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يجب أن تعلم أن التفكير والحلم والمعرفة واالستعداد ليست كافية ، 

 عليك أن" تعمل".

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

في مقاالت سابقة ، شرحت عن األجزاء الخمسة لشخصيتك التي تحدد نجاحك أو 

 :"نظام اإليمان الخاص بك ، مفهومك الذاتي ، موقفك ، وفلسفتك".فشلك في الحياة 

 اليوم سأناقش بقية منهم  "أنشطتك ومهاراتك  ، الناس والتقنية" .

األنشطة هي واحدة من العوامل الرئيسية التي تميز بين الناس الناجحين وغير 

 يرغ  الناجحين ،  األشخاص الناجحون على استعداد للقيام باألشياء التي ال

األشخاص غير الناجحين في القيام بها، من ناحية أخرى  فإن األشخاص الناجحين لن 

 يفعلوا األشياء التي يفعلها األشخاص غير الناجحين.



يعد اختيار األنشطة الصحيحة أمًرا حاسًما في عملية التطوير الشخصي للنجاح. نوع 

 النتائج  التي سنحصل عليها. األنشطة التي نقوم بها والتخصصات التي لدينا تعطينا

رجل أو امرأة اشتروا الكثير من الشوكوالتة خالل فترة حياته ، وعدد قليل من الكت  

، وعلى األرجح ال شيء ، ومع ذلك ، فهو يسأل عن سب  عدم قيامه بأي عمل 

 أفضل.

 اإلنفاق في تناول الشكوالتة  أو الطعام بشكل عام  ليس خطأ ، لكن إنفاق الكثير في

الشكوالتة مقابل المعرفة هو النشاط الخاطئ. يقضي الطال  أربع ساعات في اللع  

وعشرون دقيقة من الدراسة، اللع  ليس خطأ ، ولكن وقت اللع  ال ينبغي أن يكون 

 أطول من وقت العمل  وهذا أيضا نشاط خاطئ.

إنها  صيغة النجاح هي القيام باألنشطة الصحيحة بالطريقة الصحيحة بشكل متكرر ،

تقوم بعمل ما يج  عليها القيام به ، والوقت الذي يج  القيام به والطريقة التي يج  

أن يتم بها ، ومع ذلك ، إذا كان هناك شيء يج  القيام به ، ويمكنك القيام به ، ولكنك 

 ال تقوم به ، هذه هي المعادلة األساسية للكارثة.

ة ، و ينبغي على صاح  العمل ينبغي على الطال  أن يدرس بل يج  عليه الدراس

ان يعمل بجد بل يج  عليه / عليها العمل بجد ، ينبغي أن يدير المدير إدارة جيدة بل 

يج  عليه / عليها اإلدارة بشكل جيد. أيا كانت المسؤولية ، يج  على المرء القيام 

 باألنشطة الصحيحة المطلوبة.

اءات ، أفعالنا هي التي تصنع جزء مهم آخر من أنشطتنا وتخصصنا وهو اتخاذ االجر

 الفرق بين المفكرون بالتمني و بين األهداف المنجزة.

إن التفكير والحلم أمران سهالً ، لكن اختيار األنشطة الصحيحة واتخاذ اإلجراء 

الصحيح أمر صع  ، ومع ذلك ، يج  أن تعلم أن التفكير والحلم والمعرفة 

 "واالستعداد غير كاف ، يج  عليك "ان تعمل

قال بيتر دراكر : "إن معرفتنا وذكائنا وحكمتنا وخبرتنا ال معنى لها ما لم نضعها  

موضع التنفيذ". يمكنك أن تكون أكثر ذكاء وموهوبة ومعرفة وأذكى شخص على 

وجه األرض ، مليء باألحالم واإللهام والدافع والرغبات ، ولكن اذا تتخذ إجراءات  

 فلن تحصل على شيء . 

عطش وتحتاج إلى الشراب ، ولكن إذا لم تحمل الكأس و تقوم بتعبئته قد تشعر بال

 الماء لن يطير إلى فمك. -بالماء وشربه لن تحصل عليه 



العمل هو الجسر بين الفكر واإلنجاز ، و يعجبني ما قاله جون ماسترز في هذا الصدد 

نفط إال إذا قمت لقد قال: "من المثير للدهشة أن قلة من الناس تفهم حقاً أنك لن تجد ال

بحفر اآلبار، قد تعتقد أنك قد تجده عندما تقوم برسم الخرائط ودراسة السجالت  

 ولكن عليك الحفر. "

إن أهم و اكثر استراتيجية قابلة للتطبيق للنجاح هو األداء اي القيام باألمور ، قال 

هيرب كيليهر الرئيس التنفيذي لخطوط ساوث ويست الجوية :  لدينا خطة 

 راتيجية يطلق عليها فعل األشياء .است

إن التصرف و القيام بالعمل هو مفتاح أي شيء تريد تحقيقه لن تحصل على الفاكهة 

إال إذا زرعت الشجرة  ومع ذلك قد تستغرق الشجرة وقتًا طويالً جدًا إلنتاج الفاكهة 

 يج  عليك أن  ال تستسلم والمضي قدما . 

الصينية؟ ال يوجد بذور ، أليس كذلك؟ انت مخطئ ، هل رأيت بذرة شجرة الخيزران 

 هناك بذرة.

تأخذ القليل من بذور البامبو ، وتزرعها في األرض ، وتغسلها وتخصبها ، و ترويها 

بالماء، لمدة عام كامل ، وال يحدث شيء ، وفي السنة الثانية والثالثة والرابعة ، قم 

 للغاية!بريها وتخصيبها ، وال يحدث شيء ،هذا محبط 

و في السنة الخامسة و انت مستمر  في ريها بالماء وتخصيبها ، وفي وقت ما خالل 

 السنة الخامسة وخالل ستة أسابيع تنمو شجرة الخيزران الصينية تسعين قدما.

لم تنمو هذه الشجرة تسعين قدما في ستة أسابيع ، بل نمت في خمس سنوات وستة 

 اسابيع.

ر ما أعرفه بدون أي شك منطقي ، بغض النظر عن ما قال زيج زيجالر : "هذا اكث

تقوم به  إذا أنفقت الوقت طويال بما فيه الكفاية ، بما يكفي من القوة والحماس ، فإن 

 ”.هذا الجهد سيحقق المكافأة عاجال أم آجال 

ال يمكنك الزواج اليوم ولديك رضيع غدًا ، عليك االنتظار واالعتناء باألم والطفل 

 إلى تسعة أشهر.لمدة سبعة 

أثناء قيامك بمراقبة أنشطتك والتحكم فيها ، عليك تحسين مهاراتك الفنية ومهاراتك 

األفضل بين اآلخرين ، يج  أن  -التي تتقنها  –الشخصية ، يج  أن تكون مهاراتك 

 تكون فريدة ومختلفة عن اآلخرين ، خالف ذلك ، فأنت مجرد نسخة منها.



سواق التي يقودها العمالء ، واالقتصاد التنافسي القائم عصر المعلومات لدينا ، واأل

 على المعرفة ، والعولمة ، يختلفان تماًما عن الماضي .

اآلن ، مهاراتنا الناعمة )أفضل أن أسميهم مهارات الناس( مهمة إليجاد الفرص ، 

 والحفاظ على وظائفنا ، وحتى على التطوير الشخصي ، بنفس أهمية مهاراتنا التقنية.

في الماضي ، كانت فرص العمل لدينا ورتبنا تحددها مهاراتنا الفنية أو معرفتنا 

حتى  -بالمنتجات وسنوات خبرتنا . و ركز المديرون وأصحاب العمل في الماضي 

على المهارات الفنية الضرورية  -اآلن التزال مستخدمة في العديد من المنظمات 

 لزيادة اإلنتاجية في المؤسسة بفعالية.

يوم ، يتطل  الحصول على وظيفة أكثر من المؤهالت األكاديمية وسنوات الخبرة ال

وسيرة ذاتية جيدة ، هذه المؤهالت وسنوات الخبرة والسيرة الذاتية الجيدة ستحصل 

 بها على المقابلة،  لكنها لن تضمن لك الحصول على الوظيفة والحفاظ عليها.

ت التي تؤثر على كيفية تفاعلنا "مهارات الناس" هو مصطلح يشير إلى المهارا

وتعاملنا مع بعضنا البعض ، والظروف ، والحاالت ،  وتشمل على : المهارات 

الشخصية ، والعادات الشخصية ، والتواصل الفعال ، واإلبداع ، والتفكير التحليلي ، 

والدبلوماسية ، والمرونة ، والتعامل مع التغيير ، وحل المشكالت ، والقيادة ، 

 اركة في العمل الجماعي ، والقدرة على بناء عالقة مع شخصيات مختلفة. والمش
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