
  مهاراتك تنمية في إستثمر

 ثانيالجزء ال

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين. و هذا القرن هو انفجار سريع و مستمر 

لالختراعات والتطبيقات التكنولوجية التي تجعل التحديات التي نواجهها في هذا اليوم 

إنه قرن اآلالت والحواسيب واإللكترونيات حيث مختلفة جدا عن ما كانت من قبل. 

 .تالشت العديد من الوظائف البشرية وال توجد اي صناعة مستثناة

الوظائف البشرية تتقلص بسرعة كبيرة ، فعلى سبيل المثال برامج الكمبيوتر يمكن 

أن تؤدي مهمة عشرة محاسبين في وقت أقصر. وتستطيع أجهزة الصراف اآللي 

من عمليات فرز األصوات ، وتقوم أجهزة الرد اآللي بإزالة مشغلي  القيام بالعديد

اء الهاتف. بعبارة أخرى ، في المستقبل القريب ، ما لم تكن شخًصا ال يمكن االستغن

 رام . 0111لج عنه ، قد يتم استبدالك بمعا

عندما تسمح لنفسك باالنفتاح على المعرفة واالستكشاف والتقدم ، سوف تتفاجأ 

التي ستقدم نفسها. أما إذا لم تستثمر في نفسك ولم تركز على حياتك المهنية بالفرص 

وتطورك الشخصي فلن تكون قادًرا على الحفاظ على وظيفتك أو مهنتك ، ناهيك عن 



اجتياز المقابلة ، وسينتهي بك األمر مع قائمة من األشياء الغير منجزة التي طالما 

 . رغبت في إكمالها

سيكون عالم العمل المستقبلي أكثر عالمية. إذا كانت وظيفتك ال باإلضافة إلى ذلك 

تتطلب منك أن تكون جسديا في مكان واحد ، فسوف تتنافس مع العمال المشردين 

 . والجياع من الهند والصين وكوريا ودول نامية أخرى في جميع أنحاء العالم

اللغة اإلنجليزية أكثر هذا يقودنا إلى قضية أخرى وهي تعلم اللغة اإلنجليزية. تصبح 

أهمية في سوق اليوم. تتطلب العديد من مؤسساتنا المحلية هذه األيام شرًطا أساسيًا 

للحصول على وظيفة ، نظًرا ألنها اللغة المستخدمة عالميًا في التواصل البيني ، 

 .. والوثائق ، والنثر

ستلزم النظر إلى المنافسة في البيئة الجديدة ستتطلب مستويات اعلى من الكفاءة وت

األمام ، دون النظر باستمرار إلى ما حققته في الماضي. يجب عليك البدء في إحداث 

 . تقدم في التطوير والمساهمة في حل مشكلتك ، ويجب عليك البدء حاال

ما نقوم به اي أنشطتنا هي واحدة من العوامل الرئيسية التي تميز بين الناس الناجحين 

اص الناجحون على استعداد للقيام باألشياء التي ال يرغب وغير الناجحين. األشخ

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 

 . . األنشطة التي نقوم بها والتخصصات التي ننتجها نحصل منها على النتائج

رجل أو امرأة يشترون الكثير من الشكوالتة خالل فترة حياته ، وعدد قليل من الكتب 

، وعلى األرجح ال شيء. ومع ذلك ، فهو يسأل عن سبب عدم قيامه بعمل أفضل. إن 

ليس خطأ ، لكن إنفاق الكثير  -عام بشكل عام أو الط -اإلنفاق على تناول الشوكوالتة 

في الشوكوالتة مقابل المعرفة هو االستثمار الخاطئ. يقضي الطالب أربع ساعات في 

اللعب وعشرون دقيقة من الدراسة. اللعب ليس خطأ ، ولكن وقت اللعب ال ينبغي أن 

 .. يكون أطول من وقت العمل وهذا أيضا نشاط خاطئ

ام باألنشطة الصحيحة بالطريقة الصحيحة بشكل متكرر. إنها صيغة النجاح هي القي

تفعل ما يجب القيام به ، والوقت الذي يجب القيام به والطريقة التي يجب أن يتم بها. 

ومع ذلك ، إذا كان هناك شيء يجب القيام به ، ويمكنك القيام به ، ولكنك ال تفعل ذلك 

 .. ؛ هذه هي المعادلة األساسية للكارثة

ي أن يدرس الطالب بل يجب عليه الدراسة. وينبغي على صاحب العمل ان يعمل ينبغ

بجد بل يجب عليه / عليها العمل بجد. و ينبغي أن يدير المدير عمله إدارة جيدة بل 



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

 .. باألنشطة الصحيحة المطلوبة

هم آخر من أنشطتنا و تخصصاتنا وهو اتخاذ إجراءات. أفعالنا هي التي تصنع جزء م

 .. الفرق بين المفكرين الذين يتمنون التمنيات واألهداف المنجزة

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

لحلم والمعرفة الصحيح أمر صعب ، ومع ذلك ، يجب أن تعلم أن التفكير وا

واالستعداد غير كاف ، يجب عليك "العمل " . 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 ، 

ولكن اذا تتخذ إجراءات فلن تحصل على مليء باألحالم واإللهام والدافع والرغبات ، 

  . شيء

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

 . 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 

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

 ط ودراسة السجالت ولكنبحفر اآلبار، قد تعتقد أنك قد تجده عندما تقوم برسم الخرائ

  " . الحفربعليك 

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

الرئيس التنفيذي لخطوط ساوث ويست الجوية : لدينا خطة استراتيجية  هيرب كيليهر

  . يطلق عليها فعل األشياء

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 

  . تستسلم والمضي قدمايجب عليك أن ال 

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

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

  " . الجهد سيحقق المكافأة عاجال أم آجال
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