
  مهاراتك تنمية في إستثمر

 الجزء األول

 

   سوريا –لينا الحبشي  إلى العربيةقامت بترجمته 

 

و ال يوجد  الحظت انه في الوقت الذي كنت تعتقد فيه ان كل شيء يبدو ضدك له

أعراض استجواب و تعاني من  عن وعودك لعائلتكجدا  مجهد و بعيدو دخل لك 

 يعملون أفضل منك؟ يوجد اشخاص، وعقلك 

الحظت أنك بينما تكافح في الحياة  يوجد أناس يعيشون بسعادة  ولديهم عالقات  هل

جيدة ويقودون سيارات لطيفة  منازلويعيشون في  بشكل جيدن المال كسبورائعة وي

 المطاعم في المدينة؟ أفخرويأكلون في 

،  عاطالبينما أنت عاطل عن العمل وما زلت تئن وتئن من كونك  ايضاهل الحظت 

الصحف مليئة بالوظائف الشاغرة من جميع األنواع ، وما زالت الشركات توظف ف

 ؟ إال أنت الناس ، 

عمل  ستحصل علىإذا كنت تعتقد أنه بسبب تخرجك من كلية أو جامعة في البداية ، 

الواقع. لقد  يتناسب معأنك على خطأ. هذا النوع من التفكير لم يعد  فعلى االغلب، 

 هذه حالة السريع المستمر الذي ال يمكن التنبؤ به هو حقيقي  و تغير العالم وتغيره

 دائمة.



الواقع أن الحصول على وظيفة اليوم يتطلب أكثر من المؤهالت األكاديمية والسيرة 

ستستطيع هذه المؤهالت والسيرة الذاتية الجيدة حتى سنوات خبرتك فالذاتية الجيدة. 

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

 عليها.

نوًعا مختلفًا من المهارات. وهذه يتطلب الحصول على وظيفة والحفاظ عليها اليوم 

،  البنّاءالشخصية ، والعادات الشخصية ، والتواصل  تشمل المهاراتالمهارات 

، والمرونة ، والتعامل مع التغيير ، وحل  واإلبداع ، والتفكير التحليلي ، والدبلوماسية

المشكالت ، والقيادة ، والمشاركة في العمل الجماعي ، والقدرة على بناء عالقة مع 

شخصيات مختلفة. الناس الذين يتمتعون بهذه الصفات هم الذين تبحث عنهم أي 

ً ورعاية متميزين ، و توظفهم  مؤسسة ، ويحافظون عليها ، ويقدمون لهم عالجا

 ويمنحهم أجراً ال يقاوم.

مع كل االستثمارات التي يقوم بها بعض الناس ، فإنهم يميلون إلى  وبالرغم من ذلك و

ال يأخذون الوقت الكافي لالستثمار في أنفسهم. إنهم  فهمالتغاضي عن أكثر ما يهمهم. 

مترددون في شراء كتاب أو حضور ندوة أو حتى السعي للحصول على التعليم 

 مهاراتهم وكفاءاتهم التي ال بد منها فيرهم و تطوير تطوي الذي يعمل علىالمجاني 

 هذه االيام . سوق

معهد ستانفورد لألبحاث ، وجامعة هارفارد ، فإن  يتعلق بأهمية هذه المسألة بما و 

بعد إنفاق مليون دوالر وخمس سنوات في البحث ، أن أثبتوا  ومؤسسة كارنيجي ،

التقدم في هذه و  و المحافظة عليها لى وظيفة من سبب حصول الشخص ع 58٪

 له عالقة بمهارات الفرد الشخصية ، ومهارات الناس ومعرفة الناس.الوظيفة 

مهاراتك وقدراتك ،  و تطويرعندما تستثمر الوقت والمال والطاقة في تطوير نفسك 

معك.  . كل شيء يبدأترغب بها و تريدهاستقترب من تحقيق كل األشياء التي عندها 

 . الشخصية  كطويرتخطة  تريد بدأ  ماعند

تركز على حياتك المهنية وتطورك الشخصي فلن لم إذا كنت ال تستثمر في نفسك و

تكون قادًرا على الحفاظ على وظيفتك أو مهنتك ، ناهيك عن اجتياز المقابلة ، 

 طالما رغبت في إكمالها. و الغير منجزة قائمة من األشياءبوسينتهي بك األمر 

عندما تسمح لنفسك باالنفتاح على المعرفة واالستكشاف والتقدم ، ستفاجئ بالفرص 

 التي تقدم نفسها. ال تخف من تجربة األشياء الجديدة والنمو والتغيير. هذا ألنه ، كما

بالفعل ، فلن  تتقنه: "إذا لم تحاول أن تفعل شيئا يتجاوز ما  رونالد أوسبورنقال 

 أبدا". تتطور
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