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فـي ثــــــــواٍن...

�إن �ملعرفة ال حدود لها لدى �ل�ساعني و�لطاحمني المتالكها. و�إننا ن�ؤمن 
باأّن �الإن�سان وحده �لقادر �أن ي�سع حدً� الأفقه �ملعريف. ولكن وقبل �الإبحار 
يف حميطات �الآد�ب و�لعل�م، ن�ساأل د�ئمًا �س�ؤ�اًل يتبادر الأذهان �لباحثني 
�أنف�سنا ما يكفي؟ لقد �سربنا  عن حدود �لكمال �لب�سري. هل نعرف عن 
وتاليًا هل  �أواًل؟  �أنف�سنا  تعمقنا يف  ولكن هل  �ملعارف هنا وهناك،  �أغ��ر 
متكنا من معارفنا لن�ستطيع نقلها �إلى �الآخرين؟ و�أخريً� هل تاأثرت حياتنا 

ب�سكل �إيجابي وفقًا لتلك �ملعارف، وهل نحيا باأ�سل�ب حياة �إيجابي؟

ومع كل م�قف، وجميعها  �ساعة  كل  �الأذهان يف  �إلى  تتبادر  �أ�سئلة كثرية 
ب�سكل �أو باآخر ي�ؤثر ويتاأثر بالطاقة �الإيجابية �لكامنة يف كل �إن�سان، و�لتي 
حتتاج يف بع�ص �الأحيان �إلى ظروف معينة �أو �أ�سخا�ص مقربني وقادرين 
�الأرجاء  يف  �ل�سعادة  ن�سر  يف  �سي�سهم  مما  �لنا�ص  من  ��ستخر�جها  على 

�ملحيطة. 

من هنا فاإّن مبادرة كتاب يف دقائق ومن خالل �لدفعة �لر�بعة من �لكتب 
وتعريفكم  ذ�تكم  �كت�ساف  على  �ست�ساعدكم  لكم  �خرتناها  �لتي  �لعاملية 
مبدى �أهمية �لتدريب لتتمكن�� يف �مل�ستقبل بدوركم من م�ساعدة �الآخرين. 
لتك�ن  و�ل�سليم،  �ل�سحي  �حلياة  ومنط  �أ�سل�ب  �إلى  �سرت�سدكم  و�أخريً� 
�أج�سادكم د�عمًا لكم يف رحلة �لتقدم حتى ال تك�ن من �لعقبات يف درب 

�لنجاح.

فرد  �أنت  ��سم:  ويحمل  �الأول  �لكتاب  �لر�بعة  دفعتنا  يف  �ستجدون  وتاليًا 
وحدك، خارطة طريق لتحقيق ذ�تك باأق�سى طاقاتك، من تاأليف: روبرت 
منا مبا ميلكه من  �سخ�ص  كل  تفرد  ويتحدث عن مدى  كابالن،  �ستيفن 
�إمكانيات وم��هب تختلف عن �أي �سخ�ص �آخر، وعن طرق حتفيز �لذ�ت 
وتقدير م��طن �لق�ة وم��طن �ل�سعف يف كل منا. و�لكتاب �لثاين ويحمل 
تاأليف:  �الآخرين. من  لتمكني  �لتميز  �سعلة  �إيقاد  �مل�جـّه،  �لتدريب  ��سم: 
جيم�ص فالهريتي، ويتحدث عن �أهمية �لتدريب وبناء �لعالقات �لتكاملية 
و�لتبادلية بني �ملدرب و�ملتدرب. يف حني �أن �لكتاب �الأخري لهذ� �ل�سهر ه�: 
ك كثريً� ومن عميًقا، خيار�ت �سغرية ت�سنع فروًقا كبرية.  كل هنيًئا وحترَّ
حي، والن�شاط الدائم، والنوم  من تاأليف: توم راث ويتحدث عن الأكل ال�شَ

�الأف�سل كعنا�سر �أ�سا�سية يف منط �حلياة �ل�سحي. 

�إننا ن�ؤكد د�ئمًا و�أبدً� على �سرورة �لتفاوؤل باخلري كمحفز وباعث لكافة 
�لطاقات �الإيجابية لدينا. فال�سعادة لي�ست �أكرث من حالة نف�سية ن�ستطيع 
لنبني قالعًا من �مل�دة و�الألفة ون�ستطيع على  �أحببنا،  �إن  خلقها كل ي�م 
�لطرف �الآخر �أن نبتعد عنها لندفع كل من ح�لنا لالبتعاد عنا. و�أخريً� 

�أترككم �الآن مع متنياتي �لقلبية لكم بدو�م �ل�سعادة.

                                                              جمال بن حويرب 
�لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم

�أنت ال ت�شبه �أحدً� �شو�ك

ما تعريفك للنجاح؟ كيف حتقق �أ�سمى غاياتك؟  هل يقا�ص �لنجاح 
�أم  و�ملكانة؟   و�ل�ظيفة  و�ملن�سب  بالرثوة  �أم  فقط،  باالإجناز�ت 

بال�سالم �لد�خلي و�لت�سالح مع �لذ�ت و�لطماأنينة و�ل�سعادة؟
على  ت�ساعدنا  طريق  خارطة  ��ستطالع  �إلى  �الأ�سئلة  هذه  تهدف 
�تخاذ  �خلارطة  هذه  تت�سمن  غاياتنا.  وحتقيق  وجهاتنا  بل�غ 
�سل�سلة من �خلط��ت و�إجابة جمم�عة من �لت�ساوؤالت، ف�ساًل عن 

تط�ير جمم�عة من �ملهار�ت و�لعاد�ت �جلديدة.

لكل منا �سمات متفردة يتم ��ستدعاوؤها و�إح�سارها وت�سغيلها يف 
كل م�قف.  ولدينا ق�س�ص حياتية متباينة، وم��طن ق�ة وم��طن 
�سعف خمتلفة ومي�ل وم�سادر قلق متمايزة.  ومن �لطبيعي �أن 
ي�ؤدي هذ� �إلى تاأطري ور�سم م�سار مثايل خمتلف لكل منا.  ومبا �أن 
كل �إن�سان مي�سر ملا خلق له، ومبا �أن قيمة كل منا ُت�ستمد من �أد�ئه 
وعطائه و�إبد�عه، فلي�ص منطقيًا �أن نعي�ص على حماكاة �الآخرين 
م�سرت�سدين  �لنهج  نف�ص  على  و�ل�سري  ومماثلتهم،  وتقليدهم 

بخر�ئط �لطريق �لتي ر�سم�ها الأنف�سهم.

لذ�تك  باكت�سافك  يتعلق  �أمر  ه�  �لنجاح  ر�سمك خلارطة طريق 
عندئذ  تريد.   وماذ�  تك�ن  مبن  ومعرفتك  ملهار�تك  وفهمك 
و�إد�رة حياتك  ل�سق طريقك  ��سرت�تيجيات  تط�ير  فقط ميكنك 
وعملك باأ�سل�ب منهجي وعلمي من حيث �مل�قف �لذهني و�لت�جه 
�لفكري، ومن حيث �لتعلم و�لتح�سني �مل�ستمر ال�ستثمار قدر�تك 

و��ستنفار طاقاتك �لكامنة.
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له” خلق  ملا  مي�شر  “كل 

1- �أعرف نف�شك

�كت�سف م��طن ق�تك 
ونقاط �شعفك
حدد مي�لك
�فهم نف�سك

2- ��شتثمر فر�شك

حدد �أهم ثالث مهمات

�ل�ظيفة �لتي حتلم بها
و�ئم بني �ملهار�ت و�ملهمات

3- جتاوز �لتوقعات

من جيد .. �إلى ر�ئع

طريقك �لفريد و�ل�سعيد

      1- �عرف نف�شك
تقدير مو�طن �لقوة ومو�طن �ل�شعف:

قد يبدو هذ� �أمرً� �سهاًل، لكن بع�ص من يجرب�ن ينده�س�ن من �سع�بة حتقيق ذلك.  يجد كثري 
من �لنا�ص م�سقة يف تبنينُّ مي�لهم.  ويتجلى ذلك ب��س�ح عندما يعمل�ن يف وظيفة ال ي�ستمتع�ن بها 
حقًا.  قد يتمخ�ص هذ� �ل�سر�ع مع �ملي�ل و�لت�جهات و�مل��قف �لذهنية عن عدم �إح�سا�ص �الإن�سان 
بعمله، وكرهه ل�ظيفته، مما يعني �أن يبقى �أحدنا رهينة لتلك �ل�ظيفة؛ حيث من �مل�ستحيل �أن نحقق 

�لتميز يف وظيفة نكرهها.
ثمة �أ�ساليب ميكن �أن ت�ساعدنا يف حتديد ما نحبه حقًا، وكيف نح�ل هذه �لعاطفة �إلى فر�ص ممكنة، كي 
تتح�ل تدريجيًا �إلى وظائف �أو مهن.  ي�ساعدنا ت�قنا وتعلقنا �لعاطفي مبهماتنا �أن نعمل على تعزيز م��طن 

قوتنا وعالج نقاط �شعفنا والتغلب على ال�شعوبات وجتاوز العرثات التي نواجهها دائمًا يف م�شريتنا املهنية.

يف غمرة �لت�ستت �لي�مي و�لف��سى �لتي ي��جهها �لنا�ص يف حياتهم �ل�ظيفية ي�ميًا، من �لي�سري �أن يف�سل�� يف تكري�ص وقت لتقييم مهار�تهم 
�أجل تقدير  تاأكيد ت�سبب م�سكالت على �ملدى �لط�يل.  ومن  �أنها بكل  �إال  بدقة.  قد ال ت�سبب هذه �لغفلة م�سكلة جذرية على �ملدى �لقريب، 

واكت�شاف مواطن قوتك ونقاط �شعفك، حاول اأن جتيب عن الأ�شئلة التالية:
u هل ميكنك حتديد اأهم ثالثة مواطن قوة متعلقة مبهاراتك، واأهم ثالث نقاط �شعف؟

u ما �أهم ثالث قدر�ت �أو مهار�ت مطل�بة ل�ظيفتك �حلالية و�ملرتقبة؟

u هل �أنت وحدك �مل�س�ؤول عن تقييم �أد�ئك و�ختبار مهار�تك، مقارنة مبتطلبات �ل�ظيفة، ومن ثم حتديد �مل�سار �ل�ظيفي و�لتدريبي �ملالئمني لك؟

حالة در��شية حقيقية حول �أهمية �كت�شاف مو�طن �لقوة و�ل�شعف

 كان �ملدير �ل�ساب �لذي يعمل يف جمعية ��ستهالكية كربى، ي�سعر باأنه حمبط وغري و�ثق من نف�سه.  
لقد عرب عن �سيقه مبديره �ملبا�سر، وكان يظن باأنه ال يح�سل على معاملة عادلة يف �لعمل.  

بعد �ال�ستماع �إلى رو�يته �ساألته �أن ي�سف م��طن ق�ته وم��طن �سعفه.  ت�قف للحظات ثم �أجاب 
“�أعتقد �أنني كفء من �لناحية �لتحليلية.  و�أرى �أنني مفكر جيد، وميكن �العتماد علّي الأنني �أعمل 

بجد ود�أب.”
�ل�سعف؟” م��طن  عن  “وماذ� 

�أطرق لدقائق معدود�ت ثم طلب مني �أن �أو�سح ما �أق�سد.
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قلت “مثال: ما هي �النتقاد�ت �لتي �سبق ووجهت �إليك من مديرك �أو من �لزمالء �الآخرين.”
قال: “ال �سيء.  يق�ل�ن يل �أن �أ�ستمر يف فعل ما �أفعل وح�سب.”

�ساألته �إن كان قد ح�سل على �أكرب زيادة مالية يف �لر�تب يف نهاية �لعام �ل�سابق.
فقال:  “ال يف �ل��قع”.

�ساألت: “وكيف �سرح لك مديرك �الأمر؟”
�أ�ست��سح”. مل  و�أنا  ي�سرح  مل  ه�  “قال:  

�أي خلل  �أن تقييمه مل يت�سمن  �إن كان متاأكًد� من  �ساألته من جديد 
يف مهار�ت معينة.  فقال �إنه بكل �أمانة ال ي�ستطيع �أن يذكر �أي نقطة 

�سعف �أ�سار �إليها مديره يف �أي وقت.
ورمبا  �سب�ر،  غري  �أنني  �جلائز  “من  قال:  �لزمن  من  برهة  وبعد 
كان �الآخرون �أكرث �إبد�عًا مني”.  وكانت هذه هي �لبد�ية �حلقيقية 

ملحاولة و�سع �أيدينا على م��طن �سعفه.
ثم ناق�سنا �إطار تفكريه.  �ساألته: هل ترغب حقًا يف م��جهة �لتحدي 
�أن هذ�  تظن  �أنك  �أم  لديك،  و�ل�سعف  �لق�ة  م��طن  بفهم  �خلا�ص 

�الأمر ه� م�س�ؤولية طرف �آخر؟

�عرتف باأنه مل يفكر يف �الأمر من قبل بهذه �لطريقة، الأنه كان يظن 
�أن هذه م�س�ؤولية �مل�سرف و�ملدير، وب�سفة عامة، م�س�ؤولية �مل�ؤ�س�سة.  

و�أ�ساف:  “�إجمااًل، هم يعرف�نني ويعرف�ن ماذ� يريدون مني”.

لي�شا  بهما  ي�شعر  اللذين  والقلق  الإحباط  يكون  اأن  احتمال  ناق�شنا 
�إلى  �ل��س�ل  �ل�سعب  �أنه من  له  و�أو�سحت  �ل��قع خطاأ مديره.   يف 
جذور �إحباطه �إال �إذ� حتمل م�س�ؤولية �أكرب بخ�س��ص تقييم مهار�ته.  
�ل�فاء  من  متكينه  على  مبا�سرً�  تاأثريً�  لقدر�ته  �أن  له  و�أو�سحت 

باملتطلبات �ل�ظيفية وت�قعات رئي�سه منه يف �لعمل.
يف نهاية �ملقابلة �عرتف باأنه مل يتخذ خط�ة �إيجابية لتقييم مهار�ته.  
ناق�سته ما �إذ� كان قلقه ب�ساأن وظيفته حقيقي وله ما يربره.  وحفزته 
قد  فاعلة  �إيجابية  خط��ت  يتخذ  ثم  ويتاأمل،  لربهة  يت�قف  �أن  �إلى 
تك�ن �سعبة يف �لبد�ية.  �أ�سار �إلى �أن كثريين من زمالئه كان�� بالفعل 
يتخذون هذه �خلط��ت، و�أنها بالفعل ت�ساعدهم يف �مل�سي قدمًا يف 
لكي  نف�سه  يحفز  �أن  �إلى  �حتاج  �أنه  �أدرك  ثم  �ل�ظيفي.   م�سارهم 
يعيد �لنظر يف روؤيته باأكملها و�أن يتعامل مع هذه �مل�ساحة �حل�سا�سة 

و�حلا�سمة من حياته.  

عملية تقييم �ملهار�ت ال تتعلق بال�سيا�سات �ملكتبية و�لتقليل من �ساأن �مل�ظفني. كما �أنها تتم بعيدً� 
عن �ل�سمات �ل�سخ�سية مثل: �ملظهر �ملقب�ل وطريقة �للب�ص وم�ست�ى �ملعي�سة و�لل�ن و�لن�ع و�الأ�سل 
و�لن��حي �الأخالقية.  فهذه �ل�سمات �سخ�سية ود�خلية وي�سعب تغيريها ب�سه�لة.  فاالأمر ال يتعلق 
مبا ه� “ح�سن” وما ه� “�سيئ” بل يتعلق مبواجهة الواقع والو�شول اإلى نقاط حمددة ب�شاأن املهارات 

و�لقدر�ت.  وبهذ� �مل�ست�ى من �لفهم ميكنك �أن تركز على �خلط��ت �لتي عليك �تخاذها.

حتديد قائمة �ملهار�ت و�لقدر�ت

ميكنك و�سع قائمة بقدر�تك؛ بد�ية من �لعمل مع مديرك ومع فريقك عرب لغة م�سرتكة.  عليك 
�أواًل �أن تعرف ما �لذي نعنيه مب�سطلح �ملهار�ت.  وهذه بع�ص �الأمثلة:

u مهار�ت �لكتابة

u مهار�ت �حلديث و�لعر�ص و�لتقدمي 

u مهار�ت �لت���سل مع �الآخرين 

u مهار�ت �الإن�سات

u مهارات التحليل وال�شتنباط 

u مهار�ت �لتنظيم و�لرتتيب 

u �لقدرة على �لتف�ي�ص 
u مهار�ت �لبيع

u مهار�ت تنمية و�إد�رة �لعالقات

u مهار�ت �لتفاو�ص

u �لقدرة على �حل�سم و�مل��جهة 
u مهار�ت �لقيادة و �الإ�سر�ف 

u �ملهار�ت �ملحا�سبية و�لكمية 
u �لقدرة على روؤية �ل�س�رة �لكاملة 

u قدر�ت بدنية

u �إتقان �للغات �الأجنبية



4 كتاب في دقائق

فكر يف وزن وم�ست�ى قدر�تك مقارنة مبتطلبات مهمة ما �أو وظيفة حمددة عليك �أن ت�ؤديها.  م��طن 
�ملقايي�ص  �لن�سبية.  يف عامل  لي�ست مطلقة، بل هي تقدير�ت كمية ملهار�تك  �ل�سعف  �لق�ة وم��طن 
�ل�ظيفة  بعينات وجمتمعات مناِظرة.  ويف  �لتقدير�ت مقارنة  �إلى هذه  �ملعيارية ينظر  و�الختبار�ت 

ينظر �إليها بالن�سبة ملا تتطلبه مهماتك �ل�ظيفية �لي�مية. 

وهي  �لكامنة.   وقدر�تك  طاقاتك  الإطالق  �أولى  ج�هرية  خط�ة  و�ل�سعف  �لق�ة  م��طن  تقييم  يعد 
خط�ة ميكنك �ال�ستناد �إليها لتتخذ بعدها خط��ت �أخرى.

حدد ميولك

عملهم  يحب�ن  بـاأنهم  د�ئمًا  يق�ل�ن  و�ملنجزين  �لناجحني  �الأ�سخا�ص  كل  �أن  تالحظ  هل 
ويتحدث�ن عنه وعن مهماتهم �لي�مية ب�سغف؟

ت�سري در��سات عديدة �أجريت على �الأ�سخا�ص �الأكرث فاعلية �إلى وج�د عالقة ق�ية بني �الإميان 
بر�سالتهم، و�ال�ستمتاع بال�ظيفة، و�مل�ست�ى �لعايل يف �أد�ئهم.  ولهذ� عليك �أن تك�ن �أكرث وعيًا 
�لتفكري يف  على  ت�ساعدك  �لتي  �ل��سائل  �إحدى  �لتفكري مبي�لك.   على  �نفتاحًا  و�أكرث  بذ�تك 
رغباتك ومي�لك �أن ت�ستخدم �لنماذج �لذهنية.  مبعنى:  �فرت�ص م��قف معينة، ثم فكر فيما 

ع�ساك �أن تق�له فيها، وملاذ�.  وهذه �أمثلة لهذه �لنماذج:

�ل�سه�ر �الإثني ع�سر  �أنك لن تعي�ص �س�ى عام و�حد على �الأكرث ب�سبب مر�ص ع�سال ال �سمح �هلل، فماذ� �ستفعل يف  �أخربك �لطبيب  �إذ�   u
�لقادمة؟  وماذ� يعني هذ� بالن�سبة للعمل �لذي حتبه ولدورك يف �حلياة و�الإجناز �لذي تت�ق �إليه؟

u �إذ� �متلكت �أم��اًل تكفي لفعل كل ما تريد، فما �ل�ظيفة �أو �ملهنة �لتي �ستختارها؟ 
u �إذ� تاأكدت باأنك �ستك�ن ناجحًا يف �ملهنة �لتي كنت تفكر فيها �لي�م، فما �ل�ظيفة �لتي �ست�سعى للح�س�ل عليها �الآن؟

u ماذ� ع�ساك �أن تق�ل الأبنائك و�أحفادك عما �أجنزته وحققته يف حياتك؟

u �فرت�ص �أنك �سخ�ص �آخر و�ستقدم ن�سيحة لك؛ باأية وظيفة �أو مهنة تن�سح نف�سك؟

يجب �أن يك�ن لديك �حلد �الأدنى من �مليل و�ل�سغف ب�ظيفتك �حلالية لكي تك�ن يف �أف�سل حاالتك.  رمبا تك�ن هناك بع�ص �لعنا�سر �لتي ال 
ت�ستمتع بها يف وظيفتك، لكن يجب �أن تك�ن هناك ن�ساطات كافية ت�ستمتع بها �إذ� �أردت الأد�ئك �أن يبقى مرتفعًا لفرتة ط�يلة.

يف �ل��قع، لي�ست هناك وظيفة مثالية بكل ج��نبها.  ولكن لكي حت�سن ��ستثمار �لفر�ص �لتي ت�سعى �إليها، عليك �أن ت�ستمتع بال�ظيفة بدرجة 
نقاط  ومعاجلة  قوتك،  مواطن  لتمتني  الداخلية  ودوافعك  زادت حوافزك  كلما  اأكرث،  بالوظيفة  ا�شتمتعت  وكلما  فيها.   ت�شتمر  كافية جتعلك 

�سعفك، ف�ساًل عن حتمل م�س�ؤولية حت�سني مهار�تك.

�فهم نف�شك

مبجرد �أن تنتهي من تقييم مهار�تك و�كت�ساف مي�لك، �ستحتاج �إلى خط�ة �إ�سافية قبل �أن تتح�ل �إلى 
�ال�سرت�تيجيات �لالزمة لتط�ير مهنتك و�إطالق قدر�تك.  تت�سمن هذه �خلط�ة �إدر�ك مغزى ق�سة 
حياتك وفهم كيفية تاأثريها على �سخ�سيتك ومن تك�ن.  فهم ق�سة حياتك قد يبدو �أمرً� عاديًا لك 
�أنت دون غريك، الأنك �خلبري �ل�حيد �لذي يع�ل عليه يف معرفة من يك�ن، على �الأقل؛ مقارنة بغريك.
تعَلم اأن اأهم �شخ�ص على الإطالق ينبغي اأن تتعلم كيف تدير ت�شرفاته هو: اأنت.  وفهم خربتك 
�حلياتية �أمر حم�ري يف �إد�رتك لت�سرفاتك، ويف ت�ظيف �الأ�ساليب �لالزمة لل�سع�ر باحلما�ص 
والن�شاط.  لي�ص باإمكانك اأن تغري خربة حياتك حتى هذه النقطة، لكن ميكنك اأن تبذل جهدًا لتعي 
كيف ت�ؤثر خرب�تك يف �سل�كياتك من �الآن ف�ساعدً�.  �أنت بحاجة الأن تكتب ق�سة حياتك الأنها 
مر�آة ذ�تك. فهذ� �جلهد يتمح�ر ح�ل �ل�عي بالذ�ت، �أو كما تق�ل �حلكمة: “�أنت ثمرة �أعمالك”.



كتاب في دقائق5

�خلطوة �الأولى:  �كتب ق�شة حياتك

يف�سل �أن تفعل ذلك برتتيب زمني:  �أين ولدت؟  �سف و�لديك و�إخ�تك و�أخ��تك، �ملدينة �لتي 
تعي�ص فيها، �الأ�سخا�ص �لذين تعرفهم، وهكذ�.  حاول �أن ت�سرتجع خرب�ت معينة ذ�ت مغزى 
خالل تلك �ل�سن��ت؛ م��قف حدثت خالل �سن��ت �لدر��سة، تفاعالت رئي�سية يف �إطار �أ�سرتك.   

�أكمل ق�ستك حتى �للحظة �لر�هنة.

اخلطوة الثانية:  افهم اخليوط البديلة وال�صرد املختلف لق�صة حياتك

بعد كتابة ق�شتك، قد يخطر لك اأن تكتب �شردًا بدياًل ميكن اأن يجمع خيوط ق�شتك. وعلى وجه اخل�شو�ص، هناك �شرد 
عن �لف�سل، �أو )�ل�سك �لذ�تي( ميكن �أن يحكيه �ملرء �أي�سًا عن نف�سه بناء على وقائع يف ق�سة حياته.  ونادرً� ما ي�سار 
�إلى م�ساألة كهذه يف مقابالت �لت�ظيف �أو يف �ل�سرية �لذ�تية �أو على �أغلفة �لكتب و�لن�سر�ت �لتعريفية و�سفحات �لت���سل 

�الجتماعي.  لكن عدم ذكرها ال يلغيها، فهي �سرد بديل يبقى حا�سرً� يف ذهنك.

�خلطوة �لثالثة:  فكر يف تاأثري ما حتكيه على ما تاأتيه

��سرد ق�سة جناحك وتذكر �أنك بطل هذه �لق�سة.  هذه �لق�سة هي ما حتكيه يف 
�حلفالت وعرب و�سائل �الإعالم.  �كتبها بكل ما فيها من حلظات �ملجد وحاالت 
�لتاألق.  ثم �نتقل �إلى حاالت �لف�سل و�سياع �الأمل.  �سيك�ن �الأمر �أ�سعب بالتاأكيد 
عندما تروي ما ال حتب �أن حتكيه، رغم �أنه يبقى د�ئمًا حا�سرً� يف ذهنك.  هذه 

هي ق�سة �ل�سك يف �لذ�ت.  
لكل �سخ�ص ق�سة ف�سل: ال ��ستثناء يف ذلك.  فلي�ص �لتحدي �أن تتخل�ص من هذه 
�لق�سة �أو حت�رها �إلى �سكل �آخر، بل �أن تدرك تاأثريها على �سل�كك وكيف تعيقك 

�أحيانا عن �أد�ء عملك.

كل خربة تكت�سبها ت�سيف لبنة جديدة �إلى �سرح حياتك، وتعدل �حلكايات �مل�ج�دة يف ذ�كرتك.  حاول �أن تفهم مل تفعل - د�ئما - ما تفعل.

u �إذ� كنت تت�سرف ب�س�رة جتعلك تعي�سًا، �أو مت�سككًا �أو نادمًا، �بحث عن �ل�سبب.  هل ثمة �سيء يف خربتك �حلياتية �أو يف �سردياتك �لتي 
تدور يف ر�أ�سك ميكن �أن ت�ساعدك يف فهم �أفعالك؟

u �إذ� كنت ال ت�ستطيع �أن تتخذ خط�ة ترى باأن عليك �أن تتخذها، فهل ميكننك حتديد �سبب عدم قدرتك على �لفعل؟  هل يف ق�سة حياتك ما 
ميكن �أن ي�ساعدك على فهم �ل�سبب؟

�أحالمك  �إجابة من�ذجية حينما يتعلق �الأمر بالت�سرفات �لتي �ست�ساعدك على حتقيق  “ملاذ�؟”. لكن لي�ست هناك  �ل�س�ؤ�ل:  �ملفتاح هنا ه� 
و�إمكاناتك �لكامنة.  �مل�ساألة تتعلق مبحاولة فهم وتف�سري �الأ�سباب �لتي دعتك لت�سلك م�سلكًا معينًا.

رمبا تعرف ما يجب �أن تفعله، لكنك بب�ساطة ال ت�ستطيع �أن حتمل نف�سك على فعله، ورمبا �أنك ال تعرف �سببًا لذلك.  هذه �لعقبات قد تك�ن 
هائلة مثل حائط ��سمنتي يغلق �لطريق �ل�سريع.  �إذ� كان �الأمر كذلك فلعلك ت�سعر باأنك لن ت�ستطيع �أن تتقدم خط�ة لالأمام؛ ت�سعر كاأنك عالق 

ومربوط يف مكانك.  اإذا كان حالك كذلك، فعليك الرتكيز بطريقة اأف�شل واأعمق كي تفهم ذاتك.
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2- �أح�شن ��شتثمار �لفر�ص

نظرً� �إلى �أن �لعامل وجمالك �لذي تخ�س�ست فيه و�سركتك و�أنت �سخ�سيًا جتري عليكم �سنة �لك�ن يف �لتغري �مل�ستمر، فلنناق�ص �إذن 
كيف ميكن حتديث طريقة تفكريك بانتظام.

ثالث مهام رئي�شة:
هل باإمكانك �أن حتدد وت�سجل على ورقة �ملهام �لثالث �لرئي�سة �لتي ينبغي عليك �أن تتقنها متام �الإتقان حتى تنجح يف وظيفتك؟  ي�سارع 
غالبية �لنا�ص باالإجابة عن هذ� �ل�س�ؤ�ل غري �أن �إجاباتهم ت�حي باأنهم مل يفهم�� ج�هر �ل�س�ؤ�ل.  يخفق كثريون يف �إدر�ك �حلاجة �إلى 
�إجر�ء حتليل مثل هذ�، ال �سيما حينما ينتقل�ن �إلى وظيفة جديدة.  يعد هذ� �لتحليل خط�ة مهمة بنف�ص �لدرجة حينما حت�سل على ترقية 

د�خل م�ؤ�س�ستك.

�لوظيفة �حللم

بناء على �فرت��ص �أنك ت�سغل حاليًا �ل�ظيفة �ملالئمة، �إليك بع�ص �خلط��ت �لتي من 
�ساأنها �أن ت�ساعدك على معاجلة �ملهمات �لرئي�سة و�ملح�رية يف طريق جناحك.

  
u خ�س�ص ورقة بي�ساء ل�ظيفتك �حلالية.  �إذ� كنت قد بد�أت للت� �لعمل يف وظيفة 

جديدة، فما �ملهمات �ملح�رية �لثالث �لتي يجب �أن تتقنها متامًا لتك�ن متميزً�؟  
فكر يف �س�ؤ�ل روؤ�سائك وزمالئك وبع�ص مرءو�سيك لالإجابة بدقة عن هذ� �ل�س�ؤ�ل.  

u قيم كيف تتنا�سب مهار�تك �حلالية مع متطلبات �ملهام �لتي حددتها يف �خلط�ة 

�ل�سابقة.  ما ه� �لتدريب �أو �لتعلم �أو �لتط�ير �ملهاري �الإ�سايف �لذي حتتاجه؟

u تاأكد من �أنك ت�زع وقتك مبا يتالءم مع �أهمية كل من هذه �ملهام �لرئي�سة.  ر�جع 
جدولك �لزمني ملدة �أ�سب�عني، وحدد ما �إذ� كان �ل�قت �لذي تنفقه يتنا�سب مع 
�ملهام �لثالث �ملح�رية.  ثم قدر مدى مالءمة �ل�قت الأد�ء �ملهام �أو عدم كفايته.  

�لرئي�سة. �ملهام  لهذه  �الأقل  على  وقتك  من  �سع خطة لتخ�س�ص %70 
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و�ئم بني �ملهار�ت و�ملهمات 

�ملتاحة  �لفر�ص  من  ممكن  ��ستثمار  �أف�سل  لتحقيق  مهار�تهم  ت�ظيف  يف  يخفق�ن  �لنا�ص  جتعل  �لتي  �الأ�سباب  بني  من 
�أمامهم – وبالتايل يخفق�ن يف حتقيق ذو�تهم و�إطالق قدر�تهم �لكامنة – �لتفكري باملدى �لق�سري مل�ستقبلهم �ل�ظيفي.

�ستبقى د�ئمًا بحاجة �إلى �لرتكيز على �إمتام عملك �مل�ج�د �الآن �أمامك.  فاإذ� كان هذ� �لعمل مت��ئمًا مع مي�لك ومهار�تك، 
فهذ� �أمر مطل�ب ومرغ�ب، ولكن يبقى �أمامك �لكثري لتعمله لتحقق �أعلى م�ست�يات �الأد�ء يف هذه �ل�ظيفة.  من �جل��نب 
�ملح�رية لتحقيق �إمكاناتك �لكامنة �أن تت���سل بنجاح، وحتر�ص على حتديث متطلبات وظيفتك، وحت�سن �إد�رة م��ردك 

�لذ�تية.  

3- جتاوز �لتوقعات
�لتحول من: جيد �إلى ر�ئع

بعد �أن يعرف كل منا م��طن ق�ته، ويدرك ماهية مي�له، عليه �أن يبد�أ 
باأ�سل�ب ووعي يجعله متميًز� يف وظيفة معينة،  �ملعرفة  بتطبيق هذه 
�ل�ظيفي  مل�ساره  بذكاء  ويخطط  ق�ية،  ذ�تية  �سرية  بناء  يف  فينجح 
ط�يل �ملدى. �إذ� كان با�ستطاعتك �أن تفعل كل هذ�، ف�س�ف ترفع من 
�حتماالت �إطالق قدر�تك �لكامنة ب�س�رة باهرة.  ومن �ساأن ذلك �أن 
�أن تتجاوز كل  باإمكانك  �إلى نقطة جناح معينة، ولكن يبقى  ياأخذك 

�لت�قعات وحتقق �ملزيد من �لقفز�ت �لن�عية غري �ملتخيلة.

ما هي �لقيـــــــادة؟

�سي�ع  ورغم  �الأيام.   هذه  و“�لقيادة”  “�لقائد”  م�سطلحي  ��ستخد�م  يكرث 
��ستخد�م هاتني �لكلمتني، فاإن غالبية �لنا�ص لي�س�� على يقني من �ملعنى �لدقيق 

�ملق�س�د بهما.  فكل منا ي�سبغ على كليهما معناه �خلا�ص �أو ت�س�ره �ملختلف.

ميكن تعريف �لقيادة باأنها �لقدرة على تاأطري وبل�رة ما ت�ؤمن به، على �أن متتلك 
ور�سالتك  �ملتبل�رة  روؤيتك  من  �نطالقًا  لتت�سرف  �لكافية  �ل�سجاعة  وت�ستدعي 
�أثرً�  ترتك  و�أن  ما،  مل�سروع  قيمة  ت�سيف  �أن  يجب  �لت�سرفات  هذه  �مل�ؤطرة.  
�إيجابيًا يف حياة �الآخرين، بل و�لكثريين.  وهكذ� ميكن للقادة �س�غ معتقد�تهم 
�إلى  قيمة  �إ�سافة  على  يركزون  فهم  مب�جبها.   للت�سرف  �ل�سجاعة  و�متالك 
وي�سلك�ن  و��سع  نطاق  �أدو�رهم على  �أي�سًا.  هم يحددون  �أنف�سهم  و�إلى  �لعامل 

�سباًل تنم عن �متالكهم لزمام �أمرهم و�أمر م�ؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم.

�الإر�دة  �أ�سخا�ص ميلك�ن  �أكتاف  �لكبرية على  و�مل�ؤ�س�سات  �لعظيمة  �ملهن  تق�م 
للت�سرف ب��سفهم قادة.  وتعتمد �مل�ؤ�س�سات و�مل�سروعات �لر�ئدة على �أ�سخا�ص 
�أ�س��تهم  يرفع�ن  وهم  و�النت�سار،  و�ملناف�سة  �الإبد�ع  على  �لقدرة  ميلك�ن 
معربين عن �آر�ئهم حتى ل� مل ي��فقهم �الآخرون، �أو بع�ص �الآخرين فيما ذهب�� 
�إليه، ورمبا ي�سعرون �أحيانًا �أنهم �أخطاأو� �أن عربو� عن ر�أيهم على �ملالأ.  يبد�أ 
هذ� �جلهد بالتفكري ب�ساأن ما تعتقد �أنه حق و�أن تتعلم كيف تت�سرف كما ل� كنت 

متلك زمام نف�شك ومت�شك بكل خيوط موؤ�ش�شتك.
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عقلية �ملتمكن من �أمره

تعترب عقلية �لتّمكن �أد�ة فعالة يف حتقيق �إمكاناتك �لكامنة.  فهي ت�جه ذهني يثري �لتحدي الأنه يحدوك الأن ت�ؤمن باأنه ال ي�سح �إال �ل�سحيح يف 
�لنهاية.  هذ� �لت�جه ه� نقطة �لتح�ل �لكربى يف م�سريتك �لقيادية و�لتمكينية.  وهذه بع�ص �لت�سرفات �لقيادية �لتي ميكنك فعلها:

u م�شاعدة �الآخرين دون �أن تفكر يف �لعائد �ملبا�سر ملد يد �لع�ن.  هذ� يعني �أنك ترى 

دائمًا اأن و�شفك الوظيفي يت�شمن م�شاعدة من حولك بدون �شروط.  
u �الإقر�ر بجهد �الآخرين وف�شلهم.  يتطلب هذ� ثقة بالنف�ص مع �لتغلب على م�ساعر 
�لقلق �لتي تدفعك �إلى �لرغبة يف �ال�ستح��ذ على �ل�سكر و�لعرفان لك وحدك.  كما 
يتطلب �أن تعي �أن حماولتك �إظهار �الآخرين مبظهر ح�سن ي�ساعد على حت�سني �س�رتك.
u �حلكم على �أفعالك من خالل ما �إذ� كانت مفيدة للم�ؤ�س�سة، مقابل �أن تك�ن مفيدة ونافعة 
لك وحدك.  يف �مل�ؤ�س�سات �لناجحة جند هذين �لعن�سرين يتناغمان وال يتعار�سان.
u �جنز مهامك �حلالية و�أنت تتطلع �إلى �أدو�رك �مل�شتقبلية ووظائفك �لتالية. 
ي�ساعدك هذ� على تعريف وظيفتك ب�س�رة و��سعة تاأخذ بعني �العتبار �لتحديات �لتي 
ي��جهها رئي�سك يف �لعمل، بل و�لتحديات �لتي ت��جه م�ؤ�س�ستك وجمتمعك و�لعامل �أجمع. 
u �لتفكري يف قيمك ومنظومتك �الأخالقية. وهذ� ه� �لعن�سر �ملح�ري �الأهم يف 
دورك كقائد؛ فعندما ميتزج هذ� �لتفكري باخلربة �لفعلية، �سي�ساعدك على �أن تعي�ص 
فل�سفتك �لقيادية �خلا�سة بك دون غريك، لتك�ن دلياًل ير�سدك عرب م�سريتك �ملهنية 

ورحلتك �ل�سعيدة ط��ل حياتك.

دور �لعالقات

�س�ف تتعزز قدرتك على �تخاذ خط��ت تطبيقية وعملية عندما تبد�أ يف تط�ير عالقات 
مفيدة لكافة �الأطر�ف.  من �لعقبات �لتي حت�ل دون حتقيق �إمكاناتك �لكامنة �أن تعي�ص يف 
عزلة.  فلي�ص غياب �ملهار�ت �أو نق�سها �أو �حلظ �ل�سيئ ه� ما يبقيك يف �لظل، بل �أن تبني 
�لقدرة على م���سلة  �ل��قع من جهة، وتفقدك  �أ�س��ر� حت�ل بينك وبني مالم�سة  ح�لك 

ت�سكيل وجتميل منظ�ر كلي لذ�تك وحلياتك من جهة �أخرى.
ت�ساعدك �لعالقات يف تخطي �حل��جز و�خرت�ق �أ�س��ر �لعزلة �لتي قد ت�سعر بها.  وهناك 
ذخرية كثرية من الدعم والن�شيحة التي �شوف حتتاجها من الآخرين، وهناك اأمناط من 
�أنت  �لتي ت�ساندك.   �إلى فريقك وجمم�عات �لدعم  �أن ت�سمها  �لتي ينبغي  �ل�سخ�سيات 
بحاجة �إلى عالقات تتمتع ب�سمات:  �لتفاهم، و�لثقة، و�الحرت�م؛ وميكنك بناوؤها من خالل:

u �الإعالن عن ذ�تك:  �أخرب �الآخرين و�لعامل بكل �ملعل�مات �لتي �ستمكنهم من فهمك ب�س�رة �أف�سل.
u ��شاأل �أ�شدقاءك:  �طرح عليهم �أ�سئلة من �ساأنها �أن ت�ساعدك على فهم �سخ�سياتهم ب�س�رة �أف�سل و�أو�سح.  

u �طلب �لن�شيحة:  كن م�ستعدً� لطلب �لن�سيحة �لبناءة ب�ساأن كل �مل�سائل �لتي تهمك، وكن �أي�سًا م�ستعدً� لتقدمي �لن�سيحة حني تطلب منك.

خارطة �لطريق

يعد بناء م�سرية مهنية ناجحة و�سق �لطريق �لق�مي �إلى �حلياة �ل�سعيدة حتديًا كبريً�.  يتطلب �الأمر قدرً� و�فرً� من 
�ل�سجاعة لتحديد معامل �لطريق و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سرورية يف �حلياة.  وت�ساهم ع��مل كثرية يف تعقيد هذ� �لتحدي.  
�مل�ستقبل د�ئمًا غري م�ؤكد و�لعامل من ح�لنا د�ئمًا يتغري، ونحن نتلقى وب�س�رة م�ستمرة في�سًا من �لن�سائح ذ�ت �لن��يا 

�لطيبة، لكنها تك�ن يف �لغالب متناق�سة، بل وغري مثمرة، ب�ساأن كيفية حت�يل �أحالمنا و�آمالنا �إلى و�قع.  
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حالة “عزمي” �ملاليزي:
طاقاتي كلها تعمل .. وحلمي بد�أ يت�شكل

كان “عزمي” يعمل مدير م�سنع يف �سركة ماليزية، فر�وده حلم �أن 
ي�ؤ�س�ص م�سروعه �خلا�ص مببادرة ذ�تية.  تبل�رت فكرته باأن ي�ؤ�س�ص 
م�سنعًا يعمل يف �لتعهيد و�لت�سنيع حل�ساب �لغري.  وكان و�ثقًا باأن 

م�سنعه �س�ف ي�سد �حتياجًا مهمًا يف �الأ�س��ق.
ر�أى �أ�سدقاوؤه و�أ�سرته �أن من�سبه �حلايل جيد وحث�ه على �أن يبقى 
يف وظيفته وير�وح مكانه، و�أن يتدرج يف �سلم �لرتقيات حتى يتقاعد.  
وبد�أ خ�فه من  “عزمي” �أن �حلياة ق�سرية،  ر�أى  و�لده  وفاة  وبعد 

�لندم م�ستقباًل يطغى على خ�فه من �الإخفاق �الآن.

ه�  وها  و�سركاء،  م�ستثمرين  عن  ويبحث  مدخر�ته  ي�ستغل  �أن  قرر 
م�سنعه يعمل، وحلمه يتحقق.  وعندما �ساألناه عن دو�فعه ومربر�ت 
�لذي  بالعمل  ماأخ�ذ  فاأنا  �لنتائج،  كانت  “مهما  قال:  مغامرته 
و�أن حلمي ال  باأن كل قدر�تي م�ستثمرة وطاقاتي م�ستنفرة  ي�سعرين 
بد �أن يتحقق ويكرب ي�مًا ما”.  لقد كان “عزمي” منده�سًا عندما 
من   - �إليه  بالن�سبة   - �أهمية  �أقل  ونتائجه  عمله  ثمرة  �أن  �كت�سف 
حتققهــا  �لتي  و�ل�سعــــادة  وباملتعــــة  ناحيــــة،  من  بالتحدي  �ل�سعـ�ر 

لــــه �لرحلة من ناحية �أخرى. 

�لطبيب “بول” وحت�شني �شحة �لعامل

قرر “ب�ل” ف�ر تخرجه يف كلية �لطب �أن يتخذ لنف�سه م�سارً� خا�سًا 
يف ممار�سة مهنته �ل�سامية.  �أدرك �أنه مييل �إلى �مل�ساركة يف م�ساعدة 
�أكرث �لنا�ص �حتياجا لدوره كطبيب و�إن�سان، ف�سافر ليعالج �لفقر�ء 
يف هاييتي و رو�ند� ودول �أخرى مي�ت فيها �لنا�ص متاأثرين باأمر��ص 

ميكن �ل�سفاء منها يف �لدول �ملتقدمة.
ثروة  “ب�ل” �ي  يحقق  مل  �الآن،  وحتى  �الإن�سانية  مهمته  بدء  ومنذ 

�الأطباء  يحققه  �لذي  �لكبري  �ملايل  بالدخل  مقارنة  �إليها،  ي�سع  ومل 
�ملمار�س�ن و�الأخ�سائي�ن يف �أمريكا.  لكنه طبقًا ملنظ�ره ونظرته �إلى 
نف�سه؛ يحقق طم�حًا يف�ق يف �أهميته �أي طم�ح �آخر:  لقد �ساهم يف 
حت�سني م�ست�ى �ل�سحة يف �لدول �لفقرية، و�أنقذ حياة �أطفال ون�ساء 
�لفرق بني دوره  يدرك  �إن�سان  �إلى جه�د  باأم�ص �حلاجة  و�سي�خ هم 

كم��طن عاملي، وبني وظيفته �لفنية و�لتقنية كجر�ح.

�أن  عليك  ينبغي  �لتي  �الأ�سئلة  معرفة  بني  بينًا  �ختالفًا  هناك  ولكن 
تطرحها و�ملهار�ت �لتي حتتاج �إلى �كت�سابها، وبني ك�نك قادرً� حقًا 
�أن تطرح �الأ�سئلة وتتقن �ملهار�ت و�أن ت�ؤدي تلك �ملهام �ملن�طة  على 

بك، من جهة �أخرى.  

هناك طرف حم�ري يجب �أن يتمكن من �لفهم ومن �إد�رة هذه �ملعادلة 
ه�: �أنت.  هل ت�ستطيع �أن تقّيم مهار�تك بدقة؟  ما هي مي�لك؟  هل 
تعرف من تك�ن؟  هل لديك وظيفة حتلم بها يف خيالك؟  هل ت��يل 
ممار�سة مهار�تك ومتتني مي�لك حتى تك�ن �سخ�سًا بارزً� ومتميزً� يف 
وظيفتك؟  هل تظهر �سمات تنم عن �سخ�سيتك وقدرتك على �لقيادة؟  
هل لديك جمم�عة دعم تقف خلفك، وميكنك �العتماد عليها؟  لكل 
هذه �ملتغري�ت �أثرها �لق�ي و�ملبا�سر على متكينك ومتكنك من �أد�ء 

وظيفتك وتف�قك وحتقيق �أحالمك.

وتفرده،  منا خ�س��سيته  فلكل  لفعل ذلك،  م�سار حمدد  لي�ص هناك 
�ل�سمات  من  عري�سًا  طيفًا  ويحرك  يجلب  م�قف  الأي  وتعر�سه 
عزميته  وق�ة  ل�سرعته  تبعًا  �لتقدم  منا  فرد  كل  ويحقق  �ملتفردة.  

وبطريقته �خلا�سة.  ولذ� يتف�ق كل منا يف ن�ساطات معينة �أكرث من 
جميعًا  ن��سع  �أن  �أبدً�  منطقيًا  فلي�ص  �الآخرين.   من  و�أكرث  �الأخرى، 
يف نف�ص �ل�سندوق، ونحمل نف�ص �ل��سف �ل�ظيفي، ثم يطلب منا �أن 
ن�ؤدي عملنا بنف�ص �لدرجة من �الإبد�ع و�الإتقان.  فكل منا فرد وحده، 

وكل منا مي�سر ملا خلق له.
و�سع  عن   - مثاًل   - يختلف  ق�تك  م��طن  وتفعيل  قدر�تك  ��ستثمار 
��سرت�تيجية الإد�رتك �أو م�ؤ�س�ستك.  يف �مل�ؤ�س�سة �أنت متلك �ل�قت و�ملال 
و�لت�سميم و�ملعل�مات و�خلرب�ت �لالزمة لتغيري كل ما ميكن تغيريه.  
وم�ست�سارين  بخرب�ء  �ال�ستعانة  من  لك  بد  ال  و�أحيانًا  ميكنك،  كما 
وفريق عمل مل�ساركتك �لتخطيط مل�ستقبل م�سروعك.  لكن �الأمر لي�ص 
كذلك مع �الأفر�د؛ فالفرد متفرد.  يف كل �إن�سان مي�ل وقدر�ت وهبات 
وخ�س��سيات ال ميكن تغيريها، وهناك عاد�ت ميكن تغيريها ومهار�ت 
ميكن تط�يرها.  ومن ثم عليك �أن تقرر ما �لذي ميكن تط�يره، وما 
�لذي ي�ستحيل تغيريه.  فمن �الأخطاء �لتي نرتكبها يف مطلع حياتنا 
عادة، ه� �أن نفكر باأننا ن�ستطيع عمل �سيء، و�أنه البد و�أن نفعل كل ما 
نريد، وكاأننا نتعامل مع م�ؤ�س�سات وم�سروعات، ال مع ب�سر و�سخ�سيات.

حتقيق ذ�تك وتفجري طاقاتك

ميكنك �أن تتبع عملية منهجية ت�سل بك �إلى حتقيق �أف�سل ما لديك.  وما �ستحققه لن يك�ن على �الأرجح ه� �أف�سل ما لدى �سخ�ص 
�آخر؛ �سيك�ن هذ� منا�سبًا لك �أنت.  و�إجمااًل فاإن ما �ستحققه لي�ص �أف�سل وال �أ�س��أ مما حققه غريك.  فه� بكل ب�ساطة �إجناز خمتلف.  
فاإذ� ما قررت �أن تط�ر خارطة طريق خا�سة بك من �أجل تط�ير وحتفيز �إمكاناتك �لكامنة، فاإن �خلط��ت �لتالية �ست�ساعدك كثريً�:
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كتب مشابهة:

u �كتب يومياتك.  لي�ص �سروريًا �أن تدون يف دفرت ي�مياتك كل �سيء، كل ي�م؛ ولكن حاول �أن تفعل ذلك كلما حاولت �أن ت�ست��سح �أمرً� �أو 
جتيب عن �س�ؤ�ل ما.  

u �قر�أ �ل�شحف.  و�قر�أ �لكتب و�لدر��سات وتابع ما حتب من �ملجالت. حافظ على وعيك مبا ح�لك من خالل متابعة �الأحد�ث �جلارية.  كما 
اأن الأعمال الأدبية من �شعر ورواية ومعار�ص فنية وندوات نقدية وعرو�ص م�شرحية �شتوفر لك قدًرا من التوازن املطلوب ملواجهة �شغوط 

�لعمل و�سط�ة �ملناف�سة بكل م�ست�ياتها.  
u ع�ص حياة ب�شيطة و�قت�شد ما ��شتطعت.  من اأهم اأ�شباب الإخفاق والف�شل يف ا�شتثمار طاقاتنا الكامنة تلك ال�شغوط التي نرزح حتتها 

لل�فاء بااللتز�مات �ملالية �مللحة.  فمن �ل�سعب على �سخ�ص يعاين من �لدي�ن ويلهث ل�سد�د �لتز�مات - مل تكن �أ�ساًل �سرورية - �أن يركز 
على �أهد�ف فكرية وتنم�ية، و�أن ي�سعى �إلى �ال�ستثمار يف مهار�ته وقدر�ته.

u خ�ش�ص وقتًا لالإجاز�ت و�لرحالت �ال�ستك�سافية و�لعلمية، و�بتعد قلياًل عن روتني �لعمل.  هذ� �لت��زن يهيئ لك عقاًل ثاقبًا ووعيًا متجددً�.  

u حافظ على توهج ودفء عالقاتك. �بذل جمه�دً� ��ستثنائيًا ال�ستد�مة عالقاتك على �ملدى �لط�يل.  �ال�ستثمار يف �لعالقات �الإن�سانية يثمر 

د�ئمًا عن عائد م�ساعف؛ ي�سعرنا بال�سعادة وميكننا من �إ�سعاد �الآخرين من ناحية، ويحقق عائدً� ماديًا ومعن�يًا غري مبا�سر من ناحية �أخرى.

اإلى  تاأكيد، لكن  اأمناط ال�شخ�شية مفيدة بكل  مقايي�ص الأداء وال�شتق�شاءات واختبارات 
درجة معينة وح�سب.  تعريفك للنجاح و�إح�سا�سك به يك�ن مدف�عًا على �الأرجح، بج��نب 
من حياتك ت�ستع�سي على �لقيا�ص �لدقيق، وي�سعب مقارنتها مبا لدى �أقر�نك.  وهذ� ما 
ت�ست�سعره وتقدره بنف�سك.  ومع ذلك، عليك د�ئمًا �أن ت�سلك طريقك �خلا�ص.  ال �أحد يعلم 
كم �ستجني من �الأم��ل، وكم �ستبلغ من �لرتب، وكم �ستتقلد من �الألقاب و�الأو�سمة، وكم 
�ستح�ز من �جل��ئز.  عليك فقط �أن تك�ن �سادقًا مع نف�سك وم�ؤمنًا بر�سالتك وو�ثقًا من 
قناعاتك وملتزمًا مببادئك؛ فهذ� ه� �لنجاح.  فامل�ساألة يف حم�سلتها �إح�سا�ص ال ح�سابات، 
وعطاء ال مكت�سبات، وتاأثري �إيجابي يف �لعامل وخدمات ��ستثنائية مل�ؤ�س�ساتنا وجمتمعاتنا، 

عرب ما نلعبه من �أدو�ر فريدة وعظيمة يف �حلياة.



النجاح   طريق  خلارطة   “ر�سمك 

هو اأمر يتعلق باكت�سافك 

لذاتك وفهمك ملهاراتك 

ومعرفتك مبن تكون وماذا 
تريد” 

روبرت ستيفن كابالن


