
 !العالم مختلفف ظستيقإ

/ 

   سوريا –الحبشيلى العربية لينا إه تترجمب قامت

 

أينما نظرنا و أينما أدرنا وجوهنا نالحظ في معظم األوقات منتجات جديدة , أفكار 

جديدة ,اختراعات جديدة و خدمات جديدة . انه االبتكار , التكنولوجيا , االختراع و 

  المتميز عن بقية عصورنا التي سجلها التاريخعصر التطوير السريع المختلف و 

العديد من األفراد يكافحون في الحياة و يجدون ذلك صعب . ألنهم الزالوا يفكرون و 

 يؤدون أعمالهم و كأننا نعيش من ثالثين سنة مضت . 

هذا النوع من التفكير و األداء لن يناسب الواقع لمدة أطول . هذا العالم تغير و هو 

  .التغير السريع الغير متوقع هذا هو الواقع ,وهي حالة دائمةمستمر في 

نحن نعيش بأوائل القرن العشرين هذا يعني انه يجب علينا أن نتدرب , نتعلم , نفكر, 

و نؤدي أعمالنا كما يتطلب القرن الحادي والعشرين . انه قرن انفجار مستمر من 

العالمي كل هذا يجعل التحديات  التكنولوجيا . االختراعات , االنجازات و االقتصاد

   . التي نواجهها هذه األيام مختلفة كليا عما كنا نواجه فيما سبق



 الوظائف من العديد تالشت حيث واإللكترونيات الكمبيوتر وأجهزة اآلالت قرن إنه

 القريب المستقبل في ، أخرى وبعبارة. ذلك منها يستثنى صناعة توجد وال ، البشرية

 يبلغ دقيق بمعاِلج استبدالك يتم ربما ، عنه االستغناء يمكن ال شخًصا تكن لم ما ،
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 والماهرين األذكياء من هم يكبرون، و سيتحملون الذين هم ، غذاً  الفائزون

 األداء األفضل العاطفي األداء وذوي والموهوبين والمبدعين والمخلصين والملتزمين

  .الصحيح العقلي والموقف

. التغير أن هي العالية األمواج ركوب على قادرا ولتكون لالستعداد الوحيدة والطريقة

  . تبدأ أن عليك يتوجب الواقع وفي التغيير عملية إحداث في تبدأ أن عليك

 على قادرة وتكون نفسك في الطاقة من المزيد وضع على قادرة تكون أن يجب

 وأسلوب ، التجارية واألعمال ، الرياضة في حياتك؛ جوانب من جانب كل تحسين

 الحصول ونتوقع دوما نفعله كنا ما فعل في االستمرار يمكننا ال. والعالقات الحياة

  .بسرعة والمتغير الحرج العالم هذا في نكسب أن أو أفضل نتيجة على

 الخيار. مراعاتها يجب خيارات ثالثة فهناك ، بالتغيير األمر يتعلق عندما ، ذلك ومع

 تختلف) فعلك بردة تقوم أو لها تستجيب ثم األشياء تتغير أن تنتظر أن هو األول

 هذه لتكون)  األوان فات قد يكون الحاالت معظم ،وفي(الفعل ورد االستجابة

  . ( فعالين الفعل رد أو االستجابة

 مسارات على يجلس شجاع رجل وال حكيم رجل يوجد ال: "أيزنهاور. د دوايت قال

  ". المستقبل قطار ركوب النتظار التاريخ

 ردة تكون ثم حدوثها قبل لها تستعد و فتهيئ األمور تغير تتوقع أن هو الثاني الخيار

 .الُمجهد الشك يرافقه وهذا ، لها استجابتك و فعلك

 كل أن كما - لك الالزم الضروري التغيير في بفاعلية تشارك أن هو الثالث الخيار

 وشكل ، األخرى بالتغييرات تنبأ ، التغييرات هذه مع تعامل, يتغير حولك شيء

 .حياتك في كبير وتغير تأثير سيحدث وهذا ، الخاص مستقبلك

 نحن ، وبالتالي ، بنا المحيطة والظروف المواقف لتغيير قوي منصب في لسنا نحن

 القيام عليك ، صعب لكنه ممكن هذا. أنفسنا تغيير على ومجبرين تحديات نواجه

ً  صعب العمل وهذا الشاق، الجسدي و الذهني العمل من بالكثير  .حقا

 تغيير.  صعب هو لذلك, اإلطالق على مستقطع وقت أو عطلة له ليس العمل هذا

  .ساعة 42 مدار على وظيفة هو نفسك

 ً  لم إن. بذلك القيام عليك زال ال لكن ، والنكسات الصعوبات بعض تواجه قد أحيانا

 ، أنت عاتقك على وضعت, مسؤوليتك و واجبك إنه ؟ بذلك سيقوم إذا فمن,  تفعل

 . عنك نيابة أحد يحملها ولن



 نحو التغيير حتى ، تغيير أي" ، بينيت أرنولد قال. جنيها يجب ,ابدا تعطى ال العظمة

  ".ومضايقات عيوب دائما يصاحبه ، األفضل

 ، حياتنا في نواجهها التي والظروف النكسات, الصعوبات عدد يهم ال ، ذلك ومع

. والصعوبات الشروط هذه نواجه كيف هو يهم ما ، الظروف هذه عن النظر بغض

 سلوكك تصميم يمكنك ،لكن الحياة في المواقف تصميم يمكنك ال" ، زيجالر زيغ قال

  ".المواقف تلك ليناسب

 ، وينفذونه يحتاجونه الذين ألولئك سيحدث.  فسيحدث ، التغيير إلى بحاجة كنا إذا

 أنفسهم مساعدة على للقادرين يحدث التغيير.  عنه يتحدث أو يقرأ لمن فقط ليس

 قابلة رائعة واستراتيجيات أفكاًرا يبتكرون ، للتعلم مستعدين ، متحمسين دوما ليكونوا

  .المتوقع غير الوقت هذا في النجاح على تساعدهم لالستخدام

 دعم بأي أنفسهم ويزودون إيجابيين بأشخاص أنفسهم يحيطون للذين سيحدث التغيير

  .وعظمتهم مواهبهم إطالق من يمكنهم أن شأنه من ضروري

 أن شخص ألي يمكن لكن ، جديدة بداية ويبدأ للوراء بالزمن يرجع أن يستطيع أحد ال

 تفكيرك لتحدي جديدة أدوات عن وابحث اليوم ابدأ. مختلفة نهاية ويصنع اليوم يبدأ

 مستوى إلى وتصل,  مميزة, مختلف, إيجابي بشكل فريداً  لتكون جيداً  نفسك وإعداد

  .اإلنجازات من جديد

 ، الصحيح العقلي الموقف اتخذ ، بالتغيير التزم ، نفسك تطوير في واستثمر استفد

 زيادةً  قدراتك من استفادتك وزيادة, بنفسك ثقتك, إمكاناتك زيادة من سيمكنك والذي

  .قصوى

 ولكنه ، معروف غير االقتباس هذا مؤلف. يعجبني الذي الصدد هذا في اقتباس هناك

 لألكثر وال األقوى البشرية لألنواع ليس البقاء. "داروين تشارلز إلى يُسيء ما عادة

 العصرالطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا في هذا  إن". للتغير استجابةً  لألكثر إنما, ذكاءً 

  .التغيير على قدرتنا هو وللمستقبل نعيشه الذي
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