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 وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني 
�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني





إهداء
إلى الشباب ..

ليت أحدًا قال لي هذه الكلمات 

عندما كنت في عمركم



للكاتبة كاثرين كابوتا، وهو   )U R A BRAND( ا�سمه الأ�سل من كتاب  املحا�سرة يف 
الأ�سا�ض التي بنيت عليه املحا�سرة، وح�سلت بع�ض الإ�سافات والتطوير ليتنا�سب اأوًل مع 

جمتمعنا واأي�سًا اأ�سيفت بع�ض اخلربات من جتارب �سابقة.
فمن باب التطوير ترجمة العنوان  )U R A BRAND( اإىل )اأنت عالمة جتارية( رمبا 
ل يكون مقبوًل ملجتمعنا، لي�سبح عنوان املحا�سرة )اأنت عالمة مميزة(؛ ، ومن ثم بالتايل 

هذا الكتاب .
ورغبًة يف التاأ�سيل ال�سرعي لفكرة املحا�سرة  رغم عدم التخ�س�ض بهذا اجلانب، حديث 
ة اأمِّ املوؤمنني" اأنَّها جاءْت ر�سوَل اهلل �سلى اهلل عليه  فيَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم "عن �سَ
َيْقِلَبها  ِبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم  َتْن�سرف قام النَّ اأَْن  اأرادْت  ا  و�سلم تزوُره يف اعتكافه، فلمَّ
)ي�سرفها( حتى اإذا بلغت باَب امل�سجد، مّر رجالِن من الأن�سار، فلما راأياهما اأ�سرعا يف 
امل�سي، فقال لهما ر�سوُل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : على ِر�ْسِلُكَما ؛ اإّنها �سفية بنت ُحيي !! 

اإذ ي�ستفاد من احلديث، اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لي�ض يف مو�سع �سك، وهو يعلم باأنه 
لي�ض يف مو�سع �سك، وال�سحابة ل ميكن اأن ي�سكوا  يف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ولكنه اأراد 

اأن يوؤ�س�ض مبداأ اأن ل ت�سع نف�سك يف مو�سع ال�سبهات ،واأن حتافظ على ا�سمك و�سمعتك.
ليكون ال�سخ�ض ناجحًا يجب اأن ميتلك �سيئًا خمتلفًا عن الآخرين، وهذا الختالف يجب اأن 
يكون عن�سر متيز، على اأن يقوم ال�سخ�ض با�ستثمار هذا العن�سر اأو العنا�سر باجتاه روؤية 

وا�سحة وهدف اأو اأهداف وا�سحة .  

تمهيد : 
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رئيسة،  أقسام  أربعة  إلى  مميزة  عالمة  تكون  أن  فكرة  تنقسم 
وهي : 

  فهم الفكرة 
 اأهمية الفكرة 

 اخلطوات الرئي�سة 
 اخلطة التنفيذية 

اهلل  باإذن  �ستكون  لها  اتباعك  حال  يف  رئي�سة  نقاط  ع�سر  اإىل  تعاىل  اهلل  باإذن  و�ستنتهي 
عالمة مميزة .
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الفكرة،  هذه  مناق�سة  عند  كثريًا  ال�سوؤال  هذا  يتكرر  مميزة؟  عالمة  تكون  باأن  املق�سود  ما 
فالكثري يت�ساءل ما املق�سود باأن تكون عالمة مميزة ؟ اإليك جمموعة من النقاط لتفهم الفكرة:

أ – إذا أردت أْن تكوَن مميزًا فيجب أن تعمل على :
  اإيجاد فكرتك الكبرية املميزة: حيث لبد اأن يكون لديك فكرة كبرية مميزة و�سنتحدث 

عنها لحقًا بالتف�سيل اإن �ساء اهلل .
 اإيجاد نقطة ت�سويق ذاتك املتفردة . 

ب - جعُل نْفـِسك عالمًة مميزة هي:
نف�َسك  لتحمي  الآخرين  وبني  بيَنك  َفــْرٍق  ِلـَخـْلِق  الَعمليُة    
اإىل  لهدفك  للو�سول  ة  َجــادَّ ُخطواٍت  ولت�سري  املُـناف�سة،  من 

هدفك .

ج- جعُل نْفـِسك عالمًة مميزة يتطلب أن:
يف  ترغب  النا�ض  من  جمموعة  اأي  ُمـَعينًا:  �ُسوقًا  ت�ستهدَف   
َق َهَدَفـك،  فكل اإن�سان منا يفرت�ض اأن يكون  الرتباط معهم لُتحقِّ

لديه �سوق حمدد يرغب يف الرتباط به .

أواًل : فهم الفكرة 
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د - سوقك المستهدف قد يكون : 
اأم  ال�سغري  جمتمعك  اأكان  �سواء  املجتمع  يف  بالظهور  لديك  رغبة  خالل  من  املُجتمع:   

الكبري ب�سكل معني وب�سورة معينة، من هنا يكون املجتمع �سوقك امل�ستهدف .
 احُلـكومة: قد تكون لديك رغبة يف اأن تكون موظفًا يف من�سب عاٍل يف احلكومة.

 رئي�سك: قد يهمك اأحياناً  ر�سا الرئي�ض حني وجود فر�سة وظيفية، فرئي�سك حينئذ هو 
ال�سوق امل�ستهدف يف ذهنك .

 �سركات التوظيف املحرتفة: من خالل البحث لديهم عن وظائف جيدة جديدة.
 قادُة ال�سناعة: �سواء اأكانت ال�سناعة التي تعمل فيها اأو �سناعة اأخرى، فقد يهمك اأن 

يكون قادة ال�سناعة يف البلد  يعرفون اأنك اإن�سان متميز .
وَق املُ�ستهدف لك: عندما تكون تعمل يف قطاع معني ول   واأي�سًا مناف�سوك قد يكونون ال�سُّ
تكون على ما يرام يف عملك احلايل، فيمكنك البحث عن �سركة مناف�سة؛ لتكون هدفًا لك 

ت�سعى للو�سول اإليهم.
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وهذه لي�ست جميع الأ�سواق، ولكنها اأنواع من الأ�سواق ميكن لل�سخ�ض باأن ي�سعها يف ذهنه 
حتى ي�ستهدفها، ونلخ�ض ما �سبق فيما ياأتي :

فأنت  مميزًا  شخصًا  ُكنت  إذا   – هـ 
تـملك:

 فكرًة كـبـيـرًة ُمــميزة، اأي: هدفًا كبريًا يعي�ض معك طوال 
حياتك، وينمو، ويكرب معك.

َمــْجـُمـوعـًة من املهارات والُقدرات، واملهارات �ستحدد مع الوقت   
هدف  لكل  اأّن  بال�سرورة  املعلوم  ومن  الهدف،  معرفة  خالل  من 

مهارات حمددة .
ِثــَقــًة، فالبد اأن يكون لديك ثقة بالنف�ض، وهناك م�سكلة حتدث   
اأحيانًاحول الثقة بالنف�ض، فاأحيانًا يكون املرء بال ثقة اأو بثقة �سعيفة، 
اأن  اأو الكرب، فيجب  واأحيانًا تكون الثقة عالية ت�سل اإىل حد الغرور 

تكون الثقة بالنف�ض مقبولة ومنطقية  ومتوازنة .

- هذا هو التعريف املب�ّسط لتكون عالمة مميزة يجعل الآخرين وهم  
مميزًا  يرونك  غريهم(  اأو  قليل  قبل  ُذكرت  التي  )الأ�سواق  �ُسوقك 

ومنا�سبًا.
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بعد اأن عرفت ما هي الفكرة، يجب معرفة هل الفكرة هي مهمة اأم ل؟ ولتدرك اأهمية الفكرة 
وملاذا تكون عالمًة ُمـَميزة؟ وللتاأكد من هذه الأهمية من اجلدير باملعرفة اأن تعرف:

1- كونك عالمـًة مميزة يجعلك:
 تعرف كيف جتذب �ُسوقك املُـْحَتـمل: بعد حتديد �سوقك املحتمل �سوف تعمل على كيفية 

جذب هذا ال�سوق اإليك، وكيف جتعل هذا ال�سوق ينظر اإليك ب�سكل خمتلف .
 تتوقع ردة الفعل املطلوبة من ال�سوق، فيتكون لديك فهم لطريقة القرار لهذا ال�سوق اأو يف 

ذهن ال�سخ�ض �ساحب القرار.
واإمنا  فقط  تفهمها  لن  املطلوبة:  الفعل  ردة  على  حت�سل   

�ستح�سل عليها .

2- كونك عالمًة مميزة : 
 ُيـَعلمك اأن ُتـَغلَِّف اأفكارك ِب�سْكٍل قوي: بالنظر 
اإىل املنتجات مثاًل ميكن اأن يكون املنتج ممتازًا 
جدًا، ولكن اإن مل يغلف بطريقة جيدة وملفتة 
ف�سيكون بال قيمة، لذا كان من املهم اأن تعرف 

كيف تغلف اأفكارك ب�سكل ممتاز .

ثانيًا: أهمية الفكرة 
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اأنا واأنت لدينا نف�ض الأفكار، وقد يكون  اأكون  اأن ت�سوغها باأ�سلوٍب خُمتلف: قد   يعلمك 
لدينا  نف�ض القدرات، ولكن قد يكون اأحدنا لديه القدرة على �سياغتها ب�سكل خمتلف فتظهر 
ب�سكل اأكرث متيزًا، مع العلم باأننا منلك نف�ض القدرات، فكونك عالمة مميزة ي�ساعدك على 

حتقيق هذا الأمر .

 ستتميز وتبقى في الذاكرة راسخًا 
في ذهن السوق الذي تستهدفه 

3- إذا جعلتَ من نفسك عالمًة مميزة:
 �ستتميز عن الأ�سخا�ض العتياديني: )�سياأتي التعريف بهم(.

 �ستكون نوعيتك اأف�سل ؛ لأنك متلك مزايا وفكرة وا�سحة  واأهدافًا وا�سحة، ولديك متيز 
وقدرة اأي�سًا على اإظهار قدراتك ومن ثم  �ستختلف وتكون نوعيتك اأف�سل .

و�سعره  مطلوبًا،  يكون  اإذ  املنتج،  متيز  كحال  اأكرب،  عائٍد  على  وحت�سل  مطلوبًا  �ستكون   -
اأعلى.
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 األشخاص العاديون : احرص على أن ال تكون منهم، علمًا 
بأنهم كثيرون وإليك صفاتهم :

رٌة: لنفرت�ض وجود مائة �سخ�ض كلهم مت�سابهون باملزايا، وي�ستطيع كل منهم   �سورٌة مـكرَّ
القيام بعمل الآخر، فاأين التميز بينهم ؟ كلهم مت�سابهون، لذا ل يوجد متيز، فاإن كانوا األف 
�سخ�ض املناف�سة �سعبة، واإن كانوا مليون �سخ�ض فاملناف�سة م�ستحيلة، فكيف ل�سخ�ض اأن 

مييزك من بني مليون �سخ�ض .
 �َسْلِبّيون: يرون كل �سي اأ�سود، وكل الأو�ساع يرونها �سيئة .

 كثريو الأعذار والعتذار . على �سبيل املثال العتذار باأن الوظائف بالوا�سطة، اأو الرتقيات 
ب�سبب القرابة  ووالوا�سطة وغري ذلك من الأمثلة، هذا النوع من الأعذار �سفات من لي�ض 

لديهم طموح .
ي�ستطيع  كيف  متميز،  غري  يكون  عندما  املنتج  مثل  املُنخف�ض:  باملَُرّتب  فقط  يناف�سون   
�ساحب املنتج اأن يبيع منتجه اإل من خالل خف�ض ال�سعر، فعندما تكون اعتياديًا وغري متميز 
للح�سول على  املناورة  قدرة على  لديك  يوجد  ول  متاح،  راتب  باأي  القبول  اإل  لديك  لي�ض 

الراتب الذي تطمح اإليه .

5- جعُل نفسك عالمًة مميزة هو:
يف  ترتكز  م�سكلتنا  كثريًا  غريك:  عن  ُتـميزك  التي  والأعمال  اخُلــطط  من  جمموعة   

اخلطط فقط، واأننا نحلم فقط، ول نعمل على حتقيقها.
ت�سويق  حال  هو  كما  احرتايف،  عمل  باأنها  التّيقن  يجب  اجتهادية:  لي�ست  عملية  وهي   
املنتجات بعمل احرتايف وعلم، وت�سويق الذات كذلك هو عمل احرتايف ولي�ض اجتهاديًا، اإن 

الجتهاد مطلوب،ولكن العمل باحرتافية اأعلى لن�سمن اأن الجتهاد يف حمله.
اأن  يجب  لكن  )النية مطية(،  ال�سعبّي:  املثل  نردد  دائمًا  النية احل�سنة:  فيها  يكفي  ول   
ل(، ل بد اأن يكون لديك  نتذكر كذلك حديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )اعقلها وتوكَّ

اجتهاد وعمل احرتايف يف ت�سويق نف�سك. 
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لنفترض أن جميع ماذكرته لم يعجبك، ولست على استعداد 
للقيام به، أي أنك لم تجعل لنفسك عالمة يحتاجها السوق، 

فماذا سيحصل إذن ؟

 �سُتــَقــّوم باأقلَّ من قيمتك الفعلية: اأيًا كانت قيمتك الفعلية، واأيًا كانت قدراتك الداخلية 
فاأنت �ستقّوم باأقل منها؛ لأنه ليوجد من يعرف عنك �سوى نف�سك، فاأنت مل متيز نف�سك، 

ومل ت�سوق نف�سك ب�سكل ممتاز، ومن ثم لن يعرفك اأحد كما يجب .
  و�سيكون من ال�سعب ك�سب مـــا ُتــحب، و�سي�سعب عليك حتقيق اأي هدف يف ذهنك. 

ــهل َخــ�سارُة جميع ما امتلكته يف وقت من    والأ�سواأ من ذلك  �سيكون من ال�سَّ
الأوقات ؛ لأنك مل متيز نف�سك، بينما الآخرون يتميزون ويتحركون، ف�سيح�سلون حتى على 

ما يف يدك، و�ستخ�سر اأنت كل �سي لديك .

ـحت الفكرُة واأهميـُتها ؟  ـ�سَ هل اتَّ
يفرت�ض الآن اأن الفكرة وا�سحة واأهميتها وا�سحة.

وهناك خطوات �سهلة جدًا للتعامل مع الفكرة بعدما ات�سحت اأهميتها.
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القاعدة التي �سوف نعمل عليها  مكونة من ت�سع نقاط رئي�سية اإذا عملت بها �ستكون جاهزًا 
لالنتقال اإىل اخلطوات التنفيذية املكونة من ع�سر نقاط لتكون عالمة مميزة .

اخلطوة الأوىل : 

1- اتخذ دورًا إيجابيًا لبناء عالمتك، وذلك بعمل اآلتي:
 اللتزاُم منك اأن تكون عالمًة ُمــَمـيزة: 
ا�ستعداد  ودون  رغبة  وبال  التزام  فبغري 
تكون  لن  مميزة  عالمة  تكون  لأن  نف�سي  
كذلك، ومن ثم يجب اأن يكون هناك التزام 

حقيقّي "دور اإيجابي".
وب�سكل  الوقت  طول  والجتهاد  العمُل   
م�ستمر: لبد اأن تعي�ض حلمك حال النوم 
الجتاه؛  نف�ض  يف  تعمل  واأن  وال�ستيقاظ 
ولي�ست  اجتهادية،  لي�ست  فالعملية 
موؤقتة، بل هي عملية حتتاج عماًل وجهدًا 

با�ستمرار .
اإيجابيًا، ول تكـن  اأن تاأخذ دورًا   ل بد 

ثالثًا : الخطوات الرئيسة:
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�سلبيًا يف التخطيط لـُم�ْستقبلك، وبناء ا�سمك: لدينا عبارات كثرية منت�سرة مثل "خلها على 
هو  اهلل  واأن  اهلل  على  �سي  كل  اأن  �سحيح  اهلل"  �ساء  اإن  ي�سهلها  "ربك  وعبارة:   ،" اهلل 
و�سلم:   عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حديث  اأخرى  مرة  فلنتذكر  لكن  لأمورنا،  واملي�سر  امل�سهل 
اأن  تتوقع  فماذا  ا�سمك،  بناء  �سلبيًا يف  وظللت  اإيجابيًا  تتحرك  اإذا مل   ،" وتوكل  " اعقلها 

تكون ؟
ب�سكل  جتهيزه  على  يعمل  ول  ال�سوق،  يف  ويطرحه  منتج  لديه  الذي  التاجر  حال  فحالك 

ممتاز، ويقول : "اإن �ساء اهلل �سوف يباع"، اأنت كذلك .
 اإذا مْل َتــُقـْم به اأنت فلن يقوَم به اأحد، واإذا مل تقم به اأنت فتاأكد اأنه لن يقوم به ذووك ول 

حتى اأ�سدقاوؤك لن  يقوموا بذلك بدًل عنك .
اإليك:  ينتمي  ل  اآخر  �سخ�سًا   نف�َســـك  �َستجــُد  ــك  اأنَّ فتاأكد  )ا�سمك(  بناء  تركت  اإذا   
هناك �سباب يف ال�سنة الثالثة يف درا�سة الطب مثاُل عندما ت�ساأل اأحدهم ملاذا اأنت طبيب؟ 
�سيقول: اأ�سدقائي فعلوا ذلك، واأنا فعلت ذلك مثلهم، فهو الآن اأعطى الفر�سة لغريه لبناء 
ا�سمه ،فاإن فعلت مثله �ستكت�سف بعد مدة اأنك ل�ست اإياك واأنك ل ترغب يف اأن تكون هذا 
تكون هذا  اأن  تريد  ل  نف�سك  ووجدت  ما،  بطريقة  يتجه  الو�سع  تركت  ولكنك  ال�سخ�ض، 

ال�سخ�ض.
ي�سمى  ما  لنجاحك:  جدًا  مهم  الآخرون  يراك  اأن  ُتـحب  وكيف  نف�سك،  مع  التطابق   
تكون كما  نف�سك؟ بحيث  تت�سالح مع  نف�سك مهم جدًا فكيف  تت�سالح مع  واأن  بالت�سالح 
بالطريقة  ت�ساهدين  مل  فاإذا  معينة،  بطريقة  تراين  اأن  اأريد  فاأنا  النا�ض،  يراك  اأن  حتب 
التي اأحب اأن تراين بها فلن اأ�سعر بالراحة باأي �سكل من الأ�سكال اأكرب اأو اأقل اإل حني تكون 

ال�سورة متطابقة .
 اإّن مت اكت�ساف عدم التطابق مبكرًا، يجعل من ال�سهولة التعامل مع الو�سع قبل حدوث 
امل�سكلة، لذلك يجب اأن تبداأ بالتحرك مبكرًا لبناء ا�سمك، فعندما جتد نف�سك يف اأول 
�سنة يف اجلامعة اأو يف اآخر �سنة يف املرحلة الثانية اأو قبلها اأو بعدها اأو عندما ت�سعر بعدم 

ارتياحك عما تفعله، فالوقت الآن منا�سب لأن تعيد ترتيب اأوراقك .

20



2- َقرر مـا تود أن تكون :
هو قرار �سخ�سي، اإنه قرارك اأنت :

- َمــن اأنت ؟ 
- اأيــن اأنت الآن ؟ ما و�سعك الآن ؟

- اأيــن َتـــود اأن تكون  يف جمال حياتك وعملك ؟

األسئلة الثالثة السابقة يجب أن تكون مستمرة في الذهن، 
وتكررها باستمرار وكل حين للفرز أو المراجعة الذاتية

لمات   دائمًا ُهـــناك طريقٌة لنجاحك، واأنت حتتاج اإىل معرفة هذه الطريقة، اإن من املُ�سَّ
اأن اهلل تعاىل خلقنا كلنا بعنا�سر جناح . فلي�ض هناك اإن�سان خلق دون عنا�سر جناح اأيًا كان 

و�سعه، لكن مربط الفر�ض كما يقولون يكمن يف من يعرفها اأو ل يعرفها. 
 مـعـرفـة طريـقـة جنــاحك حت�سل عــن طــريق التخطيط مل�ستقبلك ب�سكٍل وا�سٍح ومنطقي، 
ومن املنطقي اأن يكون معقوًل ومتنا�سبًا مع قدراتك ومع �سخ�سيتك ؛لأنك عندما تريد اأن 
تقرر اأو تخطط لتكون �سيئًا ل يتنا�سب مع قدراتك تكون قد دخلت اإىل املنطقة غري املنطقية 

لذا يجب اأن يكون التخطيط منطقيًا .

من األخطاء الـشـائـعة :
اإن  تــتـفـاعل،  ثم  ومن  مثاًل(  وظيفة  من  ل  )َفــ�سْ مـ�سـكـلـة  يف  تــكــوَن  حـتـى  النـتـظـار   
كثريين منا ل يخططون حلياتهم حتى يقعوا يف م�سكلة ،عندها يبدوؤون البحث عن حلول، 
واأ�سعب �سيء اأن تبحث عن حلول واأنت يف قلب  امل�سكلة، اإذا اأنت ا�ستعددت ب�سكل اأيجابي 
وبطريقة جيدة ف�ستكون متوقعًا حدوث امل�سكلة، فاإذا توقعت امل�سكلة فاأنت توقعت احلل اأو 

احللول املتاحة، ومن ثم يجب اأن تتحرك يف هذا الجتاه .
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3- اجعل عالمًة مـميزًة لـنـفـسك!!
 اجعل عالمًة مميزًة لنف�سك، وذلك يحتاج اإىل عمٍل وجهد .

املخ، وهي  الي�سرى من  با�ستخدام اجلهة  اإىل حتليِل احلقائِق والجتاهات  اأوًل    حتتاج 
اجلهة اخلا�سة بالتحليل .

اأكرث الأخطاء �سيوعًا عدم معرفة   اعرف و�سعك وقدراتك ونف�سك ب�سكٍل وا�سح : من 
نف�سه  ياأخذ وقتًا كافيًا؛ ليحلل  واإمكاناته، لأنه مل  بنف�سه، وعدم معرفته بقدراته  الإن�سان 
اأنا�ض لديهم  ؛ هناك  ؛ فالنا�ض يختلفون  يبدع فيه  الذي  ال�سيء  وقدراته و�سخ�سيته، وما 
قدرة على التحليل، وهناك من لديه قدرة على التنفيذ ؛ فالقدرات خمتلفة، فمن املهم اأن 

تعرف نف�سك وذاتك حتى ت�ستطيع اأن تخطط لنف�سك ب�سكل جيد .
قلنا  املخ،  من  اليمنى  اجلهة  با�ستخدام  وذلك  لنف�سك،  ُمــميزة  عــالمـًة  وطــّور  اوجْد   
عن  فم�سئولة  اليمنى  اجلهة  اأما  التحليل،  عن  م�سوؤولة  املخ  من  الي�سرى  اجلهة  اأن  �سابقًا 
التطوير والإبداع، وبعدما تنتهي من مرحلة التحليل تكون يف مرحلة اإيجاد وتطوير للعالمة 

اخلا�سة بك .
عملية  هو  ذكرنا  كما  والتحليل  بالتحليل،  وقتك  وتاأخذ  بالتحليل  وقتًا  تق�سي  اأن   
م�ستمرة، والتطوير كذلك عملية م�ستمرة، وهي عملية تبادلية فيما بينهما، ثم تق�سي 

وقتًا للتطوير.
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4- عشْ الحـلم !!
الخرين:  ُحــْلــَم  ولي�ض  ُحــْلَمــك  ع�ض   
مهم جدًا بعد اأن تنتهي من عملية التحليل 
اأن حتاول اأن تعي�ض احللم، حلمك هدفك؛ 
فاإن من اأخطر الأخطار اأن ل تعي�ض حلمك 
الآخرين حتى  حلم  تعي�ض  واأن  ال�سخ�سي، 
والديك  اأحالم  الأحالم  هذي  كانت  لو 
واأهلك واأ�سدقائك؛ فهي ُتــْحَتـرم ولكن هي 
تع�سها،  فال  اأحالمك  ولي�ست  اأحالمهم، 
يحلم  باأن  الدنيا  يف  �سخ�ض  لأي  يحق  اإنه 
باأ�سياء، ويحق يل اأن اأحلم حلمي ال�سخ�سي 
ول اأحلم حلم الآخرين؛ فلي�ض من املفرت�ض 

اأن اأحقق احللم اخلا�ض بوالدي اأو باأخي اأو ب�سديقي، حتى واإن جنح ال�سخ�ض الآخر يف 
حلمة فال يعني اأي�سًا اأن اأعي�ض حلمه، ومن ثم  يجب  اأن يكون لك حلمك اخلا�ض ولي�ض حلم 

الآخرين .
 اإذا ع�ست ُحْلم غريك �سي�سبح احللُم ُمـــ�سو�سًا ؛ لأن الأحالم متداخلة فيما بينها حلمك 
وحلم الآخرين، فال يوجد بينها تطابق ،فقد يكون حلمك قريبًا من حلم الآخرين، لكن يجب 

اأن يكون حلمك اأنت ولي�ض حلم غريك .
 ل يوجد �سخ�ٌض ناجٌح مل يو�سف من ِقـَبـِل اأقاربه ب�سفات اجلنون وعدم املنطقية، دائمًا 
ال�سخ�ض الذي يخطط جيدًا حلياته ويعرف ماذا يريد، جتد له ت�سرفات غريبة؛ لأنه يعمل 
�سيئًا خارج املعتاد من اأجل اأن ي�سل، وميكن اأن يكون حلمه الذي يريد الو�سول يتطلب منه تعلم 
اللغة ال�سينية، فيتعلم اللغة ال�سينية، وي�سري اإليه النا�ض باجلنون لكنه ميتلك هدفًا وا�سحًا.

الذي  الوقت  �سياأتي  لأنه  تباِل؛  متاأكدًا من حلمك فال  اإذا كنت  اأنك  املهم  فلذلك من   
يتحقق حلمك والنا�ض الذين كانوا يرمونك باجلنون �سيقولون: فالن حتقق حلمه، وثبتت 

قدرته .
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5- جهـز عقلـك !!
وحللت  فّكرت  اإذا  فاأنت  للحلم،  عقلك  جهز 
وحلمت، فال بد اأن يكون عقلك جاهز لتقبل هذا 
احللم لكي يكون هناك ربط بني احللم والواقع:

 جهز عقلك ل�سكل العالمة التي تود اأن تكونها، 
جهز عقلك لتحقيق تلك العالمة .

حتقيقه؛  قبل  احللم  تعي�ض  اأن  املهم  من   
باأن  احللم  فع�ض  حتقيقه،  على  ذلك  لي�ساعدك 
وهذا  املوا�سفات،  بهذا  ال�سخ�ض  هذا  تكون 

ي�ساعدك للو�سول . 
 ل يوجد �سخ�ٌض بال م�سادر قوٍة وخربات !! 

 م�سادُر القوة واخلربات اأ�سوٌل لتكّون �سخ�سًا بعالمٍة مميزة، وبع�ض اخلربات الفا�سلة 
القدرات  وهذه  قدرات،  لك  تكّون  عندما جتمعها  فاخلربات  الناجحة،  من  اأهم  تكون  قد 
ممكن اأن ت�ستخدمها م�سادر، وميكنك ال�ستفادة من التجارب الفا�سلة باأن تكون م�سادر 

للقوة التي ت�ساعدك على حتقيق اأن تكّون عالمة مميزة . 

6- اعتمد على نفسك!!
اأرباح العاملني(  اأرباحها ولي�ض  األغ فكرة العتماد على غريك. )ال�سركات مثاًل يهمها   
تريد  هل  ال�سوؤال:  هذا  عليه  واألقيت  ال�سركة  كانت  اأيًا  �سركة  مدير  اإىل  ذهبت  لو  مثال: 
�سخ�سًا معينًا اأم اأرباح ال�سركة؟ فيكون اجلواب بال �سك: اأرباح ال�سركة؛ لأنه م�سئول عنها 
اأهداف ال�سركة، فاإذا كنت متميزًا  اأن حتقق  اأهميتك فهي تكمن يف  اأما عن  ولي�ض عنك، 
فاأنت ذو قيمة، واإذا كنت غري متميز فاأنت غري ذلك، اإن هدف ال�سركة لي�ض هدفك، ويجب 
اأن تعلم بهذا ال�سيء جيدًا، فاعتمد على متيزك بنف�سك، ولي�ض على ال�سركة التي تعمل بها، 

فلذلك حاول اأن ل تن�سهر داخل ال�سركة التي تعمل بها  دون اأن تتميز .
 �سيطر على م�ستقبلك، ول تعتمد على ُمنظمٍة تعمل بها اأو اأهٍل اأو �سديق .
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 ابِن اأنت ا�سمك اخلا�ض؛ لأنك اأنت امل�سوؤول عن ا�سمك فقط .
 كثرٌي من النا�ض ي�ستمر بعمِل نف�ض ال�سيء حتى واإن مل ينجح، وهذا دائمًا من الأخطاء 

ال�سائعة 
 يجب اأن ُتـغري ما تفعله لتتغري النتيجة، لنفرت�ض اأنك تريد اأن ت�سبح طبيبًا وف�سلت يف 
اجلامعة الأوىل والثانية والثالثة اإذن هناك م�سكلة ملاذا ل تغري الطريقة اأو خط ال�سري، فقد 

تنجح بل يفرت�ض اأن تنجح .
 ل اأمان يف وظيفة .

ومبا  ل�ساحلك  منها  وال�ستفادة  املتغريات  مع  التفاعل  على  بقدرتك  بعد اهلل  فالأمان   
فر�سًا  يحدث  فالتغيري  با�ستمرار،  تتغري  بل  تتغري،  دائمًا  فالدنيا   اإمكاناتك،  مع  يتنا�سب 

فاحر�ض دائمًا على اأن تعرف الفر�ض التي تتنا�سب مع اإمكاناتك وقدراتك .
 الأمان -بعد اهلل- يكمن يف و�سع ُخــططك اخلا�سة لتحقيق اأهدافك . 

 الأمان -بعد اهلل- يف نف�سك فقط، وهذي الر�سالة مهمة ؛ فاأنت الوحيد الذي ت�ستطيع اأن 
تاأمن نف�سك ومتيز نف�سك، ومن ثم تكون اإن�سانًا متميزًا ومطلوبًا .
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واأن  مطلوبة،  واأنك عالمة مميزة  اأنك خمتلف،  على  مبنّي  عقٌل  لديك  يكون  اأن  يجب   
يكون عقلك جاهزًا وم�ستعدًا لتكون متميزًا ومتفردًا، فدون جاهزية عقلك لهذه احلقيقة ل 

ت�ستطيع اأن تتعاي�ض معها .
 لي�ض على اأنك موظف لدى جهة وهم امل�سوؤلون عنك وعن م�ستقبلك، ول جتعلهم امل�سوؤلني 

عن حياتك، وكن اأنت امل�سوؤول عن حياتك .

7- ُكنْ.. مدير عالمتك!!
 كن اأنت مدير العالمة املميزة اخلا�سة بك .

  اأو �سيقوم اأحٌد غرُيك بذلك، وهنا يقع الإ�سكال الكبري، اإذا اأنت مل تقم باإدارة نف�سك 
واإدارة اإمكاناتك وقدراتك �سيقوم �سخ�ض اآخر اإراديا اأو ل اإراديًا بقيادتك اأو اإدارة عالمتك 

التجارية اأو عالمتك املميزة اأو ا�سمك التجاري .
 كن نف�سك، وكن اأ�ساًل، ولي�ض �سورًة من اأي �سخ�ض، ول تــكـن والـدك اأو مـديـرك حـتـى 
لــو اأعجبتك �سخ�سيَتهما، واإن من اجليد وجود �سخ�ض ناجح بجانبك ت�ستفيد وتتعلم منه 
لكن ل يعني باأي حال من الأحوال اأن تكون �سورة منه، واأن ال�سورة التي ل ميكن اأن تكون 
اأ�ساًل، حتى لو طبع عليها �سورة طبق الأ�سل فاإنها تبقى �سورة طبق الأ�سل، ولي�ست اأ�ساًل، 

وهذه من اأخطر الأمور التي جتعل الإن�سان يف�سل ؛ لأنه �سورة، ولي�ض اأ�ساًل .
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مثل أي مدير عالمة مميزة في منظمة، فالشركات الكبيرة لها 
مدير خاص بالعالمة التجارية بها، فكن أنت مدير عالمتك الخاصة

يف  ال�سابق  مديرك  تغري  مثال:  ال�سوق:  يف  الأو�ساع  تغري  مع  وخطواتك  ُخططك  َغـرّي   
ال�سركة وكان �ساحب توجهات معينة، فال بد اأن تغري خطتك الآن ؛ لأن �سوقك قد تغرّي، اأو 
اإن كان �سوقك �سركات التوظيف وهي تبحث عن موظف مبوا�سفات معينة اإذن ل بد اأن تغري 

نف�سك ؛ لتكون بنف�ض املوا�سفات.
 فمن ل يتّغري يتوقف، ولي�ست امل�سكلة اأنه �سيتوقف فقط، بل �سيموت، فال بد اأن تتحرك 

وتتّغري مع التغيريات واإل �ستتوقف و�ستموت .
 دائمًا ابحث عن الفر�ض التي ت�ستطيَع واأنت العالمة املميزَة التجاوب معهاوال�ستفادة 
منها، وكما قلنا: دائمًا مع التغيريات حتدث الفر�ض، فابحث عنها، ول تتوقف ؛ لأنها عملية 

م�ستمرة، ول تتوقف .

8-  إبـدأ اآلن !!
 ابداأ الآن ؛ فمن اأخطر الأخطاء ال�سائعة جملة:)دعني اأفكر(،)دعني اأرى(، )�ساأ�سرب 
اأخطط(  ثم  ومن  ال�سركة  )�ساأعمل يف هذي  اأنهي اجلامعة(،  )�ساأخطط عندما  قلياًل(، 

فاجلامعة والعمل جزء من اخلطة، ابداأ اليوم بل الآن .. ابداأ مبا�سرة .
 نفذ خطتك لتكون عالمًة مميزًة مطلوبة .
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 كـــن �سخ�سًا مطلوبًا، ولي�ض �سخ�سًا يعر�ض نف�سه على اجلهات ،والفرق معروف ووا�سح 
بني الثنني؛ فاملتميز ُيبحث عنه، لأنه غري عادّي، فاأنت تختلف عن كونك �سخ�سًا عاديًا 
و�سورة من�سوخة من الآخرين، والآخر يبحث هو عن الوظيفة، ويف الغالب يبحث عن وا�سطة 

لأجل احل�سول على وظيفة.

9- نفذ.. 
بعد حتديد اخلطوات الرئي�سة ابداأ فورًا بالتنفيذ، وذلك من خالل ع�سر خطوات ب�سيطة 

و�سهلة جدًا �سنذكرها الآن.. وهي اخلطة التنفيذية .
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يفترض اآلن بعد قيامك بعملية التحليل أن تبدأ بعملية التنفيذ 
وعمل الخطة التفصيلية لتكون عالمة مميزة والمكونة ومن خالل 

خطوات عشر، على النحو التالي : 

1- ميز نفسك بشيء مـختلف : 
ل بد اأن تعرف ما هو ال�سيء املختلف فيك، واأن تفكر يف قدرة اهلل تعاىل  باأن مل يخلق اأحدًا 
اأو  �سوتًا خمتلفًا،  الإخوان جتد  بني  �سيء خمتلف، حتى  وجود  بد من  لالآخر، فال  �سبيهًا 

رابعًا : الخطة التنفيذية:
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�سكاًل خمتلفًا، اأو قدرات خمتلفة، فاعرف هذا الإختالف املفيد، ومّيز نف�سك به .
 ما هي مزاياك وعيوبك؟ مهم اأن تعرف عيوبك كما تعرف مزاياك ؛ لأن معرفة عيوبك 

متكنك من اأن تتحا�سها اأو تتعامل معها اإذا كان من ال�سعب جدًا اأن تتحا�ساها .
تفيدك   حولك  التي  املزايا  جميع  منهم؟  تتعلم  وكيف  عنك؟   الآخرون  به  يتميز  ماذا   

وتنفعك تعلم منها .
 حّدد امليزة / املزايا طويلة املدى لنف�سك، �سواء اأكانت ميزة واحدة  اأم اأكرث .

 )إذا لم تكن مختلفًا فأنت صورة أخرى مكررة !! 
ومن أكبر األخطاء أن تكون صورة مكررة(.

2- َكـوّن الصورة الذهنية المستقبلية : 
 .)SWOT( ،ابداأ بفر�سياتك، واعمل حتليَل مواطِن القوة وال�سعف، والفر�ض والتحديات 
واعملها لنف�سك وحّدد القوى التي فيك، وما هو ال�سعف فيك، وما هي الفر�ض املتاحة يف 

ال�سوق اخلا�ض بك وما هي اإمكاناتك . فبذلك ت�ستطيع التعامل مع هذا ال�سوق .
 واربط الفر�ض املتاحة يف ال�سوق بقدراتك .

)اإذا مل ت�ستطع اأن تتّميز ! فتّميز؛ لأنه احلل الوحيد، ل يوجد حل اآخر لأن تكون متّميزًا اإل اأن 
تكون متّميزًا، فال تتوقع اأنك اإذا كنت اعتياديًا �سيمّيزك النا�ض، فاأنت اأخطاأت يف حق نف�سك حني 

اأ�سبحت �سخ�سًا اعتياديًا، فكيف تريد من  النا�ض اأن متّيزك، لذلك التّميز هو احلل الوحيد(

3- ال تتحاشَ المنافسة:
 واحرتم مناف�سيك، ول تخف منهم ؛ فالحرتام غري اخلوف، ول تتجاهلهم، بل �سعهم يف 

ذهنك، واحرتمهم ول تخف منهم .
 وكن خمتلفًا عنهم . 

 واخرت مناف�سيك بعناية، وحلّلهم بحيث ت�ستيطع مناف�ستهم. ملاذا ؟
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بالأ�سفل  هم  من  تناف�ض  اأن  يف  ترغب  فعندما  ؟  اأنت  من  لك  اأقل  مناف�سك  من  يل  )قل 
ف�ستبقى بالأ�سفل معهم، وعندما تريد اأن تناف�ض منهم يف املنت�سف �ستبقى يف املنت�سف، 

وعندما تناف�ض من هم بالأعلى �ستبقى عاليًا(.

4- أوجد النقطة الجذابة في نفسك : 
حاول اإيجادها بو�سوح من خالل :

 نقطة التقاء فكرتك املميزة )اإمكاناتك( بحاجة ال�سوق .
بني  ما  فقط   ن�ستخدم  اإننا  تقول  العلمية  الدرا�سات  فاإن  تتنف�ض؛  واجعلها  قدراتك،  اأطلق   
)6% اإىل 10%( من قدراتنا، اإليك مثاًل يو�سح الفكرة: لو قيل لك: قم باجلري م�سافة مائة مرت، 
فمن املمكن اأن جتتازها خالل 30 ثانية فر�سًا، لكن لو كان هناك �سخ�ض باخللف يالحقك 
الإ�سافية،  القدرات  فهذه هي  مثاًل،  ثانية  و�ست�سل خالل 20  �سك،  بال  �سرعتك  تزيد  �سوف 
فبالتايل اإذا مل تطلق قدراتك ف�سوف متوت بداخلك ،وهناك م�سكلة يف غري التعامل مع قدراتنا 

يجب اأوًل معرفتها والتعامل معها ومن ثم اطلقها  ف�ستجد اأن قدراتنا غري حمدودة.
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 كن مرّكزًا  فيما ت�ستطيع تقدميه؛ فالرتكيز والتخ�س�ض مهم جدًا، فحّدد بو�سوح هدفك 
وكن مركزًا عليه، فمن يريد اأن يعمل كل �سيء لن يعمل اأي �سيء، وهي ما ت�سمى يف القت�ساد 

بامليزة الن�سبية التي جتعلك  متميزًا وخمتلفًا عن غريك .
)يجب اأن يكون لديك ميزة ن�سبية جتعلك خمتلفًا ومتميزًا !! (

5- اكتب استراتجيك بعد تفكير عميق : 
اكتبها ول تكتِف بو�سعها يف ذهنك فقط حتى لو كانت نقاطًا ب�سيطة، فمهم جدًا اأن تكتب 

ا�سرتاتيجتك، من خالل التايل :  
 حّدد معامل احللم . 

 حّدد معامل الطريق نحو حتقيقه  وكيف هو �سكل الطريق وميكن اأن تكون درا�سة اأو لغة 
جديدة اأو تدريبًا معينًا اأو دورة معينة اأو �سيئًا كان يحدد لك طريق احللم الذي ميكن اأن 

يو�سلك اإىل الهدف .
 حّدد اأهدافك املرحلية وكيفية حتقيقها، فلفرت�ض اأن لديك حلمًا تريد حتقيقه بعد ع�سرين 
اأ�سبحت، بل اجعل لك مراحل فانظر  عامًا. فال تنتظر نهاية الع�سرين عامًا حتى ترى كيف 
اإىل نف�سك بعد عام مثاًل، وتاأكد هل اأنت يف الطريق ال�سحيح، وهكذا حتى ت�سل اإىل الهدف.

 نفذها بحكمة وبال ا�ستعجال، كن حكيمًا يف حتقيق اأهدافك، ول تقم بفعل غري معقول، 
فباحلكمة وعدم ال�ستعجال ت�ستطيع اأن حتقق احللم .
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اأن  ن�سمع  وا�سحة. فكثريًا ما  دائمًا خطٌط  لديهم  ولكن  دائمًا،  الأذكى  لي�سوا  )الناجحون 
فالنًا �سخ�ض عادي، لكنه ناجح، ملاذا؟ لأن لديه خططًا وا�سحة، اإذن ميكن اأن تكون ذكيًا 

جدًا لكن بال خطط، ول ت�ستفيد �سيئًا حتى قدراتك لن ت�ستخدمها وتظهرها كما يجب(.

6- اهتم بقوة الكلمة : 
 اخرت لنف�سك ا�سمًا مميزًا :فمن املالحظ يف جمتمعنا باأن الأ�سماء املركبة كثرية جدًا 

ومت�سابهة وجتدها يف كل عائلة، لكن احر�ض على ا�ستقاللية ا�سمك بطريقة اأو اأخرى .
بالتجارة  اأو  املميزة(  العالمة  اأو  املركب  )ال�سم  َت�ْستخدم  الذي  الوحيَد  ال�سَم  اجعله   

.Brand Name العالمة التجارية

فال بد اأن يكون لك ا�سم ممّيز تعرف به اأمام النا�ض، بحيث اإذا اأطلق هذا ال�سم يربط بك 
مبا�سرة  .

اسم مركب .. )عالمة مميزة ( !!

7- ضع سوقك في ذهنك: 
ال�سوق الذي �سبق اأن حددته، وعرفت ما هو ال�سوق ف�سعه يف ذهنك دائمًا حتى يف املنا�سبات 

والجتماعات .
 تعلم اأن تتكلم للتاأثري، ولي�ض للحقائق فقط، فمهم جدًا اأن ت�ستخدم احلقائق ب�سكل مميز. 
اأن   با�ستمرار  ويحتاج  وتدريب،  تعلم  اإىل  يحتاج  وهذا  ومنطقيًا  ممتمعًا  كالمك  اجعل   
تعرفك  فالنا�ض  القدرة،  هذه  لديك  تتكون  حتى  التوا�سل،  على  وتتدرب  وتتدرب  وتتدرب 

بالتوا�سل، فاإذا مل تتوا�سل مع النا�ض فلن يعرفوك كما يجب .
)احلقائق وحدها ل تكفي!! جتربتنا يف ق�سية فل�سطني توؤكد اأن احلقائق وحدها ل تكفي 
ل  الالزمة  وبالطريقة  يجب،  كما  تو�سلها  ومل  كال�سم�ض  وا�سحة  احلقيقة  تكون  فعندما 

ت�ستطيع اأن حتقق الهدف(.
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8- كبر عالقاتك : 
 اأكرث ح�سورك يف املنا�سبات التي تكون قريبة من ال�سوق الذي تريده، اأو ال�سناعة التي 

تريدها، اأو املكان الذي ترغب فيه 
 ا�ستخدم، ول ت�سيء عالقاتك، وهذه نقطة مهمة جدًا، حاول اأن تّدخر بع�ض العالقات 
لالأ�سياء املهمة، ول ت�ستخدمها لكل �سيء، فمهم جدًا اإذا كان لديك عالقة اأن ت�ستخدمها 

وت�ستفيد منها كما يجب .
 واجعل من نف�سك م�سهورًا حلٍد مــا؛ فاإن التوا�سع الزائد عن احلد  لي�ض جيدًا، وقد يكون 
بد من وجود  لي�ست جيدة كذلك،  ل  الزائدة  وال�سهرة  ال�سخ�ض،  تقليل من قدرات  فيها 

توازن لديك، ورّكز على تخ�س�سك .

اأن جتعل من  اأف�سل معادلة هي  اأن يكون لديك )توازن بني ال�سهرة والإجناز ؛ فاإن  يجب 
الإجناز هو ما ي�سهر ا�سمك ويجعل النا�ض يعرفونك، ويعرفون متيزك، ول جتعل ال�سهرة 
�سيكون  اإجناز  وعلى  اأ�س�ض  على  مبنية  تكن  مل  اإذا  ال�سهرة  لأن  اإجنازك  عن  بديلة  تكون 

ا�سمك معروفًا لكن بال قيمة، وهذا يح�سل كثريًا ( .
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9- نفذ الخطوات بإتقان :
عند  تنتهي  فهي  جدًا،  مهمة  نقطة  وهي  تنتهي،  لن  رحلٌة  لأهدافك  الو�سول  اأن  تاأكد   
رحيلك من هذه احلياة، ولكن قبل ذلك اليوم هي رحلة لن تنتهي ل بعمر معني ول بوقت 

معني، وتذكر اأهمية و�سوح الأهداف  ومنطقيتها، واأعد تقومي خطواتك 
با�ستمرار ؛فهي كما ُذكرنا عملية م�ستمرة ؛ لأنه من املمكن تغري ال�سوق والو�سع

و الظروف فهي :
)رحلة لن تنتهي فعاًل، ويجب اأن ل تنتهي ؛ لأن انتهاءها قد يجعلك اأنت تنتهي ( .

10- وأخيرًا : كن على تواصل مع المجتمع، وال تكن في برج عاجيّ:
- فالأمور تتغري با�ستمرار، فيجب اأن تتابع التغريات، وللتذكري مرة اأخرى : اإن مع كل تغري 

تظهر فر�ض، وعند ظهور الفر�ض تكون فر�ستك، فا�ستفد من الفر�ض يف التغريات  
واجلب احلظ لنف�سك بالعمل اجلاد، هل تعرف ملاذا ؟ 

لأن )احلظ ذكي يعرف من يختار، فاحلظ ل يذهب للنائم، ول يذهب لل�سخ�ض الذي ل 
اأن يذهب ل�سخ�ض  اأذكى من  اأو ال�سخ�ض غري املخطط حلياته كما يجب، فاحلظ  يعمل، 

خامل ،اإذن مهم جدًا اأن جتلب احلظ لنف�سك فكيف جتذب احلظ لنف�سك؟(

) اعمل الع�سر اخلطوات ال�سابقة (
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تبقى ال�سوؤال الأخري الذي اأمتنى اأن يبقى يف اأذهانكم مدة طويلة جدًا باإذن اهلل .. هو  :
باأي طريقٍة َتــ�ستطيع اأن ُتــَعّبــــَر عن نــْف�سك ؟

اأربعة  اأن تكتب  اأخرى، واأريد منك  فّكر جيدًا يف هذا ال�سوؤال، �ساأ�ساألك هذا ال�سوؤال مرة 
اأ�سطر فقط : باأي طريقٍة َتــ�ستطيع اأن ُتــَعّبــــَر عن نــْف�سك ؟

   - ال�سم :.............................................................................

- القدرات التي امتلكها :.............................................................

- هديف يف احلياة :...................................................................
- حققت حتى الآن )       %( للو�سول اإىل الهدف املحدد واملتجدد !!

لكن  مميزة،  عالمة  فاأنت  دقائق  ع�سر  يف   ال�سابق  ال�سوؤال  عن   جتيب  اأن  ا�ستطعت  اإذا 
امل�سكلة واملزعج واملفاجئ لنا جميعًا اأن معظمنا لن ي�ستطيع اأن يجيب ..  ملاذا ؟

لأنه مل ينفذ اخلطة، لذا اأمتنى اأن يبقى هذا ال�سوؤال معكم، واأمتنى اأن ترجعوا للخطوات 
الع�سر، وتعملوها وهي عملية طويلة، لت�ستطيع يف املرة القادمة اأن جتيب عن هذا ال�سوؤال 

بال عناء .
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؟  الآخرون  به عنك  يتميز  وماذا  وعيوبك؟  مزاياك  ما هي  ب�سيء خمتلف:  نف�سك  مّيز   
وكيف تتعلم منهم؟ وحّدد امليزة اأو املزايا طويلة املدى لنف�سك !! 

اإذا مل تكن خمتلفًا فاأنت �سورة اأخرى مكررة !!

 كّون ال�سورة الذهنية امل�ستقبلية: ابداأ بفر�سياتك، واعمل حتليل مواطن القوة وال�سعف 
والفر�ض والتحديات  SWOT  واربط الفر�ض بقدراتك .

اإذا مل ت�ستطع اأن تتميز ؟  فتميز لأنه احلل الوحيد !! 

واخرت  عنهم،  خمتلفًا  وكن  منهم،  تخف  ول  مناف�سيك،  واحرتم  املناف�سة،  تتحا�َض  ل   
مناف�سيك بعناية، وحلّلهم بحيث ت�ستطيع مناف�ستهم .

قل يل من مناف�سك اأقل لك من اأنت ؟ 

بحاجة  )اإمكاناتك(  املميزة  فكرتك  التقاء  نقطة  نف�سك:  يف  اجلذابة  النقطة  اأوجد   
ال�سوق، واأطلق قدراتك واجعلها تتنف�ض .. وكن مرّكزًا  يف ما ت�ستطيع تقدميه . 

امليزة الن�سبية !! 

 اكتب ا�سرتاجتيك بعد تفكري عميق، وحدد معامل احللم ومعامل الطريق اإىل حتقيقه، وحدد 

خطوات التنفيذ
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اأهدافك املرحلية، وكيفية حتقيقها، ثم نفذها بحكمة بال ا�ستعجال .
الناجحون لي�سوا الأذكى دائمًا، ولكن لديهم دائمًا خطط وا�سحة.

 اهتم بقوة الكلمة واخرت لنف�سك ا�سمًا مميزًا واحر�ض على ا�ستقالليته، واجعله ال�سم 
الوحيد الذي ت�ستخدمه.

ا�سم مركب.. )عالمة مميزة( !!

 �سع �سوقك يف ذهنك، وتعلم اأن تتكلم للتاأثري، ولي�ض للحقائق فقط، ثم اجعل كالمك 
ممتمعًا ومنطقيًا، تدرب وتدرب وتدرب على التوا�سل .

احلقائق وحدها ل تكفي !!

نف�سك  من  واجعل  عالقاتك،  ت�ضء  ول  املنا�سبات   يف  ح�سورك  واأكرث  عالقاتك،  كرّب   
م�سهورًا حلد ما، وركز

 على تخ�س�سك .
توازن بني ال�سهرة والإجناز 

و�سوح  اأهمية  وتذّكْر  تنتهي،  لن  رحلة  لأهدافك  الو�سول  اأن  وتاأكد  باإتقان،  اخلطوات  نفذ   
الأهداف ومنطقيتها، واأعد تقومي خطواتك با�ستمرار .

رحلة لن تنتهي !!

 واأخريًا: كن على توا�سل مع املجتمع؛ فالأمور تتغري با�ستمرار، فيجب اأن تتابع التغريات، 
وا�ستفد من الفر�ض يف التغريات ثم اجلب احلظ لنف�سك بالعمل اجلاد.

احلظ .. ذكي يعرف من يختار !!

38



ختامًا ...

ابتسم !!
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@khalid_alrajhi  

للتوا�سل :

• خالد بن سليامن بن عبدالعزيز الراجحي                              

اأبناء. خم�سة  وله  • متزوج 
 – »قال�سقو«  بجامعة  الإدارية  العلوم  كلية  من  العاملية«  التجارة  الأعمال/  »اإدارة  تخ�س�ض  يف  دكتوراه  درجة  على  • حا�سل 

بريطانيا 2008 م . 
– كلية بو�ستون الوليات  • حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف العلوم الإدارية من معهد »هالت« العاملي للعلوم التجارية العاملية 

املتحدة الأمريكية 1989م .
ال�سعودية 1986 م. العربية  – اململكة  واملعادن  البرتول  ال�سناعية من جامعة  الإدارة  البكالوريو�ض يف علوم  �سهادة  • ح�سل على 

الخربات العملية:

الآن. حتى  اإبريل/2010   - القاب�سة  الراجحي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  • نائب 
. جزئي(  )دوام  الريا�ض  فرع  اليمامة  جامعة  يف  م�ساعد  • ا�ستاذ 

• الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سليمان العبدالعزيز الراجحي واأولده )دواجن الوطنية( من يناير/1991 م  حتى اإبريل /2010 م.
اأكتوبر/1989م   من  الوطنية(  )دواجن  واأولده  الراجحي  العبدالعزيز  �سليمان  ل�سركة  واملبيعات  للت�سويق  العام  املدير  • نائب 

حتى  يناير/1991م .

عضويات اللجان:

حكومي(. )قطاع  ال�سعودي  الربيد  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 
الإقت�سادي. اىليا�ض  منتدى  اأمناء  • ع�سو 

اليمامة. جامعة  اأمناء  جمل�ض  • ع�سو 
الب�سرية. املوارد  لتنمية  العاملية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  •ع�سو 

الأعمال. ريادة  جمعية  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 
للحالل. العاملية  الإ�سالمية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 

"اإن�سان". الريا�ض  مبنطقة  الأيتام  لرعاية  اخلريية  اجلمعية   - التطوير  جلنة  • رئي�ض 
�سابقا. العمل  وزير  ملعايل  ال�ست�ساري  املجل�ض  • ع�سو 

�سابقًا. اليمامة  اإ�سمنت  �سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 
�سابقا. بالريا�ض  ال�سناعية  التجارية  الغرفة   - الأوقاف  جلنة  • رئي�ض 

خربات أكادميية :

. والت�سويق  الأعمال  اإدارة  بتخ�س�ض  وحما�سر  اليمامة  جامعة  يف  م�ساعد  • ا�ستاذ 
. بها  الدرا�سة  بداأ  مت  حتى  الراجحى  �سليمان  جامعة  على  العام  وامل�سرف  التاأ�سي�سيه  اللجنه  • ع�سو 

. اليمامة  جامعة  يف  الأعمال  ادارة  كلية  جمل�ض  فى  • ع�سو 
م   بتاريخ 10-12- 2010  الثالثة(  الت�سويق احلقبة  للت�سويق-  القائدة  )القيم  الت�سويق  ندوة  فى  النقا�ض  فى حلقة  • امل�ساركه 

مع  الربوف�سور فيليب كاتلر املنعقدة يف فندق الفي�سلية بالريا�ض .

املؤمترات والدورات:

املحا�سرات. من  جمموعة  • اإلقاء 
 . خمتلفة  دول  يف  عقدت  عاملية  وموؤمترات  حما�سرات  عدة  • ح�سور 

رقم اإليداع: 1434/9318  
ردمك:          978-603-01-3312-3




