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اكتـشـفوا الـعالمـة التـجاريـة لـلشـركة
عن طريق اإلنترنت.

ويضيف: "هناك ظـاهرة الناس الذين
يصـورون أنفـسـهم ويرسـلون مـقاطع
فـيـديـو عـلى يـوتـيـوب ألنـفـسـهم وهم
كيـكي. يـفتـحـون صـناديق مـنـتـجات '
ــقـاطع كـيه 'اجلــمـيــلــة. كـانت هــذه ا

سريعة االنتشار على اإلنترنت".
لـكن الـتـوسع عـلى مـسـتـوى دولي له
ثـمن فـقد عـانت الـشـركـة من خـسارة
بلغت  8.4دوالر أسترالي عام 2017
عنـدمـا استـثـمرت خالل فـتـرة تراجع
ي. وتـقـول الشـركة فـيهـا الـنمـو العـا
إنــهـا تــفـكــر في تـأمــ اسـتــثـمـارات

إضافية.
ـــر: "أعــتــقــد أن أي ويـــقــول مــورتــا
اسـتـثــمـار عـلى مـســتـوى الـعـالم هـو
خـطـوة كـبـرى ومـجـازفـة حـقـيـقـية. ال
تــسـتـطــيع الــذهـاب إلى بــلـد ومن ثم

تتوقع مردوداً فورياً".
ويقـول إن شـركة "كـيـكي. كيه" تـمـتلك
شـيــئـاً واحـداً لـصـاحلــهـا هـو: قـصـة
بداية تتطابق مع العالمة التجارية.
ــــالــــكــــة ســــويــــديــــة ويــــضــــيف: "ا
والـتـصـمـيم اسـكـنـدنـافي لـذا يـوجـد
ــلــكــيـة الــكــثــيــر مـن األصــالــة بــ ا
والعالمة التجارية. وهناك قسم يكبر
تسوق الذين يرغبون حقاً في من ا
مـعـرفـة الـقـصـة الـكـامنـة وراء االسم.
أعتـقـد أن ذلك هو مـا يـشجع ويـشكل
ـبـتـدئـ في دافـعـاً لـرجـال األعـمـال ا

عصرنا احلاضر".

الـسنـوات األخـيـرة عيـنت كـارلـسون
مديـرا تـنفـيـذيا بـينـمـا احتـفظت هي

نصب مديرة اإلبداع.
ـسـاهـمـ األكـبر وتـبـقى هي السي ا
في الشركـة لكن الـشركة تـضم أيضاً
مستـثمرين آخـرين. وتقول كـارلسون
إنهـا "خـططت مـنـذ البـدايـة" للـتوسع

باجتاه أسواق في اخلارج.
فـفي  2015افــتــتــحت "كــيــكي. كــيه"
مـتـجـراً في بريـطـانـيـا هـو األول لـها
خـــارج مـــنــــطـــقـــة احملــــيط الـــهـــادي
اآلسـيـويـة. كمـا تـبـيع الـشـركـة أيـضاً
مــنــتـجــات في مــحالت نــوردســتـروم
تحـدة وعبر الضخـمة في الواليـات ا

. اإلنترنت لزبائن في  143بلداً
ــر األســتــاذ يـــقــول جــاري مــورتـــا
ــســاعــد بـكــلــيــة إدارة األعــمـال في ا
جامعة كوينزالند للـتكنولوجيا: "حقاً
هــنـاك تـقــديـر وإعـجــاب بـالـتــصـمـيم
اإلسـكـنـدنــافي. وهـو يـحـظى بـإقـبـال
كــبــيــر من الــغــربــيـ عــلى اخــتالف
ثــقـافـاتــهم كـمــا نالحظ من الــنـجـاح

الذي حققته شركة أيكيا".
وقــــد ازدهــــرت مـــنــــتــــجـــات األدوات
ــتـمــيــزة بـتــصــمـيــمــهـا ـكــتــبـيــة ا ا
وحــداثــتــهـا كــذلك فـي عـصــر اإلعالم
ــدونـون اإلجــتــمـاعـي حـيث يــقــوم ا
ومـسـتـخـدمـو انـسـتـغـرام بـالـتـنـافس
ـــعــايــدة عــلى تــصـــمــيم بـــطــاقــات ا

مصحوبة بالزخارف الكتابية.
ويــقــول السي إن الــكــثـيــر من زبــائن
"كــيـكـي. كـيه" عــلى مــسـتــوى الــعـالم

ـنـزلـيـة األخـرى إلى ـسـتـلــزمـات ا وا
مـبــيـعـات الـشـركــة ومـحـاولـةً اتـبـاع
خطط تـسويق معـينـة بهدف تـشجيع

نتجات. عجب بتلك ا الزبائن ا
ـرء أن وتــقــول كــارلــســون إن عـلـى ا
يدير ورش عـمل حتفـيزية في مـتاجر
"كـــيــكي. كــيـه" حــول مــواضـــيع مــثل
حتديد األهداف والـتخطـيط وحتفيز
الـــذهن والـــتي أصـــبـــحت "واســـعــة

االنتشار".
وعلى الـرغم من حـسهـا التـجاري لم
تكـن كارلـسون حتـمل درجـة جـامعـية
ــال واألعــمـال أو خــبــرة في مـجــال ا
عـنـدمـا أسـست "كـيـكي. كـيه" وكـانت
جتـد صـعـوبـة أيـضـا في تـعـلم الـلـغة

اإلجنليزية.
ــنــاسـبــات قــبل خـمس فــفي إحـدى ا
ســنــوات حتــول خــطــأ مـطــبــعي في
ورقـة حسـابـات إلى فـائض منـتـجات
بـقـيـمــة مـلـيـون دوالر. ويـقـول السي:
"نحن بشر عاديـون جداً وعندما يقع

شيء كهذا فإنه يحبس أنفاسك".
ويضيـف: "لقد أرغـمنا فـي ينايـر بعد
ـيالد في تـلك الـسـنـة على أن أعـياد ا
نـبيع الـفـائض بـشيء من الصـعـوبة.
لـقــد تـعـلـمــنـا كـثـيــراً من هـذا اخلـطـأ
بحيث انـتهي بـنا األمر في الـسنوات
ـزيــد من الــتــالــيــة لـذلـك إلى شــراء ا
ـيالد الـبـضــائع قـبل حـلــول أعـيـاد ا
واثــقـ بـأنــنـا ســنـبــيع بـشــكل جـيـد

خالل شهر يناير".
ولــلــمـســاعــدة في إدارة الــشــركـة في

ـكـنك حــتى شـراء "مـجـلـة الـعـام" و
والـتي يشـيـر اسمـهـا إلى ذكـرى حلم

كارلسون في عيد الغطاس.
تقول كارلسون: "نـحن نبيع منتجات
مــســتــنــدة إلـى األحالم كــيف حتــلم

وكيف تصنع حياة أحالمك".
تـــرعـــرعت كـــارلـــســـون في مـــديـــنـــة
فالكنبـرغ السويدية الـصغيرة حيث
حلـمت بأن جتـول العـالم في يوم من

األيام.
وقضـت سنـوات مـراهقـتـها وبـدايات
الــعـشــريـنــيـات من عــمـرهــا في مـهن
ـتحدة متـعددة في كل من الـواليات ا
ـا في ذلـك الـفــتــرة الـتي وأوروبــا 
قـضـتهـا كـجـلـيسـة أطـفـال في بـفرلي
هيلـز حتى الـتقت بالـسيد السي في
مــنــتــجع لــلــتــزلج عــلى اجلــلـيــد في

النمسا.
وبعد االنـتقال إلى مـيلبـورن وكتابة
"قـائــمـة الـعـام" اخلــاصـة بـهـا قـررت
كـــارلــســون أن تــنــشـيء مــكــتــبــاً في
بـيـتهـا. لـكـنـها وجـدت أنـهـا اشـتاقت
كتـبية "البـسيطة اجلـميلة لألدوات ا

توفرة في السويد. والعملية" ا
وتـــقــول إنــهــا وجـــدت صــعــوبــة في
اسـتـرالـيـا في الـعثـور عـلى أي شيء
خـارج احملالت الـرئـيـسـيـة الـكـبـيـرة
والشركات التي تبيع تلك األدوات.
وكوني سـويـدية وتـرعـرعت وحولي
أدوات مــكــتـبــيـة مــخــتـلــفـة ودفــاتـر
وكراسات جـميلـة حقاً وجدت أن كل
شيء في أسترالـيا غـالي الثمن وذو

ل". تصميم سيء و
وألنــهــا شــعــرت بــوجــود فـجــوة في
السوق األسـترالي أطلـقت كارلسون
شـــركـــة "كـــيــكـي. كــيـه" الــتـي حتــمل
اسمهـا الذي عـرفت به أيام الطـفولة.
وشـــرعت في تـــصــمـــيم الـــكــراســات
ــعــايــدة وفق األســلـوب وبــطــاقـات ا
الــســويــدي اخلــاص بــهــا وبــيــعــهــا

ألصدقائها.
وبــحـــلــول عــام  2001أطــلــقت أول
ركزي متجر لـها في مركز الـتسوق ا
في ميلبورن مع أن ذلك انطوى على
مـخـاطـرة تـمـثـلت في أن يـبـيع السي

تجر. منزله ليتمكن من شراء ذلك ا
ويـقـول السي الـذي أصـبح شـريـكـهـا
أيضـا في تـلك الشـركة: "كـنت مـفعـماً
ـــان. وبـــاســـتـــثـــمـــار بـــســـيط بـــاإل
و سريع يصـاحبه طـموح كـبيـر و
ـال بنـجاح ـكنك غـالـباً اسـتـثمـار ا
ـانك بـحـتـمـية لـتـحـقق النـمـو مع إ

هذا النجاح".
ـغــامـرة جنــاحـاً وقــد صـادفت تــلك ا
حقيقا فـقد بدأت هذه التـجارة تنمو
بــــســـرعــــة مـع إضـــافــــة الــــهــــدايـــا

Êu²½U²Ý XO  ≠ ÊbM
هـنــاك حلـظـة اكــتـشـاف لــلـذات قـادت
كريسـتينا كـارلسون إلطالق شـركتها
ـكــتــبـيــة خالل عــقـد لــبــيع األدوات ا
الـتـسـعـيـنـيات والـتـي أصبـحت اآلن
ـية تـقـدر مبـيـعاتـهـا بنـحو شـركة عـا

 80مليون دوالر استرالي.
ا وصـفت كارلـسون نفـسهـا بلقب طا
ـكــتـبـيـة" أي ـهــووسـة بـاألدوات ا "ا
ذلك النـوع من األشـخـاص الذي يـجد
ســعـادته في اســتـعــمـال أشـيــاء مـثل
ـبــريـة الــدفـاتــر اجلــديـدة واألقـالم ا
لــلــتــو.ولــهــذا كــان مـالئــمــاً أن تــبـدأ
حيـاتهـا العـملـية بـقائـمة من األشـياء

البسيطة التي ينبغي أن تفعلها.
قبـل حوالي  20عـاماً وبـعـد لـيـلة لم
تــذق فـــيــهـــا طــعم الـــنــوم مـن كــثــرة
الــتـفــكـيـر فـي مـسـتــقـبــلـهــا نـهـضت
كــارلـسـون مـن فـراشــهـا في الــسـاعـة
الثالثة فجراً وسجلت أحالم يقظتها

على الورق.
كـــانـت كـــارلــســـون وهـي ســـويـــديــة
األصل تبلغ في ذلك الوقت  24عاماً
حـ انـتــقـلت لـلـعــيش في مـيـلـبـورن
بأستـراليا لتـكون مع شريك حـياتها
بــول السي وكــانت جتـتــهــد لـتــحـدد

هدفها في احلياة.
وتـــقـــول في هـــذا الـــصــدد: "كـــان من
الــصـعب االســتـقــرار في بـلــد جـديـد.
شـــعــرت حــقـــاً بــأنــني فـي حــالــة من

الضياع".
وبـتـشـجـيـع من زوجـهـا لـيـسي كـتب
كــارلــســون مــا تـســمــيه اآلن "قــائــمـة
الـعـام" وهي مــجـمـوعـة من األهـداف
والـقـيم لـلـعـام اجلـديـد. وكـتـبت أنـهـا
تــريـــد أن حتب عــمــلــهــا وأن تــكــون
ـالـكـة لـعـمـلـهـا اخلـاص وأن تـبـقى ا
على اتصال ببلدها األصلي السويد.
وكـان لـديـهـا أيـضـاً طـمـوحـات مـالـية
مـتـواضعـة وتـقـول ضـاحـكـة: "رغبت
في أن يــــكـــون دخـــلي  500دوالر في

األسبوع".
واســتـمــرت كــارلـســون في طــريـقــهـا
لــتــؤسس شــركــة "كـيــكي.كــيه" وهي
ـكتـبـية ـية لـبـيع األدوات ا شـركة عـا
نزلية. ويوجد حالياً 100 واللوازم ا
مـتجـر لـلشـركة فـي أنحـاء أسـترالـيا
فــضالً عن مــتــاجــر في نــيــوزيــلــنـدا
وسـنغـافـورة وهونـغ كونغ وحـديـثاً

تحدة. ملكة ا جداً في ا
لــقــد أصــبــحت شــركــة "كـيــكي. كــيه"
اســـــمــــــاً يـــــتــــــردد في كـل بـــــيـت في
أستـراليـا حيث تُـعرف هـناك بـجمال
تـصـمـيـماتـهـا الـسـويـديـة والـرسائل
الــتـحــفـيــزيـة الــتي تــنـطــوي عـلــيـهـا

منتجاتها.
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فـيـمـا تـوصـلت دراسـات أخـرى إلى
دة أنه حتـى االستـراحة الـقصـيرة 
بــضع ثـوان ســتــكـفـي شـريــطـة أن
ينفصل الشخـص نهائيا عن العمل
من الــنــاحـيــة الــذهـنــيــة خالل تـلك

االستراحة.
ومن اجلــــيــــد أن تــــقـــوم بــــبــــعض
الــتـمــريـنــات الــريـاضــيـة في فــتـرة
اسـتــراحـتك ألنـهــا تـعـيـد تــشـغـيل
الـدمـاغ عـلى مـا يـبـدو وجتعـله في
حـالـة أفـضل لـلـتـركـيـز عـلى الـعمل
ــشــروب خـــاصــة إذا أتــبــعـــتــهــا 
. وتـشـيـر يـحــتـوي عـلى الــكـافـايــ
ــارسـة الــتــمـارين دراســة إلى أن 
فـي الـهــواء الـطــلق وخــاصـة وسط
الـطـبـيـعـة يــحـسن قـدرة الـشـخص
عـلى الـتـركيـز. ويـعـد التـأمل خـيارا
آخـر فـهـنـاك أدلـة مـتـزايـدة على أن
ــارسي الــتـأمـل لـديــهم ســيــطـرة
أفـضل عـلى مـوارد انـتـبـاهـهم كـما
أنــهم أفــضل بــكــثــيـر فـي مالحــظـة
الــوقت الـذي يـتـعـ فـيه احلـصـول

على استراحة.
وإذا كــان يـبــدو أن ذلك يــســتــغـرق
وقتـا طـويال بعض الـشيء فاخلـبر
الـسـار هـو أن أخـذ جــرعـة سـريـعـة
ارسـة التمرين من الكافـاي مع 
أو بدونها يحسن الذاكرة ومدة رد
ـــدى الــــفــــعل واالنــــتــــبــــاه عـــلـى ا

القصير.
ووفـــقـــا لـــدراســــات أجـــراهـــا جـــو
ديــغــوتــيس ومــايك إســتــرمــان في
مـخـتبـر بـوسطن لالنـتـباه والـتـعلم
في مــاســاتــشـــوســيــتس من خالل
جتـــارب تــــصـــويـــر الــــدمـــاغ فـــإن
االســتــراتــيــجـــيــة األكــثــر جنــاحــا
للمحافظة على التركيز هي التركيز
لــفـتــرة مـعــيـنــة من الــوقت ثم أخـذ
اسـتـراحة قـصـيرة قـبل الـعودة إلى
الــتـركــيــز مـجــددا. فـالــنــاس الـذين
حــاولـــوا الــبـــقــاء مـــركـــزين طــوال
الـوقت ارتكـبوا أخـطاء أكـثر بـشكل
عـــام. ولـــذا عـــنـــدمـــا حتــتـــاج إلى
الــتــركـــيــز لــفــتـــرات طــويــلــة فــإن
االستراحة القصيرة من وقت آلخر

تعني تركيزا لفترة أطول.
ــثل تـوصــلت دراسـة أجــراهـا وبـا
كـريـسـتـش أولـيـفـرز من اجلـامـعة
احلــرة بـأمــسـتــردام إلى أن مـوارد
انتـباه النـاس توسـعت أكثر عـندما
طــلب مـنـهم بـبـسـاطـة الـتـراجع عن
العـمل والتفـكيـر في شيء آخر بدال

من التركيز بشكل كامل.
قـد تـكـون هذه هي الـنـتـيجـة األكـثر
فـائـدة الـتـي توصـلـت إلـيهـا جـمـيع
تعـلقـة بالـتركـيز. وكـلما الـبحـوث ا
عـرفـنـا أكـثـر عـن الـدمـاغ عـرفـنا أن
اإلجـهـاد هو عـدو الـتـركيـز بـصورة
أكـــثــر وضـــوحــا. لــذا خـــذ الــوقت
الـكـافي لــفـعل كل مـا يـلــزم لـتـشـعـر

بأنك أكثر هدوءا.

بل في محيـطات فوضويـة ومربكة.
وتــنــجح هــذه الــطــريــقــة ألنه عــنـد
إشــــغــــال جـــــمــــيـع أمــــاكن اإلدراك
احلـسـي يـتـعـ عـلى الـدمـاغ صب
ــهـمـة كل طــاقـاته لــلـتــركـيــز عـلى ا
األكـثـر أهـمـيـة بـعـد غـربـلـة مـصادر

اإللهاء بكل بساطة.
ارسـة ذلك تكمن ـشكلـة في  لكن ا
ـــنـــاسب من فـي إيـــجـــاد الـــنــــوع ا
اإللهاء واحلفـاظ عليه على اجلانب
ــــنـــــاسـب كي ال يـــــصل إلـى حــــد ا
االجنــراف. وهــنــاك عــدد قــلــيل من
الـتـطـبـيـقـات مثل  ommwriterأو
 ?focus@willالتي تضيف أنواعا
ـوسـيقي من اإللـهـاء الـبـصـري أو ا
إلى الـــنـــظـــام ولـــكن حـــتى اآلن لم
يختبـر أي منها في دراسـات علمية
ـا لن تـكـون أفـضل من تـشـغيل ور

ذياع. ا
ـهم هو أن تـعطي عـقلك ما واألمر ا
يـكـفـي لـلـقــيـام به حـتى ال تــعـطـيه
الــفــرصــة لــلــبــحث فـي مــكــان آخـر

للتحفيز.
qLF « sŽ n uð

ثمة أدلة على أن التوقف عن العمل
لـــبـــعض الـــوقـت يـــســـاعـــدك عـــلى
حتـقـيق قـدر أكـبـر مـن اإلجنـاز بـعد
اســتــئـنــاف الــعـمـل. لـكن الــتــحـدي
يـــكـــمـن في مـــعـــرفــــة مـــتى تـــأخـــذ
االسـتـراحة ومـدتـهـا وماذا سـتـفعل

بفترة التوقف عن العمل.
تـــشـــيـــر بـــعض الـــدراســـات الـــتي
أجــريت في تـــســعــيــنـــيــات الــقــرن
ـاضي إلـى أنه نـظــرا لـلــتـغــيـرات ا
الطـبيـعيـة في دورة االنتـباه لـدينا

ــكـنــنـا الــتـركــيـز ألكــثـر من 90 ال 
دقـيـقـة قـبل احلـاجـة إلـى اسـتـراحة

دة  15دقيقة.

مضحكـا. وخلصت الدراسة إلى أن
الــفــكـــاهــة تــســاهم في زيــادة قــوة
اإلرادة بـشـكل فـعـال بـحـيـث يـتـع
على أمـاكن العـمل أن تـشجع ثـقافة

أكثر "مرحا".
ويـقـول ديــفـيــد تـشـيــنغ بـاحث في
مجـال الـقـيـادة بـجامـعـة أسـتـرالـيا
الـوطـنيـة في كـانبـيـرا: "خلق ثـقـافة
رح لدى فريقـك سيساعد على من ا
تـعـزيـز إنـتـاجـيـة الـعـمل". ويـضيف
تـشيـنغ الذي قـاد البـحث: "بالـطبع
شاهدة مقاطع هذا ليس ترخيـصا 
فيـديو عن القـطط طوال الـيوم لكن
احلــصـــول عــلى فـــتــرات راحــة في
بــعض األحـيـان ومـشــاهـدة مـقـاطع
فيديـو فكاهيـة يكون مفـيدا خاصة

عندما تشعر باإلرهاق".
التشويش اخلارجي

حــتى تـتــمـكن من الــتـركــيـز بــشـكل
صـحـيح يـتـعـ عـلـيك أن تـتـخلص
من كل أنواع الـتشـويش اخلارجي
ألـــيس كـــذلك? فـي الــواقـع ووفـــقــا
ـؤثـرة إلحــدى نـظـريـات االنـتـبـاه ا

العكس هو الصحيح.
ة نفس في توصلت نيللي الفي عا
كلية لندن اجلامعية إلى ما اطلقت
عليه اسم "نظرية التحميل" في عام
 .1995وتكمن الفكرة في أن هناك
ـعـلـومـات من الـعـالم حـدا لـكـمـيـة ا
ــكـن ألدمــغــتــنــا اخلــارجـي الــتي 
معاجلتـها في أي وقت مرة واحدة
وعــــنــــد امــــتـالء جــــمــــيع "أمــــاكن"
ــعــاجلــة في الــدمــاغ فــإن نــظــام ا
االنـتـباه في الـدمـاغ يتـدخل التـخاذ

قرار بشأن ما يركز عليه.
وتــشـــيـــر جتــارب الفي إلـى أنه قــد
يــــكـــــون من األفــــضـل الــــعـــــمل في
مـحـيـطات لـيـست مـرتبـة وصـامـتة

الـنـفس فـي جـامـعــة هـارفـارد بـ
ـتـعـمـد والـعـرضي شـرود الـذهن ا
ويقول إن الـنوع العـرضي فقط هو
ـهـام الـذي له تـأثـيـر ســلـبي عـلى ا

التي نريد القيام بها.
ــهــمــة يــقــول ســـيــلي: "إذا كــانت ا
تعمد سهلة فإن الشرود الذهني ا
لن يــؤثــر عـلـى األداء عـلى األرجح
لـكن يـجب أن يـتـيح لـلـنـاس فـرصة
جلــني فــوائــد شــرود الــذهن مــثل
ـــــــشــــــاكل الــــــقـــــــدرة عــــــلـى حل ا
والــتـخـطـيط". ويــشـيـر هـذا إلى أن
تـرك عـقلك يـشـرد عمـدا بـ الفـيـنة

واألخرى قد يكون مفيدا.
ويــقــول ســيـــلي: "فــكــر في شيء ال
ـــهـــمـــة الـــتـي تـــريــد عالقـــة له بـــا
إجنــازهـا مـثل حل مـشـكـلـة أخـرى
تدور في خـلدك ثم عـد إلى مهـمتك

األساسية".
Õd*« s  qOK

غالبـا ما يُنـظر إلى مقاطع الـفيديو
الــتـي تــعــرض مــواقف مــضــحــكــة
للقطط على أنها قمة اإللهاء إال أن
بعض علمـاء النفس يعـتقدون أنها
ـكن أن تسـاعد فـي احلقـيقـة على
وضـــعــنـــا في احلـــالـــة الــذهـــنـــيــة
الصحيحة للمضي قدما في عملنا.
ويـعـود هـذا إلى أن إبـقـاء الـتـركـيز
عــلى شيء مــا أمــر صــعب بــغض
الــنـــظـــر عن مــدى حـــبك لـــعـــمــلك
ويتطلب قوة إرادة. وحسب دراسة
حـديـثة فـإن إحـدى الطـرق لـتعـزيز
قـــــوة اإلرادة هي الـــــضـــــحك. ومن
خالل الــتــجــارب وجــد أن الــنـاس
الـــذين شـــاهــدوا مـــقـــطع فـــيـــديــو
مـــضــحك بـــذلــوا جــهـــدا أكــبــر من
األشــخـاص الـذين شــاهـدوا مـقـطع
فـيديـو يـحـقق االرتيـاح ولـكن ليس
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كنك أن جتد الكثير من النصائح
على شـبكـة اإلنتـرنت حـول حتس
قــدرتـك عــلى الــتـــركــيــز وسط عــدد
هـائـل من مـصـادر الـتـشـويش. لـكن
العـديد من هـذه النـصائح قـد يكون
غـــيــر واقـــعي إلى حـــد بــعـــيــد وال

رجوة. يحقق النتائج ا
والسؤال اآلن هو: كم منـا يستطيع
"دائـمــا أن يـجـد مـا يــفـعـله مــلـهـمـا
ـتـعـا" أو يكـون مـرتـاحا عـنـدما و
يغلق وسـائل التواصل االجـتماعي
ويـــقـــضـي الـــيـــوم أو يــــعـــمل دون
اتــصـــال أجـــهــزته اإللـــكـــتــرونـــيــة

باإلنترنت?
ـا يـكـون الـشيء األهم ومع ذلك ر
هو أن الـعديـد من هذه الـنصائح ال
ـا يكـتـشـفه عـلـماء يـتعـلق كـثـيـرا 
الـنـفس حـول الـطـريـقـة الـتي يـعمل

بها العقل البشري.
فالعديد من األشياء التي نعتقد أنه
ساعدتنا على التركيز يجب فعلها 
تــعـمل في الـواقع بـعـكس الـطـريـقـة
الــتـي يــعــمل بــهــا دمــاغـنــا بــشــكل
ــكن أن طــبـــيــعي. إذن مـــا الــذي 
نتـعـلـمه من عـلم الـتـركيـز لـتـحـقيق
إجنــاز أكـــبـــر وهل تــنـــجح أي من
الـــنــــصـــائح الــــعـــامــــة بـــالــــفـــعل?
نــســـتــعــرض هـــنــا خــمـــســة طــرق
لــتـــحــســـ قــدرة الـــشــخـص عــلى

التركيز.
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قــد يـبـدو األمــر مـنــافـيــا لـلـمــنـطق
ولـكن الـسمـاح لـذهـنك بالـشـرود قد
يكون أحد أفضل األساليب إن كنت
تـــســـعى لـــتـــحــســـ قـــدرتك عـــلى
الـتـركـيـز. هنـاك تـصـور مـتـزايد في
أوساط عـلمـاء النفس بـأننـا نقضي
الكثـير من الوقت في أحالم الـيقظة
ـــئـــة من - مـــا يـــقـــرب من  50في ا
الوقت وفقا لبعض التقديرات. وقد
حدا ذلك بـبعض عـلمـاء النفس إلى
ثل تأييد فكرة أن شرود الذهن ال 
ــا هــو جـزء مــشــكــلــة كــبــيــرة وإ
رئــيــسي من الــنــظــام نــفــسـه الـذي
ــكن أن يــســاعــد أدمــغــتــنــا عــلى

القيام بوظائفها.
ويتـطلب التـركيـز شبكـة من مناطق
ا فـيـها الـقـشرة األمـامـية الـدمـاغ 
ـسـؤولـة عن مـقــاومـة الـتـشـويش ا
والسـيطرة عـلى دوافعنـا الطبـيعية
لـفـعل شيء أكــثـر مـتـعــة. ويـتـطـلب
احلفاظ على أداء هذه الشبكة طاقة
أكـبـر من مـجـمـوعـة مـنـاطق الـدماغ
التي تنشط عندما ال نفكر في شيء
مــحـدد. وحـتــمـا في وقت مـا خالل
الـيـوم نـشعـر بـاإلنـهاك وهـنـا يـبدأ

العقل في الشرود.
وإذا كـــان هــذا ســـيــحــدث حـــتــمــا
فـلـمـاذا ال نـخصـص وقـتـا مـنـاسـبا
لــذلـك? يـــفــرق بـــول ســـيـــلي عـــالم
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طـية ديـرين الـذين لم يحـصلـوا عـلى إعداد مـسبق إلـى استـخدام طـرق تقـلـيديـة  ـيل الـعديـد من ا
كن أن تـأتي بـنـتائج لـتـسـييـر األمـور لـكن بدال مـن أن تسـاعـدهم تـلك الطـرق في إدارة فـرق الـعمـل 

عكسية.
بعد طـول انتظار حـصلتَ على التـرقية التي كـنت تريدها وقـد قوبلت كل هذه الـسنوات التي قـضيتها
في االجتهاد والـتحمل بالتـقدير واالعتـراف لكن بقيت هنـاك مشكلة واحـدة والتي تتلخص في أنك لم

حتصل على أي تدريب يتعلق باإلدارة على اإلطالق.
كـنـها أن تـتبـخر وبـالـتالي فـإن فرحـة احلـصول عـلى زيادة في الـراتب والـتي أتت بعـد عـناء طـويل 
ؤسسة الـتي تعمل لديها في مكانك اجلديد لـتتولى دورا جديدا ومرهقا وتمنت سريعا إذا وضعتك ا

لك حظا سعيدا ثم تركتك وحدك في هذا الطريق دون أي توجيه.
ويبـدو أن مـثل هـذه الـشـركات تـتـوقع مـنك أن تـعـرف بالـفـطـرة كـيف تـدير أمـورك بـنـفـسك في اخلـطوة
التالـية. وفي النهـاية تصبح وحـدك في هذا الطريق لـفترة من الوقت لـكن هل تعرف حقـا ما يعنيه أن

تكون مديرا أو قائدا?
دهش في مثـل هذه احلاالت أن يلجـأ معظم الناس الـذين لم يحصلـوا على إعداد أو توجيه ليس من ا
فترض أن طـية في اإلدارة. ويعتقدون أن هذه هي الطرق التي من ا مسبق إلى اتباع طرق تقليدية و

ديرون. يتبعها ا
ـفـاهـيم اخلـاطـئـة خالل مـحـاولـتـهم شق الـطـريق وبـالـتـالي يـكـون من احملـتم أن يـقع هـؤالء في بـعض ا
وحـدهم في مـجـال اإلدارة. لكـنـهم بـدال من أن يـسـاعـدوا فـرق الـعـمل الـتي يـتـولـون إدارتـهـا فـإن هذه

الطرق التي يتبعونها قد تأتي بنتائج عكسية.
عـتقـدات اخلاطـئة حـول اإلدارة لكنـنا نـستـعرض فـيمـا يأتي أبـرز عشـرة معـتقدات هـناك الـعديـد من ا

منها.
1- األمر دائما صعب عندما تكون في القمة

ــديـرون بــقـدر أكــبـر من االســتـقاللــيـة ويــحـصــلـون عــلى رواتب أفــضل ولـديــهم ســائـقـون يـتــمـتع ا
ومـسـاعدون شـخـصـيـون ويـسـافـرون في مقـاعـد درجـة رجـال األعـمـال ويـقيـمـون في فـنـادق جـمـيـلة

وينفصلون عن زمالئهم.
نصب ليس صعبا وخاصة إذا وضعنا في االعتبار أن األمر أكثر كن القول إن مثل هذا ا وبالتالي 

ديرين أال ينسوا هذا أبدا. ستويات الوظيفية األقل. فعلى ا ن هم ا صعوبة حقا بالنسبة 
2- كن نفسك فقط

ا ال يكون كافيا أن تتعامل كما كنت تتعامل من قبل. بل عليك أن حينما تصعد لدور وظيفي جديد ر
تتطور وأن حتسن أداءك.

وقد تـكون أصالـة األفكار مـبررا للـتكاسل عن طـرح أي أفكار جـديدة ولذا ال تـكن زائفا أو مـتظاهرا
وال تقيد نفسك بطريقة واحدة للعمل.

وقد يـجدر بك أن تخـوض جتارب جديـدة من خالل تطبـيق طرق جديـدة للعمل حـتى تتمـكن من إيجاد
الطريق الصحيح للتفوق والتميز كرئيس للعمل.

3- الناس يكرهون التغيير
ا يـصل بهم األمـر في النهـاية إلى اإلعـجاب بذلك الـتغـيير. ـكن للنـاس أن يتـأقلمـوا مع التـغييـر ور
لكن ما ال يحـبه الناس هو التـغيير غير الـضروري أو التغيـير الذي ينطـوي على غباء واضح ويُفرض

عليهم من مستوى إداري أعلى دون مشاورتهم أو استطالع رأيهم.
كن أن عـليك أن تـشرك الـناس في عـملـية الـتغـييـر وقد جتـدهم بعـد ذلك سعـداء به. كمـا إن التـغييـر 

يكون مفيدا حقا لكن عندما يهدف إلى إحداث تطوير حقيقي.
4- هناك طريقة واحدة صحيحة لإلدارة

ال تـقع فـريـسـة ألقـوال "أصحـاب الـرؤيـة" الـذين يـزعـمـون أنـهم تـمـكـنوا من مـعـرفـة "الـطـريـقـة الـوحـيدة
الصحيحة" لإلدارة.

وقف واقف دائما تتغير ومـجاالت األعمال كلها تختلف عن بعـضها البعض. عليك أن حتكم على ا فا
ككل وأن تعدل من سلوكياتك تبعا لذلك.

5- القيادة أكثر أهمية من اإلدارة
ـشروعـات الـضـخمـة "ذات الـصورة هـناك اجتـاه سـائـد للـتـفكـيـر في الـقـيادة عـلى أنـهـا تُعـنى فـقط بـا
الـكـبيـرة" والتي تـتطـلب االهـتمـام بأمـور مثل االسـتراتـيـحيـة والرؤيـة مع التـقـليل في نـفس الوقت من

سائل التي حتتاج إلى تدخالت بسيطة. شأن اإلدارة واعتبارها أمرا أقل أهمية يُعنى با
نكهم القيام باألمرين معا القيادة واإلدارة. لكن في الواقع نحن نحتاج إلى رؤساء عمل 

6- رئيس العمل صاحب أفضل استراتيجية هو الذي يفوز
ـرء أن يـعـرف كـيف يـضع مـثل هـذه األفـكـار حـيز االنـشـغـال بـاألفـكار الـكـبـيـرة أمـر جـيـد لـكن عـلى ا
التنفيـذ. لكن العمل الذي يـنفذ وفق استراتيـجية متوسطـة وتدار فيه األمور بشكل جـيد سوف يتفوق

نافس الذين لديهم استراتيجية ذكية لكنهم ال يستطيعون تنفيذها. في النهاية على ا
ا يولدون كذلك 7- القادة ال يُصنعون وإ

ـكن ألي شخص أن يـصبح جـيدا في مـجـال اإلدارة ولذا عـليك أن حتـترس من الـقادة الـذي يظـنون
ا ال يـحـتاجـون إال إلى أشـياء أنـهم يـعلـمـون كل شيء وأنه ال يـوجد أمـامـهم مـا يتـعـلمـونه أو أنـهم ر

بسيطة جدا ليتعلموها.
فالقادة احلقيقـيون يُصنعون في العادة من خالل مـا يتعلمونه وما يكـتسبونه من خبرات ومهارات وال

يولدون بها.
8- أجهزة الروبوت قادمة لتحل محلك

ال ليس األمـر هكـذا في الـواقع. بالـفـعل تبـدو الـتوقـعـات في هذا الـشـأن مخـيفـة وتـشيـر إلى إمـكانـية
ئة مـنها لـكن في احلقيـقة كل هذه ا  45في ا ئة من الـوظائف أو ر حدوث ذلك في نحو  25في ا

مجرد توقعات تطرح هنا وهناك.
لـقد تـكـيـفـنا دائـمـا مع وصـول وسـائل الـتكـنـولـوجـيا احلـديـثـة إلـينـا وسـوف نـواصل ذلك مـرة أخرى.
زيد من أجهزة الروبوت فننحن سنعمل جنبا إلى جنب معها وهي لن واحلقيقة هي أننا نحتاج إلى ا

تتفوق علينا.
9- البيانات الكثيرة ستحل كل األمور

عـرفتـها ونحن بـحاجة إلى أن نـنظر في الواقـع ال تخبـرنا األرقام بـكل تفاصـيل القـصة التي نـسعى 
إلى األمور بشكل أشمل حتى نستطيع أن نحكم عليها.

علومـات األكيدة" بسرعة كافـية. ولذلك ال حتاول أن تعتمد ـكنه أن يحصل على "ا وليس هناك مدير 
على البيانات التي ب يديك وحدها. وإذا فحصتها بترو وبصورة كافية فسوف تخبرك بالكثير.

10- التقييم السنوي للموظف يساعدك في إدارة أدائهم
ينـبغي أن تكـون اإلدارة عملـية تواصل ومـحادثة مـستمـرة (وإن كانت متـقطعـة) وليس فقط مـجرد لقاء

سنوي وجلسة للمحاسبة.
فال تـنـتـظـر طـوال الـعـام وأنت تـراكم كل غــضب أو ضـيق بـداخـلك جتـاه مـوظف مـا حـتى قـدوم مـوعـد

التقييم. دع التقييم جانبا وحتدث إلى موظفيك بشكل طبيعي وجها إلى وجه.
وقد بـاتت الـكـثيـر من الـشركـات اآلن تـتخـلى عن فـكـرة التـقـييـمـات السـنـوية لـلـموظـفـ والتي يـرونـها

ا "جلسات عقابية" ذات نتائج عكسية. إهدارا للوقت ور
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