
  متميزا   تكون أن يجب

  ولالجزء األ

 

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 أشخاص دائما   هناك سيكون - كبير أو صغير - بلد كل وفي ومجتمع منظمة كل في

ا هناك .وثابت متكرر بشكل ورائعة مرضية نتائج تحقيق على القدرة لديهم  دائم 

 من ويطورون ، والتنظيمية الشخصية إنجازاتهم تحقيق على يركزون أشخاص

ا يحققوا, اآلخرين يساعدون يوم، كل يتحسنون باستمرار، أنفسهم  ويقدمون ، تقدم 

 .التميز يحققوا حتى وسعهم في ما أفضل

 يفعلون هم ، اآلخرين عن مختلفة أشياء يفعلون ال الممتازون الناس هؤالء ، عموما

 ، اآلخرين عن ومختلفون رائعون أنهم اكتشفواهم . فقط مختلف بشكل األشياء

 اكتشفوا. يفعلونه ما كل في بارزة مذهلة ونتيجة كبير تأثير إلحداث طرق ا ووجدوا

 الذين هم األشخاص هؤالء .للغاية جيد بشكل العادية باألشياء القيام وأساليب وسائل

 رعاية و معاملة لهم تقدم ، عليهم تحافظ ، تستأجرهم ، منظمة أي عنهم تبحث

 .مقاومتها يمكن ال أجورا   وتمنحهم ، متميزين



 ما يعرفون ال أو العمل عن عاطلين إما ، الناس من كثير هناك ، أخرى ناحية من

ا. وظيفة على للحصول به القيام عليهم يتوجب  ال األشخاص من العديد يوجد أيض 

. عام من أقل وبعضهم- عام من ألكثر وظائفهم في البقاء و االحتفاظ يستطيعون

 ، للغاية عصيبة أوقات ا يواجهون صعبة، أوضاع يعيشون األشخاص هؤالء غالبية

 على الحصول يستطيعون ال لماذا و كيف يتساءلون ، لعقلهم سؤالهم مواقف فيو

  . فيها والبقاء,  تحملها,  وظائف

 وله ، ما مكان في ، ما بطريقة خاطئ شيء هناك: بسيطة األسئلة هذه على اإلجابات

 امتالكهم وعدم والئهم، التزامهم، ضوابطهم، شخصياتهم،, أساسياتهم بكل عالقة

 من أقل أو مثل يؤدون و نوعهم من فريدين ليسوا هم. غيرهم من أكثر يقدمونها أشياء

  .آخر شخص أي

. يفوزون وهم تخسر ،أنت اآلخرين مع عمل صاحب أي فيها كيقارن التي اللحظة في

 أكثر ، حيلة   أكثر ، سحرا أكثر ، أسرع,  أذكى, أفضل ما شخص دائما هناك سيكون

  .منك موثوقية وأكثر,  دقة أكثر ، والء

ا فريد ا تكون أن يجب  بغض - أنت. وموظف ا مرغوب ا تكون لكي اآلخرين عن ومتميز 

ا متفوقا وتكون التميز عن تبحث أن يجب - األمر يتطلبه عما النظر  ، ذلك ومع. دائم 

 مصممة بعمليات المرور دون مجال أو مهنة أي في التميز تحقيق ألحد يمكن ال

  .واإلعداد والتعلم والدراسة الشخصي للتطوير جيد بشكل

 أكثر تفعل أن اآلخرين، من أعلى أداء معايير عن المسؤولية نفسك تحّمل أن يجب

 .بعذر العودة أو عنك اللوم تغيير دون األشياء تنجز منك، شخص أي يتوقعه مما

 ، لالبتكار قيم تمتلك أن ,الشخصية والمصالح المال من أرفع قيم لديك يكون أن يجب

 ، التقديم ، اإلنشاء على أكثر تركز أن ويجب ، والغاية ، المساهمة ، الجدارة,

ا يحقق أن ألحد يمكن ال أنه بما ، ذلك على عالوة. الجمع من بدال   والعطاء  نجاح 

ا  لتحقيق الضرورية الشخصية المهارات من العديد إتقان فعليك ، أشخاص بدون كبير 

 سوى تمثل ال فإنها رائعة، فنية مهاراتل امتالكنا مدى عن النظر وبغض. التميز

 .بها واالحتفاظ وظيفة على للحصول ٪51 نسبة

 ، والوالء ، الذاتي االنضباط إلى تفتقر وأنت محترف أو فني أفضل كونك من فائدة ال

  .سيئ موقف وامتالك واالحترام ، واالمتنان ، وااللتزام ، بالمواعيد وااللتزام

 ، هارفارد وجامعة ، لألبحاث ستانفورد معهد أثبت ، المسألة بهذه يتعلق فيما

 من ٪51 أن ، البحث في سنوات وخمس دوالر مليون إنفاق بعد ، كارنيجي ومؤسسة



 عالقة لها فيها يترقى و, عليها يحافظ ، وظيفة على الشخص حصول أسباب

 .الناس ومعرفة الناس ومهارات ، الشخصية الفرد بمهارات

 وليس األداء إلى والذهاب ، التفوق لتحقيق بجد يعمل أن منا واحد كل على يجب

 من أفضل من أكن لم إذا بعد؟ فماذا ، ممتازة أكن لم إذا: "نفسه ويسأل ، الوعود

 لتطوير فيها أساهم التي المساهمة ما البلد؟ لهذا أعطي فماذا ، بأعمالهم يقومون

 ؟ مجتمعنا

 بوظائفنا القيام ؛ قادتنا منا يطلبه بما القيام هو البلد لهذا به القيام علينا يتعين ما كل

 ، سائق ا كنت إذا. جيد ا نّظف ، منظف ا كنت إذا. جيدا   ادرس ، طالبا   كنت إذا. بمسؤولية

ا كنت إذا. جيد ا فقد  أن تقبل ال ، مسؤوليتك عن النظر بغض.  جيدا باإلدارة قم ، مدير 

ا كن ، الثاني تكون  جهدك قصارى وابذل ، للتميز جاهد ، األعذار من خالي ا شخص 

 .األول لتكون

 الضعف نقاط تحويل بعملية والقيام ضعفنا نقاط على العثور هو تحقيقه يمكن ما كل

 ،إنما اثنتين أو واحدة لمرة ليس النفس إتقان وصايا وممارسة ومتابعة قوة نقاط إلى

 .ومستمر متكرر بشكل

 نمتلك ألننا صحيح بشكل نتصرف ال نحن. والتعود بالتدريب فاز فن هو التميز" أرسطو، قال

 وتكرارا مرارا به نقوم ما. صحيح بشكل تصرفنا ألننا ذلك نفضل لكننا ، التميز أو الفضيلة لدينا

 ". عادة بل عمل ليس التميز، إذن. حقيقتنا و طبيعتنا هو
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