعتاد بالحل
لحظتها، يف يفكِّر كان وبينما ذلك. من أفضَل حلٍّ إليجاد الحافز لديه كان إذ اإللكرتوني؛
زوَّده أن (بعد بهاتفه الرقمية كامريته وأوصل املحمول الكمبيوتر عىل برنامًجا َم صمَّ
اتخذت ربما الفور. عىل الصور لهم أرسل ثم الالزمة) اإللكرتونية باملستلزمات أصدقاؤه
يقينًا نعلم ال والترصف! التفكري رسيع فيليب كان ربما أو طويًال، وقتًا الوضع عملية
فكرة لكن وجدانيٍّا، زوجها فيه وشاركها سونيا مخاض استغرقه الذي الوقت قدر
أن كان فاستطاع أجمع. العالم يف كبري أثر لها كان اخرتعها التي بكامريا املزود الهاتف
اإللكرتونيني الجهازين بني عليه املتعارف الفصل تقييم إعادة بعد مبهًرا نجاًحا يُْحِرَز
االخرتاع. نحو وشغفه الداخيل تحفيزه دفعه فقد ابتكاري. بأسلوب ودمجهما املختلفني
اللتقاط بكامريات املزودة هواتفهم يُخرجون مكان كل يف الناس ترى أن يمكنك واليوم

ألصدقائهم. يرسلونها أو فيسبوك عىل الفور عىل ويحملونها عفوية صور
باإلبداع التحيل لكنَّ السائدة، والقدرات باملعتقدات الناس تقيَّد الزمن، مرِّ عىل
إعادة طريق فعن أيًضا. وقوعه يحتمل ما وتخيُّل املعتقدات تلك تعطيل عىل ينطوي
يمنحنا وهذا وإبداعي. جديد بيشء تأتي أن بإمكانك يكون الشائعة، املفاهيم صياغة
حقيقًة تتطلَّب ولكنها عملية، حلول إىل وتحويلها جديدة أفكار صياغة يف للبدء القوة

أوًال! هدم عملية
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منهج وهو هدامة؛ فرضية تشمل ما غالبًا الشائعة املفاهيم صياغة إعادة عملية إنَّ
مختلف التجاه وتوجيهها الراسخة التفكري أساليب تغيري يمكنه عمد عن منطقي غري

اتباعها: يجب بسيطة خطوات ثالث هناك ويليامز49 للوك ووفًقا تماًما.

الوضع. تحديد •
املبتذلة. األفكار عن البحث •
املبتذلة. األفكار تلك تحريف •

التغيري ولدعم اليشء بعَض األمور مجريات لتحريك ُصممت الهدامة الفرضية إن
التطور عملية مفاجئ تغيري يعرتض حيث املتقطع» «التوازن تشبه بذلك وهي املتسارع،
مثل عقالني بتنبؤ تأتي أن من بدًال إنك املثال سبيل عىل ويليامز ويقول اململة. البطيئة
«ماذا مثل منطقي غري باستفزاز تأتي الهاتف»، يعمل فلسوف البطارية، شحنت «إذا

اإلطالق؟» عىل بطارية إىل املحمول الهاتف يحتج لم إن

األول. املقام يف هدم فعل هو اإلبداعي العمل

بيكاسو بابلو

الشائعة املفاهيم صياغة إعادة قوة فهم

املهم من لكن الشائعة، والروابط باملفاهيم ينبغي مما أكثَر تتعلَّق أن بمكان السهولة من
يدفعك وهذا جديدة. احتماالت تخلق حتى عليها املتفق الحدود وراء ما إىل تنظر أن أيًضا
من الحل؟» سيكون إذن فماذا يقيِّدنا، حصاًرا املشكلة) (هذه تكن لم «إذا تسأل: أن إىل

ممكن. هو ما وليس مطلوب هو بما تبدأ أن املهم
جديدة روابط وتشكيل املألوفة املفاهيم تفكيك إىل تحتاج قد مذهلة، نتائج ولتحقيق
املوقف نبحث ال فنحن ذلك؟» وقوع إىل أدَّى الذي «ما أنفسنا: نسأل حينما فنحن تماًما.
موقف. كل خلف — اللبنات أي — األساسية العوامل أو األسباب عن نبحث وإنما نفسه
توصيل من تأتي ما غالبًا اإلبداعية فاألفكار متواصلة؛ ووصل فصل عملية فاإلبداع
الخفي الرابط عىل العثور هو واإلبداع باألخرى. إحداهما متصلتني غري تبدوان فكرتني
التفكري يستطيع املثال، سبيل عىل باآلخر. أحدهما متعلقني غري يبدوان موقفني بني
اكتشاف أجل من — تحليلها مجرد وليس — الروابط تشكيل املخ من األيمن بالجانب
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حتى الحدود ويتعدَّى أكرب، أنماًطا يَْستَِبني كما املتناسقة، غري املجاالت بني العالقات
الكاملة. الصورة يرى

وتكشف العالقات. إيجاد عىل أيًضا تنطوي الشائعة املفاهيم صياغة إعادة إنَّ
حلها من تمكَّن الهندسية األلغاز من العديد أن للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أبحاث
الذكاء. مستوى من أهمَّ يكون ما أحيانًا املنظور أن هو ذلك يف والسبب املهندسني.50 غري
ْوَن يتعدَّ الذين واألشخاص رضوري. أمر الفكر يف كبرية قفزات إحداث عىل فالقدرة
الغموض. ويقبلون ذاك» أو هذا «إما مناهج تفرضها التي التقييدات يرفضون الحدود
األفق). الضيق املنظور عكس (عىل واسع منظور من الحياة إىل ينظرون األفراد وهؤالء
حتى مالئمة شخصية استعارات عن البحث عىل الذات فهم من كبري جزء يعتمد
الفجوات رؤية عىل تساعدنا التي الجسور هي االستعارات وهذه حياتنا. فهم عىل تُِعينَنَا
بني تفرِّق التي هي وحيدة إدراكية قدرة هناك أن تبنيَّ ولقد العالقات. بني والروابط
األنماط عىل التعرف إمكانية وهي أال بعض، عن بعضهم وتميُِّزهم الفنانني النجوم
هات التوجُّ تحديد من القادة تمكِّن الكاملة الصورة فرؤية الكاملة».51 «الصورة ورؤية

املعلومات. من وافر قدر من

الشائعة املفاهيم صياغة إعادة عىل للقدرة العنان إطالق

أو شيئني بني محتملة غري صالت أشخاصعقدوا بها أتى الحديثة االخرتاعات من العديد
رشكتا وتقدِّم األرجح. عىل قبل من األشكال من شكل بأيِّ ارتبطتا قد تكونا لم فكرتني
مثل مجالهما من ليست أخرى رشكات أن الحظتا فبعدما ذلك. عىل مثاًال وديل كومباك
يعد لم أنه املعلومات تكنولوجيا لرشكتْي تبنيَّ حينها أراضيهما، تقتحم وسوني كوداك
فقد الكمبيوتر). أجهزة (أي السوداء الصناديق بيع حدود عند فا يتوقَّ أن إمكانهما يف
أجهزة خالل أعمال» «حلول تَِبيعان أنهما عىل بالدعاية بدأتا ولذلك سلعة. تبيعان كانتا
واألجهزة والكامريات الكمبيوتر أجهزة من مزيًجا منهما كلٌّ عرضت وقد الكمبيوتر.

األخرى. اإللكرتونية
ناجحة: جديدة روابط عىل األمثلة من املزيد وإليكم

الورق الصفراء: والالصقات إم ثري رشكة من إت بوست مالحظات ورق •
ورق). + (صمغ الالصق
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الريح). + التزلج (لوح املاء عىل الرشاعي والتزلج الريح بواسطة املاء عىل التزلُّج •
عجل). + (كريس املتحرك الكريس •

كامريا). + هاتف + (مفكرة إلخ … الشخيص/الهاتف/الكامريا الرقمي املساعد •

والتي ببعض بعُضها يتصل ال التي الفردية العنارص بعض أخذ عرب التدرُّب يُِفيُدَك قد
واشنطن جريدة طلبت ببعض. بعِضها لربطها طرق وإيجاد أخرى مجاالت من ُجمعت
سواء وتغيريها املعجم من كلمة أيِّ استخراَج أجرتها مسابقة يف املتنافسني من بوست52
بنفسك. جرِّبها لها. جديد تعريف وتقديم تغيريه، أو إزالته أو واحد حرف بإضافة

اآلتي: الفائزة املشاركات تضمنت

تستمر والتي الرضيبة، قيمة باسرتجاع البهجة (اسم): الرضائب اسرتداد نشوة •
البداية. منذ أموالك كانت أنها تدرك أن إىل

اخرتاق عنهم وتحجب األغبياء باألشخاص تحيط التي املادة هي (اسم): بوزون •
لهم. النرية األفكار

لفرتة املايل بالعجز املشرتي يصيب مما منزل برشاء القيام (اسم): مايل نضوب •
محددة. غري

ربط أو ذكيٍّ كلمات لغز حل مجرد تتعدى أن ينبغي الشائعة املفاهيم صياغة إعادة إن
تقدير، أحسن فعىل إليه. املضاف إىل املضاف إضافة طريق عن باألخرى إحداهما فكرتني
اإلضافة عملية تكون وحتى جمعهما. وليس كلمتني بني رضب عملية اإلضافة تعني
قيمة عنه تنتج بأسلوب ببعض بعضها الرئيسية األفكار ربط تتطلَّب فإنها فعالة،
مًعا.53 الفردية األجزاء مجموع من أكرب الناتجة القيمة حجم يكون أن بمعنى إضافية،
يمكن ما حدود خلف أبصارهم يمدُّوا أن استطاعوا البصرية أصحاب واملخرتعون
هناك كانت السنني، َمرِّ عىل ذلك. عىل مثاًال وإليكم جديدة. احتماالت إىل وصوًال رؤيته
األوروبية املفوضية مراجعة وكشفت العالم. حول املروِّعة القطارات حوادث من الكثري
ظاهرة كان القطار خطَّي تقاطع يف وقع الذي التصادم يف الرئييس الوفيات سبب أن
حاول وقد تحتها. الناس وتدَهس أخرى عربًة قطار عربة تعتيل حيث «االمتطاء»، تسمى
سابقتها، من أقوى عربات ببناء املشكلة لهذه حالٍّ يجدوا أن عقود مدى عىل املهندسون
مياه زجاجة رأى فعندما .١٩٩٤ عام آخر نوع من حالٍّ قدَّم سميث الربوفيسور لكن
ومن الطاقة. تبدد مضمنة ضعيفة أجزاءً أضلعها بني الحظ مهشمة، بالستيكية رشب
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لتحتوي القطارات عربات صممت حيث الجديد، التصادم علم نشأ الالمعة، الفكرة هذه
أرواح وتنقذ التصادم طاقة تبدد أحد يشغلها ال للسحق قابلة املؤخرة يف نطاقات عىل

الكثريين.54
ممِكنًا. التقدُّم يكون لن حديث، منظور من القديمة األفكار تناول عىل القدرة فدون

الشائعة املفاهيم صياغة إعادة أساليب عىل التدرب

يبدو قضايا بني جديدة روابط تعقد حينما تكتشفها قد التي النتيجة من تستغِرب ربما
شائعة بصورة واملقبولة التقليدية التفكري بأساليب ك فالتمسُّ محدودة. حلوًال لها أن
املألوفة املفاهيم لتفكيك تحتاج قد ولكنك األحوال. أغلب يف عادية نتائج إىل يؤدِّي سوف

مذهلة. نتائج إىل التوصل أجل من كليًة جديدة روابط وتكوين
األفكار ن وتتكوَّ لنا. املعروف بشكله الواقع صياغة تُِعيُد اإلبداعية األفكار إنَّ
من مختلفة عنارص ل تتدخَّ حيث كالحلم، تماًما الخربات من زاٍه مزيج من اإلبداعية
جديدة. أشكال صورة يف الالوعي يف تندمج ثم الذاكرة من اليومية والخربات األفكار
التمارين بعض وإليك بوعي! تحلم كيف تتعلَّم أن إىل بحاجة أنت مبدًعا، تكون فلكْي

التدرُّب: عىل تساعدك التي

١ تمرين

تفكيك حاول النتائج. أفضل إىل بَْعُد فيها ْل يُتََوصَّ لم التي العمل قضايا من قضية اخرت
مرشوعات من صلة ذات أمثلة عن ابحث تشملها. التي املختلفة العنارص لتتبنيَّ القضية
أن حاول جديدة. روابط تكوين عىل قائم جديد أسلوب صياغة وأعْد مختلفة، ناجحة
وخلق روابط عقد من تتمكَّن حتى ذهنية خرائط يف املرتابطة غري الجوانب بني تَِصَل

جديدة. احتماالت

٢ تمرين

سابًقا: ذكرناه الذي املثال سبيل (عىل متوافقة غري تبدو بروابط كثرية اخرتاعات بدأت
التزلج). لوح + الريح = الريح بواسطة املاء عىل والتزلج كريس، + عجل = كريسمتحرك
الحاسبة، اآللة الشمسية، (النظارة مثل اليومية الحياة يف تستخدم أشياء ثمانية اجمع
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اخرتاًعا وابتكر الحقيبة من عنرصين استخرج حقيبة. يف ضعها الورق)، الجوال، الهاتف
مًعا. يستخدمهما جديًدا

٣ تمرين

الحلم. تشكل كيف َفكِّْر ثم املختلفة، العنارص عىل وتعرَّف مؤخًرا. راودك حلًما دوِّن

الشائعة املفاهيم صياغة إلعادة العميل التطبيق

املثالية: النتائج فيه ق تتحقَّ ال مرشوع يف فكِّر

عليها. تشتمل التي املختلفة العنارص كافة تحدِّد وأن القضايا تَُجزِّئ أن حاول •
الراسخة. التفكري طرق تزعزع هدامة فرضية ضع •

ناجحة. مختلفة مرشوعات من صلة ذات إيجابية نماذج أَْوِجْد •
جديدة. روابط عقد عىل يرتكز جديد منهج صياغة أَِعْد •

أن ينبغي الناتجة القيمة حجم أن هو الشائعة املفاهيم صياغة إلعادة املفتاح أن تذكَّْر
مًعا. األجزاء مجموع من أكرب يكون

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

الالمباالة). من (والتخلص املشاركة إتاحة عىل ركِّز •
الفردي. الشغف مع للتواُصل أساليب عىل اْعثُْر •

القديمة. املحاِفظة بالعادات ك التمسُّ من بدًال جديدة تفكري أساليب إبداع عىل الناس ع شجِّ •

حقيقية تغيريات إلجراء واإليجابية املرونة – التحول الرابعة: املرحلة (4)

للمستقبل. حقيقيٍّا أمًال وتُِتيُح األمد، طويل ًا تغريُّ اإلنقاذ عملية من األخرية املرحلة تضمن
واإليجابية؛ طرأت، ُكلََّما الجديدة والتحديات األفكار تناول يف املرونة عىل تشتمل كما

التفاؤل. عرب التنمية استدامة عىل القدرة وهي
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املرونة السادس: امُلنِْقذ نمط (1-4)

أن املفرتض من أنه يظن بما يتقيَّد ال تقليدي هو بما ك املتمسِّ غري املستكشف هذا
وجديدة مبتكرة أساليب إيجاد عىل قدرتها تضمن فطرية طواعية املرونة فلدى يحدث.
خيارات الستكشاف ٌ ُمَهيَّأ ذهنك أنَّ وتَْضَمُن العقلية حدودك ع توسِّ فاملرونة األعمال. ألداء
املتجسد هذا املقدام املغامر إن عليها. املتعارف التجارب بحدود التقيُّد من بدًال متعددة،
املطاف. نهاية يف التحول إىل ثم ومن حقيقي تغيري إىل تؤدي عملية ينفذ املرونة يف
املرونة وتتوىل مختلفة. مسارات استكشاف هي لديها املفضلة اإلنعاش واسرتاتيجية
الذين الجماعي؛ والتفكري والتحيُّز الُحنكة مثل األفق َضيِِّقي القتلة من اإلنقاذ مهمة
لكنهم األطفال لدى رئيسية سمة واملرونة ًال. ُمَفضَّ سالًحا العنيد» ب «التعصُّ من يتخذون

العمر. يف ِمهم تقدُّ مع يفقدوها أن يَْلبَثُون ال
أُْجِريَت مسابقة يف مذهلة فكرة عاًما عرش اثنْي عمرها يتجاوز ال فتاة ابتكرت
ما رسم للمستخدمني يمكن وفيه جوجل»؛ يف الصور «بحث الفتاة رت تصوَّ لقد مؤخًرا.
أعلنت أن ذلك بعد جوجل رشكة تلبْث ولم بالكلمات. كتابته مجرد من بدًال عنه يبحثون
سنوات سبع عمره يتجاوز ال طفل تََخيََّل كما املفهوم. نفس تحمل تقنية تطويرها عن
مراحلها يف األخرى هي الفكرة تلك تزال ال ولكن معه، تلعب آيل إنسان صورة يف ُدًمى

األولية.55
السؤال عىل ا ردٍّ األطفال طرحها التي املذهلة اإلجابات من نموذجني مجرد هذان
ال إذ به يقوم أن اإلنرتنت أو الكمبيوتر لجهاز تََودُّ الذي اليشء «ما وهو إليهم؛ ه ُوجِّ الذي
ابتكرها قد كان أو التطوير قيد تزال ال أفكاًرا ُروا تصوَّ لقد اآلن؟»56 به القيام عىل يقدر
أن يف والسبب األطفال. لدى النافذة البصرية يُْظِهر الذي األمر وهو بالفعل، البالغون
مرونة يمتلكون أنهم هو متقدمة أفكار ابتكار يف الفائقة املهارة تلك يمتلكون األطفال
وحدود للتوقعات ليس خالبًة وبراءًة حديثًا ومنظوًرا لديهم التفكري أساليب يف بالغة
يُغاِير الذي التباعدي التفكري عىل القدرة لديهم األطفال إن سبيل. من عليها اإلدراك
أن نفرتض ما غالبًا ولكننا البالغني. لدى اإلبداعي التفكري ِجماح يَْكبَُح الذي األفق ضيق
والتعلُّم. التدريب من مديدة فرتة بعد جديدة أفكاًرا يُبِْدُعون الذين هم وحدهم الخرباء

الخرباء عام بشكل واملجتمع التعليمي النظام يكافئ أن عىل العادة جرت لقد
األنظمة تلك عىل التغلُّب من يتمكَّنون الذين واألشخاص لُوهم. ويُبَجِّ املعرفة واسعي
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ويتقاضون عليا، ملناصب ويرتقون متميزة، اختبارات ودرجات بنتائج يرزقون بنجاح
للشخص يمكن ال أنه للعيان ظاهًرا أصبح اليوم لكن ومعرفتهم. خرباتهم وفق رواتب
واسع، نطاق عىل املعلومات من أكرب قدر توافر ظل يف الوحيد الخبري يكون أن الواحد
قدر أكرب إىل بحاجة ليسوا اليوم وقادة تتغري. أن والقيادة التعلم نماذج عىل سيتحتم إذن
وتشجيعها. ذكاءً األفكار أكثر اكتشاف عىل بالقدرة يتمتعوا أن عليهم بل املعلومات من
قدر تأسيس بإمكانهم أن يعني مما األفق؛ َضيِّق التقليديني الخرباء اهتمام محور إن
فإن ولذا اإلبداع. يقتل ما هو هذا ولكن بعينه، مجال أو موضوع حول املعرفة من كبري
أساليب عىل ومنفتًحا املعرفة واسع مفكًرا يكون أن إىل الحاجة أمسِّ يف املستقبل قائد

حديث. وفكر جديدة تفكري

الرباءة. فقدان وهي وحيدة سلبية نقطة لها أن إال الكثرية ميزاتها للخربة

اليشء. تأدية يجب كيف يعرفون ال الذين األشخاص إىل تأتي اإلبداعية والرباءة
لقدر امتالكك أن كما لتنفيذه. مبتكرة طريقة إيجاد عىل القدرة لديهم فأولئك
يف بالفعل الراسخة واإلرشادات باملفاهيم ُمَقيٌَّد أنك يَْعِني املعرفة من وافر

مستحيًال. أمًرا االبتكار من يجعل ما وهذا بعينه، عمل مجال
بونو57 دي إدوارد

املخاطر، ويتَكبَّد لالنتقاد ُعرضة ليكون استعداد لديه الذي — املتفتِّح الربيء العقل إن
— أفكاره وترتيب عليه للضغط سبيل ال الذي األطفال، يفعل كما ويشعر يفكر الذي
العقلية تلك عىل بونو دي ويُْطِلق بحق. مبدًعا يكون أن يُْمِكنُه الذي الوحيد العقل هو

اإلبداعية». «الرباءة مصطلح امُلتََفتَِّحنْيِ والسلوك
بعض إن حتى بالغة، أهمية ذات أنها عىل اإلبداعية الرباءة لفكرة اآلن ويُنظر
املثال: سبيل فعىل األفكار، توليد عملية يف بفاعلية يشرتكوا أن لألطفال تُِتيح املؤسسات

يقدموا كي األطفال من مكونًا إدارة» «مجلس مرة ذات َشكََّلْت تويوتا رشكة •
منتجاتها. تطوير حول للرشكة استشارات

َمى. الدُّ مجال يف مماثلة ُخطوة هاسربو اتخذت •

197



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

بعض من طلب فقد — زيروكس لرشكة التابع — ألتو بالو أبحاث مركز أما •
حول الذهني العصف جلسات من مجموعة حضور مرة ذات املدارس طالب

التكنولوجيا.58 مستقبل

ال. والُجهَّ ذَّج السُّ جموع عىل الحفاظ عىل املعرفية التنمية تعتمد ربما
مارش59 جيه جيمس

مجال يف للتميز مطلوبة املرتاكمة الخربة بأن يقيض معتقد ساد قد أنه من الرغم عىل
الرواية)، وكتابة والتاريخ األحياء (مثل العلوم بعض يف صحيًحا ذلك يكون وقد بعينه،
— بديفيز كاليفورنيا بجامعة النفس عالم أوضح إذ الشواذ. بعض القاعدة لتلك فإن
اكتشافاتهم وأول بأهم األرجح عىل يقومون الفيزياء علماء أن — سيمونتون60 دين
ألَْوِجِه يصل آخر مجاًال أيًضا يذكر كما عمرهم. من العرشينيات أواخر يف يزالون ال بينما
— يستفيدون األشخاص أولئك أن يعتقد كما الشعر. وهو السن؛ هذه بلوغ قبل حتى
أو «يتثقفوا» لم وألنهم املفاجأة. وعنرص اإلبداع لتبني استعدادهم من — جزئيٍّا ولو
ويقول الراهن. الوضع عىل للتمرد أكرب استعداد لديهم يكون املوروثة، باملعارف يُثقَلوا
تكرار يبدءون األكاديمية، الدراسة يف سنوات عدة املبدعني قضاء مع إنه سيمونتون

ذلك.61 من الرغم عىل أنفسهم
أهم أحد كتابة يف شارك الذي واطسون جيمس إىل — املثال سبيل عىل — انظر
بينما ١٩٥٣ عام النووي) الحمض تركيبة (حول التاريخ مدار عىل العلمية األبحاث
التفاضل علم اخرتاع بدأ الذي نيوتن وإسحاق اليافعة، والعرشين الخامسة سن يف كان
العلمية أبحاثه أهمِّ من العديد نرش الذي أينشتاين وألربت والعرشين، الثالثة يف والتكامل
بينما الكمِّ ميكانيكا مفهوم اخرتع الذي هايزنربج وفرينر والعرشين، السادسة سن يف
وروبرت وجاليليو كوري وماري وأرشميدس عمره. من العرشينيات أواسط يف كان
علمية إسهامات وأحدثوا اإلنجازات ُقوا حقَّ الذين للشباب إضافية قليلة نماذج أوبنهايمر

عمرهم.62 من العرشينيات يف وهم هامة
إجراء ظل يف اآلونة هذه مالئم نحو عىل الجديدة األفكار أحدث إىل ل التوصُّ يَتِمُّ ال قد
اتجاه ظهر الشأن، هذا ويف الشباب. للعلماء ُم تَُقدَّ التي الرئيسية املنح عىل تخفيضات
للعلماء املنح معظم القومي الصحة معهد قدم بينما إذ املتحدة، الواليات يف القلق يُثِريُ
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أكرب عاًما سبعني أعمارهم تبلغ الذين للباحثني منٌح اليوم تُقدَّم ،٢٠٠٨ عام الشباب
بأنه ذلك البعض فرسَّ وقد الثالثني! عامهم يبلغوا لم الذين للباحثني تُقدم التي تلك من
لإلبداع بياني رسم وأي املؤسسات. يف املجازفة من وخوف الزيادة، يف آخذ محافظ توجه
املخاوف يُثِري وما معكوس. U حرف شكل عىل منحنًى سيتخذ الفرد عمر مدى عىل
الذي والتقدير التمويل عىل للحصول الفرصة األشخاص أغلب ينال حينما أنه هو اآلن

اإلبداعية. ذروتهم األرجح عىل تجاوزوا قد سيكونون يستحقونه،

مختلفة مسارات استكشاف السادسة: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

عطلة بقضاء األثرياء نزالءه وعد قد كان كبرية. مشكلة بايل يف إنرتكونتيننتال فندق واجه
لكن الكفء. املهني فريقه تنسيقها عىل يعمل االسرتخاء، عىل تبعث عصبية ضغوط بال
أن قبل حتى اململ دينباسار مطار يف غالبًا تتكون العطلة عن النزالء انطباعات أوىل
عىل تُْضِفي كانت الكفاءة إىل تفتقر التي والهجرة الجمارك فإجراءات الفندق. إىل يصلوا
إجازتهم يبدءون األشخاص من العديد وكان الطويل، السفر إرهاق فوق إرهاًقا النزالء

راضني. وغري منزعجني
املميزين، النزالء عىل تأثريها ومالحظة املعقدة الوصول إجراءات الفندق متابعة بعد
بحسن انطباًعا النزيل وإلعطاء الواضحة الزمنية الدورة لتقليل اإلجراءات من عدًدا أدخل
أمًرا اتباعها النزالء عىل كان التي الخطوات عدد تقليل كان األمر، بادئ يف الضيافة.
باملطار فاخرة اسرتاحة للنزالء الفندق ر فوفَّ . حالٍّ وجدت املبدعة العقول أن إال مستحيًال،
أرائك عىل النزالء يسرتخي أن تَْعِني كانت الوصول لدى االسرتاحة وهذه بالفندق؛ للحجز
يكمل الفندق طاقم كان حني يف دافئة، ومناشف باردة مرشوبات لهم وتُقدم مريحة
طويلة طوابري يف االصطفاف عناء النزالء عىل وفروا وهكذا والهجرة، الجمارك إجراءات
مكتب كان حيث املميزين، للنزالء الحجز خدمة الفندق ر يوفِّ كان وبعدها ساعات. لعدة
التأخري من املزيد وقوع عدم لضمان املطار يف الرسمية الحجز عملية يُنِْهي االستقبال
عىل النزالء من العديد أصبح اإلجراءات، لتلك ونتيجة الفندق. إىل النزالء وصول عند
يتغريَّ لم األمر إن لهم. املتوفرين واألمن الراحة سبيل يف النقود من املزيد لدفع استعداد
تخفيًضا ملسوا النزالء أن هو هنالك ما كل وإنما والجمارك، الهجرة إجراءات منظور من
ثالث إىل خطوة عرشة اثنتْي (من اإلجراءات هذه عليها املشتملة العقبات عدد يف ملموًسا
تجربة لخلق طريقة إيجاد يف بايل يف إنرتكونتيننتال فندق نجح وبذلك فحسب). خطوات
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والبحث مختلفة» مسارات «استكشاف عرب — عاٍل دخٍل وجني للنزالء، خاصة ضيافة
أسعارها ض تخفِّ األخرى الفنادق فيه كانت الذي الوقت يف — جديدة احتماالت عن
األداء، تحسني يف الناس أغلب يفكر عندما آسيا). اجتاحت التي االقتصادية لألزمة (نظًرا
معقدة عملية خطوات من واحدة خطوة من التخلص من تمكَّنوا إذا السعادة تتملَّكهم
جذري تغيري أُجري الحالة هذه يف لكن بسيطة، مئوية نسبة ذات تحسينات إجراء أو

خيالية. بنتائج وأتى
عىل ومثال العمل. لقضايا كفاءة أكثر سبل إيجاد عىل قادًرا تكون أن الرضوري من
من الكلية الزمنية الدورة تتألف العمالء. إلجراءات الكلية الزمنية الدورة تحسني ذلك
أو للمنتج الخارجي العميل طلب بني حدة عىل تحدث عملية كل أوقات جميع مجموع
للعمليات، الزمنية الدورة وأما للعميل. إتاحته ومدى الخدمة أو املنتج وتوصيل الخدمة،
بالتوازي تقع بعضالخطوات عملية. كل إنجاز يف املتَّبَعة املتوالية الخطوات مجموع فهي
إىل تضاف التي فقط هي أطول وقتًا تستغرق التي فالخطوة لذا بعض، مع بعضها
الزمنية الدورة مجموع حساب ضمن يدخل االنتظار أو الفراغ وقت أن كما الكيل. الزمن

الكلية.
متطلبات إن البطيئة.63 التطور أوقات هو ال فعَّ ابتكار تحقيق أمام عائق أكرب إن
املفتوحة والربمجيات أخرى، دول يف جهات إىل باألعمال والعهد التغري، الرسيعة املستهلك
ال غالبًا فالرشكات ذلك، ومع للغاية. رسيعة السوق عمل سري وترية تجعل املصدر،
— جونيور ستوك جورج يقول كما حركتها، وترية من لترسع نفسها تنظيم تستطيع
عنرص عىل تعتمد التي املنافسة درس الذي املخرضم جي يس بي رشكة رئيس نائب
حتى املجازفة خوض الرسيعة الزمنية الدورات وتتطلَّب عاًما. وعرشين خمسة ملدة الزمن
املؤسسات بعض «تكاد ستوك: ويقول الضخم. املادي املقابل وجود ضمان عدم ظل يف
مهوًال.» تحوًال أحدثت إذا إال يشء فعَل تَْستَِطيع ال [أنها] فكرة بسبب بالشلل تَُصاُب
ينظمون الرسيعني املبتكرين «إن فيقول: املركز، من التنسيق تتطلَّب الرسعة أن ويضيف
العمل.» وحدات طريق عن يأتيهم حتى ينتظرونه ال إنهم النمو؛ عىل للحثِّ الرشكة مركز
استكشاف يُْفِسح أن يمكن كيف يبنيِّ عظيم مثال َلِهَي العملية تصميم إعادة إن

إبداًعا. أكثر مناهج أمام املجال املختلفة املسارات
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مختلفة مسارات استكشاف عىل القدرة فهم

وراء رسيًعا فننجرف باكر، عمر يف عصبية شبكات تنشئ أدمغتنا أن سابًقا ذكرنا
يشء كل ذُ نُنَفِّ شديدة وبسهولة باستمرار، نكتسبها التي خرباتنا عىل تعتمد تفكري أنماط
أمًرا ال فعَّ نحو عىل للمعلومات وتنظيم َفْهم َكُسبُل األنظمة تطوير يُعد صارم. بروتني
لعملية وخانقة مقيدة املطاف نهاية يف تصبح أن يمكن األنظمة تلك ولكن رضوريٍّا،
جديدة سبل واستكشاف عمد، عن املحددة املسارات تلك فإزالة لذا اإلبداعية. التنمية
ولتناول األشياء لفعل جديدة إبداعية أساليب إىل التوصل نحو االنطالقة يكون أن يمكن

الصعبة. القضايا
والتقاربي، التباعدي التفكري الختبار خصوًصا ُصممت لإلبداع تقليدية مسابقة يف
يف تخرجهم سبيل تعرتض قد التي األسباب كافة يف يفكروا أن جامعيني طالب من ُطلب
قدر أكرب للمشكلة ويبتكروا األسباب هذه أحد وا يتخريَّ بأن تعليمات أعطوا ثم الجامعة.
يمكن التي املتخيلة األشياء كافة ذكر رسيًعا الطالب من كبري عدد واستطاع الحلول. من
قادرين غري الطلبة من العديد كان بينما الصحيح، نصابها عن تَِحيد األمور تجعل أن
عن عجزوا الذين أولئك أن االختبار أوضح وقد إبداعية. حلول إليجاد املرونة إظهار عىل

واليأس.64 للقنوط عرضة األكثر كانوا أزماتهم مع للتعامل ممكنة حلول إيجاد
ال بديلة وسائل يف وتَُفكَِّر املشكالت لحل النموذجي أسلوبك عىل تتعرف أن امُلِهمِّ من
قضايا أو شخصية مشكالت مع تتعامل كنت سواء املشكالت، تلك لتحل عادًة بها تفكر
من تكتشفها لم ربما اعتيادية غري طرًقا سلكَت إذا بذلك القيام ويمكنك بالعمل. تتعلَّق
ولكنها القديمة، العادات بعض عن التخيلِّ تَْعِني وقد ُمْرِهقة، العملية هذه تكون قد قبل.

ذاته. الوقت يف ومنقذة إيجابية تجربة تكون قد
عىل (تقع نقاط أربع بني يَِصلوا أن املشاركني من فيه يُطلب بسيط بتمرين َوْلنبدأ
دون ذاتها النقطة من وينتهوا يبدءوا أن عليهم مستقيمة. خطوط بثالثة املربع) رءوس
تنفيذ يف صعوبة منهم العديد واجه الخلف. إىل يعودوا أن ودون أقالمهم يرفعوا أن
املربع حدود خارج الثالثة املستقيمة الخطوط امتداد يتطلَّب نجاحها ألن املهمة؛ تلك
شكل تَتَِّخذُ نقاط أربع الحالة هذه يف كما (أو صندوًقا عقلك يرى وحينما (الصندوق).
خاص نوع من جهد بذل األمر ويتطلب الصندوق. داخل يبقى أن إىل يميل الصندوق)،
نظام. أنه ملجرد ا حدٍّ يعد نظام وكل النظام. خارج أو الصندوق، خارج تفكر كي
جديدة. ُسبُل عن ثم النظام خارج حلول عن أوًال يبحث أن املبدع العقل عىل وينبغي
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البقاء من ابتكاًرا أكثر املرجعي) نظامك تغري أن (بمعنى النظام حدود عن والخروج
بداخله.

متوازيني، مستقيمني بخطني األربع النقاط يَِصلُوا أن املشاركني من ُطلب وحني
ينحرص الذين لألشخاص بالنسبة ا حقٍّ مستحيل هذا لكن مستحيل. ذلك إن أغلبهم قال
سطًحا لها أن نعتقد الحياة، إىل ننظر فعندما بعينه. هنديس تفكري بنمط تفكريهم
ولكن األبد. إىل متوازيني املتوازيان (البعدان) الخطان يبقى حيث األبعاد، ثنائيَّ مستويًا
فستلتقي طوليٍّا، املتوازية الخطوط وسارت األرض سطح عىل النقاط هذه ُرسمت إذا
دروس من نابع أبًدا تتقاطع ال املتوازية الخطوط بأن إيماننا إن القطبني. عند بالفعل
األسطح بدراسة تُْعنَى التي إقليدس، هندسة لكن املدرسة. يف يناها تلقَّ التي الهندسة
إقليدس هندسة دون هندسة فأي الهندسة. أنواع من واحًدا نوًعا إال ليست املستوية،
تتقاطع العمودية) (الخطوط الطول فخطوط املنحنية. املساحات دراسة عىل تعتمد
يكونان الخطني إن إقليدس وقال درجة. ٩٠ عند أفقي) خط (وهو االستواء خط مع
هندسة صندوق خارج إذن، درجة. ٩٠ عند لهما مقابل خط معهما تقاطع إذا متوازيني
تتقبَّله أن يجب غموض هناك ويتقاطعا؛ يتوازيا أن املتوازيني للخطني يمكن إقليدس،

مبدًعا. تصبح حتى
واحد؟ مستقيم بخطٍّ األربع النقاط وصل يمكن هل ا: حقٍّ للمبدعني سؤال واآلن

كاٍف. عرض ذات رسام فرشاة استخدمت إذا واحدة، قلم بجرة وصلها يمكن

مختلفة ملسارات العنان إطالق

البدء كيفية ورشح التفكري تقيِّد أن يمكن املعيارية القنوات أن فكرة توضيح أجل من
هذه ويف متحرك. رشح إىل بونو دي إدوارد تمرين65 ل نحوِّ القيود، هذه عىل التغلُّب يف
كان اآلخر: تلو واحًدا ألسفلها الشاشة أعىل من الحروف تَتََساَقُط التمرين، من النسخة
وأضيف ذلك بعد R الحرف دور جاء ثم ،AT الكلمة لتتكون T أتبعه ثم حرف، أول A
بدأت قد ها — E الحرف سقط وعندما فأر). (بمعنى RAT الكلمة ن لتتكوَّ سابقيه إىل
الجديدة الكلمة فستصبح األخرية، الكلمة نهاية إىل Eالحرف أضفت وإذا — اللعبة تفهم
تكوَّنت أُضيف عندما الذي G للحرف التايل الظهور كان ثم معدل). (بمعنى RATE هي
الجديدة املعلومات كانت اآلن، حتى قضبان). ذي حاجز (بمعنى GRATE الجديدة الكلمة
ألنه النظام؛ اضطراب إىل سيؤدِّي التايل الحرف ولكن القائم، الهيكل إىل بسهولة تُضاف
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… إلضافته سهلة طريقة من ما أنه ويبدو ،T هو التايل الحرف املعتادة. القناة يف يقع ال
التي الجديدة الكلمة فأصبحت الحروف. ترتيب عىل تعديل إجراء إىل بحاجة فإننا لذا
تكن لم إذا ن لتتكوَّ تكن لم التي هدف) (بمعنى TARGET هي الحروف تلك عن نتجت

الصفر. من ترتيبها وإعادة الحروف نظام لتغيري ا مستعدٍّ
املعلومة بإيصال املرتبط الزمني التسلسل تأثري مدى البسيط املثال هذا من لنا يتبنيَّ
ن تتكوَّ حتى بنائها إعادة أو نظامها تغيري إىل بحاجة تَُكون الهياكل إن الهياكل. بناء يف
فلن لإلبداع. نافًعا تعريًفا تَُعدُّ العملية وهذه مختلف، بأسلوب جديدة وأفكار مفاهيم
اإلبداعي التفكري إىل بحاجة ونحن األنظمة، من النوع هذا مثل يف اإلبداع بدون تتقدم
ليس واإلبداع معني. خربات تسلسل أقامها التي تَة املؤقَّ الهياكل من التحرر أجل من
الكاملة االستفادة ق نحقِّ أن نستطيع لن اإلبداع فدون األوضاع؛ لتحسني وسيلة مجرد
أننا كما القديمة، الهياكل يف حبيسة إنها بالفعل. لدينا املتاحة والخربات املعلومات من
دائًما. األفضل تكون ال أنها مع أرسعها أو املتاحة السبل أول نتخريَّ األوقات أغلب يف
طرق عىل العثور مقدورنا يف يكون فلسوف إبداعي، منظور من املشكالت تناولنا وإذا

للتقدم. فعالة
بنسبة الكلية والخربة النهائية املحصلة َن يَُحسِّ أن يمكن مختلفة مسارات استكشاف إن

اآلتية: الحاالت دراسات إىل انظر .٪٣٠٠ إىل تصل

العاملية» البيانات «تزامن برنامج جي) آند (بي جامبل آند بروكرت رشكة نَت دشَّ •
إىل لالنضمام كارفور مثل بالتجزئة البيع تجار أكرب ودعت حرصيٍّا، الصني يف
طريق عن جي آند بي برشكة بالتجزئة البيع تجار ربط إىل يهدف برنامج
عىل الحصول من بالتجزئة البيع تجار الربنامج ومكَّن التقنية. عالية أدوات
أحدث معرفة جانب إىل املناسب، الوقت يف واملنتجات املخزون حول معلومات
إتاحة زيادة من جي آند بي الجديدة العملية مكنت لقد املبيعات. اتجاهات
يعني مما ٣٠٪؛ إىل تصل بنسبة املخزون َض وُخفِّ املتاجر، أرفف عىل منتجاتها
الحالة دراسة إىل (انظر املطاف66 نهاية يف والربح والفاعلية الكفاءة تحسني

التاسع). الفصل يف املفصلة اإلنقاذ وخطة
مقارنات إيرالينز ويست ساوث طريان برشكة التنفيذيون املديرون أجرى عندما •
الذي الزمن مع — نهايتها إىل بدايتها من — لديهم الرحلة لزمن معيارية
ولذا بالفعل. الروَّاد أََحَد كانوا أنهم اكتشفوا األخرى، الطريان رشكات تستغرقه
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املجال هذا يف الخرباء أفضل عن بحثهم يف الجوية الخطوط مجال اجتازوا فقد
واستطاعت وان. الفورموال سباق يف بالفعل ضالتهم ووجدوا العالم، حول
دقيقة أربعني من اإلضايف الوقود تزويد زمن ض تَُخفِّ أن إيرالينز ويست ساوث
سيارات ع تجمُّ مواقف يف املتبعة العمليات تَبَنِّي خالل من دقيقة عرشة اثنتي إىل

68 بالوقود.67،  للتزود السباق
فيات؛ رشكة املبتكرة بأفكاره ماركيوني سريجيو الجديد، املدير قدوم أفاد •
إىل منتجاتها إيصال يف تستغرقه الذي الوقت تختزل أن عىل قادرة فأضحت
اإلدارة سريجيو توىل وعندما شهًرا. عرش ثمانية إىل سنوات أربع من السوق
الهدر. ترى أن بإمكانك كان املصنع، يف تتجول كنت «عندما قوله: عنه نقل
بها ويعمل يتحرك التي الطريقة يف وإنما فحسب، الفوىض يف املشكلة تكن لم

الناس.»69
املوظفني أماكن تغيري عملية أن املتاجر عن أُجريت التي األبحاث أظهرت •
عدد ض يخفِّ أن استطاع الزبائن وحساب املشرتيات تسجيل عن املسئولني
األجور خفض يَْعِني الذي األمر سنويٍّا؛ ساعة ١٢٥٠٠ بمعدل العمل ساعات
االسرتاتيجية.70 تلك تبنَّت التي املتاجر لدى سنويٍّا دوالر مليون ٢٫٥ بمعدل

ذلك يف لالستمرارية قابل كمنافس رسيًعا املتاجر ساحة ألدي متاجر خاضت •
وذلك وكولز، وولورثز العمالقني مقابل يف والصعود بإحكام، املعقود املجال
بكثري أرسع خدمة وتوفريها عنهما، كثريًا أسعارها انخفاض عىل بحفاظها
خالل من ذلك ألدي متاجر فعلت وقد الزبائن. وحساب املشرتيات تسجيل لدى

التالية:71 البسيطة العملية تنفيذ
أصغر. متجر حجم + تنسيق + أقل مخزون = أقل منتجات •

لدى أرسع مشرتيات تسجيل = خاص متعدد باركود = تجارية عالمة •
الخروج.

راضون. زبائن + أقل عمل فريق = أرسع مشرتيات تسجيل •

العمليات أداء تحسني كيفية فهم محاولة يف أوقاتهم الناس من الكثري يضيِّع بينما
العمليات.72 خلف تكمن التي االفرتاضات املبتكرون يتحدى ما غالبًا القائمة،

إىل فيها الوقوف مدة تصل مرعبة طوابري واجه الذي البنك مثال عىل ق يتفوَّ يشء ال
استخدمنا وقد عملياته، تصميم إعادة يف العون يَِد لتقديم البنك دعانا لقد ساعات. خمس
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لقد املشكلة. تلك مع التعامل يمكنه كيف لنرى مختلفة» مسارات «استكشاف تمرين
يف حساب لديهم يكن لم الذين األشخاص أن العملية تطبيق خالل املسئولون اكتشف
من يهربوا حتى دوالرات خمسة بقيمة شيكات لرصف عليه يُقِبلون كانوا البنك ذلك
َل تََوصَّ لطيف! ُمَكيَّف بجو ويتمتعوا درجة، ٤٥ إىل تصل التي بالخارج الجو حرارة
من غرضهم عن الوافدين يسأل حتى األمامي الباب عند موظف وقوف وهو حل إىل البنك
آخر، فرع إىل توجيههم تم فقد الشيكات، رصف أجل من البنك قصدوا الذين أما البنك.
السوق يمثلون وهم — أخرى بنكية معامالت إلجراء أو حساب لفتح قصدوه والذين

بالدخول. لهم سمح فقد — للبنك املستهدفة
يَْعِني ذلك أن تفرتض أفقها وبضيق عائداتها، مضاعفة يف عديدة رشكات ترغب
بديلة أخرى بطرق النمو لزيادة وسائل هناك هل ولكن النمو. حيث من ربحها مضاعفة
ودراسات بايل يف إنرتكونتيننتال فندق استطاع لقد املبيعات؟ من مزيد توليد مجرد عن
وَفْقِد األنظمة تغيري إىل الغالب يف اللجوء دون العملية تغيريَ هنا نوقشت أخرى حالة
تلك أن ُوجد لألمور، ر املتأخِّ وباإلدراك إبداعية). طفرة بذلك (ُمْحِدثني عليها السيطرة
املعنية الرشكات أفادت — الروعة شديدة دائًما تبدو ال أنها رغم — اإلبداعية الطفرات
الطائرة تهبط أن يستحيل املطار، إىل الراكب يصل فحينما العمل. سوق يف عظيمة إفادة
بالتفكري ولكن البريوقراطية. الروتينات كافة تُخترص وأن مبارشة النزيل حجرة باب عىل
بفضل واآلن، املكان. عن وخربته النزيل فكرة تغيري املمكن من وماهر، ذكي بأسلوب
نبذل ال نحن جديدة، مسارات واستكشفوا الشائعة املفاهيم تشكيل أعادوا الذين أولئك
الذكية؛ الهواتف باستخدام حجرتنا باب فتح أو اإلنرتنت عرب الفنادق حجز يف جهد أيَّ

وأرخص! وأسهل أرسع بأكملها التجربة جعل مما

املختلفة املسارات استكشاف أسلوب عىل التدرُّب

املوضوعات إلحدى استكشافحلول طريق عن األسلوب هذا مستخدًما تتدرب أن بإمكانك
خطوة، آخر يف وضعتها التي الذهنية الخريطة إىل انظر السابق. القسم يف حددتها التي
املروري االكتظاظ مواطن مثل حلها، سبيل يف بكثرة استخدمت التي الطرق ِد وَحدِّ
تمكِّنك فاعلية أكثر بديلة سبل إيجاد إمكانك يف كان إذا أيًضا وانظر العمالة. ومضاعفة
عىل بالية طرًقا تنشئ كنت، كما ظللت وإذا وقت. أقرب يف الحلول إىل ل التوصُّ من
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سبل وَقْطع مختلفة احتماالت استكشاف إىل تحتاج فلربما نفسه، السابق الخط طول
مختلفة.

عملية تطبيق أثناء كفاءة وأعىل وأوفر أبسط حلوًال وتجد مختلفة سبًال تتبع وحتى
إىل: بحاجة فأنت التصميم، إعادة

العملية. تخطيط •
خطوة. كل عن املسئول تحديد •

األمور. فيها تتعثَّر أن يمكن التي بالجوانب قائمة تحديد •
تلك. الخطر مواضع من للتقليل أساليب ابتكار •
الخطوات. عدد تقليل طريق عن األخطاء تقليل •

يومي بنشاط ابدأ وللتدريب، الخطأ. يف للوقوع جديدة فرصة هي خطوة كل أن وتذكَّْر
تماًما: مختلف بأسلوب به تقوم أن وحاول بانتظام، به تقوم

يف سريك أثناء ستالحظ ماذا وانظر للعمل، ذهابك أثناء مختلًفا طريًقا اسلك •
الطريق.

املفضلة. وصفتك إىل مختلفة مكونات أضف أو تماًما، جديدة أكلة طهي حاول •
الصباح». يف «لالستعداد املعتاد روتينك غريِّ •

مختلفة مسارات الستكشاف العميل التطبيق

غريك؛ يسلكه قد الذي السبيل يف َفكِّْر ثم املعتاد، الحل حدد . حالٍّ تتطلب مشكلة يف فكِّر
املشكلة. بها تحل أن يمكن ممكنة مختلفة أساليب عدة ابتكر موقفك. مثل يف هم َمن

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

املواقف. لتناول سبيل من أكثر هناك يكون أن يمكن أنه فكرة تقبَّل •
اإلبداعية. الرباءة عن ينتج الذي التباعدي التفكري أسلوب استخدم •

والفاعلية. الكفاءة مستوى لتحسني مغايرة سبًال واسلك مختلفة خيارات الستكشاف استعدَّ •
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اإليجابية السابع: املنقذ نمط (2-4)

واملنهج االتجاه من كالٍّ يمثل — اإليجابية ده تجسِّ الذي — املتفائل االنتهازي هذا
السبب تحديد طريق فعن التحديات. ِخَضمِّ يف واالزدهار البقاء أجل من املطلوبني
عليها. وتُبِْقي التحول عملية اإليجابية تَْدَعُم املتواصل، والحافز اإلجراءات التخاذ الرئييس
حالة مجرد الحقة اإليجابية تُعدُّ ال اللغة، واسرتاتيجيات التفاؤيل الفكر منظور ومن
. امَلْرُجوِّ الهدف عىل تَُركِّز اإلجراءات يجعل للقيم نظام أو راسخ اعتقاد هي وإنما ذهنية،
عىل النجاح استمرار وتضمن الفشل، تعقب قد التي السلبية اإليجابية تُناقض وبذلك
تتوىلَّ وهي التفاؤل، تَبَنِّي هي اإليجابية لدى املفضلة اإلحياء واسرتاتيجية البعيد. املدى
واليأس السلبية أمثال التشاؤم فوج من القتل جريمة يف بهم املشتَبَه من اإلنقاذ مهمة

الخبيثة». «السلبية هو املختار وسالحهم الثقة، إىل واالفتقار
الرياضة. مع الصغار األطفال تعامل طريقة يف تُالَحظ اإليجابية عمل وطريقة
فيتغاضون املوجهة، الكرات إصابة يُخِطئوا أن يمكن التنس، لُْعبَة األطفال يتعلَّم فحينما
يعادل بما ثواٍن، عرش كل واحدة مرة إىل تصل عديدة مرات ويحاولون برسعة األمر عن
األخرى الكرة وألعاب والجولف التنس رياضة يف الفوز إن الساعة! يف محاولة ٣٦٠
بفاعلية. األخطاء إدارة عىل القدرة خالل من وإنما قة، موفَّ تسديدة بمجرد يتحقق ال

الفشل. بعد رسيًعا يتعاَفْون الذين هم فاألبطال
فهو مؤقتًا؛ األقل عىل الحيلة بقلة الفرد لدى الشعور تََغْلُغل يف الفشل يتسبَّب
جديد، من يَْختَِفي ثم ٍة ِبِحدَّ املرء به يشعر ما عادًة وأمُله املعدة. يف امُلوِجعة اللكمة يشبه
يف يزرع وقد الطويل املدى عىل اإلعاقة األلم يسبب ولهؤالء، البعض. لدى يستمر ولكنه
استعادة يستطيعون ال الذين وأولئك الحيلة. بقلة خ املرتسِّ الشعور أو الضغينة أنفسهم
به. يقومون ملا حماستهم عىل اإلبقاء يف صعوبة يجدون الفشل عقب بسالسة عافيتهم
الذين فاألشخاص الفشل؛ بها يُفرسَّ التي الطريقة يف يكمن التعايف يف الجوهري والفرق
مدى تستمرُّ وسوف مشكلتي]، [أو خطئي «هذا قائلني: يفكرون بصعوبة يتعافون
«كانت فيقولون: بسهولة يتعافون الذين أولئك وأما أفعله.» ما كل تهدم وسوف الحياة،
الكثري فهناك الكرام، ُمرور يَُمرُّ سوف بالفشل والشعور بها، َمَرْرُت ظروف مجرد تلك

تجاهه.» إيجابيٍّا أكون أن ينبغي الحياة تلك يف
املواقف. يف وبحيادية بإيجابية التفكري عىل القدرة تتداعى التشاؤم، يَْعِصف حينما
الحياة؛ إنقاذ لغاز املخ جوع يشتد األوىل، العاملة الحرب يف الغاز هجمات تأثري فتحت

207



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

عندما العقل يُستنزف وكذلك بوضوح. التفكري عن بعجز الضحية فيصيب األكسجني،
عظيم سبب — أخرى ناحية من — واإليجابية الحياة. رشيان التفاؤل؛ إىل يفتقر
هذه موقف. أي يف للتنفس الالزم باألكسجني صاحبها تَُزوِّد حيث الحياة، عىل يبعث
اكتشف األمر، واقع ويف املوقف. حقيقة تتجاهل فارغة إيجابية نظر وجهة مجرد ليست
تحقيقه يكون بينما يحققه، أن يتوقع ملا وردية صورة رسم ما إذا الشخص أن الباحثون
تَْعِني ال اإليجابية إن مقتل.73 يف النجاح فرص يُصيب سوف ذلك فإن املنال، صعب أمًرا
الضبابية، من العقل ُر يَُطهِّ الذي األكسجني من رضب ولكنها باملثل، الدائمة السعادة

والهدف. الرؤية وضوح له ويجلب
واألكثر حياتهم مجاالت كافة يف إنتاًجا األعىل هم املتفائلني أن اكتُشف ولقد
أكرب برتكيز يعملون فإنهم بالتفاؤل، شعور األفراَد يغمر فحينما عمًرا. واألطول صحًة
هيئة عىل املشكالت لهم وترتاءى حولهم َمْن ُعوَن ويَُشجِّ الطموحات من املزيد ُقوَن ويَُحقِّ
العمل.74 بيئة يف حماسًة األكثر هم وكذلك وطأة، أََخفُّ الرصاع بأن يشعرون كما فرص،
أمام يَْصُمد الذي هو املتفائل أن بيد الحياة، ملشكالت عرضة واملتشائم املتفائل من فكلٌّ
عىل بالقدرة فقط متعلًقا ليس املوضوع أن تذكَّر ولكن أفضل. نحو عىل الظروف كل
أن ويمكن الفشل. وخاصة األحداث مع تجاوبنا بمدى يتعلَّق وإنما اإليجابي، التفكري
حياتنا مجاالت يف توابع وذا اعتياديٍّا سلوًكا املعاكسة األحداث مع تجاوبنا أسلوب يصبح
تحقيق عىل التصميم أو االستسالم بني الفارق تَعني أن يمكن تلك الفعل وردود املختلفة،

األهداف.
مدركاتنا عىل تأثري لها يكون أن يمكن ما حدث لوصف ها نتخريَّ التي الكلمات إن
خربتنا مع تتفاعل لغتنا فإن لفظيٍّا، نراه عما نعربِّ فعندما بالتبعية. سلوكنا وعىل
يكون يوم كل نُجريه حوار أهم أن كما التفاعل.75 هذا من حقيقتنا فتنشأ املبارشة،
أو نجاحنا عن املسئولة وهي الذاتية، صورتنا يشكِّل النفيس الحوار إن إذ أنفسنا؛ مع
الفرد «خطى فإن اإليجابية، الذاتية الصورة انعدمت وإذا الذاتي. انهيارنا النقيض عىل
بينما وحسب. بالغرض» «يفي نحو عىل منه املطلوب فسيفعل الفريق أما تتثاقل»، سوف
بالكامل. جديد عالم اكتشاف املمكن من سيصبح إيجابية، ذاتية صورة وجود ظل يف
كوسيلة يُستخدم أن يمكن املكتسب التفاؤل أو الالشعوري النفيس الحوار عملية إن
املخاوف تتبدد ثم ومن االضطرابات، مواجهة يف عالجية وأداة للتعلم، قوية مساعدة

اإلبداع. إحياء ويُعاد الرهبة، ومشاعر
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األفكار كافة عىل الحفاظ ضمان مع اإلبداعي، التفكري لعملية الحياة التفاؤل يُعيد
من كاٍف قدر وجود ضمان جانب إىل رسيًعا، تخبو أن من ويَمنعها النرية والبدايات

اللهب. ويوقد الشعلة تزداد حتى للحياة الالزم األكسجني

التفاؤل تَبَنِّي السابعة: اإلنقاذ اسرتاتيجية (أ)

،١٨٧٠ عام املاء» تحت فرسخ ألف «عرشون روايته يف نووية غوَّاصة فرين جول تخيل
للغواصة األسطواني البدن طول كان فقد غامضة. مستقبلية فكرة مجرد تكن لم أنها غري
فكان املزدوج، البدن أما أمتار. ثمانية عرضه يبلغ بينما مرتًا، سبعني يبلغ نوتيلوس
قطره بلغ شفرات األربع ذو الغواصة اص ورفَّ السيجار. مثل تماًما النهايات مدبب
يف مثبتة عادية دفة هناك وكان املرت. ونصف أمتار سبعة تبلغ تَبَاُعد بزاوية أمتار ستة
تطفو نوتيلوس كانت وعندما الطفو. مركز جانبي عىل غوص وطائرتا الغواصة، مؤخرة
مستوى عن تعلو منصتها كانت ولذا البحر، سطح تحت منها ٪٩٠ يظل السطح، عىل
أن يمكن التي الكيفية بشأن للنظر الفتة بصرية فرين أظهر لقد أمتار. بثمانية املاء
القادمة البيئية املشكالت بعنارص أيًضا فرين تنبَّأ لقد والتكنولوجيا. العلوم بها تتقدم
الكابتن شخصية خالل من املستعمرة الشعوب استغالل ضمنيٍّا وانتقد الحني، ذلك يف
«ال ما عىل تركيزه ينصبَّ أن من بدًال املستقبل يف فعله «يُمكن» بما يؤمن فكان نيمو.
عىل وليس مستقبًال حدوثه يمكن ما عىل دائًما التفاؤل يركِّز وباملثل حاليٍّا. فعله يمكن»
عرض هو «الخيال مرة: ذات أينشتاين ألربت قال الغابرة. اإلخفاقات أو الحالية القيود
نرى لن فإننا أفقنا، نوسع كيف تعلمنا إذا املرء.» حياة يف املقبلة الجذَّابة لألشياء مسبق

أيًضا. حقيقًة سنُِحيلُها بل فحسب الجديدة االحتماالت
أمام الطوابري مشكالت حل يستطيعون الذين األشخاص أن تدرك أن اآلن نأمل إننا
وصل يمكنهم الذين أولئك أو — طويلة ساعات تستغرق والتي — واملطارات البنوك
عليهم. تهيمن خاصة خصلة يف يتشاركون مستقيم، واحد بخط مربع يف األربع النقاط
ألنهم النقطة؛ هذه عند التحدي فيُنْهون ذلك» فعل نستطيع «ال يقولون: الذين أولئك ا أمَّ
نحو يتقدموا لن أنهم يؤكِّد املكتسب فعجزهم اللعبة. من بذلك انسحبوا قد يكونون
يف يَِجُدونها الذين أولئك َفُهم حلول إيجاد بإمكانهم أن يعتقدون الذين وأما أفضل. حل

الغالب.
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التفاؤل َفْهم

يف املتبعة الشاملة النهائية االسرتاتيجية الثاني) الفصل (انظر ِشل برتول إعالن يوضح
إذ اسرتاتيجية)؛ منه أكثر رضوري ٌه تََوجُّ األمر واقع يف (وهي اإلبداعي التفكري عملية

الواضحة. التحديات ضوء يف متفائًال تظل أن أهميَة االعتقاد؛ أهمية توضح
إىل الحاجة املثابرة؛ استمرارية إىل الحاجة أذهاننا إىل األُْحِجيَة يف قطعة آخر وتعيد
العراقيل مع يتعاملون فاملتفائلون مؤقتة. عراقيل أنها عىل واإلخفاقات األخطاء م تتفهَّ أن
بعزم جديد من ويحاولوا منها يتعافوا أن يلبثون ال ثم منها، يتعلَّمون تجارب أنها عىل
إن أكثر. يحاول ولذا ، تحدٍّ أنه عىل السيئ املوقف إىل ينظر املتفائل أن كما متجدد.
عىل والخطأ املحاولة قيمة نَقدِّر أن من سيَُمكِّنُنَا الذي الوحيد األسلوب هو التفاؤل تبنِّي
حتى اإلبداعي التقدم عملية ملتابعة الكايف الحافز لدينا يظل وأن اإلبداعية، العملية مدار
طويًال، ستدوم السيئة األحداث بأن االعتقاد إىل املتشائمون يميل بينما نتاجها. نحصد
أن كما وقوعها. يف السبب أنفسهم هم وأنهم بإنجازه، يقومون يشء كل ستهدم وأنها
نفعه له الذي املعتدل التشاؤم هناك أن بيد كوارث، إىل العراقيل يحيل أن يمكن التشاؤم
يُِصيبُنَا فقد عليه، سيطرة بغري بعقولنا عصف ما إذا ولكنه بحكمة، صاحبه وظفه إن

بالقوة.76 نا فيمدُّ اآلخر الجانب عىل التفاؤل أما بالشلل.

التفاؤل عىل للقدرة العنان إطالق

بحاجة «نحن بونو: دي إدوارد يقول وكما اإلنجاز، عىل القدرة بتأكيد النجاح ق يتحقَّ
إىل أيًضا بل األشياء، فعل عىل قدرتنا حتمية قياس اعتبارنا يف نضع أن إىل فقط ليس
طريق عن حياتنا يف وتوظيفها التفاؤل عىل القدرة تَبَنِّي فبإمكاننا احتماليتها.»77 قياس
التفاؤيل موقفنا عىل اإلبقاء أهمية ومعرفة اإلخفاقات، من نتعلَّمه أن يمكن ما تحديد

اإلخفاقات. أثناء
الحلول: بعض تكتشف لكي اآلتية التمارين َجرِِّب الفشل؟ من نتعلَّم أن عسانا ماذا

واتَِّبْع تحقيقه، كيفية عن وابحث عقلك، خريطة من مستحيًال يبدو حالٍّ ُخذْ •
املشكلة. حل بها يمكن التي الطريقة إىل وانظر العقل خريطة عىل واحًدا مساًرا

التفاؤل عىل نواظب كي التحدي َقِبلُوا الذين أولئك من اإللهام عىل نحصل أن يمكن
َفكِّْر وملاذا؟ ترتاجع يجعلك الذي ما برمته؟ لألمر تركك صعوبة مدى ما متفائلني. ونظل
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سعيًا البدنية التحديات عىل التغلُّب أجل من صمدوا الذين املعاقني الرياضيني أولئك يف
قصصهم؟ من عليه الحصول يُمكنك الذي ذلك اإللهام من نوع أي أهدافهم. تحقيق وراء
طفرة لتحقيق املستقبل تََخيَّلُوا ألشخاص الحالة ودراسات القصص من العديد هناك
لتخلق تبدأ أن لك أَنَّى انظر مشهورين. فأصبحوا ثابروا ثم بارعة، صلة أو إبداعية

احتماالتك.

التفاؤل تَبَنِّي عىل التدرُّب

الجارحة. االنتقادات من بدًال اإليجابية التأكيدات َجرِِّب •
أستطيع». «ال أو «ال» من بدًال بعد» «ليس ترديد عىل تََدرَّْب •

بارًعا تصبح حتى تستسلم وال جديدة، رياضة مارس أو هواية لنفسك اتخذ •
فيها.

بضع لنفسك وْلتَتَِّخذْ يوم، كل تحدث التي اإليجابية األشياء عن مالحظات دوِّن •
ليلة. كل خربات من اكتسبته ما واكتب للتأمل دقائق

التفاؤل َلتَبَنِّي العميل التطبيق

لها حل عىل العثور يف تعاني مشكلة تجاه إحساسك عن فيها تَُعربِّ عبارة اكتب •
املنزل. أو العمل يف

قابلة للتحقيق، (قابلة إيجابية يجعلها بأسلوب العبارة هذه صياغة أَِعْد واآلن •
للحل). قابلة لإلدارة،

اإلنقاذ ملخصاسرتاتيجية

به. والتزم اإليجابية واللغة النفس مع اإليجابي للحوار نموذًجا ُصْغ •
التفاؤل. وتعزيز مرنة سلوكيات لتشكيل التفاؤيل اإليجابي التفكري عىل تََدرَّْب •
إيجابية. مخرجات عىل لتحصل املقيدة والخربات اللغة ( غريِّ (أو صياغة أعد •
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اإلبداعي، التفكري وإنقاذ املجازفة بإمكانك أنه فستكتشف كلها، املهارات تلك تنمِّ إن ما
املؤسسة. أرجاء كافة يف اإلبداع إحياء يمكن أنه ستكتشف ما ورسعان األخرى. تلو خطوة
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املحتملة اإلنقاذ فحصمواقع

سبقت (الذي الساخنة اإلجرامية البؤر ُد يَُحدِّ الذي الشخيص التطبيق أن حني يف
خرائط رسم فكرة فإن نسبيٍّا، حديث اخرتاع هو الثالث) الفصل مقدمة يف إليه اإلشارة
التحليل أثر ظهر فقد جديدة. ليست متكررة بصورة الجرائم فيها ترتكب التي للمواقع
بعض أن يف متمثًِّال ،١٨٤٢ عام كيتليه مالحظات مع مرة ألول الجريمة علم يف اإلحصائي
مينيابوليس، يف ومؤخًرا غريها. من أكثر الجرائم معدالت بها ترتفع فرنسا يف املناطق
البؤر من قليًال عدًدا أن للرشطة أُجريت مكاملة ألف ٣٢٣ لعدد شامل تحليل أظهر
االستنجادات إجمايل من ٪٥٠ يعادل ما أطلق املدينة) من ٪٣ يعادل (ما الساخنة

بالرشطة.1
لكافة املنقذين إرسال أمكن إذا كثريًا اإلبداع جرائم معدالت ترتاجع أن املفرتض من
وسائل كانت ما وإذا ساخنة»، «بؤر بأنها تُْعَرف ما إىل وتحديًدا املؤسسة، مناطق
للتنمية املحتملة باملواطن االرتقاء ينبغي املقابل، ويف وقت. كل يف اليد متناَول يف اإلنعاش
ليتحرك حرٍّا يكون أن اإلبداع وعىل املؤسسة. داخل واسع نطاق عىل وتقديرها اإلبداعية

«صوامع». بال التعاون خالل املؤسسة أرجاء جميع يف
وقوع إىل األحيان من كثري يف تؤدي الفائق واالبتكار اإلبداع بني املشرتكة الصلة إنَّ
قتلة أن رغم أنه الناس أغلب فيفرتض املؤسسة. يف لإلبداع املناسب املكان حول التباس
فإنه الحسابات، قسم مثل باملؤسسة محكمة ِبنًى ذات مناطق يف أوقاتَهم يُْمُضون اإلبداع
ال إنهم املديرين من ٪٨٠ ال يقارب ما يقول الحقيقة، يف هناك. اإلبداع يُطبق أال يجب
مقربًا صديًقا أخربْنا وعندما بمؤسساتهم.2 الحسابات قسم يف اإلبداع تطبيق يف يرغبون
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الفور عىل أجابنا اإلبداعي، التفكري عن كتاب تأليف بصدد أننا جويٍّا، ُمراقبًا يعمل لنا،
مكان هناك ليس له، فبالنسبة املوضوع؟!» هذا حول كتابًا يشرتي أن عساه «من قائًال:
الناس من الكثري يَْعِجز ما يدرك لم ربما حقائق. عىل املبنية بالدقة يُْعنَى عمٍل يف لإلبداع
أي ويف مؤسسة، أي يف جوهرية فروًقا يُْحِدث أن يمكنه اإلبداع أن وهو رؤيته، عن
إجراءات تحسني يمكن الجويني، للمراقبني بالنسبة وحتى املؤسسة. مجاالت من مجال
نفسه الصديق وهذا اإلدارية. العمليات وتغيري العمل، أساليب وتعزيز الخدمة، جداول
تعصب مدى ومن قط، اإلدارة نهج تغيري عدم من قصرية بفرتة قبلها ضيقه عن أعرب
فارًقا فيها يُحدث أن اإلبداعي للتفكري يمكن التي األماكن هي فتلك وِقَدمه. النهج هذا

جوهريٍّا.

والكافيرتيا املدير مكتب إىل عودة – لالبتكار مستنبتات بناء (1)

يعيش ُمْستَنْبَتَات أيًضا فهناك أوقاتهم، املجرمون فيها يَْقِيض ساخنة بؤر هناك كانت إذا
يزدهر أن — الناس من كثري يعلم كما — السخرية قبيل ومن غالبًا. اإلبداع فيها
القائمة «العمل» أماكن يف ال الكافيرتيا، يف أو املمرات يف املياه ُمَربِّد حول عادًة اإلبداع
يتقابل هناك ألنه لإلبداع؛ مستنبتات هي ملاذا األمر هذا يفرس وربما باملؤسسة. رسميٍّا
مسامع عن وبعيًدا االسرتخاء من حالة يف يكونون حيث رسميات، بال ويتحدثون الناس
األماكن هذه أن يعتقدون ربما الذين والخوف، والضغط التحكم مثل املتسلطة، العنارص

فيها. بدوريات للقيام محالٍّ ليست
تعزز بيئات إلنشاء اهتمامهم يُولُوا أن املهرة العمل أماكن مصممي عىل يتعنيَّ

تتضمن:3 العمل أماكن تصميم عند االعتبار بعني أخذها يجب التي والعوامل اإلبداع.

وغري واسعة أماكن املثال، سبيل (عىل الرسمية غري للمناقشات مساحات إنشاء •
القهوة). والحتساء االجتماعات لعقد رسمية

بينهم. فيما التواصل لتعزيز اإلدارات بني مكاني تقارب إلحداث التخطيط •
ربما ولذا واأللفة الُودِّ وروح الدفء إىل تفتقد التي الكبرية املكاتب إنشاء تجنب •

الرسمية. غري املناقشات تثبِّط
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خالل: من االبتكار تشجيع شأنها من إيجابية اجتماعية بيئات توفري كذلك يمكن

يف املوظفني بني للتواصل جيدة فرًصا توفر الغداء لتناول مشرتكة اسرتاحة •
املختلفة. املؤسسية األقسام

عليه. وتحث بالتفاعل تسمح أعمال جداول وضع •

استمرار عىل يحرصون ولذا اإلبداع، تُْخِمد أن يمكن العمل بيئة أن األذكياء القادة يدرك
عمد عن كولينز جيم اإلداري الخبري يقيض إذ اإلبداعية. التنمية عىل الرتكيز يف األفراد
عىل وقدرته تركيزه عىل الحفاظ ولضمان اإلدارية. املهام يف فحسب وقته من ٪٥٠
إغراء وحتى االستشارية، والوظائف املحارضات، إلقاء فرص من العديد يرفض اإلبداع،
نومه. حتى يفعله يشء كلَّ فيدوِّن األسايس، املبدأ هذا عىل يُِرصُّ فهو رشكته. توسيع
تفكريه يتأثر طاقته، فوق إدارية بمهام فيها يشتغل التي األوقات تلك يف أنه يعلم فهو

عنها.4 والبحث جديدة أفكار تطوير عىل الرتكيز عىل وقدرته اإلبداعي
املتزايدة البُعدية إدخال أجل من أكرب بجد تعمل أن املستقبل مؤسسات ستحتاج
التصميم استشارات رشكة فتجسد اإلبداعي. التفكري من املزيد وتعزيز العمل، محل
أجل من تتطور أن إىل العمل بيئات بها تحتاج التي الطريقة آيديو، بشيكاجو، واالبتكار
املرشوع، بغرف يحاط مفتوح استوديو املكتب هذا يف وهناك االبتكاري. التطوير دعم
يان يَُؤدِّ قد التجارب إجراء مع جنب إىل جنبًا املتفتح التفكري أن وهو املبدأ موضًحا
إىل يُنظر إذ األفراد، بني التعاون املفتوح التصميم يُشجع إيجابية. عملية نتائج إىل
مثل — التخصصات مختلف من للموظفني يمكن التي املساحة أنه عىل االستوديو
مًعا يتعاونوا أن — واملربمجني األعمال اسرتاتيجيات وواضعي واملصممني املهندسني
مع جنب إىل جنبًا مركزية، كافيرتيا أيًضا آيديو رشكة مبنى ن ويتضمَّ ال. فعَّ بشكل
عىل مفتوحة حديقة عن فضًال املخصصة، األولية للنماذج عمل وورشة منتديات، منطقة

الخيال.5 وتُحفز املشرتك الرتكيز ر توفِّ املبنى سطح
أسفل. إىل أعىل من تصدر التي املحكمة الضوابط ُر تَُقدِّ الرشكات كانت املايض، يف
ونتيجة األعمال. وريادة االبتكار أجل من املوارد حشد هو أهمية األمور أكثر اآلن، بينما
إحداث يجب أنه بارتليت كريستوفر هارفرد بجامعة اإلدارة بروفيسور يزعم لذلك،
األفكار أحدث ألن املؤسسة؛ يف الدنيا املستويات يف األشخاص لتمكني السلطة يف تحول
ذات مؤسسة إقامة نحو اتجاه «هناك فيقول: ذكاءً. األكثر الشابة العقول من دائًما تأتي
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معرفة لديهم الذين األشخاص إىل السلطة تنقل أن عليك يكون حيث بكثري6 أكثر تمكني
األفكار.»7 تطوير عىل والقادرين للعمالء أقرب هم من وإىل ويفهمونها، بالتكنولوجيا

صحيفة يف مقال يف — إن إس إم ملوقع التنفيذي الرئيس — باملر ستيف عن ذُكر
«يَُمنِْهُجوا أن الرشكة اسرتاتيجية أعمال لقادة قال أنه هريالد»، مورنينج «سيدني
تحدى — جوجل لدى يعمل خبري أسرتايل مهندس وهو — نوبل آالن ولكن االبتكار»،8
اإلداري ملوقفه استجابة بعيد حد إىل كان باملر قدمه «ما وقال: لالبتكار املنهج هذا
إىل بحاجة «نحن لقوله: فعل بردة أشبه فاألمر أسفل؛ إىل أعىل من السلطة ترسي حيث
ثقافتك، يف للغاية محوريٍّا االبتكار كان فلو أفضل». بشكل االبتكار كيفية عىل الوقوف
… لتبقى تبتكر فأنت تستنشقه؛ الذي كالهواء هناك، إنه منهجته. يمكن ما هناك فليس

به.» تقوم ما هو ذاك
جوجل استخدمتها التي العادية غري االسرتاتيجيات بعض لتوضح املقالة وتَْمِيض
وقت من ٪٢٠ تخصيص هذا ن ويتضمَّ النظام. من جزءًا االبتكار يصري أن لضمان
الويب شبكة عىل القائمة اإللكرتوني للربيد جوجل خدمة (جاءت للتصميم مهندسيها
من ٤٠ (حوايل البحثية مرافقهم مركزية وإلغاء الوقت)، ذلك خالل اكتشفوها أفكار من
األفكار توليد ويعزز الروتني، يجنِّب الذي األمر أخرى؛ دول يف تأسيسها تم املرافق تلك
توارد وتَْضَمن واملرونة، االستقاللية من املزيد االسرتاتيجيات تلك فتوفر أكرب). برسعة

املستويات. كافة من الجديدة األفكار
نصه فعليٍّا، ذلك تطبيق يمكن كيف لنا يكشف ِشل من مدهش آخر إعالن هناك

ييل: فيما

اسمه ِشل، يف يعمل مهندًسا شاهد مستبعدة؟ أماكن يف حلوًال تبرصعيناك هل
ويستخدم املخفوق، الحليب يرشب وهو الصغري ابنه بوليجويجني، فان ياب
الزجاجي. الكوب يف الرشاب قطرات كافة إىل يصل لكي مقلوبة مرنة ماصة
الوصول يصعب التي األماكن من النفط استخراج مثقاب اخُرتع وبعدها،
حياتنا من أجزاء كلها الخيال شطحات وحتى واالبتكار امللهم فالتفكري إليها.

ِشل.9 يف اليومية

ثقتنا — يبدو فيما — نفقد وإنما بالغني، نصبح عندما إبداعنا نفقد أننا األمر ليس
ال البالغني، عالم ويف السرتدادها. أكرب بجدٍّ للعمل نلجأ فإننا لذلك ونتيجة اإلبداعية،
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لكي الرتتيب هذا نعكس أن علينا إذ اإلبداع، يزدهر لكي املناسبة والفرص البيئات تُشيد
املستقبل. متطلبات مجاراة جميًعا بإمكاننا أننا نضمن

املدير مكتب األول: املحتمل اإلنقاذ موقع (1-1)

(تلك املبدعني القادة تميِّز التي الصفات إم10 بي آي رشكة أجرته للرأي استطالع يحدد
إىل االستطالع نتائج وتشري السبع). اسرتاتيجياتنا مع وثيق بشكل ترتبط التي الصفات

املبدعني: القادة أن

اسرتاتيجياتهم تحقيق بغية األعمال لنموذج التغيريات من املزيد إجراء يتوقعون •
الفضول). غرس األوىل: (االسرتاتيجية

تقبل الثانية: (االسرتاتيجية الغموض مع التعامل يف بالراحة يشعرون •
الغموض).

(االسرتاتيجية كليًة مختلفة افرتاضات عىل تقوم جديدة أعمال نماذج يبتكرون •
للخيال). الِعنان إطالق الثالثة:

ي ِشقَّ استخدام الرابعة: (االسرتاتيجية نظرائهم عن ابتكارهم مستوى يزيد •
املخ).

املفاهيم صياغة إعادة الخامسة: (االسرتاتيجية الهدام باالبتكار بون يَُرحِّ •
الشائعة).

املؤسسة تغيري وراء سعيًا قبُل من أحد بها يَْسَمْع لم التي السبل لون يتأمَّ •
مختلفة). مسارات استكشاف السادسة: (االسرتاتيجية

تبديل شأنها من قرارات التخاذ البصرية من يكفي ما ولديهم باإلبداع يَتََحلَّْوَن •
التفاؤل). تبني السابعة: (االسرتاتيجية الراهن الوضع

األفكار مع برسعة العايل األداء ذات املؤسسات تجاوب احتمالية تَِزيد ذلك، عن وفضًال
عىل فيجب املؤسسة. عىل تؤثر التي العميقة التغيريات تناول بُْغيََة ٪٥٤ بنسبة الجديدة
ينطوي األمر وهذا برسعة، الذكية القرارات اتخاذ كيفية يتعلموا أن التنفيذيني الرؤساء

املنضبط. اإلبداعي التفكري عىل
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اإلدارة مجلس اجتماعات غرفة الثاني: املحتمل اإلنقاذ موقع (2-1)

املفتوح للحوار األهمية غاية يف اإلدارة مجلس اجتماعات لغرفة الصحية الديناميكيات إن
خرباء عليها اتفق والتي أهمية، النقاط أكثر ومن االجتماعات. غرفة لنجاح ثَمَّ ومن
فالحوار التنفيذي. الرئيس مع واالعرتاض بالشفافية يَتَِّسم خطاب إىل الحاجُة الَحْوَكمة،
والطمأنينة الثقة وتعتمد اإلدارة. مجلس كفاءة عىل األوحد املثايل املؤرشِّ هو البنَّاء النقدي
نظر وجهات وتقديم األسئلة طرح الناس يستطيع فيها التي الرصيحة العالقات عىل
العنارص من متجانس مزيج ووجود التنوع ضمان فإن وكذلك متعارضة. وربما مختلفة
يُشجع أن يجب إذ مختلفة، خلفيات تمثيل مجرد يكفي فال أيًضا. الهامة األشياء من
وهذا الغموض. تتقبل أن اإلدارة مجلس اجتماعات غرفة وعىل التصورات.11 يف التباين
اإلدراكي، والرصاع واالتساق واالنتقاد، اإلبداع مثل: املتناقضة؛ األزواج تضمني يعني
التنفيذي. غري البُعد إىل إضافة والقرب والبعد واملشاركة، واالستقاللية والريبة، والثقة

االبتكاري. والتفكري التوتر يقبل نهًجا تتضمن الغامضة العنارص هذه وإدارة

الحسابات/املالية قسم الثالث: املحتمل اإلنقاذ موقع (3-1)

الحلقات يف (سواء ا جدٍّ عالية مرتبة يحتلُّ املحاسبة قسم أن تعرف عندما تفاجأ ال قد
باعتباره اإلنرتنت) شبكة عىل االستطالع يف املشاركني رأي يف أو نُجريها التي الدراسية
إىل الرأي استطالع يف املشاركني من فقط ٪٦ نسبة وأشارت اإلبداع. لقتل محتمًال موقًعا
مجموعة من ماليٍّا مراقبًا ستني ُقبَالة وقفنا ومؤخًرا، اإلبداع. إلحياء مكان أنه عىل القسم
هذه عىل يُجيبوا أن منهم طلبنا املوضوع. هذا بخصوص لتََحدِّيهم إنرتكونتيننتال فنادق
نعمل كنا الذي املايل املراقب ورشح إعجابنا. الرصيحة إجاباتهم أثارت وقد االتهامات،

ييل: ما وثيق بشكل معه

«رشكاء أنهم عىل املالية فريق إىل ننظر إنرتكونتيننتال، فنادق مجموعة يف
التفكري عن عزفنا ولقد املجموعة». تقدير ينالون الذين بهم املوثوق العمل
فاليوم الحسابية. املهامَّ تُنِْجز كمبيوتر أجهزة مجرد أنهم عىل سنوات منذ بهم
أنها من والتأكد إنرتكونتيننتال فنادق مجموعة اسرتاتيجية ندعم أن نحاول
قسم مساهمات األخرى األقسام تُقدر كما املالئمة. املصادر من الدعم تتلقى
قتلة من املالية قسم أن أظن ال ولذا والتخطيط، القرار صناعة يف املالية
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ال هل نعم. تجارية؟ القرارات أن من يتأكَّد أن بد ال فهل الرئيسيني. اإلبداع
(املالك املعنية األطراف مختلف بني فيما مناسب توازن وجود يضمن أن بد
قدر وجود يضمن أن بد ال هل نعم. القرار؟ اتخاذ عند والعمالء) واملوظفني
يستطيع القسم دام فما بالتأكيد. العمل؟ محل يف والسيطرة االمتثال من معنيَّ
األخري اجتماعنا ويف اإلبداع. يقتل أنه أعتقد ال فإنني آراءه، منطقيٍّا يدعم أن
الذين األشخاص عىل تعرفنا واألعمال»، املال لدعم «أسرتاالسيا عنوان تحت
ل جائزة لدينا كانت األوىل وللمرة العام: مدار عىل استثنائي أداء لهم كان
األشياء بها تُنَجز التي للطريقة قالبًا نضع أن بُوسعنا ليس ابتكار». «أفضل
كان ألننا مضمارنا يف مبتكرين كنا بأننا اعتقادي االهتمام يثري ومما دائًما.
وبسبب املنافسة. عىل قادرين نََظلَّ لكي مبتكرين نكون أن علينا ينبغي
عىل — نتحدث فإننا اإلبداعية»، «املحاسبة مصطلح يطرحها التي الدالالت
«اإلبداع». مقابل يف إنرتكونتيننتال فنادق مجموعة يف «االبتكار» عن — األرجح
بأرسع األعمال وإنجاز األخطاء بارتكاب ارتباًطا أكثُر املال مجال يف اإلبداع إن
إلخ، … الالأخالقي السلوك وممارسة وكفاءة، تكلفة وأقلها املمكنة الطرق
يهدف فهو مختلفة. بطريقة إليه يُنظر — اآلخر الجانب عىل — االبتكار ولكنَّ
إن الفاعلية. أو الكفاءة لتحسني التنفيذ قيد وضعها أو العمليات تغيري إىل
حلول إىل للتوصل ذكائك واستغالل الصندوق خارج التفكري هو االبتكار

نواجهها. التي للقضايا جديدة

بالطبع. هنا به املشتَبَه الوحيد القتل جريمة موقع هو ليس نفسه الحسابات قسم إن

آخر. مكان يف اإلبداع قتل يمكنها املالية تركيز بؤرة أن إىل تُِشري اتهامات هناك ولكن
مجاالت عىل الخناق تضيق البؤرة هذه أن كني سام االجتماعي النفس عالم ويَعتقد

قوله: يف ملِهًما يكون وربما بل تخيليٍّا مقرتًحا ويطرح الرشكة، يف كثرية أخرى

بالتحدث يُسمح لم إذا الرشكات داخل يحدث سوف ما نرى أن الشائق ملن إنه
مائة ملدة السوق وحصة واملنافسة األسهم وأصحاب والخسائر األرباح عن
الذي عملهم كان إذا ا عمَّ مرتفع بصوت العاملني بعض يتساءل فقد يوم.
كيف يعكس األسبوع مدار عىل الستني أو الخمسني الساعات إبَّان أنجزوه
ا عمَّ اآلخر البعض يتساءل وقد الزائلة. سنواتهم قضاء بحق يتمنون كانوا
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االقتصاد يف إسهامهم كان إذا ما أو للبيئة، صديًقا املطروح املنتج كان إذا
قياس سنختار كنا إذا ما أو إليه، حاجًة العالم سكان أشد سيُفيد العاملي
بوتان] يف يفعلون [كما اإلجمالية القومية السعادة ملقدار وفًقا مجتمعنا نجاح

اإلجمايل.12 القومي الناتج من بدًال

التنفيذيني مكاتب الرابع: املحتمل اإلنقاذ موقع (4-1)

بها يُصاب التي العدوى أن منه والوقاية املرض عىل السيطرة مراكز إحصاءات أشارت
حالة مليون ١٫٧ بنحو ُر تَُقدَّ األمريكية املتحدة الواليات يف املستشفيات بسبب املرىض
٢٠٠٣ عام املراكز هذه أجرتها دراسة وأظهرت عام. كل وفاة حالة ألف ٩٩ يف وتتسبَّب
املرىض.13 بني ِلهم تَنَقُّ أثناء أيديهم يَْغِسلُون ال املتحدة الواليات أطباء من املائة يف ٥٢ أن
للرعاية باسيت شبكة يف املمرضات كبرية وهي — جاسرتيمسكي كوني أدركت لقد
املشكلة حل يف للمشاركة ُدِعيَْت عندما عاتقها عىل سيقع الذي التحدي حجَم — الصحية
قدمت أنها غري اآلخرين. من التوجيهات يتقبَّلون ال األطباء بأن لعلمها وذلك الصحية،
إذا ا عمَّ «اسألني عليها مكتوبًا شارًة رسيري طبيب كل يعلِّق أن وهي إبداعية، فكرة
جاسرتيمسكي لنا وتذُكر بالرفض، الفكرة قوبلت ما رسعان ولكن «. يديَّ غسلُت قد كنُت
الثقافة َ تَُغريِّ أن استطاعت لكنها األمر، بادئ يف وجهها يف الشارات تُرمى كانت كيف

األمر. نهاية يف ملحوظ بنجاح
املتطلبات جانب من عليهم للضغط عادًة الصحة مجال يف التنفيذيون يتعرَّض
ولذا السياق. هذا يف واالبتكار اإلبداع توليد يَْصُعب ما عادًة لذا الحكومية؛ التنظيمية
يركز والذي األجر» مدفوعة إجازات «أيام نظام الصحية للرعاية باسيت شبكة قدمت
أفكار الستكشاف الالزمني واملساحة الوقت عىل القادة حصول ضمان عىل اهتمامه

إبداعية.14
ودعمها وتبنِّيها اإلبداعية بالتنمية االعرتاف التنفيذيني عىل املؤسسات، كل ويف
واملساحة الوقت عىل حصولهم لضمان الدعم وا يَتََلقَّ أن يجب املقابل، ويف بإيجابية.

بأنفسهم. لالبتكار
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والتطوير األبحاث قسم الخامس: املحتمل اإلنقاذ موقع (5-1)

إىل والتطوير األبحاث فريق سيحتاج والتطوير، األبحاث قسم يف ة حقٍّ إبداعية بيئة لبناء
الحقيقي فاالبتكار إتمامها. حتى ومراقبتها املبتكرة األفكار ملتابعة الفرصة له تُتَاح أن
اختالف بها لكن «متشابهة وأفكار منتجات أو بارعة إنجازات مجرد من أكثر هو
يجب بل منتظم؛ غري أو عَرضيٍّا يكون أن يمكن ال فاالبتكار ومفيد. جديد فهو ضئيل»،

وهادًفا.15 منهجيٍّا يكون أن
ثقافة خلق يجب البعيد، املدى عىل والتطوير األبحاث قسم يف اإلبداع يزدهر كي
املحوران: يشكِّله أجزاء أربعة من نظام يف الثقافة هذه تتمثل أن ويمكن االبتكار.
(القدرة و«املرونة الخارجي)» املؤسيس (الوعي االنبساط — الداخلية) (الرعاية «االنطواء
وهذا والبريوقراطية)».16 أسفل إىل أعىل من اإلدارة (توجه التحكم — التكيف) عىل
فإن متوافقة، غري تبدو املحورين أقىص عىل املفاهيم أن من فبالرغم للنظر؛ الفت النظام
ويمكن للمجازفة. واالستعداد االنتقايل للتغيري الالزم الذهن تفتح ران يوفِّ النقيضني كال
األبحاث قسم يف البريوقراطية) عكس (عىل األدهقراطية ثقافة خلق يف كالهما يساعد أن
إنهما إذ فعالة؛ بصورة اإلبداعي التفكري ُدعم وإذا مماثلة قيم خت ترسَّ إذا والتطوير،
بإنشاء يرض الهرمية واألنظمة الصارمة بالقواعد والتمسك التحويل. إىل الحاجة يعكسان
األبحاث قسم يتقيَّد أال عىل نؤكِّد أن املهم فمن لذا كبرية؛ بصورة األدهقراطية ثقافة

العنرصين.17 بهذين والتطوير
األبحاث قسم عمليات يف املؤسسة مستويات جميع عىل األشخاص إرشاك أجل من
يف دوًرا املؤسسة يف فرد كل أعطت إذ املهارة؛ من كبري بقدر تويوتا تحلَّت والتطوير،
املكاتب أعىل إىل اقرتاحات تقديم من األشخاص مكَّن الفور عىل وهذا الجودة». «مراقبة
الجميع إرشاك خالل من األفكار من املزيد توليد مع تحسينه، يمكن ما حول اإلدارية
إىل والتطوير األبحاث قسم من العنرص هذا تحريك طريق وعن اإلبداعية. العملية يف
مساهمني إىل وحوَّلتهم بفاعلية العاديني املوظفني مستوى من الرشكة رفعت املصانع،

أعىل. مستًوى عىل نُشطاء
التنفيذيني والرؤساء املالية إقناع كيفية يتعلَّم أن والتطوير األبحاث قسم عىل
قسم أن فهم عىل الجميع ملساعدة جديدة، بأفكار للمساهمة واإلداريني اإلدارة ومجالس
هناك يكون قد اإلبداع. لرعاية حرصيٍّا) (وليس مركزي قيم مكان هو والتطوير األبحاث
«نخطط» أن املمكن من ليس أنه بدعوى والتطوير، األبحاث قسم يف االستثمار عن عزوف
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قد — الدوائية الصناعات قطاع يف سيما وال — الرشكات من والعديد إبداعية. لنتائج
ر يوفِّ املستقرَّ التمويل ولكن والتطوير. األبحاث يف السيئة النتائج بسبب الدمار بها َلِحَق
أال ويجب املطاف.18 نهاية يف أفضل نتائج إىل يؤدي مما لالبتكار؛ الحرية من املزيد
التعامل ويجب القسم هذا يف األفكار عىل بالقضاء الخوف عائلة من للضغوط يُسمح

برسعة. معها

والتسويق املبيعات قسم السادس: املحتمل اإلنقاذ موقع (6-1)

بها صارًخا. تناقًضا ماين والية يف كينجفيلد مدينة تَُقدِّم الصاخبة، نيويورك مدينة بعد
شيئًا تمتلك األرجح وعىل واحد، بريد ومكتب واحدة وقود ومحطة رئييس واحد شارع
بعضهم يعرف الجميع صغري. ملجتمع أساسيٍّا اعتباره يمكن ما كل من فقط واحًدا
معدل انخفاض يف السبب يفرسِّ ما وهو سابقة، ألجيال ذلك استمرَّ وقد هناك، بعًضا
الهواء من ونظيف، نَِرضٌ يشء كل أن نالحظ املدينة، من إليها نسافر كنا عندما الجريمة.
بجرأة مفتونني دائًما كنا لقد التلوث. عىل دليل أي هناك وليس النقي، الثلج إىل املنعش
توضح إذ بوفرة، بالفعل موجوًدا شيئًا بنجاح وتبيع ق تَُسوِّ أن يمكن التي الرشكات

اإلسكيمو». ألهل الثلج «بيع يعنيه ما ا حقٍّ كينجفيلد مدينة
تتباهى املتحدة الواليات يف زجاجات يف املعبأة للمياه التجارية العالمات من العديد
للغاية رائع ماين فماء زجاجات. يف ماين» ينابيع «مياه ل النقي املذاق تقدم مياهها بأن
لها أشار التي املفارقة لكن البالد. أنحاء جميع يف برشائه يسعدون الناس أن لدرجة
ريفية بحياة للتمتع ماين إىل انتقل للمغامرات محب متحمس شخص وهو — صديقنا
طابور يف أمامنا تقف التي السيدة أن — الصنبور من الرائع املاء هذا عىل والحصول نقية
زجاجات. يف املعبأة املياه من كبرية زجاجة تشرتي ماركت السوبر يف املشرتيات تسجيل
عن الدفاع مجلس نرش لقد ماين!» ينابيع «مياه السيدة اشرتت صائب؛ تخمينك نعم،
أن بالرضورة ليس أنه مفادها سنوات أربع استغرقت علمية دراسة الوطنية املوارد
من أمانًا أكثر أو أنظف — املتحدة الواليات يف يباع الذي — زجاجات يف املعبأ املاء يكون
من أكثر القول ذلك فيه يصدق مكان يوجد ال أنه ر نتصوَّ أن ولنا الصنبور، مياه معظم
بيع من تمكنوا املهرة والتسويق املبيعات مسئويل بعض أن إال ماين. بوالية كينجفيلد

نفسها. ماين ألهل ماين ينابيع مياه
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يف صارخ انقالب هو إنما زجاجات يف املياه بيع أن تجد األمر، يف تفكِّر عندما
من كرضب عاًما ثالثني قبل بالكاد موجودة املياه تعبئة كانت إذ والتسويق؛ املبيعات
يصل ما األمريكيون أنفق ،٢٠٠٦ عام وبحلول املتحدة. الواليات يف التجارية األعمال
اآلي أجهزة عىل ينفقونه مما أكثر وهو الينابيع، مياه عىل سنويٍّا دوالر مليار ١٥ إىل
قوي تجاري بتسويق اإلبداع يتمتع لم ربما العادي، املاء ومثل السينما.19 تذاكر أو بود
الذين — الفنانني من بمجموعة تسويقه لدى اإلبداع ارتباط يَْعِني وربما عديدة. لسنوات
فعل دون والتأمل السحاب مشاهدة مجرد من أكثر شيئًا يفعلون وال املخدرات يتعاطون
الصعب من كان قريب، وقت وحتى يستحقه. الذي الجاد االنتباه ينل لم اإلبداع أن —
لن ذلك بأن االعتقاد بسبب اإلبداعي التفكري مهارات يف األموال باستثمار الرشكات إقناع
مرح يوم قضاء أو بالعمل، لها عالقة ال ممتعة عمل ورشة مجرد من أكثر عىل ينطوي
املستقبل. يف استثمار اإلبداعي التفكري بأن إقرار هناك العكس، عىل اآلن، أما بالخارج.
إيجابية أكثر ثقافة خلق يف للمساعدة داخليٍّا والتسويق املبيعات تُستغل أن ينبغي وربما

وابتكاًرا.
بل الصنبور، مياه من صحة أكثر أو أمانًا أكثر ليست زجاجات يف املعبأة املياه إنَّ
أكثر. بكترييا عىل تشتمل زجاجات يف املعبأة املياه أن الحاالت بعض يف ُوجد الواقع يف
يتخذ اآللية البيع آلة من الغازية املرشوبات من بدًال املاء رشاء يختار شخص أي لكن
معظم ويف . رضوريٍّ غري خياًرا يبقى ولكنه شك، بال صحته عىل حفاًظا أكثر خياًرا
يُعد النامية، البلدان ويف املنزل. من مياه زجاجة إحضار بمقدورك املتقدمة، البلدان
متاح الخيار هذا لدينا أن ننىس لكننا شديد، تقدير موضع النظيفة للمياه مصدر أي
املياه لجمع يوم كل أمياًال السفر إىل يضطرون الذين من العديد فهناك ومجانًا. بسهولة
فإذا نظيفة. أو آمنة بالرضورة املياه هذه تكون وال للمنزل. بها والعودة َدْلو يف النظيفة
يمكنهم فربما ماين، يف املعبأة املياه بيع استطاع املبتِكر والتسويق املبيعات فريق كان

املياه. عىل للحصول العاملية املشكلة حل يف يفكروا أن
بداياته، كانت وكيفما والتسويق. املبيعات قسم يف ليزدهر الفرصة لديه اإلبداع إنَّ
بالتأكيد يبدأ أن ويمكنه الجميع. يف األمل يَبُثَّ أن — عليه ويجب بل — يمكن قسم فإنه
املؤسسة. داخل اإلبداع إىل الحاجة لبيع واملتكاملة اإلقناعية والعملية املهارات باستخدام
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الكافيرتيا السابع: املحتمل اإلنقاذ موقع (7-1)

سالسل من العديد أن يف السبب وما بدأ؟ عندما الكبري النجاح بهذا ستاربكس كان ملاذا
إنشاء يف ثورية بفكرة جاءوا ألنهم ستاربكس؟ نموذج حاكت املستقلة األخرى املقاهي
مكان بتصميم املنزل بيئة إنشاء أعادوا فلقد مفتوحة. معيشة غرف وكأنها املقاهي
محادثات أثناء واالسرتخاء اإلنرتنت وتصفح والقراءة واالسرتخاء الجلوس فيه يمكنك

رسمي. وغري مريح مكان يف األصدقاء مع طويلة
إىل الذهاب من بدًال املنزل يف الفيديو أفالم مشاهدة أن الناس من العديد رأى لقد
وبنفس السينما. إىل بالذهاب االهتمام إحياء يجري واآلن حقبة، نهاية كانت السينما
يف لندن لويدز رشكة ُسميت إذ املجتمعي؛ املقهى لثقافة انبعاث هناك كان الطريقة،
وإدموند هوك روبرت الشأن رفيعا العاملان حل وكذلك حينه. يف مقًهى باسم تيمنًا األصل
اآلن يجري وباملثل الطازجة.20 القهوة من إبريق عىل مًعا عصيبة علمية مشكالت هييل
كواي رافلز وان الجديد اإلداري املبنى ففي للمؤسسات. أخرى مرة الثقافة هذه إعادة
للموظفني فاخرة كافيرتيا ساحة تصميم تَمَّ باركليز، بنك مكاتب تقع حيث بسنغافورة،
خالل من بخطوة سنغافورة يف آرتس إلكرتونيك رشكة وتقدمت للتواصل. وضيوفهم
وألعاب السلة كرة شبكة فيها بما مًعا، اللعب عىل الناس ع تشجِّ ألعاب غرفة إضافة

فيديو.
إليها نُظر إذا املتفتِّح للتفكري بيئة توفري يف الكافيرتيا تفشل سوف الحال، بطبيعة
يُِفيد الذي الخاطئ االعتقاد برتسيخ قمنا لقد العمل. ملواصلة آخر موقع مجرد أنها عىل
عقولنا تتحرر ال األحيان، بعض يف ولكن إنتاجية. أكثر أصبحنا أكثر، عملنا كلما بأننا
الكافيرتيات تكون قد نعم، العمل. عن أذهاننا تتوقف عندما إال لإلبداع الفرصة لها لتُتاح
تكون أن أيًضا ينبغي ولكن املشهد، بتغيري االستمتاع ظل يف العمل، ملواصلة لطيًفا مكانًا
حافل. يوم منتصف يف العمل عن كاملة اسرتاحة وأخذ اآلخرين مع التواصل تتيح أماكن
الفرصة عقولنا إلعطاء بونو) دي رأي (يف يوم كل هادفة» «فرًصا نصنع أن علينا ولذا

الغرض. لهذا املثايل املكان هي تكون قد والكافيرتيا بحرية، للتجول

املحارضات قاعة الثامن: املحتمل اإلنقاذ موقع (8-1)

وتضاريس خطرية عصابات حرب منطقة يف امليش يف يوميٍّا ساعات أربع تقيض حني
الوقت بعض قضينا لقد التعلُّم. بشأن جادٌّ أنك إذن بدَّ ال املدرسة، إىل للذهاب وعرة
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هناك وجودنا فرتة وخالل الفلبني. وسط يف كبرية جزيرة عىل والتنمية التعلم نُدرِّس
التعلم. أجل من ذلك يفعلون كانوا الذين الفقراء املدارس أطفال مع مقابالت أجرينا
من الرغم وعىل منهم. للتعلم تعطًشا أكثر أو وحماسة يقظة أكثر طالبًا َقطُّ نَر ولم
من األطفال يف تراه ما نادًرا امتنان لديهم كان بسببها، — للدقة — ربما أو التحديات،
خالل حياتهم تحسني وفرصة التعلم فرصة ُروا َقدَّ األطفال فهؤالء ترًفا. األكثر املناطق
من للعديد العدائي حتى أو الالحمايس الالمبايل املوقف من تماًما النقيض عىل التعليم،

سابًقا. معهم عملنا الذين األطفال
والدرجات املكانة عىل أطفالنا يحصل الدراسة، من عاًما عرش أربعة قرابة بعد
الذي الوقت ويف وقدراتهم. ذكائهم مستوى تعكس أن املفرتض من التي املناسبة
سوف روتينية عملية والتنمية التعلم أن منهم الكثري سريى العمل، بمجال فيه يلتحقون
من جزءًا بصفته البعضهذا ُر يَُقدِّ فقد التدريب. و/أو البرشية املوارد قسم منهم يطلبها
وبحلول منه. والغرض جدواه من يَتََهكَُّم قد اآلخر والبعض الشخصية؛ والتنمية النمو
أن يجب جهودنا من ٪٨٠ أن أحيانًا نجد للمؤسسات، عمل ورش فيه نَْعِقُد الذي الوقت
املشكلة مواجهة يف باستمرار نكافح إننا التعليمية. للعملية االمتنان تطوير نحو َه تَُوجَّ
التنمية أجل من وقتًا تأخذ أن تستحق ال ببساطة أنها الناس من الكثري يشعر التي
الذي العمل من قلقني عمل ورشة يف يجلسون فاملشاركون الجماعية. أو الشخصية
اإللكرتوني بريدهم فحص يف يستمر البعض أن واألسوأ الوارد. صندوق يف سيرتاكم

املحمولة. الصغرية اإللكرتونية األجهزة باستخدام اليوم خالل امليدانية ومكاملاتهم
بذكاء، التعلُّم فرص تيسري خالل من باستمرار نفسها من املؤسسات ت غريَّ متى
مثيالتها من أرسع وتتغري تتعلم التي فاملؤسسات املؤسسات. وازدهرت األفراد استفاد
فاملؤسسات أخرى، ناحية ومن التغيري. أوقات يف أفضل نحو عىل قائًما نشاطها سيظل
محالة.21 ال تتعثر سوف املرونة تعلُّم عن تَْعِجُز راسخة عقلية أنماط تحارصها التي

يف الرسوب يَُعدُّ فبينما فيها.22 مباَلغ بجدية تعليمه يتخذ لم شخص هو املخرتع إنَّ
الطريق نهاية أنه يَْعِني وقد التعليمي النظام يف املستوى دون أنك عىل داللة االمتحانات
ما بأن ويؤمنوا وتكراًرا، مراًرا يفشلوا أن املخرتعون يتعلم أن يجب فإنه لك، بالنسبة
رسوبًا األمر يتطلَّب قد التعليم، نظام ويف باالهتمام. وجديًرا قيمة ذا يزال ال يفعلونه
املخرتع من األمر يتطلب لكن النظام، خارج لتُنبذ النجاحات من سلسلة بعد فقط واحًدا
أي — بذكاء فالفشل إيجابية. نتيجة لتحقيق اإلخفاقات من سلسلة بعد واحًدا نجاًحا
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التعلم عىل الناس يحفز إذ البقاء؛ مهارات أهم هو — بسببها والنمو النكسات من التعلُّم
للحياة. اإلبداعي التفكري ونرش

امللعب التاسع: املحتمل اإلنقاذ موقع (9-1)

وباإلضافة العمل». أماكن «أفضل قائمة رأس عىل تأتي جوجل رشكة أن فيه شكَّ ال مما
اإلبداعي، التفكري ملساعي تكريسها يستطيعون التي للموظفني املخصصة الساعات إىل
فمكتب املجاني. والكشف املجانية الوجبات مثل عظيمة مميزات أيًضا جوجل رشكة تقدم
للعب!23 رائع مكان أيًضا لكنه به، للعمل رائع مكان مجرد ليس فايل سيليكون يف جوجل
الفوسبول، وطاوالت الشاطئية، الطائرة الكرة ومالعب سباحة، حمام وجود ظل ففي
األسبوع يف مرتني االنزالق وهوكي الطاولة، وتنس البلياردو، وطاوالت الفيديو، وألعاب
ال «الجاد». بعملهم للقيام الوقت املوظفون يجد متى املرء يتساءل للسيارات، موقف يف

يوم.24 كل ذاتية سرية ١٣٠٠ قرابة جوجل رشكة تتلقى أن إذن عجب
ألن باالطمئنان تشعر أن خاللها املمكن من ذهنية حالة يخلق الحر اللعب إنَّ
ألقىصحد، أبنائهم تعليم فرص زيادة يحاولون الذين واآلباء قيود. دون األفكار تكتشف
دراسة جداول وتخطيط املدرسة بعد ما أنشطة من يُْحَىص ال عدد بني ِلهم تنقُّ طريق عن
عقولهم، يف واالبتكاري اإلبداعي قِّ الشِّ إخماد لخطر عرضة فعًال يكونون قد صارمة،
أحد هو — ذكرنا كما — الحر فاللعب ولذا يومهم. إلنهاء امُلنَْهُكون األطفال يناضل بينما
يتمكَّن حتى األولية البقاء وظائف مع التعامل من املخ موارد لتحويل الالزمة القنوات
أن يمكن فال بانتظام، اإلبداعي التفكري يتحقق لم وإذا اإلبداعي. التفكري تحقيق من

بإبداع. التفكري عىل القدرة وتضمر املخ، يف قوية مسارات تنشأ
يمكن اللعب لكن للعب، عملهم محل يف مساحة وجود عدم من البعض يشكو ربما
فإن لذلك والخيال، الواقع بني يَُميُِّز ال املبدع فالعقل توجًها. أو ذهنية حالة يكون أن
بال وهو فيه، تكون الذي املكان عن النظر ِبَغضِّ ِللَِّعِب قوية وسيلة هو الذهني التمرين

اْلَمْعنَِويَّة. اْلَحاَلة من يرفع شك
عن للبحث الجنوبية القطبية القارة يف وقتًا ستوسرت جاك السلوكي العالم قىض
املعزولة الفرق عىل ستُطبق أبحاثه نتائج وكانت املعزولة. الفرق تحفيز استمرارية كيفية
أن ستوسرت فاكتشف الفضائية. املحطات ذلك يف بما البيئات، من متنوعة مجموعة يف
تفاصيل إىل وصوًال الحاالت، هذه يف الفريق معنويات يف كبريًا فرًقا تحدث املادية البيئة
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أقل العمل كان كلما أنه اكتشفوا الباحثني «إن يقول: وكما الجدران. لون مثل محددة
الناس يتحمل أن يمكن وللمفارقة، القيمة. ذات الجمالية العنارص تزيد أن ينبغي َمْغًزى،

النجاح.»25 فرص شك بال تَُعزُِّز الجيِّدة البيئة ولكن مذهلة، ظروف ظل يف ويعملوا
ولكن بك، الخاصة العمل بيئة خصائص من العديد تغيري عىل القدرة تمتلك ال ربما
عليهم تأثري ذا تكون قد الذين وهؤالء العمل مساحة أن من التأكُّد األقل عىل يمكنك
يكون ال قد املعنوية. الروح عىل إيجابي تأثري ولهم اإلبداعي التفكري عىل يساعدون
أكثر العمل لجعل ملعب بناء شخص كل يستطيع وال العالم، إلنقاذ يهدف مرشوًعا
مرحة بيئة بناء يف للمساعدة ما بطريقة مسئولني نكون أن جميًعا يمكننا ولكن متعة،
بجدية تُْسِهم أن املرحة العقل لحالة يمكن كيف بتقدير نبدأ أن ويمكننا باإلبداع. تتسم

الحقيقية. التنمية يف

اإلدارة مجلس اجتماعات لقاعة النوم غرفة نقل (2)

يُتاح املجرم ألن النهار؛ يف تقع مما أكثر الليل يف تقع الجرائم أن من شائع خوف هناك
أن تظهر الربيطانية الداخلية وزارة إحصاءات أن من الرغم عىل الليل، يف أكرب ستار له
نعلم أن املزعج من يكون وقد به! يقومون ما لريوا الضوء إىل يحتاجون املجرمني معظم
مأهوًال، املنزل يكون عندما تحدث املتحدة اململكة يف السطو عمليات من املائة يف ٦٠ أن

نيام.26 والناس غالبًا
أي ويف مكان أي يف فعلتهم يفعلوا أن ويمكنهم حولنا، مكان كل يف اإلبداع قتلة إنَّ
حاالت يف اإلنقاذ طاقم يكون ما ودائًما أيًضا. اليد ُمتَنَاَوِل يف اإلنعاش أجهزة ولكن وقت،
الواقع، ويف فيه. إليه الحاجة تشتد الذي املكان إىل للحضور االستعداد أُْهبَة عىل الطوارئ
فالنوم نياًما. الناس يكون بينما اإلبداعي لإلحياء نشاًطا األوقات أكثر أحد هو الليل يُعد
للدهشة املثري من ليس وربما اليومية، األنشطة من والتعايف للتجديد للعقل هامة فرصة

عمًقا. األكثر اإلبداعية التنمية أيًضا خالله تحدث أن
عىل والقدرة باألداء يرض أن يمكن النوم من الحرمان أن بجالء عليه املتعارف من
من لساعات مستيقظة املخترب فرئان تظل حينما املثال، سبيل عىل األمور. عىل الحكم
الصغرية األعصاب مجموعات أن يَتَبنَيَّ واأللعاب، التحفيزية باألنشطة تزويدها خالل
إضعاف إىل املطاف نهاية يف يؤدي ما النوم؛ أثناء بحالتها شبيهة حالة يف الدخول يف تبدأ
الشاذ الجنيس والسلوك بالعدوانية النوم قلة ربط تم كما التمييز.27 عىل وقدرتها أدائها
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قبل قصرية غفوة بأخذ املحرتفون الرياضيون يُنَْصح ما وغالبًا االكتئاب.28 وكذلك
انخفاض إىل املزمنة النوم قلة تؤدي كما حاالتهم. أفضل يف أنهم من للتأكد املنافسة
يف املستغرق الوقت وتقليل املائة، يف ٤٠ إىل ٣٠ من للجلوكوز الغذائي التمثيل نسبة
والتفاعل. االنتباه يف هفوات وقوع إىل باإلضافة ،٪١١ بنسبة اإلنهاك لحالة الوصول
الفوائد ومن واالنتباه.29 االستجابة وزمن الدقيقة التوقيتات اإلضايف النوم ن يُحسِّ بينما

القلب. صحة وتحسني الوزن فقدان الليل أثناء النوم من َجيٍِّد قسط ِلنَيِْل األخرى
عىل نقرتح وعندما اإلبداع، يحفز واالسرتخاء» الراحة «وقت أن بالبديهة نعلم إننا
لتفكريهم نسمح فإننا حل، إىل التوصل عىل ملساعدتهم الوقت هذا يف يناموا أن األشخاص
التي اإلجمالية املساحة من يزيد فهو للتنفس. لخيالهم املجال وإفساح بالعمل التباعدي
جديدة مناطق يف يَِهيم بأن للعقل الحر» «التفكري ويُْفِسح املخ. يف الجديدة األفكار تتقبل
ويف املخ، يف ألفا موجة نشاط يف العقل ينزلق أن ويمكن جديدة؛ أفكار عىل يعثر وأن
محتوى الالوعي «يأخذ شيكسنتميهاي: أوضح وكما دقيقة. بصورة يركز ال األثناء تللك
العلمية للمشكلة الفرصة تُتاح — الوعي رقابة عن بعيًدا — وهناك الواعي، الفكر خط
إال هناك ليس األيام، هذه الحظ ولسوء عليه.»30 هي ما عىل نفسها عن لتكشف املجردة
بدقة. ومنظم ُمَجْدَول الناس معظم وقت إن حيث الحر، للتفكري الوقت من ا جدٍّ القليل
النوم يستخدم العقل إن هارفرد بجامعة النفس عاملة باريت، ديردريه تقول
تالميذها من باريت طلبت التجارب، إحدى ويف املشكالت. وحل التشغيل إلعادة كفرصة
نهاية ويف النوم. إىل يخلدوا أن قبل ليلة كل املنزلية الواجبات مشكالت إحدى عىل الرتكيز
ربعهم نحو ذكر بينما باملشكلة، يحلمون كان إنهم الطالب نصف قرابة قال األسبوع،
املشكالت حل عىل يعمل العقل فإن لباريت، ووفًقا اإلجابة». عىل يحتوي حلًما «رأوا أنهم
مستيقظني.31 نكون عندما املشكالت حل عىل بها يعمل التي الطريقة بنفس نحلم عندما
مدينة «وسط يقولون ال زيارته، يف يرغبون مكان أكثر ذكر الناس من يُطلب عندما
مكانًا يذكرون األحيان معظم يف إنهم بل شاهقة»، بناية يف «مكتب أو صاخبة» مزدحمة
منتجع أو ببساطته محتفًظا يزال ال شاطئ مثل الطبيعي، بالجمال يمتاز وسلميٍّا هادئًا
أن يمكن مخيلتنا، يف ببساطة أو الواقع يف سواء املكان، هذا مثل إىل وبالهروب جبيل.
ذهنيٍّا التحول طريق وعن اإلبداعي. التفكري تَُعزُِّز سوف التي الهدوء حالة نستحثَّ
باملكان املرتبط واإلجهاد الضغوط عن أنفسنا نَْفِصل فإننا نفسيٍّا»، «مبتعدة حالة إىل
باملسافة املتعلقة البناء» «مستوى لنظرية ووفًقا اإلبداع. عىل وننفتح الحايل والزمان
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التفكري طريق عن ببساطة النفيس باالبتعاد الشعور نفس خلق املمكن من النفسية،32
املسألة تخيل أو آخر شخص نظر وجهة أخذ أو معينة مشكلة حول مختلفة بطريقة
القدرة بني واضحة عالقة إنديانا جامعة يف فريق وجد وقد محتملة. غري أو واقعية غري
البسيطة العملية األشياء من عدًدا هناك أن فأثبتوا واإلبداع، النفسية املسافة زيادة عىل
أو جسديٍّا (إما بعيدة أماكن إىل السفر ذلك يف بما اإلبداع، لزيادة بها القيام يمكننا التي
يف والتفكري يشبهوننا، ال الذين الناس مع والتواصل البعيد، املستقبل يف والتفكري ذهنيٍّا)،
باإلبداع،33 يرتبطان الخارج يف والعيش السفر أن ُوجد وقد للواقع. مرجحة غري بدائل
طائفة مع التواصل تُِتيح التي — الحديثة العاملية مجتمعاتنا أن إىل أيًضا أُشري كما
للتفكري فرًصا لنا تَُقدِّم — والطعام) واملوسيقى الناس (مثل العنارصالثقافية من واسعة

أكرب.34 نحو عىل املجرد
معتادة، غري سفر برحلة الحلم سوى تستطيع ال حياتك من املرحلة هذه يف ُكنَْت إذا
أو الصيني مطعمك إىل فيها تذهب التي القادمة املرة ويف حولك. نظرة بإلقاء فقم
الطعام يطهون كيف ملعرفة املوظفني مع للتحدث الوقت بعض خذ املحيل، التايالندي
أجزاء ففي ثقافيٍّا؛ الغنية مناطقها بها املدن فجميع مختلفة. حياتهم يجعل الذي وما
ويف الهند، أو لندن أو املكسيك يف أنك تتخيَّل أن املمكن من أنجلوس لوس من معينة
تشعر أن يمكنك حيث الصيني، الحي إىل تذهب أن يمكن العالم يف الكربى املدن معظم
بها، الخاصة التنوع مناطق لديها املدن فجميع شنغهاي. مدينة وسط للتو دخلت أنك
تتفاخر التي البلدان وخاصة التجربة، تبني تعلمنا ذلك، من بالخطر نشعر أن من وبدًال
واإلجهاد)، (الضغوط للمدينة السلبية اآلثار عىل الرتكيز من وبدًال لديها. الثقافات بتنوع
تحتاجها التي النفسية املسافة عىل لتعثر املدينة تخلقها التي الُفَرص استخدام يمكنك

مبدًعا. لتكون
عىل انفتاًحا أكثر تكون أن بمفردك آخر بلد إىل السفر لك يضمن ال الحال، وبطبيعة
الخطوط عىل بايل إىل يسافرون األسرتاليني السياح من العديد تجد فقد الجديدة. األفكار
والبازالء اللحم (رشائح األسرتايل الطعام ويتناولون (كانتاس)، ببالدهم الخاصة الجوية
األسرتالية، بالحانات شبيهة حانات يف األسرتالية البرية ويحتسون املهروسة)، والبطاطس
فنادق يف ويُِقيمون التليفزيون، شاشة عىل األسرتالية القدم كرة مباريات يشاهدون بينما
ينجحون السياح هؤالء إنَّ الغربية. الصبغة عليها أُضفيت وقد الخارج عن تماًما منعزلة

تماًما. املحلية الثقافة تجاهل يف ما حد إىل
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وسواء للموقع، تابعة وليست ذهنية حالة األفق سعة أن هو هنا املستفاد الدرس
البحر شاطئ بجوار مرتفة ضاحية يف أم املدن إحدى يف فقرية منطقة يف تعيش أكنت
يمكنك فإنه مذهلة، استوائية جزيرة يف أو سيدني نورث يف منعزلة» جزيرة «شبه يف
أو قيلولة ألخذ ُمَربٌِّر عذٌر لديك يكون وبذلك الجديدة. التفكري وطرق األفكار تقبل تعلم
أحد يراك أن تتحمل ال كنت إذا ولكن العمل. ساعات خالل اليقظة أحالم مع االندماج
عىل فحاول — مبدًعا تصبح بذلك بأنك املدير يقتنع ولن — وظيفتك أداء أثناء نائًما
النوم غرفة اجلب اإلبداعي. التفكري تدعم تجعلها بطريقة بك املحيطة البيئة تغيري األقل

نَْم. ثم عملك، محل إىل
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الثامن الفصل

أبدي؟ األبدي…أحقا النجاح

النهائي للتغيري استعداًدا اإلبداع اختبار

ميدان يف عائلتُنا َلْت تََجوَّ مرص، يف الثورية األحداث اندالع من فقط أشهر بضعة قبل
بشعرنا املعتاد االهتمام وتلقينا االنتباه َجذَبْنَا البال. هانئي سائحني القاهرة، يف التحرير
ألحَّ ما وكثريًا بسهولة، منا األجنبية العملة عىل بالحصول توقعات من يقابله وما األشقر
نطاق عن خارج يشء يحدث لم ولكن ُمَزيَّفة، وتحف مقلََّدة ساعات لرشاء البائعون علينا
وقت يمِض لم ذلك، بعد باألمان. نشعر كنا وعموًما تقليدية، سفر تجربة يف املألوف
ميدان صور فشاعت اإلصالح. من عارمة موجة األوسط الرشق اجتاحت حتى طويل
تحول آمنة مفتوحة سوًقا مؤخًرا كان وما العالم، أنحاء جميع يف الحصار تحت التحرير
الظالم نفس تسلَّل االبتهاج، من وجيزة فرتة وبعد باملتاريس. مسدودة قتال ساحة إىل

جديدة. قوى صعود مع إليها أخرى مرة الثورة قبل البالد سكن الذي
عاًما، ثالثني ملدة الحكم يف دام الذي مبارك بنظام أطاحت التي االنتفاضة أَْوِج يف
ميدان يف االحتفاالت مركز يف لوجان، الرا إس، بي يس مراسلة الشقراء املخرضمة كانت
ذكرت يشاهد، والعالم صفحاته يسطر التاريخ كان حيث الفرتة هذه وخالل التحرير.
وتعامل العام، الجوَّ العدائية شابت قصري، بوقت بعدها لكن باألمان. تشعر أنها الرا
واعتدوا بوحشية فهاجموها عدوانية، معاملًة شخص مائتي عدده يبلغ قوي حشد معها

جنسيٍّا.1 عليها
العصابات قتلة أن كني2 سام االجتماعي النفس عالم ويعتقد خطرية. الحشود عقلية
الغريزية املشاعر أكثر الستغالل النمطية والصور التحيُّز لغة يستخدمون العالم حول
املسئولية تفريق أن وهو تعقيًدا، أكثر آخر يشء يحدث ذلك، إىل وباإلضافة الحشود. لدى
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السيناريو هذا أيبدو ممكنًا. بالقيم حسه عن الفرد تنازل يجعل الناس من عدد بني
أنفسنا نرى العدو قناع تحت إن كامبل3 جوزيف يقول فيه؟ عملت مكان بأي شبيًها
هيسرتيا إىل الحشود دفع العصابة تستطيع عندما خطًرا الوضع ويصبح النهاية، يف

الشخيص. التواصل فيها يُفقد شعورية
ع تتجمَّ أن وقبل املعيشية، البيئة أو العمل بيئة يف اإلبداع قتلة ملهاجمة تستعد أن قبل
املحتملني القتلة هؤالء أن االعتبار يف ضع مثلك، ساخطني مواطنني أو عمل زمالء حول
ومن متفاوتة). بدرجات منا واحد كل داخل يعيش منهم (وكلٌّ بهم مشتبًها إال ليسوا
العوامل لكن حقيقية، فيها نحقق التي القضية أن نعلم الجريمة، مرسح يف التحقيق
كافة عىل يجب ولذا يصدق. ال بشكل معقدة تكون أن يمكن القضية تتضمنها التي
املعارضني مالحقة دون اإلبداع قتلة لتحديد ا جادٍّ تقييًما الشخيص موقفهم تقييم األفراد

خارجية. عوامل عىل اللوم وإلقاء

أبرياء؟ اإلنقاذ رجال وهل … القتلة عن العفو يمكن هل (1)

أرشاًرا، احني سفَّ وأبرزناهم واضًحا وصًفا بهم املشتَبَه اإلبداع قتلة أنماط وصفنا ما بقدر
أو األشخاص إن نظرنا. وجهة إليضاح إبداعية رخصة استخدمنا بأننا نعرتف فإننا
مدمرة. بأشياء القيام عىل القدرة لديهم تكون أن يمكن بطبيعتهم «األخيار» األنظمة
عىل أيًضا القدرة يمتلكون — يبدو فيما — «األرشار» األنظمة أو األشخاص فإن وباملثل،
هذا تََقبُِّل عىل قادًرا اآلن كنت فإذا اإلبداع. صميم يف هو الغموض وهذا بناءة. أشياء فعل
اختزال يمكنك ال أساسيٍّا. درًسا بذلك تََعلَّْمَت فقد أحسنت؛ إذن الغموض، من املستوى
األوىل الصفحات عىل أسماؤهم تُذكر لن القتلة هؤالء أن كما بسطاء، أوغاد إىل اإلبداع قتلة
الحصول مقابل ة املستَحقَّ املكافأة ونص للعدالة» «مطلوبون كلمة وبجوارها للجرائد

اعتقالهم. إىل تؤدي بيانات أي أو تواجدهم أماكن عن معلومات أي عىل
التي والعقلية امُلحددة البيئة عىل اإليجابية والسمات السلوكيات استجالب يعتمد
بعض يقوم املثال، سبيل عىل بكفاءة. والقيادة التدريس عىل القدرة وعىل فيها، ُ تَنَْشأ
هذه بتضمني الخوف أو البريوقراطية أو التحكم سمات تبدي التي األنظمة أو األفراد
يكون ال األحيان، من كثري ويف محددة. أغراض تحقيق أجل من معتدلة بمقادير السمات
عىل يكونون بل يفعلون، ما بتأثري دراية عىل اإلبداعي التفكري يقمعون الذين أولئك
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«أخطر لقائمة املحتملة اإليجابية الجوانب بعض يف اآلن انظر للتغيري. االستعداد أُْهبَة
للعدالة»: املطلوبني

الطوارئ حالة ِخَضمِّ يف للطوارئ االستجابة فريق قائد تشاهد ال إنك التحكم: •
الذهني. العصف يف الوقت بعض قضاء يف يرغب الفريق كان إذا عما يسأل
األوقات هي وهذه وبخربة، برسعة إجراءات اتخاذ من فيها بد ال أوقات فهناك

التحكم. فيها يُتََطلَُّب التي
قيد عىل يُبِْقينَا فالخوف لدينا، التكيفية االستجابات أكثر أحد هو هذا الخوف: •
(أو تطبيقها يتمُّ عندما ضارة الفسيولوجية االستجابة هذه تصبح فقط الحياة.

خاطئة. بصورة بها) التالعب
ولقد مفيًدا». «إجهاًدا باعتباره يُعاش عندما إيجابيٍّا يكون أن يمكن الضغط: •
من كذلك ويمكِّنهم التحديات رغم النجاح تحقيق من الناس يمكِّن أنه تبنيَّ

األمد. قصرية األحداث يف خاصًة الرتكيز،
الواردة املعلومات فرز من تَُمكِّنُنَا انتقائي ترشيح أداة لديه منا ُكلٌّ العزلة: •
جزء كل نستوعب أن لنا كان إذا قيمة. ذو هو ما عىل الرتكيز من نتمكَّن حتى
أن يمكن العزلة فإن ولذلك بالجنون! نصاب فقد نَُقاِبلَُها، التي املعلومات من

هامة. مزية تكون
كفاءة أكثر ليكونوا طرق إيجاد يف يرغبون الذين األشخاص إنَّ الالُمباالة: •
لساعات فالعمل إيجابية. بطريقة الدافع هذا توجيه عىل قادرين يكونون قد
بالفعل رأينا وقد اإلنتاجية. أو النجاح من املزيد إىل بالرضورة يؤدي ال طويلة
(مثل اسرتخاء حالة يف العقل يكون عندما تتوارد اإلبداعية األفكار أفضل أن
الراحة إىل الحاجة أن تعترب أال عىل احرص لذلك العميق). االسرتخاء أو النوم

الالمباالة. عالمات من واالسرتخاء
بأنفسهم ثقتهم لزيادة السلبية األفكار قوة الناس ر يسخِّ أن يمكن التشاؤم: •
سابًقا، ٌح ُمَوضَّ هو وكما الشخصية.4 األهداف تحقيق نحو كبري تقدم وإحراز
أسوأ سيناريوهات خالل من للتفكري التكيُّفية القيمة الدفاعي التشاؤم ُح يَُوضِّ

الة. فعَّ إجراءات وتنفيذ لتحفيز القلق من والتحرر الحاالت

فضًال توازن، مستوى وجود من بدَّ ال الحياة، يف األشياء من العديد مع الحال هو وكما
التأرجح ألن التوازن؛ نقطة توجد أين تعرف حتى ببصرية األشياء لرؤية الحاجة عن
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«القاتل» سمات تكون وأحيانًا عكسية. بنتائج يأتي أن ح امُلَرجَّ من حدين أقىص بني
أحد أن تَذَكَّْر ولكن إيجابًا. وإما سلبًا إما استخدامها يمكن التي اليومية الصفات هي
والتشاؤم الخوف من الشديدة الحاالت يف أنه هو الكتاب هذا يف الرئيسية القرارات
الطاقة وتُستنزف للمخ الرتددي النطاق يُستهَلك سوف الطويل، املدى عىل والضغط

اإلبداعي. للتفكري الالزمة
عىل يبدون. جعلناهم كما دائًما أبرياء اإلنقاذ رجال يكون ال قد اآلخر، الجانب عىل
التشاؤم خطورة درجة يف العمياء اإليجابية تكون أن يمكن كيف انظر املثال، سبيل
بسهولة. املخاطر اكتشاف عن يعِجزون بصرية بال املتفائلني إن حيث نفسها؛ الجربي
الطبيعة بحقائق الجهل خالل من القرون مر عىل بالخراب واملثاليون املتفائلون أتى ولقد
أن يمكن مماثلة، بطريقة تغيريه.5 يمكن ملا الساذجة واآلمال البرشي، واملجتمع البرشية
لالبتكار عكسية بنتائج املفرطة االستقاللية وتأتي الفوىض، إىل املفرطة الحرية تؤدي
الحال هو وكما املنظم. للنمو هيكل وجود عدم املفرطة املرونة تَْعِني ولربما التعاوني،
من واضحة توجيهية ومبادئ حدود وضع علينا يجب الحياة، يف املجاالت من العديد يف

البناءة. اإلبداعية التنمية أجل

اإلبداع طرفا (2)

لديه يكون فربما صورناها؛ التي الربيئة الضحية يكون ال ربما نفسه؟ اإلبداع عن ماذا
… به خاصة شخصية تحديات

واجب إتمام يف املساعدة إىل كالن احتاج األخري، الفصل هذا يف نُفكر ُكنَّا بينما
كالن اختار إذ اإلبداعية؛ للعبقرية السلبي الجانب أذَهَلنا وقد مشاهري، فنانني عن درايس
انعكاس وهذا بنفسه، أذنه قطع أن بعد بنفسه رسمها جوخ لفان لوحة عىل للرتكيز
األمثلة من العديد بالطبع، (وهناك، وُمَعذَّب مبدع لفرد اإليجابية شديد ليس للذات
املصاعب — غريه من أكثر — لنا البسيط الدرايس الواجب هذا أظهر ذلك.) عىل األخرى
املبدعون حققه بما نُْعَجُب قد أننا حني ففي اإلبداعية. العبقرية تصاحب أن يمكن التي
الواقع يف هم املبدعني العباقرة من العديد أن ندرك أن املهم من فإنه االستثنائيون،
تصيب بدرجة مفرطني يكونان ما غالبًا وشغفهم الشعورية وحساسيتهم معذبة. نفوس
املتواصلة. املستمرة الصعاب طريق عن وتُشكلها بل العميق الوظيفي بالخلل حياتهم
اإلبداعية العبقرية بني يفصل رفيًعا خيًطا هناك أن يبدو الواقع، يف للبعض، وبالنسبة

والجنون.
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الجنون عنارصمن يحملون املبدعني العباقرة من العديد أن رؤية الصعب من ليس
األمثلة إىل انظر لغرابتها. اآلخرين تصدم التي السلوكيات أو بالصفات ويتميزون

التالية:6

لغليونه. التبغ ليجمع الشارع من السجائر أعقاب يلتقط أينشتاين ألربت كان •
يف بنفسه بناها الجراثيم من خالية منطقة يف كاملة أياًما هيوز هوارد قىض •

هيلز. بيفريل بفندق جناحه وسط
املوسيقية. مؤلفاته أخرج بيتهوفن أن شومان روبرت املوسيقار اعتقد •

غريبة. أليفة بحيوانات االحتفاظ دايل سلفادور أحب •
التجميلية. بالجراحات طبيعي غري هوًسا جاكسون مايكل أظهر •

النظام ذلك يف بما عدة، بطرق األشياء ببعض بهوسه جوبز ستيف ُعرف •
الغذائي.

األشخاص هؤالء أن من الرغم عىل لالضطهاد، العباقرة تعرَّض ما كثريًا التاريخ، مرِّ عىل
يف واملجتمع للعلوم عظيمة مساهمات لتقديم الفرصة أمامهم كانت التقليديني غري

التنويرية.7 عصورهم
فيقول وثيًقا. ارتباًطا بيولوجيٍّا والغرابة اإلبداع يرتبط أن يمكن ربما الواقع، ويف
التثبيط إزالة من تزيد جينية لتغريات نتيجة هما الصفتني أن عىل أدلة هناك إن البعض
املرشحة غري املعلومات تصل فحينما الغريبة.8 املعلومات ترشيح يف املخ فشل أي املعريف؛
معالجة عىل القدرة لديهم وتكون الشديد، الذكاء ذوي الناس عقول يف اإلدراكي الوعي إىل
كما استثنائية. رًؤى إىل ذلك يؤدي أن يمكن باالرتباك، يشعروا أن دون املعلومات تلك
أو عادية غري صالت عقد عىل القدرة مثل — األخرى اإلدراكية السمات بعض أن
حد إىل املبدعني األصحاء واألشخاص بالفصام املصابني بني منترشة تجدها — غريبة
املصابني مثل تماًما التباعدي، التفكري اختبارات يف مرتفعة درجات ينالون الذين بعيد
كثافة وجود يف تتشابهان املجموعتني من كالٍّ أن لالهتمام املثري ومن العقلية. باألمراض
ال ذلك، ومع الناس. عامة بخالف يِّ البََرصِ امِلهاد يف دي٢ الدوبامني مستقبالت يف أقل
دكتور يقرتح الجديدة،9 النتائج هذه وحول السببية. والعالقة االرتباط بني الخلط ينبغي
التفكري يتيرسَّ أن «يمكن أنه: — ستوكهولم يف كارولنسكا معهد من — أولني فريدريك
فيها يستطيع ال التي املرحلة ففي كفاءة.» أقل صندوق وجود خالل الصندوق خارج

رائعة. أفكار تتوارد السليم األداء دعم الصندوق
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فلنذهب الكتاب، هذا يف اإلبداع قتلة شخصيات خصائص كل عرضنا وقد أما
سمات ذاته لإلبداع يكون أن فكرة لدقيقة ولنتأمل قبل؛ من يُذكر لم يشء ذكر إىل
يسعنا فقد شخصية، نمط بأنه اإلبداع نَِصَف أن لنا كان إذا نوعها.10 من فريدة سلوكية
الخطى رسيع مستكشٌف أحدهما شخصيته: يف مختلفني جانبني هناك إن إذن القول
(املعروف القطب ثنائي االضطراب إنَّ التأمل. شديد وتريًة؛ أبطأ فناٌن واآلخر نشيط،
من مشابهة محمومة حالة عىل جانب من أيًضا يشتمل الهويس) االكتئاب باسم أيًضا
عىل آخر جانب ومن — ومفاجئة مثرية إدراك لحظات تتضمن أن يمكن — الهوس
ففي عميقة. شعورية بصائر طياتها يف تحمل أن يمكن وطأة؛ أخف اكتئاب حالة
عرب اإلبداعي التفكري أمام املجال الهوس حالة تفتح القطب، ثنائي االضطراب حالة
تكون النشطة، اإلبداعية الحالة ومثل حدود. هناك ليست بأنه باإليمان للفرد السماح
قدر عرب بطيش) (وأحيانًا برسعة االستجابة عىل وقادرة جسديٍّا متأهبة الهوس حالة
— االكتئاب حالة أما املثال). سبيل عىل والسلوكية واإلدراكية (الشعورية التغريات من
من الفرد تمكني خالل من اإلبداعية البصرية تحفز أن أيًضا فيمكنها — النقيض عىل
لفرتات يكون لألسف، الرسيري االكتئاب حالة (يف العميق. الشعوري لجانبه الوصول
عن اإلبداع يعربِّ أن ويمكن املهارات). حيث من سواء حد عىل ومدمرة مؤثرة قوة الكآبة
والفنان املستكشف أمام ألنفسنا املجال نفتح ولعلنا الطريقتني. هاتني من بأيٍّ نفسه
عمًقا أكثر ومشاعر مهارات إىل فنتوصل اإلبداعي، التفكري عىل قدرتنا استخدام تعلُّم عرب

آخر.11 طريق بأي إليه نصل قد مما
تكون أن عليك ليس بالتأكيد وأنت الجنون، يساوي اإلبداع أن بالطبع يعني ال هذا
االضطرابات معايري يستوفون بيننا من باملائة ٣٠ أن تذكر مبدًعا. تكون حتى مجنونًا
ما حدود منا الكثري فيه يعرب وقت هناك لذا حياتهم؛ يف ما مرحلة يف الشديدة النفسية
ذاته حد يف اإلبداع لكن اعتيادية، غري بطرق أحيانًا يظهر اإلبداع ولعل «طبيعي». هو
استخدام علينا أننا هي والفكرة عليه. هو ما ببساطة إنه سلبية. وال إيجابية صفة ليس
التأميل شخصيته جانبي من نستغله أن يمكننا ما كل استغالل مع بناءة، بطريقة اإلبداع

بتوازن. والنشط
يمكننا كيف وتأمل الدفينة. وعواطفنا مشاعرنا عىل بحق االنفتاح أهمية يف فكِّر
مع التعامل َعْرب ومعنًى، شغًفا حياتنا عىل تجلب التي العميقة املشاعر مع التواصل
والهدف. التواصل حس إشعال من ربما يَُمكِّننا ما لها، واالستجابة الدفينة عواطفنا
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التحديات من الرغم عىل وراءها بالسعي الجديرة التحرر أشكال من شكل هذا وبالتأكيد
املحتملة.

الهدامة االبتكارات من واملزيد بالنار اللعب (3)

رؤية أسرتاليا يف النائية املناطق يف القيادة عند نراها التي ا جدٍّ الغريبة املشاهد من
الطوارئ عمال م يُْرضِ ملاذا املياه. خراطيم من بدًال اللهب قاذفات مع اإلطفاء رجال
السبب يفعلوا؟ أن منهم تتوقع كما الحرائق، إطفاء من بدًال األدغال يف النريان هؤالء
عرفه قد أمر وهو أسرتاليا، يف األصليني البالد أهل من تعلموه ا رسٍّ يعرفون أنهم هو
فالحريق بانتظام. للتجديد األسرتالية األدغال تحتاج السنني. آلالف األصليون السكان
بطريقة الوقود تراكم من الحد عرب بالسكان املأهولة املناطق حماية عىل يساعد املتعمد
الحريق، فبعد الطويل. املدى عىل تجديدها عىل أيًضا يشجع األدغال وحرق محكمة،
سمًكا أكثر جديد من وتنمو جديدة، وبراعم نباتات األصلية والشجريات األشجار تنبت
دورة سياق يف املتعمدة الحرائق ممارسة تقييم من بدَّ ال لكن عليه. كانت مما وصالبة

الطبيعي. املوطن يزدهر ال الحريق، هذا فدون لألدغال. الكاملة الحياة
رجال يتخذها التي الوقائية اإلجراءات يشبه مؤسستك أو حياتك إىل اإلبداع جلب إنَّ
العمد الحريق جرائم من نوًعا يَُعدُّ ربما املتعمد الغابات وحريق األسرتاليون. اإلطفاء
د املتعمَّ الحريق يؤدي (إذ استباقية إنقاذ عملية أو الخراب) ويخلِّف الدمار يسبب (إذ
الحريق ويَُعدُّ األمر). نهاية يف جديدة حياة وإىل الطويل املدى عىل الحماية إىل املحكم
البيئة الرشسة النريان ستلتهم بحرص، ذ امُلنفَّ العمد الحرق فدون وقائيٍّا، تدبريًا د امُلتََعمَّ

األمر. نهاية يف رحمة بال
«االبتكار باسم السلوكي االقتصاد علم يف يعرف بما املتعمد الحريق مقارنة يمكن
فقد أسمى. هدف وراء سعيًا ظاهريٍّا، وتخريبي ثوري بترصف التدخل أي الهدام»؛
املشكلة لُب إىل للوصول هذه املحروقة األرض عملية إجراء إىل حاجة هناك تكون
لكن بناءة. بطريقة التعمري إعادة إمكانية قبل الضعيفة األساسات ولتفتيت املؤسسية
التحول يكون ما وأحيانًا الخطوة. هذه التخاذ مستعدة تكون ال قد املؤسسات بعض
مستعدين غري الناس يكون ما وأحيانًا القسوة،12 شديد تحديًا الحقيقي لالبتكار الالزم
يف فالتشكيك نفسه. اإلبداع عليها ينطوي التي الضبابية الرمادية الغامضة للجوانب
القتلة ب وتعقُّ وقاسيًا، مؤمًلا إجراءً يكون أن يمكن الحالية والعمليات واألنظمة املعتقدات
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عىل إيجابية نتائج إىل ل للتوصُّ منه بدَّ ال رش ولكنه متواصًال، أمًرا يكون قد بهم املشتَبَه
الطويل. املدى

وأنها أفضل نتائج عن تُْسِفُر سوف الجديدة اإلبداعية األفكار أن عىل اتفقنا إن حتى
الهدامة العملية هذه مثل سيحفزون الذين األشخاص عدد فما قدًما، للميض رضورية
ثورة شن يتحمل أن يمكن قائٍد وأي مؤسساتهم؟ يف أو الخاصة حياتهم يف سواء طوًعا،
استعداد عىل َمن املتعمد»؟ «الحريق مرحلة نحو الرشكة تحريك عرب كربى ابتكارية
هذا سيبدأ َمن وأصلب؟ أقوى فتصبح البداية من لتنمو لها املجال إلتاحة رشكة لهدم
حني يف املقبل، الجيل مع إال محسوسة تكون لن الفوائد بأن العلم مع الهائل الرتميم
إىل انظر العام؟ لهذا ميزانية إعداد يف متمثل التنفيذي الرئيس عىل املبارش الضغط أن
املدى عىل به بًا مرحَّ يكون أال يحتمل يشء بأي القيام يف يرتددون فهم السياسيني؛ أغلب
لن ألنهم الطويل؛ املدى عىل تستفيد سوف البالد أن يعني ذلك كان لو حتى القصري،

االنتخابات.13 بخسارة يخاطروا
ونفكر ممتع، تأميل تمرين يف الكتاب لهذا الرئيسية الفرضية عىل الطاولة نقلب دعنا
به املشتبه القاتل هو اإلبداع أن للحظة نتخيل دعونا عكسيٍّا. فعلها؟» «َمن سيناريو يف
أو االستقرار مثل للبقاء، أساسية تكون قد التي األخرى القيم قتل أو بتهديد املتهم وأنه
الذي النظام قتل «َمن مثل: األسئلة نطرح أن يمكننا وبعدها األمد. طول أو االستمرارية

الراهن؟» الوضع تحدى الذي «َمن أو االستقرار؟» يوفر
القادة ألن عاًما؛ أربعني عن يزيد ال العادية الرشكة عمر أن ويست جيفري يرى
املجازفة يريدون ال أنهم أو والتجديد املتعمد» «الحريق خوض إىل الحاجة يلمسون ال
أن إال لديها خيار ال فالرشكات لويست، ووفًقا الربح. وتدر الرشكة تنمو بينما بخوضه
تعاملت إذا ولكن الحتمية. واالنتكاس النمو دورة بعد تبقى كي ما بطريقة «تموت»
املوت من تماًما، جديدة حياة دورات بدء عرب لها فستستعدُّ بمهارة، الحتمية هذه مع
مثلما — للنظام لكمة يمثل أن يمكن ذلك أن من الرغم وعىل املبدئية. للرشكة االفرتايض
فإنه — معنى من الكلمة تحمله بما الحياة إىل إلعادته القلَب الرجفان جهاُز يصدم
ذلك حدوث يلزم ومثلما منتجة.14 حياة بدء أمام املجال ويُْفِسح جديد من البناء سيعيد
املستوى عىل يحدث أن عليه بل له فيجوز واسع، نطاق وعىل املؤسيس املستوى عىل

الضيق. النطاق عىل الفردي
تجرها التي بالعربات نيويورك شوارع اكتظت عندما عرش، التاسع القرن يف
كادت وبالفعل الخيول. روث بسبب ملحة بمشكلة مهددة املدينة أصبحت الخيول،
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أدت إذ إيجابية؛ نتيجة الوحل من خرجت لكنها البيئية، الكارثة هذه من تنجو أال املدينة
اإلنتاج وهو جديد، هائل تكنولوجي ابتكار عرب جديد من البدء رضورة إىل األزمة هذه
األخرية، اللحظة يف االبتكار ُطرح وقد «السيارة». ب آنذاك املعروفة الجديدة لآللة الغزير
التي العربات مجال يف يعمل كان من كل يفقد أن املحتمل من كان لذلك، نتيجة لكن

التغيريات.15 هذه يتابعوا لم لو دخله مصدر الخيول تجرها

للتجديد واالجتماعية التجارية العواقب املوت: أو االبتكار (4)

إىل الخيول تجرها التي العربات عرص من نيويورك تحول لتشهد موجوًدا تكن لم إذا
عرص بعد املنازل يف نسبيٍّا النظيفة الكهربية الطاقة إىل التحول فاتك إذا أو السيارات،
أجيال رئات تسميم يف تسبَّب الذي الفحم مثل — املستنزف األحفوري الوقود حرق
جديدة تجديد مرحلة عىل شاهًدا لتكون الكايف بالقدر محظوًظا تزال ال تكون ربما —
وأفضل، أرسع نحو «عىل أكثر أشياء عىل للحصول النهمة فشهيتنا اإلنسانية. للحضارة

االبتكاري. التفكري من واملزيد املزيد منا تتطلب أرخص» وبسعر
الحالية الكربى املشكلة إنَّ التالية؟ اإلبداع ضبط إعادة ستتخذه الذي الشكل ما لذا
تجسيًدا اآلن تبدو إذ اإلبداع»؛ ضبط «إلعادة كبرية فرصة تقدم الحراري االحتباس حول
شاكلة عىل يَبَاٍب خراب إىل املطاف بنا يصل أن خشية املوت»، أو «الترصف ملبدأ بارًزا
مؤسسات صعود اآلن نشهد أخرى، مجاالت ويف املجنون». «ماكس فيلم يف َد تََجسَّ ما
األصعدة. من عدد عىل رسوًخا واألكثر األكرب الرشكات منافسة يمكنها وبارعة، صغرى
— مرأبه يف ويعمل — محمول كمبيوتر جهاز يملك الذي املبدع الطفل ينال كيف انظر
الوقت يف خوفه ويُثِريُ بل قبل، ذي من العليا اليد له كانت الذي التنفيذي املدير احرتام

نفسه.
تقرأ كنت إذا الكتب. نرش مجال وهو رسيًعا، تغيريًا شهد آخر مجال أيًضا هناك
ساللة يف األخري يكون فربما عليه؛ تحافظ أن فعليك مطبوعة، نسخة يف كتابًا حاليٍّا
إلكرتونية. نسخة يف تقرؤه كتاب اآلن بيدك يكون أن احتماًال األكثر لكن االنقراض. قيد
يف انهيار من تعاني النارش ودور املكتبات كانت الكتاب، هذا تأليف يف بدأنا فعندما
شبكة عىل ولكن جديد من امليالد عملية طور يف كان والذي عليه، يعتمدون الذي املجال
عند عادًة الحال هو كما السائدة الشعورية االستجابة هو كان اإلنكار أن (رغم اإلنرتنت
هي هذه التجديد ثورة يف التحول نقاط إحدى وكانت الجسدي). املوت احتمالية مواجهة
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مبيعات تجاوزت قد اإللكرتونية الكتب مبيعات أن ٢٠١١ عام يف أمازون موقع إعالن
الكتب نارشي مستبعدين أنفسهم، املؤلِّفني مع يتعاقدون كانوا وأنهم املطبوعة، الكتب
التسوق مراكز من كبرية مكتبات سالسل اختفاء العام نفس وشهد األمر.16 من املطبوعة

البالد. أنحاء جميع يف املحلية
االحرتاق من ماتت ثَمَّ ومن االبتكاري، التحول ِبِرَكاب املؤسسات هذه تَْلَحْق لم ملاذا

هارفورد: لتيم وفًقا للسيطرة؟ الخاضع غري

للعمالء تروق ال الجديدة التكنولوجيا ألن تحديًدا هدامة الهدامة االبتكارات
بالرضورة ليست القديمة التكنولوجيا يف السوق قادة لدى واملشكلة التقليديني؛
اإلرادة. إىل تفتقر إنها بل االبتكار، عىل القدرة إىل تفتقر التكنولوجيا هذه أن
يف بالفعل موجوًدا العبًا تربك ربما فإنها الهدامة، التكنولوجيا تظهر وعندما
الذي — االبتكار يتجاوز إذ جذريٍّا؛ مختلفة ذاتها التكنولوجيا ألن السوق
باختصار، بالرشكة: املهمني أولئك ُكلَّ تقريبًا — كاٍف نحو عىل هداًما يكون
الهدام االبتكار شاع إذا منصبه يفقد سوف بالرشكة ثقل ذو هو من كل فإن
عىل الغالب يف أولئك سيحرص وعي، بغري أم بوعي وسواء الرشكة، تلك داخل
وربما بل خطرية، ورطة يف نفسها الرشكة تجد ربما لذلك، ونتيجة يَِشيع. أال

تموت.17

واحتياجات الرقمي العرص مع التكيف استطاع لنارش مثال هي بالنيت لونيل رشكة
وإتاحة جديدة رقمية صوتية جوالت ابتكار عرب ذلك من تََمكَّنَْت وقد املتغرية؛ املسافرين
أما وطبعها.18 الكتب من فصول تحميل للعمالء تتيح التي واملزج» «االنتقاء إمكانية
وليست حياة» «أسلوب أنها عىل للكتب ج فرتوِّ — كندا مكتبات أكرب — إنديجو مكتبة
وحتى بل الذَواقة وطعام واملوسيقى الفيديو وألعاب األطفال ولَُعَب الهدايا وتَِبيع ُمنْتًَجا،
للكتب الناس حب تستغلُّ مستقلة معارصة ملكتبة مثال فهي كتبهم. جانب إىل األزهار
الرقمي املساعد واحرتق تََحطََّم بينما ذك، إىل باإلضافة الجميلة. الهدايا تقديم يف ورغبتهم
وأجهزة والكيندل، باد، اآلي أنقاضه من ظهر أبل، رشكة أنتجته الذي نيوتن الشخيص

األخرى. املحمولة اإللكرتونية القراءة
البقاء أجل من تكافح والتي — الرتفيه مجال يف تعمل التي املؤسسات من العديد إنَّ
عىل ذكية. حلول لتوليد اإلبداعي التفكري تستخدم — الرسيعة التكنولوجية التغريات إثر
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تصبح أن قبل للمالبس الناجحة التجارية العالمات تُقلَّد كانت ما كثريًا املثال، سبيل
من ولعديٍد — بايل أسواق ويف خطرية. مشكلة التليفزيونية والربامج املوسيقى قرصنة
املقلدة البضائع تنافس كي املاء عىل التزلج رياضة مالبس رشكات كافحت — السنوات
بحفنة تباع مقلدة سلعة كل كانت إذ الشارع؛ يف زاوية كل يف تُباع كانت التي الرخيصة
ضئيل بجزء رسيعة صفقة اقتناص يف الراغبني السياح وتجذب الدوالرات من قليلة
العالمات أكرب إحدى صاحب َل تََوصَّ لذلك، نتيجة انجذاب. أَيََّما الطبيعي تكلفتها من
أن فبعد املشكلة. هذه مع للتعامل بارعة وسيلة إىل املاء عىل التزلج ملالبس التجارية
فرصة عليهم عرض الرخيصة، املقلدة املالبس سوق يف املذنبني أكرب هوية إىل توصل
دوا تعهَّ املقابل، ويف بايل. يف وتمثيلها األصلية التجارية العالمة ترخيص عىل الحصول
أصحاب لدى يكن لم أنه حني ففي قائمة. مشكلة املزيفة التجارية العالمات تظل بأن
ويف املحلية األسواق يف يحدث كان ما عىل السيطرة عىل القدرة الكربى التجارية العالمات
الرتتيبات لهذه الرسيع النجاح وكان القدرة. بهذه املحليون السكان تمتع كوتا، شوارع

مذهًال.
نموذج هو بل فحسب، والوفاة للنمو ومذهلة طبيعية دورة ليس اليوم نشهده وما
اإلبداعي التفكري وعىل مىض. وقت أي يف عليه كانت مما أعىل املخاطر فيه أصبحت تجديد
من املزيد وكسب املنتجات من املزيد بيع ملجرد وليس العالم، مشكالت لحل يُطبق أن
وبقوة املحدودة. الرأسمالية دورة ودعم ضخم، نحو عىل الفردي الدخل وزيادة األموال،
ظل ويف بيديه. مستقبله صنع عىل قادر أنه أدرك َمن كلُّ بذلك القيام يستطيع األفراد،
أي من انتشاًرا أكثر وستصبح نطاقها سيتسع قيود، بال االبتكار ثورة اندالع سهولة
يف املحددة االحتياجات عىل للتعرف استعدادنا ملدى اختباًرا ستكون كما سبقها. يشء

بإبداع. لها واالستجابة الجديدة التمكينية العملية هذه

بناءة بطريقة املستقبلية الصعاب عىل والتغلب التغيري حتمية (5)

دائًما وسنحتاج تََخطِّيَها، علينا جديدة صعاب هناك ستكون ما ودائًما حتمي؛ التغيري
واالبتكار متزايد. بحجم ظهورها تواصل التي الصعاب هذه عىل نتغلب كي االبتكار إىل
ال؛ وإما العملية يف بإيجابية سنشارك فإما ابتكار. إال هو فما خبيثًا؛ وال صالًحا ليس
ضحاياه سنصبح أم العملية من إيجابيٍّا جزءًا سنمثل كنا إن لنقرر لنا مرتوك فاألمر ولذا

الحظ. َقِليِيل
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لم إن مستقبلها. عىل االبتكار هذا أثر تُْدِرَك أن أيًضا املؤسسات عىل سيتحتَّم
التغيري عىل املؤسسة تقدر لم وإن الناس، من ينبع فسوف املؤسسة، من اإلبداع يخرج
أو موافقتها أو املؤسسة من بمساعدة فسيظهر الهدام»، «اإلبداع ا أمَّ بائدة. فستُصبح
تنزيل الناس بدأ لقد أنفسهم. تلقاء من أو بمساعدة العمالء يبتكر وسوف بدونهما.
لكن قانوني، غري بشكل بترصفهم يستمتعون بالرضورة ألنهم ليس التليفزيونية الربامج
النهاية، ففي مشاهدته. ووقت يشاهدونه ما عليهم يُمىل أن يريدون ال ألنهم ببساطة
التليفزيونية الربامج آخر — قانوني غري نحو عىل — ينزل الذي املراهق الصبي إنَّ
من تحميله ل سيفضِّ ما غالبًا تورنت، يو برنامج باستخدام باي بايريت ذا موقع من
إن وحتى الوضوح. عالية وبجودة فريوسات بدون التليفزيونية يس بي إيه محطة موقع
ل تحمُّ إىل اضطرارهم من أفضل ذلك فسيكون التقليدية، اإلعالنات ل تحمُّ إىل اضطروا
مما أفضل وكذلك تورنت، يو صفحات تصاحب التي اإلباحية املواقع عن اإلعالن رشيط

الخاطئ! «تحميل» زر عىل بالصدفة ونقروا حدث إذا
الجامح فتسوُّقهم سيطرتهم؛ بسطوا قد «العمالء أن: سيبولد بي باتريشيا وترى
نماذج يتحدى املتمرِّد وسلوكهم أرباحك. هوامش تآكل إىل يؤدي املقارنات عىل القائم
حسب مة مصمَّ منتجات حول امللحة وتوقعاتهم للخطر. الفكرية ويَُعرِّضملكيتك أعمالك
العمالء إرصار إنَّ مواردك. تستنزف عالية، خدمة ومستويات مذهلة، وتجارب الطلب،
عملياتك ويتحدى عملك سياسات يهدد معوقات دون يريدون ما إىل الوصول سهولة عىل

املرنة.»19 غري التجارية
عليه، نتخيَّلها الذي والشكل األمور واقع بني الهيكيل التوتر عن ينشأ االبتكار ألن
تقود فعله من يتمكَّنوا أن يريدون وما اليوم فعله الناس يستطيع ما بني الفجوة فإن
استباقية خطوات اتخاذ يتحتم سوف ولذا شخص. أيِّ توقعات من أبعد هو ما إىل التغيري
للبيئة. حتميَّة ضبط إعادة ِلتُْجِرَي األم الطبيعة انتظار من بدًال املناخ تغري مع للتعامل
تتعلم أن املؤسسات عىل سيتعنيَّ للعمالء، الخدمات تقديم أو املنتجات صناعة من وبدًال

وتحفيزه. االبتكار لتحديد للعميل املجال إتاحة
دون «الكافيرتيا تأمل كبريًا. فرًقا ُق تَُحقِّ أنها ُوجد البسيطة التغيريات حتى
استخدام عن الَكفِّ فبمجرد املتحدة. بالواليات الجامعات بعض يف تُطبق التي الصواني»
والطاقة املياه من أقل كميات واستُخدمت الطعام، من أقل كميات أهدرت الصواني،
أقل كميات واستهلكت الرصف، ومياه الفضالت من أقل كميات ونتجت التنظيف، يف
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الطعام قاعات يف مرة ألول النظام هذا تطبيق فقبل إيجابية. فوائد وكلها الطعام، من
رطٍل و٨٠٠ الصلب، الطعام من رطٍل ١٣٠٠ بددوا الطالب أن لوحظ نرباسكا، بجامعة
الدراسات أظهرت وقد فقط. ساعات خمس غضون يف الورق من رطًال و٩٠ السوائل من
يف ٣٠ إىل ٢٥ من بنسبة الطعام تبديد من يحد صواني بدون الطعام تناول برامج أن

الواحد.20 للشخص املائة
التجزئة تجار عىل اآلن، صعوبات يواجه الذي بالتجزئة املالبس بيع مجال ويف
مقاسهم أنها من للتأكد املالبس يقيسون الذين الضمري معدومي املتسوقني مع املنافسة
بعض وتتعامل الذكية. هواتفهم عرب اإلنرتنت عىل األسعار أفضل من ُقون يتحقَّ ثم
التزلج، ألحذية دوالًرا ٥٠ بقيمة املعروضات، لقياس رسوم بفرض األمر هذا مع املتاجر
بسبب الكثري تتكبَّد أنها الرشكات من العديد وجدت وبينما الزفاف! لفستان دوالر و٣٠٠
العمد» «الحريق عملية — ماير مثل — متاجر بدأت فعل، كرد أتت التي الرسوم هذه
شبكة عىل الخاصة متاجرهم تأسيس عرب الهدامة» «االبتكارات إىل مستجيبًة االستباقية
املتنامية اإلنرتنت سوق مدخل يف أقدامهم لتثبيت كونج) هونج (يف بالخارج اإلنرتنت

فأرسع. أرسع
ذكاءً أكثر هم الذين «الخرباء» بها املؤسسة أن افرتاض من بدًال إنه سيبولد وتقول
مساهمات عىل الذكية املؤسسات ستنفتح — دوًما الحال يعد لم وهو — عمالئها من
هي أنها عىل املؤسسة تُشيَّد أن عىل التقاليد وجرت وستقدِّرها. الزبائن أو العمالء
التسويق فريق يعمل وبعدها العميل. يرغبه قد ما ِع ِلتََوقُّ املنتجات تُصمم وأن املختصة،
املنتجات أصبحت — ذلك رغم — واليوم له. فعلية حاجة خلق عرب املنتج هذا بيع عىل
خالل من بعيد، حد إىل نفسها تَِبيع أنها كما بهم، صلة وأكثر للمستخدمني مالءمة أكثر
الجوهرية االختالفات إحدى هذه أن البعض ويرى العمالء. مساهمات عىل اعتماًدا البدء
أبل ركزت بينما منتجاتها، حول االبتكار ركزت فمايكروسوفت وأبل؛ مايكروسوفت بني

عمالئها. حول االبتكار
إتاحة عرب البُعدية ملنحنى املعتادة اإللزامية الحدود أبل تخطَّت املثال، سبيل عىل
أَدَّى تُنِْتُجها. التي باد اآلي أو آيفون ألجهزة جديدة تطبيقات لتصميم للجميع املجال
التكاليف من أَيٍّ بدون شخص ألف ١٠٠ من بأكثر لديها العاملة القوى زيادة إىل هذا
أبل بني بها يُفرَّق كان التي الطريقة من كامًال تحوًال ومثَّل بها! املقرتنة االلتزامات أو
املمكن من جعل مفتوًحا نظاًما أوًال مايكروسوفت أسست فقد قبل. من ومايكروسوفت
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بهذه الطاولة أبل قلبت اآلن لكن مقيدة، أبل بقيت بينما جهاز، أي مع منتجاتها استخدام
عىل القادرة املؤسسات أن هو هذا عليه يدل قد وما املفتوح. االستخدام أجل من الفرصة
املؤسسات هي وهذه إبداًعا، أكثر لتصبح أكثر تتحرر منتجاتها استخدام نطاق توسيع

املطاف. نهاية يف ستفوز التي
جديدة طرق إليجاد لإلبداع املجال وإلتاحة جديد من للبدء اآلن الوقت حان ربما
بأمان الحالية الصعاب عىل للتغلب قليلة طرق هناك كانت ومثلما النمو. نحو أفضل
منحنيات عىل سيطرة بال تنزلق أو فتنهار حرٍّا سقوًطا تسقط لن أنك ضمان مع —
سيأتي التي التغريات لتجتاز املناهج بعض القسم هذا يف لك قدمنا — الحادة العمل
عقلك تمرين يمكنك املسارات، عن الخروج يف يَْربَُع الذي املتزلج ومثل املستقبل. بها
ومثل خفية. عقبات ألي وبخربة برسعة تستجيب أن لتتعلم الشخصية مهاراتك وممارسة
من يتمكَّنون التي املراحل من سلسلة طريق عن االرتفاعات عىل من ينزلون الذين أولئك
ببطء املحددة، التحديات ملواجهة وقتًا تخصص أن يمكنك لها، التخطيط بعد قطعها
الوقت يف جديدة، إبداعية الحتماالت منفتحة مداركك إبقاء مع بخطوة، وخطوة وبعناية،

ومؤسستك. فريقك إىل العملية االبتكارات فيه ستدخل الذي

الكوكب؟ ينقذوا أن باملكسيك النفايات مقلب لسكان يمكن كيف (6)

من واحدة ضواحي يف سيكون فإنه الحضارة، يف األمل عن للتخيلِّ مكان هناك كان إذا
تزال فال األرض. وجه عىل املناطق أفقر من منطقة يف تلوثًا، وأكثرها العالم يف املدن أكرب
طائرات ان يطريِّ أعوام تسعة العمر من يبلغان لطفلني مخيلتنا يف واضحة صورة لدينا
إىل الورقية الطائرات ترتفع يمكنهما. ما بأرسع ويجريان املنزل يف مصنوعة ورقية
لم ولكنها النتنة. القمامة من كومة عىل فجأة هبوطها قبل رءوسنا فوق أمتار أربعة
ضخم جبل من صغريًا جزءًا التل هذا كان بل القمامة، من منزوية كومة مجرد تكن
اتجاه. كل يف ميلني أو ميل عن يقل ال بما البرص مد عىل امتدت التي القمامة من
الذين الناس من كامل ملجتمع موطن هو — داخليٍّا االحرتاق دائم — هذا القمامة وجبل
الناس من املئات لبيعها. للتدوير القابلة املواد ويجمعون طعام بقايا عن فيه يَُفتُِّشون
والخشب؛ القصدير قطع من بدائية بطريقة عجالة عىل أنشئت بيوت يف هناك يعيشون
ليس وهذا عصيبة. بأوقات مروا أشخاص عمل، عن بحثًا الريف من انتقلوا أشخاص
مكسيكو مدينة تطوق التي القمامة جبال من مجتمعات أربعة من واحد من أكثر
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عىل ادخل األطفال، مع بالفيديو مقابلة (ملشاهدة الفقراء آالف فعليٍّا وتُْؤِوي سيتي،
.(www.whokilledcreativity.com

الريفية. املناطق يف عنه املدن يف أكرب بعدد اآلن الناس يعيش التاريخ، يف مرة ألول
مليارات تنتقل وسوف االزدياد. يف التمدن وترية ستستمر املستقبل نحو سباقنا ومع
املجتمعات هذه ستستمر ذلك، وأثناء القرن، هذا خالل املدن إىل الناس من أخرى
وواضعي للمخططني تسمح ال ورسعتها التغيريات فضخامة والتطور. النمو يف الهامشية
حتميٍّا، ليس التمدن من السلبي فالجانب املناسبة.21 بالطريقة باالستجابة السياسات
منها َمَفرَّ ال ضبط إعادة إىل يؤدي أن يمكن الذي السيني النمو بني سباق هناك وسيكون
د). املتعمَّ (الحريق د املتعمَّ والتجديد اإلبداعي التدخل من جديدة ونشأة محتمل وموت

فإننا للغاية، محبًطا مكانًا سيتي مكسيكو بمدينة القمامة مقلب يبدو ما وبقدر
إيجابية. وروح ساحرة وابتسامات عزم أشخاصذوو به بالحياة نابًضا مجتمًعا وجدناه
تُكنس وكانت القمامة أكوام عرب ُقطعت نظيفة، شوارع طول عىل مشيدة منازلهم كانت
الصغرية «الحدائق» ا أمَّ الفوىض. وسط النظام مظاهر بعض إلعطاء يوم كل بعناية
زجاجية صلصة وبرطمانات قديمة، صدئة علب داخل تعاني نباتية شتالت (وكانت
ورغم للمجتمع. اإلبداعيني واملرح األمل روح دت فجسَّ إطارات)، وداخل ملونة، قديمة
دخل يف للمساهمة للتدوير القابلة املواد جمع يف يوم كلَّ بكد يعملون كانوا األطفال أن
البالستيك من الورقية طائراتهم فصنعوا واإلبداع. للعب، الوقت لديهم أيًضا كان األرسة،
فجمعوا األثرياء، األطفال نبذها التي َمى الدُّ من املبتكرة ألعابهم وصنعوا والعيصاملهملة،
— العدم فمن الفائدة. عديمة اآلخرون األطفال وجدها التي الصغرية والقطع األجزاء
القصص مشاهدة من وبدًال واالبتكار. باالخرتاع تََحلَّْوا — شيئًا يملكوا لم ألنهم ربما
خيالهم واستخدموا الصفر، من بدءوا الجاهزة، َمى بالدُّ واللعب التليفزيون عىل الجاهزة

لديهم. يكن لم ما لخلق
مكان هناك كان فما املوقف؛ عليها انطوى التي املفارقة يف مليٍّا التفكُّر أمعنا لقد
التي سيدني يف الرغدة بيتشيز نورذرن منطقة من املجتمع هذا عن يكون ما أبعد
رغم ليفعلوه يشء وجود وعدم بامللل الشعور من األطفال فيها يشكو والتي منها، أتينا
كان التسلية. ووسائل واأللعاب الجاهزة األدوات من عدد أي عىل حصولهم إمكانية
الخارجية القوى أدت حيث بايل، يف ِفْرَدْوِسنَا عن أيًضا يكون ما أبعَد املكسيكي املجتمع
يف اإلبداعية الروح وزوال اإلبداعية الرباءة وفقدان البسيط الشاطئ موت إىل القوية
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املتوقعة. غري األماكن آخر يف املبتكر اإلبداعي التفكري خالصة وجدنا لقد القروي. املجتمع
َمكَّنَْت التي — منها والتعلم بل — العقلية اكتشاف أهمية مدى اليوم ذلك يف وأدركنا
يف املستمر باألمل والتََّحيلِّ العدم، من يشء بناء من وسائل أي يمتلكون ال الذين هؤالء

أفضل. مستقبل
أثناء ويف نَْحبَه. يقيض اإلبداع ندع أال وعلينا تموت، أن وحضاراتنا مدننا عىل ليس
مكتب عند العليا الطبقات من بدءًا األفكار تبادل َز نَُحفِّ أن علينا املستقبل، نحو سباقنا
الوضع يبدو قد أخرى. مرة الصعود ثم القمامة مقلب إىل ونزوًال التنفيذي الرئيس
من املزيد يف انبعاثه سيواصل أنه يضمن لإلبداع الذكي التطبيق لكن للغاية، مجنونًا

اإليجابي. املتواصل النمو أجل من أفضل صالت وجود ظل يف امللهمة، األماكن
حطام يف حتى املتوقعة، غري األماكن آخر يف أخرى مرة ينبعث اإلبداع ُدمر كلما
ينبعث الذي الخرايف اللون بَرَّاق العنقاء طائر مثل الدخان، منها يتصاعد التي حضارتنا
إلينا. أُعطيت التي األشياء من رائع يشء صناعة عىل القدرة لديه منا فكلٌّ الرماد. من
هو الذي القمامة مقلب فوق ليطريوها الورقية الطائرات صنعوا الذين األطفال فسواء
املكاتب موظفو أو جديدة، أفكار الستكشاف تالميذه يُْلِهم الذي املدرسة معلم أو بيتهم،
بإمكانه الذي القائد أو امللهمة، غري عملهم مقارِّ يف إبداعهم مصادر يخلقون الذين
ُمَميَّزة وأشياء يظهرها التي الفريدة مهاراته لديه منا فكلٌّ بأكملها، الرشكة يغري أن

ليقدمها.
يف الحياة ونبثُّ اإلبداع قتلة قوة نُضعف فإننا الطريقة، بهذه العمل نبدأ عندما
تلقيت قد تكون أن ونأمل أفضل. مكانًا العالم جعل عىل يساعد مما اإلبداعية؛ العملية
مساهمتك بها لتقدم وسيلًة تجد وأن العملية بهذه للبدء العقلية آفاقك لتفتح اإللهام

اإليجابية.
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اإلنقاذ خطة تنفيذ

اللغز حل

يعرتيها املدرسة ِفنَاء ابنتنا َعَربَت املدرسة، يف النهائية زوي امتحانات من األخري اليوم يف
رسبت أنها شعرت املذاكرة، يف جهدها قصارى بذلت أنها فرغم باالنكسار. حاد شعور
ببسالة خاضت قد كانت لها. لالستعداد عاًما عرش ثالثة قضت التي االمتحانات يف
ولكنها أيام، ثالثة مدار عىل لها تقدمت ساعات، ثالث منها كل مدة امتحانات، خمسة
االختبارين طوال فبكت الساحقني. والغثيان القلق حدة زادت عندما النهاية يف انهارت
ملا اهتماًما تُِعر لم لكنها لبكائها، نتيجًة واالنتفاخ باالحمرار وجهها وأصيب األخريين

شخص. أي قاله بما تهتم لم أنها لدرجة ا جدٍّ منهكة كانت اآلخرون. يظنه
ا جدٍّ مألوف صوت الفور عىل أوقفها امللعب، ساحة منتصف يف زوي كانت وعندما
كان الذي املدرسة، مدير كان املناسب!» املدريس زيك أين «آنسة، ورائها: من يدوي
عىل تجرءوا ممن الغافلني الطالب يتصيد كي واألخرى الفينة بني عرينه من يخرج
وذرفها التوبيخ يَها تََلقِّ وبعد األمر. بدا هكذا أو االستقاللية، من قليل قدر عن التعبري
شديدة براحة وشعرت األخرية، للمرة اليوم ذلك يف املدرسة غادرت أخرى، مرة للدموع

إليها. للعودة تضطر لن بأنها
أصبحت حتى فأنقصمنها الوقت، مع زوي املدريسثقة النظام استنفد ما، بطريقة
املدرسة، يف األعوام هذه طوال كافحت أن وبعد املدرسة. قبل عليه كانت ملا ظل مجرد
واحتلت الجيل، والذكاء باإلبداع تتسم طفلة كانت يبدو. فيما خذلها الذي هو النظام كان
معاناتها لكن اللفظي، االستنتاج يف عمرها يف األطفال من باملائة خمسة أعىل وسط مكانًا
عىل قادرة كانت بأنها والشعور السليم» «الفهم عليها ب صعَّ البرصية القراءة عرس مع
حليفه النجاح كان ذلك بعد ولكن املدرسة يف رسب قد والدها بأن فذكَّرناها «اإلنجاز».
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وهي الجامعة). يف عالية امتياز درجات عىل الحصول ذلك يف (بما عدة بطرق الحياة يف
إقناعها َصُعَب بنفسها ثقتها انخفاض مع ولكن النجاح، عىل القدرة لديها كان أيًضا
اإليمان يف والبدء نفسها شتات جمع عليها كان ملستقبلها، زوي مواجهة وعند بذلك.
نقنعها أن علينا كان للمجتمع. َقيَِّمة مساهمة تقديم عىل وبقدرتها أخرى، مرة بقدراتها
بالطبع ذلك كان ولكن وخيالها. شغفها تحفيز إلعادة طرق وإيجاد بإبداع بالتفكري

تعلمه. يصعب درًسا
فمع جديد. من زوي ُولِدت املدرسة، يف املشئوم األخري ليومها التايل األسبوع يف
الهيئة تََخيُِّل يف وبدأت عقلها من ضخمة سحابة أُِزيَلْت حديثًا، املكتَشَفة زوي حرية
األسبوع، ذلك يف جذرية. تغيريات إحداث يف فبدأت حياتها. عليها تُصبح أن يمكن التي
ونظمت أوروبا، إىل للسفر وخططت أصدقائها، ألحد موسيقيٍّا فيديو مقطع َمْت َصمَّ
وليمة أجل من وتسوقت الجامعة، يف ملقابلة نفسها ت وحرضَّ عرش، الثامن ميالدها عيد
عىل اشتملت للتحقيق، قابلة عمل خطط ذات أهداًفا لنفسها ووضعت وطهتها. إبداعية
الكتب، وقراءة التطوعي، للعمل فرص عن والبحث وظيفة، عىل للحصول طرق إيجاد
وشعرت األخرى. األفكار من العديد بني من … الفوتوغرايف التصوير دروس واستكمال
شعرت كما بأكملها، تسبقه التي السنة يف حققته مما أكثر األسبوع ذلك يف حققت أنها
عىل العالم انفتح ِغرة حني فعىل العملية. هذه يف مذهل بشكل وتََمكُِّنها بمساهمتها

أمامها! مرصاعيه
أكثر وقتًا العمل أو املدرسة يف يعملون الذين والبالغون املدارس أطفال يقيض
أخالقية رضورة هو للنمو إيجابية بيئة وجود وضمان آخر. مكان أي يف يقضونه مما
والِفَرق األفراد دعم يُْحِسنون املؤسسات يقود من كان فإذا سواء. حد عىل واقتصادية
عىل مبنية التجديد من متواصلة عملية هناك أن من باستمرار ويتحققون بها تعمل التي
املشاركة من بكثري أعىل مستويات خلق من فسنتمكَّن اإليجابية، الصلبة النمو مبادئ

للجميع.1 املكسب تعني والتي اإلبداعية، والثقة
اآلن حتى نوقش ما كل البياني بالرسم ُص نَُلخِّ الكتاب، من األخري القسم هذا يف
والعالقات الصالت األوىل النظرة منذ ترى أن يمكنك وهنا الصورة. تجميع عىل ملساعدتك
تجهيزكم عىل سيساعدكم بأنه يقني عىل ونحن ومنقذيه. اإلبداعي التفكري قتلة بني

استباقيني. ولتكونوا تواجهونها التي واملؤسسية الشخصية التحديات ملواجهة
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أسلحتهم من القتلة تجريد (1)

اإليجابي. للنمو مقابلة اسرتاتيجية تدمري وسيلة كل ومقابل منقذ، قاتل كل مقابل
لكل مقابًال حالٍّ ويُْرِفُق السياق، يف الكاملة الصورة رؤية عىل سيساعدك 1-9 وجدول

مؤسستك. أو فريقك أو أنت تواجهها قد التي املحتملة اإلبداع مشكالت
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واإلحياء.
—املوت

حياةالتفكرياإلبداعي
-1:نموذجدورة

9
جدول

مراحلاإلحياء
إنقاذالتفكرياإلبداعي:

س
مراحلاالنتكا

موتالتفكرياإلبداعي:
 

سرتاتيجيةاإلنقاذ
ا
عمليةاإلنقاذ

 
سالحالقتل

عمليةالقتل
 

التحرر
القمع

املرحلةاألوىل
والتفكريبحرية

والشجاعةللتقدملألمام
الحرية

فلتقييدالتفكرياملنفتح
والخو

استخدامالتحكم
 

ضول
زرعالف

(١)
الحرية

اإلرغامالساحق
التحكم

 
ض
(٢)تقبلالغمو

الشجاعة
اإلرهاباملطبق

ف
الخو

 

املبادرة
التقييد

املرحلةالثانية
وتحقيقالنمو

ضغوط
منال

ص
وتفتحالذهنللتخل

االستقاللية
والعزللتقييداألفكار

ضغط
استخدامال

 
(٣)إطالقالعنانللخيال

االستقاللية
اإلجهادالخانق

ضغط
ال

 
ياملخ ِشقَّ

(٤)استخدام
تفتحالذهن

صارم
االنحيازال

العزل
 

التحفيز
التدهور

املرحلةالثالثة
إلحداثالتحول

ف
الشغ

تثبيطالنموبسببالالمباالة
 

صياغةاملفاهيمالشائعة
(٥)إعادة

ف
الشغ

اك الخمولالفتَّ
الالمباالة

 



مراحلاإلحياء
إنقاذالتفكرياإلبداعي:

س
مراحلاالنتكا

موتالتفكرياإلبداعي:
 

سرتاتيجيةاإلنقاذ
ا
عمليةاإلنقاذ

 
سالحالقتل

عمليةالقتل
 

التحول
التدمري

املرحلةالرابعة
حقيقية

إلجراءتغيريات
واإليجابية

املرونة
والتشاؤماملدمران

ضيقاألفق
 

مختلفة
مسارات

ف
(٦)استكشا

املرونة
صبالعنيد

التع
ضيقاألفق

 
يالتفاؤل (٧)تَبَنِّ

اإليجابية
ةالخبيثة السلبيَّ

التشاؤم
 



اإلبداَع؟ َقتَل َمْن

أو أمامك اإلبداعي التفكري طريق يف املحتملة والعقبات األخطار ترى أن املحتمل من أين
مؤسستك؟ أو فريقك أمام

اإلبداعي التفكري حياة لدورة الكامل النموذج الكاملة: الدورة (2)

بأنك يقني عىل ونحن إلنقاذه. فرصة هناك اإلبداع، إخماد فيها يمكن مرحلة كل عند
املسارات تختار ولكي مرحلة كل يف تواجهها التي الخيارات لفهم إعداًدا أفضل اآلن
هل هذا. النمو ملسار مرئيٍّا تمثيًال 1-9 الشكل ويقدم اإلبداعي. النمو تُْلِهم سوف التي

مؤسستك؟ مسار أو مسارك لتغيري فرص إيجاد يمكنك أين ترى أن تستطيع

حالة دراسة السبع: اإلبداعي التفكري اسرتاتيجيات تطبيق

وابتكاًرا نجاًحا العالم رشكات أكثر من واحدة وهي — جي) آند (بي وجامبل بروكرت تأسست
تعمل ورشكة بروكرت لوليم الشموع تصنيع بمجال تعمل رشكة باندماج ١٨٣٧ أبريل يف —
أوهايو، بوالية سينسيناتي مدينة يف متجًرا أنشآ ومًعا، جامبل. لجيمس الصابون تصنيع بمجال
دهون بقايا من تُصنع كانت والصابون الشموع ألن الخنازير» «مدينة اسم عليها أطلقا التي

الخنازير.

ملا بقاؤها استمر بأن العادية بالرشكات تَُمرُّ التي واملوت النمو دورة جي آند بي رشكة تحدت
وابتكاًرا إبداًعا األكثر الرشكات كإحدى عليها التصويت تَمَّ ،٢٠٠٦ عام ويف عام. ٢٠٠ من يقرب
عىل تَُركُِّز التي التصنيع مجال يف القائدة الرشكات إحدى بأنها جي آند بي وتُعرف العالم. يف
عىل تركز أي الريادة؛ وميزة التكاليف وخفض املحسنة والكفاءات املعارف ومشاركة االبتكار
املسوق هي والرشكة األَْرُفِف. عىل عرضها وحتى تصورها من بدءًا جديدة أفكار عىل الحصول

السوقية. الحصة حيث من الصني يف نجاًحا األكثر األجنبي

نرى أن يمكننا السبع، اإلبداعي التفكري اسرتاتيجيات خالل جي آند بي رحلة مسار أوضحنا إذا
حلقاتنا من العملية التمارين إىل باإلضافة النموذج، فهذا التنفيذ. عند النموذج هذا يعمل كيف
القدرة من جديد مستًوى إىل واالنتقال تحدياتهم، اجتياز يف العمالء من العديد ساعد الدراسية،
نتيجة كان السوق تلك إىل االنتقال جي آند بي وقرار مذهلة. جديدة أفكار وتوليد االبتكارية
لكنها متفائلة بعقلية مدعوم ذلك وكل الحظ، من وبعٍض والحدس املوثقة األبحاث من ملزيج
الصابون مع بداياتها ومنذ املالئمة. الجديدة األفكار يف للنظر استعداد عىل وبثقافة واقعية، أيًضا
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التحفيز
الشغف

التحول
ا-رونة واإليجابية

التحرر
الحرية والشجاعة

ا-بادرة
االستقاللية

وتفتح الذهن

ابدأ من
هنا

خرت
ا ا-رحلة األوىل

ا-رحلة
الثانية

ا-رحلة الثالثة

ا-رحلة
الرابعة

التدهور
الالمباالة

Dالتدم
ضيق األفق
والتشاؤم

القمع
التحكم والخوف

التقييد
الضغط والعزل

موت اإلبداع

النمو
اإلبداعي

النمو. نحو املسار — اإلبداعي التفكري حياة دورة نموذج :1-9 شكل

الذكي واالبتكار اإلبداعي التفكري تطورها عىل يشهد إذ محلها، يف جي آند بي تَِقْف لم والشموع،
العالم. يف لإلعجاب إثارًة الرشكات أكثر من واحدة أصبحت حتى

هو كما جي آند بي لرشكة املعروضة الحالة دراسة يف عمليٍّا االسرتاتيجيات تُطبَّق كيف تأمل
3  ،2.2-9 الجدول يف ُمبنَيَّ
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صني.
اقتحامال جي:*

حالةبيآند
-2:تطبيقاسرتاتيجياتالتفكرياإلبداعيالسبع:دراسة

9
جدول

املرحلةاألوىل:التحرر:التقدملألماموالتفكريبحرية
جي

تبيآند
إجراءا

سية
تالرئي

االعتبارا

سوق
جديدةلل

ص
إتاحةاملجالأمامفر

التحكم
صني

يفال
رشكةأجنبيةأنتعمل

مناملستحيلل
رضبًا

كان
،١٩٨٤

عام
قبل

•
رأتبيآند

١٩٨٤
عام

يف
جديدة

عندماُفتحتقنوات
صارمة،لكن

بسببالقيودال
جديدة.

جياحتماالت

يفنهاية
والتحول

ستخمداألنظمةاألفكارالجديدة
هل

ستدعمها؟
األمرأم

ظلوافقراءباملعايريالغربية،
فالذين

سكانالري
من

كبري
صنيتعداد

يفال
كان

•
عىلنظام«وعاءاألرزالحديدي»املتعلقبامللكيةالحكومية.

عاملةاعتادت
وُقًوى

هلتأسستبيئةديمقراطية؟

َمْتنفسهاإىل سنوات،َقدَّ
ابسنتنيإىلثالث جيالبيعفعليٍّ

قبلبدءبيآند
•

ف
كي
الستشعار

حقلالعمل
وأرسلتفريًقاإىل

والشعب
السلطاتالسياسية

صني.
سيكونالعملبال

كيتزدهر؟
منالحريةلألفكار

مايكفي
هناك

هل

تالحقيقية
توالخيارا

ستخداماألسئلةلتحديداالحتياجا
ا

الحرية
يف
كيفيةاقتحامالسوقاالستهالكية

عن
كانالسؤالاألول

جي،
بالنسبةلبيآند

•
صني.

وال
مثلالهند

البلدانالناميةالكربى
ضول.

سالف
غر

االسرتاتيجيةاألوىل:



يف
عنالرغبة

جي
بطرحاألسئلةلتحديداالحتياجاتالحقيقية،تحولتبيآند

•
ضل.فلم

خياًراأف
سيكون

منظفاتالغسيلنحوإدراكأنإطالقالشامبو
تقديم

صة
ابالعالماتالتجاريةباهظةالثمنالخا مهتمٍّ

صني
يفال

هناكأحد
يكن

بمساحيقالغسيل!

ستُْطَرحلتحديداالحتياجات
ضلاألسئلةالتي

حددأف
ممكن.

ضلنحو
عىلأف

ص
وإتاحةالفر

فأن
جياستطالعاتالرأيالسوقيةلتكتش

١٩٨٨،استخدمتبيآند
عام

يف
•

ف
ولميتعر

رضية.
يفاملناطقالح

حتى
معدوم،

شبه
كان

صني
يفال

سوقالشامبو
يفاملناطقالريفية

عددقليلمنالعالماتالتجاريةاملحلية،بينما
عىل

املستهلكونإال
متاجرالبيع

يف
ض

منأحوا
َغْرِفِه

طريق
عن

زاليشرتيالشامبو
ما
ض
كانالبع

صابون.
شعرهمبال

زالوايغسلون
ما
منالرجال

وكثري
بالتجزئةاململوكةللدولة.

 

خمسةأسئلةثم
طرح

عملية
سارت

ف
كي
ل عىلاملرءأنيتخيَّ

عدةأعوام،
مدار

«عىل
صار

ضوع
حتىيظناملرءأناملو

خمسةأخرى
طرح

خمسةأخرىثم
طرح

يفالعملية؛فهذهاألسئلةقدتكون«الشعلة»
مناألسئلة.ثق

طرحاملزيد
سخيًفا،ثم

مختلفةلتناولاملشكلة.»†
سبل

التيتقودكإىل

 

ضة
منخف

سوق
تفائقةالجودةل

منتجا
جلب

معتحدي
رشًة

مبا
التعامل
الدخل

ف
الخو

ُد صادي»،يَُحدِّ
يفقاعدةالهرماالقت

يفنموذجيسمى«خدمةفقراءالعالم:االبتكار
•

أندرسونأربعنقاط:
معروفةيجبتناولها؟

غري
رص

عنا
هناك

هل

منثالث
عىلبينة

مسئوليهاأنيكونوا
عىل

كان
جي،

حالةبيآند
يف
الوعي:

ضة.
غام

ضايا
ق

هناكبيئةآمنةتدعمالفشلاملحتمل؟
هل

مربح؟
ضبشكل

خدمةاملستهلكنيذويالدخلاملنخف
هليمكن

القدرةاملالية:
فتبيعلهذهالسوقبنجاح؟

كي
ضعتالحدودبدقة؟

ُو
هل



ضاستخدام
فيمكنللمستهلكنيذويالدخلاملنخف

كي
ت:
ستخداماملنتجا

ا
عادًة؟

املنتجاتباهظةالثمن
 

هذه
عىل

ض
صولاملستهلكنيذويالدخلاملنخف

ح
ضمان

فيمكن
كي
اإلتاحة:

وكلمااحتاجوها؟
املنتجاتباستمرار

 

سبللدمجهما
عىل

فوحمايةاملنتجوالعثور
َمنُْظوَريالتكالي

سة
درا

شجاعة
ال

ف
كي
ًصا؟

رخي
معقولالثمندونأنيكون

وجعله
فيمكنكتغيرياملنتج

كي
•

وسمعته؟
ربحيته

يفاملتناولدونأنتفقد
تجعله

ض.
لالغمو االسرتاتيجيةالثانية:تقبُّ

منالعالمةالتجارية(بإطالق
ع جياملزاحمةالذاتيةبينماتوسِّ

•لتتجنببيآند
كيفية

صةاملنتجات؛
ح
عىل

رشكةالرتكيز
عالمةتجاريةأخرىتابعةلها)،قررتال

بيعاملزيددونتقليلالثمن.

ضاملحتملة،
وجوانبالغمو

والتحديات
رصاعات

دال َحدِّ
مناسبًاأو

كانذلك
حيثما

ودمجها
كيفيةفهمها

د وَحدِّ
مالئم.

معهابشكل
التعامل

ضغوطوتحقيقالنمو
منال

ص
املرحلةالثانية:املبادرة:التخل

كلاالحتماالتبالنهجاملختار
سة

منحالثقةلدرا
ط
ضغ

ال
فإنفريق

ومنثَمَّ
رشوع،

هذاامل
يف
واملال

والطاقة
منالوقت

كبري
•استُثمرقدر

حلناجح.
صلإىل

منأجلالتو
ضغطبالتأكيد

شعربال
جي

بيآند
واقعية؟

ضعتتوقعات
ُو
هل

ضالواقعبأنبيع
عىلأر

جيقدانتابهالقلق
منأنفريقبيآند

عىلالرغم
•

منحتهمالقيادةالعليا
صعبًا،

صبحتحديًا
وشكأني

عىل
كان

الشامبوفائقالجودة
جميعالحلولاملمكنة.

ودراسة
الثقةللتمسكبه

واالستعداد؟
هليشعراألفرادباالسرتخاء



ضمنتالقيادة
إبداعي، معتوفريتحدٍّ

ضعتوقعاتقابلةللتحقيق
و
طريق

عن
•

فاملستقل.
واالستكشا

ًقابلفتحاملجالأمامالبحث ُمَعوِّ
ضغط

صبحال
العلياأالي

 

مندعم.
القوه

ما
خالل

من
رسحاألحداثالثقة

م
يف
•اكتسبالفريق

 

شامبو
إلنجاحفكرةال

سبلاملمكنة
جميعال

ف
شا
ستك

ا
االستقاللية

خاللالتخطيط
من

هذهاملرحلة،
يف
فاألفكاربحرية

جييستكش
كانفريقبيآند

مثل:
منالفكرةاألساسية

فاألفكاراملتشعبة
مختل

القتفاءأثر
مثًال

الذهني
االسرتاتيجيةالثالثة:إطالقالعنانللخيال.

>أينننتجه؟
يفاملنتج/التكلفة

•إعادةالنظر
صدار

زأوإ فالذهنباألفكاربحريةدونتََحيُّ
ص
اع

أحكام.
>املوادالخام

•التسعري
 

>تغيريالرتكيبة
•الجودة

 
طفية»وكذلك«اإلدراكية»

عىلالرؤى«العا
تفتحالذهن

العزل
من

رس
األي قِّ عىلنهج«الشِّ

يفاملراحلاألوىل
جي

كانأكثرتركيزفريقبيآند
•

مثلاملنتجات،
رضوراتالتجاريةاألساسية

يفالبدايةال
املخ»املنطقي.فدرسوا

واإلنتاج.
والدعاية

والجودة،

زة؟ متحيِّ
غري

صادراملعلومات
م
هل

وكذلكالنهجاإلدراكي
جياستخدامالنهجالعاطفي

عىلفريقبيآند
كان

•
منتجهم.

ُفُهتقديم ربمايَُخلِّ
لتقديراألثرالحقيقيالذي

هناكتنوع؟
هل

 
عىلاألفكاراملختلفة؟

هناكانفتاح
هل



تالعمل
رضورا

س»وكذلك
سةتأثري«النا

درا
تفتحالذهن

رشكة:
ماييلإىلاعتباراتال

ضافة
كانيجبإ

ياملخ. شقَّ
االسرتاتيجيةالرابعة:استخدام

صابون،
شعرهمبال

كانوايغسلون
منهم

حولالتغيري:العديد
شعوراملستهلك

ما
•

وجهةنظرهم؟
من

صحي
شعر

عىل
صول

مدىأهميةالح
كان

فماذا
جميعالرؤىبالقيود.

س
وادر

جانبيالجدال
تَنَاَوْل

معارتفاع
ولكن

كانوافخورينبالطريقةالتييظهرونبها،
فأرادواأنيبدوا:

كي
جمال

س
مقايي

عىل
—
وسائلاإلعالم

طريق
عن

—
صورةأكرب

واطالعهمب
الدخل

هذهاملنتجات؟
عىل

وقتئٍذلإلنفاق
عىلاستعداد

كانوا
هل

أعىل،

 

وأثرهااالجتماعياملحتمل.
جيدراسةاحتياجاتاملستهلكني

عىلفريقبيآند
كان

 
ثالتحول

املرحلةالثالثة:التحفيز:إحدا
ضخمةاملعيارية

شامبوال
تال

مبيعا
سة
مناف

يف
ضالتحدياملتمثل

خو
الالمباالة

جيأن
مناملهملبيآند

كان
مرحلةيمكنفيهاالشعورباالستسالمبسهولة،

يف
•

ضالتحديات.
تخو

ضحة؟
وا
هلاملشاركةالكاملة

وهو
كبرية،

جودةبكميات
منتجأقل

كانبيع
•أدركاملسئولونأناملعياراملقبول

منتجالشامبو
كان

ويفذلكالوقت،
صني.

يفال
مستخدموالشامبو

مااعتادفعله
هذهالعبوات

سيأخذون
وكانالنا

كبرية،
عبوات

يف
هالميةتباع

مادة
الوحيداملتاح

إلعادةتعبئتها.

محتمل؟
هلتحددتالعقباتأمامالتحفيزأوأينمو

 
معهما؟

سخريةأوتهكميجبالتعامل
هناكأي

هل



س
يفأكيا

عايلالجودة
شامبو

صياغته»لل
تقديم«املفهومالجديداملعادة

معقولةالثمن
صغرية

ف
شغ

ال

ضخمةملنتجاتالشامبو
منقبولالفكرةاملعيارية(وهياملبيعاتال

بدًال
•

مفهوًما
يفأنتطرح

جي
ضحةللتغيري،نجحتبيآند

واملقاومةالوا
صة)

الرخي
ف.
جميعاألطرا

ِيض
يُْر مؤمنًةأنهاتستطيعأنتأتيبحلٍّ

اناجًحا، ثوريٍّ

صياغةاملفاهيمالشائعة.
االسرتاتيجيةالخامسة:إعادة

واحدةإىل
مرة

سالتيتستخدم
مفهوماألكيا

جي
هذهاملرحلة،أدخلتبيآند

يف
•

عديدة).
ململرات

٧٥٠
سعتها

مناستخدامالزجاجاتالتيتبلغ
السوق(بدًال

صلإىل
صياغةاألفكارلتتو

وأَِعْد
تَنَاَولالرؤىاملختلفة
ممكنة.

جديدة
حلول

 
جميعالحلول

عنأن
ضا
حتىتشعربالر

يفاملثابرة
استمر

قدُدرست.
حقيقية

ت
املرحلةالرابعة:الدافع:إجراءتغيريا

ت
نياملنتجا

إدراكأهميةتوط
ضيقاألفق

هناك
س
ألنه«لي

مناألفراد
هذهاملجموعة

صحبتجاهل
كانتالحكمةالتقليديةتن

•
وعيبالعالمات

عىل
وألن«الفقراءليسوا

منهم»
عليها

صول
أيأمواليمكنالح

حالٍّ
ووجدت

ضتأنتُقيدبالحكمةالسائدة
رف

جي
ولكنبيآند

التجارية»،
ا. إيجابيٍّ

أياملساراتالتييجرياتباعهااآلن:املساراتاملألوفة
«املحافظة»أماألفكارالجديدةاملتقدمة؟

رشة
مبا

واملجربة
مجردنقلاملفاهيمالسائدة

من
موعدالتنفيذ،بدًال

حان
عندما

•
منتجاتها

جيأنهابحاجةإىلتوطني
وتطبيقها،أدركتبيآند

منالدولالغربية
صني.

يفال

مع
التتناسب

هناكاستعدادلتبنياألفكارالتيقد
هل

مريحة؟
التبدوآمنةأو

آراء«الخرباء»أوالتيقد



ني
صيني

صلبال
تقديمفكرتهاالجديدةالناجحةبطريقةتت

املرونة
صنيإىلاسرتاتيجياتالتوطني.فقد

يفال
جي

يعزواملحللوننجاحبيآند
•

رغبات
َ ِْيض
صينينيِلُرت

وفًقالل
عنه

وحمالتاإلعالن
وتركيبته

صتتعبئةاملنتج
ص
خ

صينية.
السوقال

مختلفة.
مسارات

ف
االسرتاتيجيةالسادسة:استكشا

يف
ضنيبقبولاملناهجالقياسيةاملستخدمةبنجاح

را
جي

•لميكنباحثوبيآند
يفالكيفيةالتييتم

رضورةالتحيلباملرونةللنظر
—
منها

—بدًال
بلدانهم،فأدركوا

فتماًما.
مختل

سياقثقايف
يف
وبيعها

بهاقبولاملنتجات

جميعاملساراتاملختلفةالتيقديلزماتخاذها
ْس
اْدُر

ضلها.
ْأف للتنفيذالكامل،ثماْخَرت

صلفريقبيآند
صني،تو

يفال
مختلفةلتوطنياملنتجالجديد

طرق
بعدتجريب

•
ضمنتاستيفاءاالحتياجاتاملحلية.

حلولناجحة
جيإىل

 

سإيجابية
س
توبناءأ

سلبيا
عىلال

ضالرتكيز
رف

شاؤم
الت

س)،
كي
سنتًالكل

١٤
١٩٨٨(بتكلفة

عام
يف
سالشامبوالتجارية

بدأإنتاجأكيا
•

جميعالبلدانالنامية.
يف
وهيتُستخدماآلن

آلسيا،
ا عامليٍّ

سنموذًجا
صبحتاألكيا

وأ
ضماننجاحالعمليةأم

و
عىلإنجاحالحل

هناكتركيز
هل

عىلالفشلاملحتمل؟
هناكتركيًزا

أن
سلمالدخل(والجزء

ألعىل
صعدون

سي
يفأبحاثهمأنالنا

جي
•أدركفريقبيآند

مناملتوقعأن
ويفالعقودالقليلةالقادمة،

ص).
يفالتقل

منالهرمآخذ
السفيل

سوقالدخول
حنيأن

يف
يفاملائة،

٢٤
ضبنسبة

شديداالنخفا
سوقالدخل

ص
يتقل

يفاملائة.
٨٠

عدداألثرياءبنسبة
وسيزيد

فتتغريقليًال،
سو

ضةباعتدال
املنخف

جميع
ِيض

حلتعاونييُْر
صلإىل

هناكيقنيبالتو
هل

ف؟
يفنهايةاملطا

ف
األطرا

ًضااالحتياجاتالثقافية
جيأي

يفاملنطقة،درستبيآند
رشكاتاألخرى

خالًفالل
•

طويلةاألجل.
عالقات

وأسست
املحلية

 



عىلاملدىالطويل
البناء

اإليجابية
سوقتغزوها»،لكنباعتبارها

صني«عىلاعتبارأنها
جيال

•لمتدخلبيآند
َمنََحِت

وتقديًرالهذاااللتزام،
محلية.

وتطويرقدرات
جديدة

رشاكات
صةلعقد

فر
رشكةامتيازاتاستثنائية.

صينيةال
الحكومةال

يالتفاؤل االسرتاتيجيةالسابعة:تَبَنِّ

 
منالقيم

عىلقاعدةقوية
منأنالحلاملختارقائم

ْد تَأَكَّ
ضحة.

وا
رؤية

ويدعم
 

عندالتطبيق.
إلنجاحالحلاملختار

طرًقا
أوجد

 
كرر

معالتطبيق،فالتستسلم؛
مشكلة

هناك
كانت

إذا
وتكراًرا!

مراًرا
املحاولة

*Peter
Pfeiffer,Sven

M
assen

&
Ulrich

Bom
bka.‘Serving

the
Low

-Incom
e
Consum

er:How
to
Tackle

This
M
ostly

Ignored
M
arket’,A.T.Kearney

(w
w
w
.atkearney.com

/index.php/Publications/serving-the-low
-incom

e-consum
er.htm

l).
†
M
ore

case
studies

are
available

at(w
w
w
.w
hokilledcreativity.com

).

www.atkearney.com/index.php/Publications/serving-the-low-income-consumer.html
www.whokilledcreativity.com
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أو تواجهها بعينها مشكلة أو محدد مرشوع عىل املنهج هذا تطبيق جرِّب واآلن،
3-9 الجدول يف املوضح النموذج واستخدم مؤسستك. أو عملك فريق أمام عقبة تَِقُف
التي السبع االسرتاتيجيات تطبيق بوسعك أن ولضمان املختلفة، املراحل خالل ليوجهك

الكتاب. مدار عىل قدمناها
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-3:نموذجتطبيقاسرتاتيجياتالتفكرياإلبداعيالسبع.
9
جدول

…
…
…
…
…
املشكلة/التحدي:

املرحلةاألوىل:التحرر:التقدملألماموالتفكريبحرية
إجراءاتك

ت
اإلجراءا

منهجك
ت
االعتبارا

 
الحرية

التحكم
 

ضول.
سالف

غر
االسرتاتيجيةاألوىل:

 
يف
والتحول

ستخمداألنظمةاألفكارالجديدة
هل

ستدعمها؟
نهايةاألمرأم

 
وإتاحة

ُستطرحلتحديداالحتياجات
ضلاألسئلةالتي

حددأف
ممكن.

ضلنحو
عىلأف

ص
الفر

 
هلتأسستبيئةديمقراطية؟

 
مناألسئلةقدراستطاعتك.

اْطَرحالكثري
 
كيتزدهر؟

منالحريةلألفكار
مايكفي

هناك
هل

 
شجاعة

ال
ف
الخو

 
ض.

لالغمو االسرتاتيجيةالثانية:تقبُّ
 

معروفةيجبتناولها؟
غري

رص
عنا

هناك
هل

 
وحدد

ضاملحتملة،
وجوانبالغمو

والتحديات
رصاعات

حددال
معها

مناسبًاأوالتعامل
كانذلك

حيثما
ودمجها

كيفيةفهمها
مالئم.

بشكل

 
هناكبيئةآمنةتدعمالفشلاملحتمل؟

هل



 
منها.

والتنزعج
ضة»

عن«األزواجاملتناق
ابحث

 
ضعتالحدودبدقة؟

ُو
هل

ضغوطوتحقيقالنمو
منال

ص
املرحلةالثانية:املبادرة:التخل

إجراءاتك
ت
اإلجراءا

منهجك
ت
االعتبارا

 
االستقاللية

ط
ضغ

ال
 

للخيال. االسرتاتيجيةالثالثة:إطالقالعنان
 

واقعية؟
ضعتتوقعات

ُو
هل

 
صدارأحكام.

فالذهنباألفكاربحريةدونتحيزأوإ
ِص
اْع

 
واالستعداد؟

هليشعراألفرادباالسرتخاء

 
تفتحالذهن

العزل
 

ياملخ. ِشقَّ
االسرتاتيجيةالرابعة:استخدام

 
منحازة؟

غري
صادراملعلومات

م
هل

 
جميعالرؤىبالقيود.

ْس
واْدُر

جانبيالجدال
تَنَاَوْل

 
هناكتنوع؟

هل
 

 
 

عىلاألفكاراملختلفة؟
هناكانفتاح

هل
ثالتحول

املرحلةالثالثة:التحفيز:إحدا
إجراءاتك

ت
اإلجراءا

منهجك
ت
االعتبارا

 
ف
شغ

ال
الالمباالة

 
صياغةاملفاهيمالشائعة

االسرتاتيجيةالخامسة:إعادة
 

ضحة؟
وا
هلاملشاركةالكاملة

 
حلول

صلإىل
صياغةاألفكارلتتو

وأَِعْد
تَنَاَولالرؤىاملختلفة

ممكنة.
جديدة

 
نمو

ِّ هلتحددتالعقباتأمامالتحفيزأوأَي
محتمل؟

 
ضافية(يجبأنتكون

عنهاقيمةإ
اْدِمِجاألفكاربطريقةينتج

مًعا.)
مجموعاألجزاء

من
القيمةالناتجةأعظم

 
ميجبالتعامل سخريةأوتهكُّ

هناكأي
هل

معهما؟



حقيقية
ت
املرحلةالرابعة:الدافع:إجراءتغيريا

إجراءاتك
ت
اإلجراءا

منهجك
ت
االعتبارا

 
املرونة

ضيقاألفق
 

مختلفة.
مسارات

ف
االسرتاتيجيةالسادسة:استكشا

 
أياملساراتالتييجرياتباعهااآلن:املسارات
املألوفة«املحافظة»أماألفكارالجديدةاملتقدمة؟

 
جميعاملساراتاملختلفةالتيقديلزماتخاذهاللتنفيذ

ْس
اْدُر

ضلها.
ْأف الكامل،ثماْخَرت

 
ال
ياألفكارالتيقد هناكاستعدادِلتَبَنِّ

هل
التبدوآمنة

معآراء«الخرباء»أوالتيقد
تتناسب

مريحة؟
أو

 
اإليجابية

شاؤم
الت

 
االسرتاتيجيةالسابعة:تبنيالتفاؤل.

 
ضماننجاح

و
عىلأنإنجاحالحل

هناكتركيز
هل

عىلالفشلاملحتمل؟
هناكتركيًزا

العمليةأمأن
 

ويدعم
منالقيم

عىلقاعدةقوية
منأنالحلاملختارقائم

ْد تَأَكَّ
ضحة.

وا
رؤية

 
ِيض

حلتعاونييُْر
صلإىل

هناكيقنيبالتو
هل

ف؟
يفنهايةاملطا

ف
جميعاألطرا

 
عندالتطبيق.

إلنجاحالحلاملختار
طرًقا

أَْوِجْد
 

 
 

كرراملحاولة
معالتطبيق،فالتستسلم؛

مشكلة
هناك

كانت
إذا

وتكراًرا!
مراًرا
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