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النف�س املطمئنة

اتجاهان  يتجاذبه  أنه  املرء  يشعر  وعندما 
التوتر  يعتريه  واحد،  آن  في  متناقضان 
والضغوط النفسية. لكن بعض األبحاث املثيرة 
تشير إلى أن هذه الصراعات النفسية كثيرا ما 

تكون مفيدة.
العلوم  وأخصائيو  نفس  علماء  أجرى  إذ 
أن  إلى  وتوصلوا  دراسات  عدة  التنظيمية 
املتطلبات  تقبل  يتعلمون  الذين  األشخاص 
رفضها،  من  بدال  بينها،  والتوفيق  املتناقضة 
أداء  وأفضل  اإلبداع،  على  قدرة  أكثر  كانوا 
وأظهروا قدرا أكبر من املرونة من نظرائهم، 

إذ عززت القيود املضاعفة من أدائهم.
على  القدرة  هذه  على  الباحثون  ويطلق 
التناقض«،  »عقلية  املتناقضات  بني  التوفيق 
اكتساب  كيفية  م 

ُّ
لتعل اآلن  مواٍت  الوقت  ولعل 

هذه القدرة وتطبيقها في حياتنا.

فكر مثل أينشتاين
قد تبدو هذه الفكرة مخالفة للبديهة، لكنها 
طويلة  لسنوات  دامت  أبحاث  من  مستلهمة 
وكشفت عن أن إمعان التفكير في التناقضات 
افتراضاتنا  عن  للتخلي  يدفعنا  قد  الصارخة 
غير القائمة على البراهني، ومن ثم يساعدنا 
على التوصل إلى طرق جديدة كليا للتعامل مع 

املشكلة.
النفسي  الطبيب  روثنبرج،  ألبرت  وكان 
الباحثني  أوائل  من  واحدا  هارفارد،  بجامعة 
دراسة  في  الفكرة  هذه  أغوار  سبروا  الذين 

النابغني.  العباقرة  عن   1996 عام  أجراها 
على  الحائزين  من   22 مع  حوارات  وأجرى 
جائزة نوبل، وبحث في سير العلماء الراحلني 
كل  أن  إلى  وخلص  العالم،  وجه  غيروا  الذين 
حياته  من  طويال  وقتا  أمضى  ثوري  مفكر 
»يتخيل التناقضات املتعددة أو املتضادات في 

آن واحد ويستفيد منها«.
املثال،  سبيل  على  أينشتاين،  درس  فقد 
الوقت  نفس  في  وتحركه  الشيء  سكون  كيفية 
قاده  التفكير  وهذا  إليه،  الناظر  موقع  بحسب 

إلى صياغة نظرية النسبية.
الفيزياء  عالم  بور،  نيلز  حاول  وقد 
الدنماركي، التوفيق بني الطرق التي تتخذ بها 
الطاقة شكل موجات وجسيمات، في آن واحد، 
وهذه  معا.  الحالتني  رؤية  يمكننا  ال  أنه  رغم 
األفكار أسهمت في فهم ميكانيا  السلسلة من 

الكم بطريقة مختلفة.
وبحث روثنبرج في السير الذاتية للكثير من 
اب الذين حازوا على جوائز في مجاالتهم، 

ّ
الكت

وأثبت أن ابتكاراتهم كانت ثمرة تأمل األفكار 
املتضاربة.

املسرحي  الكاتب  أن  إلى  روثنبرج  وأشار 
رجل  »مجيء  مسرحيته  بنى  أونيل،  يوجني 
تكون  أن  في  هيكي،  بطلها،  رغبة  على  الثلج« 

زوجته وفية وخائنة في نفس الوقت.

قوة الصراع النفسي
أن  إلى  الدراسات  من  مجموعة  وأشارت 

يساعدان  قد  معه  والتأقلم  التناقض  إدراك 
املشاكل  حل  في  الذكاء  متوسطي  أيضا 

اليومية، واملؤسسات في تحسني األداء.
ميرون  طلبت  الدراسات  إحدى  ففي 
للسلوك  املساعدة  األستاذة  سبيكتور، 
األعمال  إلدارة  األوروبي  باملعهد  التنظيمي 
ثالث  يكتبوا  أن  املشاركني  من  )إنسيد(، 
مثل  معتادة  تكون  قد  متناقضة،  عبارات 
للمرء  إرهاقا  أكثر  يكون  قد  »الجلوس  فكرة 
في  العبارات  هذه  »تبدو  أن  على  املشي«،  من 
صحيحة«.  تكون  قد  ولكن  متناقضة  ظاهرها 
مستويات  لقياس  الختبارين  خصعوا  ثم 

اإلبداع.
يتطلب  الذي  املعاني،  تداعي  اختبار  األول 
بني  مشتركة  كلمة  عن  يبحث  أن  املشارك  من 
ثالثة بدائل مختلفة. فما هو القاسم املشترك، 
والكتف  »االلتهاب  بني  املثال،  سبيل  على 
والَعَرق«؟ اإلجابة هي نزلة البرد. وإذا توصلت 
على  قادرا  فستكون  الصحيحة،  اإلجابة  إلى 
املختلفة،  األفكار  بني  الخفية  الروابط  تحديد 
من  عديدة  أشكال  عليها  تعتمد  القدرة  وهذه 

مهارات التفكير اإلبداعي.
إذ  الشمعة«،  »معضلة  هو  الثاني  واالختبار 
عرض الباحثون على املشاركني صورة ملنضدة 
مسامير،  وصندوق  ثقاب  وأعواد  شمعة  عليها 
منحهم  ثم  املقوى.  الورق  من  جدار  بجوار 
طريقة  في  للتفكير  دقائق  ثالث  الباحثون 
تحترق  بحيث  الجدار  على  الشمعة  لتثبيت 

تطوير الذات: ما السر الذى يحول 
الصراعات النفسية إىل دافع للنجاح؟

املتطلبات  أن  من  الرغم  على 
بالتوتر  تصيبنا  ما  كثيرا  املتناقضة 
فإن  أخطاء،  الرتكاب  وتدفعنا  والقلق 
املتعارضة قد يكون سر  تبني األفكار 

اإلبداع والقيادة.
العملية  الحياة  تنطوي  ما  وكثيرا 
عند  والجذب  والشد  التوتر  على 
عديدة  متطلبات  تلبية  محاولة 
واملمرضات  فاألطباء  متناقضة. 
ممكن  مستوى  أعلى  توفير  ينشدون 
تكلفة،  بأقل  الصحية  الرعاية  من 
واملوسيقار يريد الحفاظ على نزاهته 
أما  وفيرة.  أرباح  وتحقيق  الفنية 
وقواعد  نظام  فيلتزم بفرض  املدرس 

قاسية ملصلحة الطالب.



15

العدد 143 يناير 2021
الذائب  الشمع  يسقط  أن  دون  مناسب  بشكل 
املواد  باستخدام  األرض،  أو  املنضدة  على 

املتاحة فقط.
تفريغ  هي  الصحيحة  اإلجابة  وكانت 
تثبيت  ثم  بداخله  الشمعة  ووضع  الصندوق 
معظم  لكن  الجدار.  على  بمسمار  الصندوق 
املشاركني لم يدركوا أن الصندوق نفسه يمكن 
حيرة  في  ووقعوا  املعضلة،  حل  في  استخدامه 

من أمرهم.
املشاركني  أن  سبيكتور  ميرون  والحظت 
عبارات  في  التفكير  منهم  ُطلب  الذين 
في  نسبيا  أفضل  أداؤهم  كان  متناقضة 
املهمتني، مقارنة باملجموعة األخرى التي ُطلب 

منها التفكير في كتابة ثالث عبارات »مثيرة«.
فقد توصل 35 في املئة من املشاركني الذي 
تأملوا التناقضات إلى حل ملعضلة الشمعة، في 
املجموعة  من  املئة  في   25 إال  يتمكن  لم  حني 

األخرى من حلها.
املتناقضة  العبارات  هذه  أن  من  وبالرغم 
في  التفكير  مجرد  فإن  باملهمة،  لها  عالقة  ال 
أنه  الواضح  من  وتأملها  املتضاربة  األفكار 
يحرر الفكر من القيود املعتادة، ويساعد على 

التفكير بطريقة خالقة أو »خارج الصندوق«.
على  بحثها  في  سبيكتور  ميرون  وبرهنت 
في  املتضاربة  األهداف  في  التفكير  فوائد 
الكثير من الوظائف. فاألشخاص الذين ُطلب 
مزدوجة  متطلبات  في  النظر  إمعان  منهم 
وزيادة  التكاليف  تخفيض  مثل  ومتضاربة، 
إبداعا  أكثر  إلى أقصى حد، كانوا  االبتكارات 
على  اهتمامهم  انصب  الذي  نظرائهم  من 
هدف واحد فقط، فاملتطلبات املتضاربة كانت 

تحفز التفكير.

عقلية التناقض
دراسة  وزمالؤها  سبيكتور  ميرون  نشرت 
التأقلم مع  تناولوا فيها مزايا  في عام 2017، 
الضغوط الناتجة عن املتطلبات املتناقضة في 

بيئات العمل ببعض املصانع الكبرى.
لقياس  رأي  استطالع  الباحثون  وصمم 

مدى  بأنها  عّرفوها  التي  التناقض«  »عقلية 
التناقضات  تقبل  على  املوظفني  قدرة 
من  وطلبوا  لألداء.  كمحفز  منها  واالستفادة 
استعدادهم  حول  عبارات  تقييم  املشاركني 

للتأقلم مع التناقضات وتقبلها، مثل:
املتضاربة،  النظر  وجهات  في  -التفكير 

يساعدني على فهم املشكلة بوضوح.
-ال أنزعج من االضطالع بمهام متعارضة.

كال  أن  أكتشف  عندما  بسعادة  -أشعر 
النقيضني صحيح.

وُطلب من املشاركني أن يصفوا عدد املرات 
في  املوارد  نقص  مشكلة  فيها  واجهوا  التي 
رغم  بكفاءة  املهام  تنفيذ  محاولة  مثل  العمل، 
الوقت  وفي  التمويل.  نقص  أو  الوقت  ضيق 
تقييم  العمل  في  املشرفني  من  ُطلب  نفسه 

أدائهم وقدرتهم على اإلبداع.
املوظف  قدرة  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
على التوفيق بني املتطلبات املتضاربة اعتمدت 
وذكر  التناقض.  عقلية  على  كبيرا  اعتمادا 
أن  مرتفعة  درجات  أحرزوا  الذين  املشاركون 
كانت  املحدودة  املوارد  مع  التعامل  تحديات 
تحّسن  وقد  عزيمتهم.  وتشحذ  تحفزهم 
التوتر والقلق  بالفعل عندما اعتراهم  أداؤهم 
إلى  توصلوا  ثم  ومن  النفسي،  الصراع  بسبب 

حلول أفضل ومبتكرة للمشاكل التي واجهتهم.
عن  عجزوا  الذين  املوظفني  أن  حني  في 
أكثر  كانوا  املتناقضة،  املتطلبات  مع  التعامل 
عرضة لإلخفاق، ووجدوا صعوبة في الحفاظ 

على مستوى أدائهم في ظل نقص املوارد.
هذه النتائج قد تكون مهمة للقادة. فثمة أدلة 
التناقضات  تقبل  على  املدير  قدرة  أن  تثبت 
الفريق  قدرة  على  تنعكس  بينها  والتوفيق 
الشركات  أن  عن  فضال  االبتكار،  على  بأكمله 
استراتيجيات  تتبنى  التي  واملؤسسات 

متناقضة تتفوق في الغالب على منافسيها.
الذين  األشخاص  أن  األبحاث  وأثبتت 
املتناقضة  العبارات  للتفكير في  وقتا  يكرسون 

كان أداؤهم أفضل في حل املشكالت.

شركة  على  أجريت  دراسات  وخلصت 
الشركة  ثقافة  أن  إلى  للسيارات  »تويوتا« 
سبيل  على  فالشركة  بالتناقضات،  حافلة 
االستقرار  على  للحفاظ  تهدف  املثال 
على  تشجع  نفسه  الوقت  وفي  والثبات، 

اإلصالح والتغيير املستمر.
نظام  عن  االستراتيجيات  هذه  وتمخضت 
وتحقيق  النفقات  بتخفيض  يتميز  كفؤ  إنتاج 
دائما  »تويوتا«  تتصدر  ولهذا  أرباح.  أعلى 
قائمة السيارات األكثر جدارة بالثقة، وتحقق 

الشركة أعلى أرباح في العالم.
بالجودة  أيضا  »آبل«  شركة  واشتهرت 
على  قدرتها  وبفضل  املبتكرة.  والتصماميم 
تحقيق التوازن بني كفاءة التشغيل والحفاظ 
املتميزة،  والتصميمات  االبتكار  مستوى  على 
في  قيمة  الشركات  أعلى  »آبل«  أصبحت 
تريليوني  السوقية  قيمتها  وتناهز  العالم، 

دوالر أمريكي.

شرارات ابتكار
هذه  من  االستفادة  يمكن  كيف  لكن 
في  سبيكتور  ميرون  أوصت  األبحاث؟ 
التي  التناقضات  جميع  تدون  بأن  دراستها 
وتأملها  فيها  بالتفكير  تهتم  وأن  تصادفها، 
قبل أن تبدأ في حل املشاكل. وإذا عجزت عن 
التوصل إلى أفكار جديدة، فبإمكانك البحث 
مثل  علماء  ألهمت  التي  التناقضات  عن 
اإلغريقية  الفلسفة  وتزخر  وبور.  أينشتاين 
في  تساعدك  قد  التي  املتناقضة  باألفكار 

توليد أفكار خالقة جديدة.
وقد تكون وظيفتك نفسها مليئة باألهداف 
املتناقضة التي قد تحفزك على اإلبداع. وربما 
تحتاج  أنك  افترضت  قد  املاضي  في  تكون 
لكن  اآلخر،  أجل  من  بهدف  للتضحية  فقط 
التناقض«،  »عقلية  تحفز  أن  تريد  كنت  إذا 
في  أطول  وقتا  تقضي  أن  بك  يجدر  فقد 
التفكير في كيفية الجمع بني الهدفني في آن 

واحد.
املتناقضة  الخوف من األهداف  وبدال من 
على  إليها  تنظر  قد  تفاديها،  على  والحرص 
وإذا  للتحفيز.  ومصدرا  للنمو  فرصة  أنها 
خلق  في  تفكر  قد  خارجية،  ضغوطا  تجد  لم 
أهداف متضاربة، مثل تحسني الكفاءة ودقة 

األداء في مهمة بعينها.
وسط  حل  إلى  النهاية  في  تتوصل  ال  ربما 
ذاته  حد  في  التفكير  لكن  النقيضني،  بني 
قد  املشكالت  هذه  بني  التوفيق  إمكانية  حول 
يحفز قدرتك على اإلبداع في مجاالت أخرى.
وأشارت دراسة صينية إلى أن األشخاص 
مع  التعامل  على  القدرة  لديهم  الذين 
أكثر  منها،  واالستفادة  املتناقضة  املتطلبات 
هدفني  بني  فالتوفيق  وظيفتهم.  عن  رضا 
ما  والسرور،  الرضا  على  يبعث  متناقضني 

دمت تجيد التعامل مع األمر وتتقبله.


