ٍ
ثــــــــوان...
فـي
�إن املعرفة ال حدود لها لدى ال�ساعني والطاحمني المتالكها .و�إننا ن�ؤمن
ب�أنّ الإن�سان وحده القادر �أن ي�ضع حد ًا لأفقه املعريف .ولكن وقبل الإبحار
يف حميطات الآداب والعلوم ،ن�س�أل دائم ًا �س�ؤا ًال يتبادر لأذهان الباحثني
عن حدود الكمال الب�شري .هل نعرف عن �أنف�سنا ما يكفي؟ لقد �سربنا
�أغوار املعارف هنا وهناك ،ولكن هل تعمقنا يف �أنف�سنا �أو ًال؟ وتالي ًا هل
متكنا من معارفنا لن�ستطيع نقلها �إلى الآخرين؟ و�أخري ًا هل ت�أثرت حياتنا
ب�شكل �إيجابي وفق ًا لتلك املعارف ،وهل نحيا ب�أ�سلوب حياة �إيجابي؟
�أ�سئلة كثرية تتبادر �إلى الأذهان يف كل �ساعة ومع كل موقف ،وجميعها
ب�شكل �أو ب�آخر ي�ؤثر ويت�أثر بالطاقة الإيجابية الكامنة يف كل �إن�سان ،والتي
حتتاج يف بع�ض الأحيان �إلى ظروف معينة �أو �أ�شخا�ص مقربني وقادرين
على ا�ستخراجها من النا�س مما �سي�سهم يف ن�شر ال�سعادة يف الأرجاء
املحيطة.
من هنا ف�إنّ مبادرة كتاب يف دقائق ومن خالل الدفعة الرابعة من الكتب
العاملية التي اخرتناها لكم �ست�ساعدكم على اكت�شاف ذاتكم وتعريفكم
مبدى �أهمية التدريب لتتمكنوا يف امل�ستقبل بدوركم من م�ساعدة الآخرين.
و�أخري ًا �سرت�شدكم �إلى �أ�سلوب ومنط احلياة ال�صحي وال�سليم ،لتكون
�أج�سادكم داعم ًا لكم يف رحلة التقدم حتى ال تكون من العقبات يف درب
النجاح.
وتالي ًا �ستجدون يف دفعتنا الرابعة الكتاب الأول ويحمل ا�سم� :أنت فرد
وحدك ،خارطة طريق لتحقيق ذاتك ب�أق�صى طاقاتك ،من ت�أليف :روبرت
�ستيفن كابالن ،ويتحدث عن مدى تفرد كل �شخ�ص منا مبا ميلكه من
�إمكانيات ومواهب تختلف عن �أي �شخ�ص �آخر ،وعن طرق حتفيز الذات
وتقدير مواطن القوة ومواطن ال�ضعف يف كل منا .والكتاب الثاين ويحمل
ا�سم :التدريب املوجـّه� ،إيقاد �شعلة التميز لتمكني الآخرين .من ت�أليف:
جيم�س فالهريتي ،ويتحدث عن �أهمية التدريب وبناء العالقات التكاملية
والتبادلية بني املدرب واملتدرب .يف حني �أن الكتاب الأخري لهذا ال�شهر هو:
كل هني ًئا وحت َّرك كثري ًا ومن عمي ًقا ،خيارات �صغرية ت�صنع فرو ًقا كبرية.
ال�صحي ،والن�شاط الدائم ،والنوم
من ت�أليف :توم راث ويتحدث عن الأكل َ
الأف�ضل كعنا�صر �أ�سا�سية يف منط احلياة ال�صحي.
�إننا ن�ؤكد دائم ًا و�أبد ًا على �ضرورة التفا�ؤل باخلري كمحفز وباعث لكافة
الطاقات الإيجابية لدينا .فال�سعادة لي�ست �أكرث من حالة نف�سية ن�ستطيع
خلقها كل يوم �إن �أحببنا ،لنبني قالع ًا من املودة والألفة ون�ستطيع على
الطرف الآخر �أن نبتعد عنها لندفع كل من حولنا لالبتعاد عنا .و�أخري ًا
�أترككم الآن مع متنياتي القلبية لكم بدوام ال�سعادة.
جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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�أنت ال ت�شبه �أحد ًا �سواك
ما تعريفك للنجاح؟ كيف حتقق �أ�سمى غاياتك؟ هل يقا�س النجاح
بالإجنازات فقط� ،أم بالرثوة واملن�صب والوظيفة واملكانة؟ �أم
بال�سالم الداخلي والت�صالح مع الذات والطم�أنينة وال�سعادة؟
تهدف هذه الأ�سئلة �إلى ا�ستطالع خارطة طريق ت�ساعدنا على
بلوغ وجهاتنا وحتقيق غاياتنا .تت�ضمن هذه اخلارطة اتخاذ
�سل�سلة من اخلطوات و�إجابة جمموعة من الت�سا�ؤالت ،ف�ض ًال عن
تطوير جمموعة من املهارات والعادات اجلديدة.
لكل منا �سمات متفردة يتم ا�ستدعا�ؤها و�إح�ضارها وت�شغيلها يف
كل موقف .ولدينا ق�ص�ص حياتية متباينة ،ومواطن قوة ومواطن
�ضعف خمتلفة وميول وم�صادر قلق متمايزة .ومن الطبيعي �أن
ي�ؤدي هذا �إلى ت�أطري ور�سم م�سار مثايل خمتلف لكل منا .ومبا �أن
كل �إن�سان مي�سر ملا خلق له ،ومبا �أن قيمة كل منا تُ�ستمد من �أدائه
وعطائه و�إبداعه ،فلي�س منطقي ًا �أن نعي�ش على حماكاة الآخرين
وتقليدهم ومماثلتهم ،وال�سري على نف�س النهج م�سرت�شدين
بخرائط الطريق التي ر�سموها لأنف�سهم.
ر�سمك خلارطة طريق النجاح هو �أمر يتعلق باكت�شافك لذاتك
وفهمك ملهاراتك ومعرفتك مبن تكون وماذا تريد .عندئذ
فقط ميكنك تطوير ا�سرتاتيجيات ل�شق طريقك و�إدارة حياتك
وعملك ب�أ�سلوب منهجي وعلمي من حيث املوقف الذهني والتوجه
الفكري ،ومن حيث التعلم والتح�سني امل�ستمر ال�ستثمار قدراتك
وا�ستنفار طاقاتك الكامنة.

“كل مي�سر ملا خلق له”

� -1أعرف نف�سك

 -2ا�ستثمر فر�صك

 -3جتاوز التوقعات

اكت�شف مواطن قوتك
ونقاط �ضعفك
حدد ميولك
افهم نف�سك

حدد �أهم ثالث مهمات

من جيد � ..إلى رائع

الوظيفة التي حتلم بها
وائم بني املهارات واملهمات

طريقك الفريد وال�سعيد

 -1اعرف نف�سك
تقدير مواطن القوة ومواطن ال�ضعف:
قد يبدو هذا �أمر ًا �سه ًال ،لكن بع�ض من يجربون ينده�شون من �صعوبة حتقيق ذلك .يجد كثري
تبي ميولهم .ويتجلى ذلك بو�ضوح عندما يعملون يف وظيفة ال ي�ستمتعون بها
من النا�س م�شقة يف نُّ
حق ًا .قد يتمخ�ض هذا ال�صراع مع امليول والتوجهات واملواقف الذهنية عن عدم �إح�سا�س الإن�سان
بعمله ،وكرهه لوظيفته ،مما يعني �أن يبقى �أحدنا رهينة لتلك الوظيفة؛ حيث من امل�ستحيل �أن نحقق
التميز يف وظيفة نكرهها.
ثمة �أ�ساليب ميكن �أن ت�ساعدنا يف حتديد ما نحبه حق ًا ،وكيف نحول هذه العاطفة �إلى فر�ص ممكنة ،كي
تتحول تدريجي ًا �إلى وظائف �أو مهن .ي�ساعدنا توقنا وتعلقنا العاطفي مبهماتنا �أن نعمل على تعزيز مواطن
قوتنا وعالج نقاط �ضعفنا والتغلب على ال�صعوبات وجتاوز العرثات التي نواجهها دائم ًا يف م�سريتنا املهنية.
يف غمرة الت�شتت اليومي والفو�ضى التي يواجهها النا�س يف حياتهم الوظيفية يومي ًا ،من الي�سري �أن يف�شلوا يف تكري�س وقت لتقييم مهاراتهم
بدقة .قد ال ت�سبب هذه الغفلة م�شكلة جذرية على املدى القريب� ،إال �أنها بكل ت�أكيد ت�سبب م�شكالت على املدى الطويل .ومن �أجل تقدير
واكت�شاف مواطن قوتك ونقاط �ضعفك ،حاول �أن جتيب عن الأ�سئلة التالية:
 uهل ميكنك حتديد �أهم ثالثة مواطن قوة متعلقة مبهاراتك ،و�أهم ثالث نقاط �ضعف؟
 uما �أهم ثالث قدرات �أو مهارات مطلوبة لوظيفتك احلالية واملرتقبة؟
 uهل �أنت وحدك امل�س�ؤول عن تقييم �أدائك واختبار مهاراتك ،مقارنة مبتطلبات الوظيفة ،ومن ثم حتديد امل�سار الوظيفي والتدريبي املالئمني لك؟

حالة درا�سية حقيقية حول �أهمية اكت�شاف مواطن القوة وال�ضعف
كان املدير ال�شاب الذي يعمل يف جمعية ا�ستهالكية كربى ،ي�شعر ب�أنه حمبط وغري واثق من نف�سه.
لقد عرب عن �ضيقه مبديره املبا�شر ،وكان يظن ب�أنه ال يح�صل على معاملة عادلة يف العمل.
بعد اال�ستماع �إلى روايته �س�ألته �أن ي�صف مواطن قوته ومواطن �ضعفه .توقف للحظات ثم �أجاب
علي لأنني �أعمل
“�أعتقد �أنني كفء من الناحية التحليلية .و�أرى �أنني مفكر جيد ،وميكن االعتماد ّ
بجد ود�أب”.
“وماذا عن مواطن ال�ضعف؟”
�أطرق لدقائق معدودات ثم طلب مني �أن �أو�ضح ما �أق�صد.
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قلت “مثال :ما هي االنتقادات التي �سبق ووجهت �إليك من مديرك �أو من الزمالء الآخرين”.
قال“ :ال �شيء .يقولون يل �أن �أ�ستمر يف فعل ما �أفعل وح�سب”.
�س�ألته �إن كان قد ح�صل على �أكرب زيادة مالية يف الراتب يف نهاية العام ال�سابق.
فقال“ :ال يف الواقع”.
�س�ألت“ :وكيف �شرح لك مديرك الأمر؟”
“قال :هو مل ي�شرح و�أنا مل �أ�ستو�ضح”.
�س�ألته من جديد �إن كان مت�أكدً ا من �أن تقييمه مل يت�ضمن �أي خلل
يف مهارات معينة .فقال �إنه بكل �أمانة ال ي�ستطيع �أن يذكر �أي نقطة
�ضعف �أ�شار �إليها مديره يف �أي وقت.
وبعد برهة من الزمن قال“ :من اجلائز �أنني غري �صبور ،ورمبا
كان الآخرون �أكرث �إبداع ًا مني” .وكانت هذه هي البداية احلقيقية
ملحاولة و�ضع �أيدينا على مواطن �ضعفه.
ثم ناق�شنا �إطار تفكريه� .س�ألته :هل ترغب حق ًا يف مواجهة التحدي
اخلا�ص بفهم مواطن القوة وال�ضعف لديك� ،أم �أنك تظن �أن هذا
الأمر هو م�س�ؤولية طرف �آخر؟
اعرتف ب�أنه مل يفكر يف الأمر من قبل بهذه الطريقة ،لأنه كان يظن
�أن هذه م�س�ؤولية امل�شرف واملدير ،وب�صفة عامة ،م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة.
و�أ�ضاف�“ :إجما ًال ،هم يعرفونني ويعرفون ماذا يريدون مني”.

ناق�شنا احتمال �أن يكون الإحباط والقلق اللذين ي�شعر بهما لي�سا
يف الواقع خط�أ مديره .و�أو�ضحت له �أنه من ال�صعب الو�صول �إلى
جذور �إحباطه �إال �إذا حتمل م�س�ؤولية �أكرب بخ�صو�ص تقييم مهاراته.
و�أو�ضحت له �أن لقدراته ت�أثري ًا مبا�شر ًا على متكينه من الوفاء
باملتطلبات الوظيفية وتوقعات رئي�سه منه يف العمل.
يف نهاية املقابلة اعرتف ب�أنه مل يتخذ خطوة �إيجابية لتقييم مهاراته.
ناق�شته ما �إذا كان قلقه ب�ش�أن وظيفته حقيقي وله ما يربره .وحفزته
�إلى �أن يتوقف لربهة ويت�أمل ،ثم يتخذ خطوات �إيجابية فاعلة قد
تكون �صعبة يف البداية� .أ�شار �إلى �أن كثريين من زمالئه كانوا بالفعل
يتخذون هذه اخلطوات ،و�أنها بالفعل ت�ساعدهم يف امل�ضي قدم ًا يف
م�سارهم الوظيفي .ثم �أدرك �أنه احتاج �إلى �أن يحفز نف�سه لكي
يعيد النظر يف ر�ؤيته ب�أكملها و�أن يتعامل مع هذه امل�ساحة احل�سا�سة
واحلا�سمة من حياته.

عملية تقييم املهارات ال تتعلق بال�سيا�سات املكتبية والتقليل من �ش�أن املوظفني .كما �أنها تتم بعيد ًا
عن ال�سمات ال�شخ�صية مثل :املظهر املقبول وطريقة اللب�س وم�ستوى املعي�شة واللون والنوع والأ�صل
والنواحي الأخالقية .فهذه ال�سمات �شخ�صية وداخلية وي�صعب تغيريها ب�سهولة .فالأمر ال يتعلق
مبا هو “ح�سن” وما هو “�سيئ” بل يتعلق مبواجهة الواقع والو�صول �إلى نقاط حمددة ب�ش�أن املهارات
والقدرات .وبهذا امل�ستوى من الفهم ميكنك �أن تركز على اخلطوات التي عليك اتخاذها.

حتديد قائمة املهارات والقدرات
ميكنك و�ضع قائمة بقدراتك؛ بداية من العمل مع مديرك ومع فريقك عرب لغة م�شرتكة .عليك
�أو ًال �أن تعرف ما الذي نعنيه مب�صطلح املهارات .وهذه بع�ض الأمثلة:
 uمهارات الكتابة
 uمهارات احلديث والعر�ض والتقدمي
 uمهارات التوا�صل مع الآخرين
 uمهارات الإن�صات
 uمهارات التحليل واال�ستنباط
 uمهارات التنظيم والرتتيب
 uالقدرة على التفوي�ض
 uمهارات البيع
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 uمهارات تنمية و�إدارة العالقات
 uمهارات التفاو�ض
 uالقدرة على احل�سم واملواجهة
 uمهارات القيادة و الإ�شراف
 uاملهارات املحا�سبية والكمية
 uالقدرة على ر�ؤية ال�صورة الكاملة
 uقدرات بدنية
� uإتقان اللغات الأجنبية

فكر يف وزن وم�ستوى قدراتك مقارنة مبتطلبات مهمة ما �أو وظيفة حمددة عليك �أن ت�ؤديها .مواطن
القوة ومواطن ال�ضعف لي�ست مطلقة ،بل هي تقديرات كمية ملهاراتك الن�سبية .يف عامل املقايي�س
مناظرة .ويف الوظيفة
واالختبارات املعيارية ينظر �إلى هذه التقديرات مقارنة بعينات وجمتمعات ِ
ينظر �إليها بالن�سبة ملا تتطلبه مهماتك الوظيفية اليومية.
يعد تقييم مواطن القوة وال�ضعف خطوة جوهرية �أولى لإطالق طاقاتك وقدراتك الكامنة .وهي
خطوة ميكنك اال�ستناد �إليها لتتخذ بعدها خطوات �أخرى.

حدد ميولك
هل تالحظ �أن كل الأ�شخا�ص الناجحني واملنجزين يقولون دائم ًا بـ�أنهم يحبون عملهم
ويتحدثون عنه وعن مهماتهم اليومية ب�شغف؟
ت�شري درا�سات عديدة �أجريت على الأ�شخا�ص الأكرث فاعلية �إلى وجود عالقة قوية بني الإميان
بر�سالتهم ،واال�ستمتاع بالوظيفة ،وامل�ستوى العايل يف �أدائهم .ولهذا عليك �أن تكون �أكرث وعي ًا
بذاتك و�أكرث انفتاح ًا على التفكري مبيولك� .إحدى الو�سائل التي ت�ساعدك على التفكري يف
رغباتك وميولك �أن ت�ستخدم النماذج الذهنية .مبعنى :افرت�ض مواقف معينة ،ثم فكر فيما
ع�ساك �أن تقوله فيها ،وملاذا .وهذه �أمثلة لهذه النماذج:
� uإذا �أخربك الطبيب �أنك لن تعي�ش �سوى عام واحد على الأكرث ب�سبب مر�ض ع�ضال ال �سمح اهلل ،فماذا �ستفعل يف ال�شهور الإثني ع�شر
القادمة؟ وماذا يعني هذا بالن�سبة للعمل الذي حتبه ولدورك يف احلياة والإجناز الذي تتوق �إليه؟
� uإذا امتلكت �أموا ًال تكفي لفعل كل ما تريد ،فما الوظيفة �أو املهنة التي �ستختارها؟
� uإذا ت�أكدت ب�أنك �ستكون ناجح ًا يف املهنة التي كنت تفكر فيها اليوم ،فما الوظيفة التي �ست�سعى للح�صول عليها الآن؟
 uماذا ع�ساك �أن تقول لأبنائك و�أحفادك عما �أجنزته وحققته يف حياتك؟
 uافرت�ض �أنك �شخ�ص �آخر و�ستقدم ن�صيحة لك؛ ب�أية وظيفة �أو مهنة تن�صح نف�سك؟
يجب �أن يكون لديك احلد الأدنى من امليل وال�شغف بوظيفتك احلالية لكي تكون يف �أف�ضل حاالتك .رمبا تكون هناك بع�ض العنا�صر التي ال
ت�ستمتع بها يف وظيفتك ،لكن يجب �أن تكون هناك ن�شاطات كافية ت�ستمتع بها �إذا �أردت لأدائك �أن يبقى مرتفع ًا لفرتة طويلة.
يف الواقع ،لي�ست هناك وظيفة مثالية بكل جوانبها .ولكن لكي حت�سن ا�ستثمار الفر�ص التي ت�سعى �إليها ،عليك �أن ت�ستمتع بالوظيفة بدرجة
كافية جتعلك ت�ستمر فيها .وكلما ا�ستمتعت بالوظيفة �أكرث ،كلما زادت حوافزك ودوافعك الداخلية لتمتني مواطن قوتك ،ومعاجلة نقاط
�ضعفك ،ف�ض ًال عن حتمل م�س�ؤولية حت�سني مهاراتك.

افهم نف�سك
مبجرد �أن تنتهي من تقييم مهاراتك واكت�شاف ميولك� ،ستحتاج �إلى خطوة �إ�ضافية قبل �أن تتحول �إلى
اال�سرتاتيجيات الالزمة لتطوير مهنتك و�إطالق قدراتك .تت�ضمن هذه اخلطوة �إدراك مغزى ق�صة
حياتك وفهم كيفية ت�أثريها على �شخ�صيتك ومن تكون .فهم ق�صة حياتك قد يبدو �أمر ًا عادي ًا لك
�أنت دون غريك ،لأنك اخلبري الوحيد الذي يعول عليه يف معرفة من يكون ،على الأقل؛ مقارنة بغريك.
تع َلم �أن �أهم �شخ�ص على الإطالق ينبغي �أن تتعلم كيف تدير ت�صرفاته هو� :أنت .وفهم خربتك
احلياتية �أمر حموري يف �إدارتك لت�صرفاتك ،ويف توظيف الأ�ساليب الالزمة لل�شعور باحلما�س
والن�شاط .لي�س ب�إمكانك �أن تغري خربة حياتك حتى هذه النقطة ،لكن ميكنك �أن تبذل جهد ًا لتعي
كيف ت�ؤثر خرباتك يف �سلوكياتك من الآن ف�صاعد ًا� .أنت بحاجة لأن تكتب ق�صة حياتك لأنها
مر�آة ذاتك .فهذا اجلهد يتمحور حول الوعي بالذات� ،أو كما تقول احلكمة�“ :أنت ثمرة �أعمالك”.
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اخلطوة الأولى :اكتب ق�صة حياتك
يف�ضل �أن تفعل ذلك برتتيب زمني� :أين ولدت؟ �صف والديك و�إخوتك و�أخواتك ،املدينة التي
تعي�ش فيها ،الأ�شخا�ص الذين تعرفهم ،وهكذا .حاول �أن ت�سرتجع خربات معينة ذات مغزى
خالل تلك ال�سنوات؛ مواقف حدثت خالل �سنوات الدرا�سة ،تفاعالت رئي�سية يف �إطار �أ�سرتك.
�أكمل ق�صتك حتى اللحظة الراهنة.

اخلطوة الثانية :افهم اخليوط البديلة وال�سرد املختلف لق�صة حياتك
بعد كتابة ق�صتك ،قد يخطر لك �أن تكتب �سرد ًا بدي ًال ميكن �أن يجمع خيوط ق�صتك .وعلى وجه اخل�صو�ص ،هناك �سرد
عن الف�شل� ،أو (ال�شك الذاتي) ميكن �أن يحكيه املرء �أي�ض ًا عن نف�سه بناء على وقائع يف ق�صة حياته .ونادر ًا ما ي�شار
�إلى م�س�ألة كهذه يف مقابالت التوظيف �أو يف ال�سرية الذاتية �أو على �أغلفة الكتب والن�شرات التعريفية و�صفحات التوا�صل
االجتماعي .لكن عدم ذكرها ال يلغيها ،فهي �سرد بديل يبقى حا�ضر ًا يف ذهنك.

اخلطوة الثالثة :فكر يف ت�أثري ما حتكيه على ما ت�أتيه
ا�سرد ق�صة جناحك وتذكر �أنك بطل هذه الق�صة .هذه الق�صة هي ما حتكيه يف
احلفالت وعرب و�سائل الإعالم .اكتبها بكل ما فيها من حلظات املجد وحاالت
الت�ألق .ثم انتقل �إلى حاالت الف�شل و�ضياع الأمل� .سيكون الأمر �أ�صعب بالت�أكيد
عندما تروي ما ال حتب �أن حتكيه ،رغم �أنه يبقى دائم ًا حا�ضر ًا يف ذهنك .هذه
هي ق�صة ال�شك يف الذات.
لكل �شخ�ص ق�صة ف�شل :ال ا�ستثناء يف ذلك .فلي�س التحدي �أن تتخل�ص من هذه
الق�صة �أو حتورها �إلى �شكل �آخر ،بل �أن تدرك ت�أثريها على �سلوكك وكيف تعيقك
�أحيانا عن �أداء عملك.
كل خربة تكت�سبها ت�ضيف لبنة جديدة �إلى �صرح حياتك ،وتعدل احلكايات املوجودة يف ذاكرتك .حاول �أن تفهم مل تفعل  -دائما  -ما تفعل.
� uإذا كنت تت�صرف ب�صورة جتعلك تعي�س ًا� ،أو مت�شكك ًا �أو نادم ًا ،ابحث عن ال�سبب .هل ثمة �شيء يف خربتك احلياتية �أو يف �سردياتك التي
تدور يف ر�أ�سك ميكن �أن ت�ساعدك يف فهم �أفعالك؟
� uإذا كنت ال ت�ستطيع �أن تتخذ خطوة ترى ب�أن عليك �أن تتخذها ،فهل ميكننك حتديد �سبب عدم قدرتك على الفعل؟ هل يف ق�صة حياتك ما
ميكن �أن ي�ساعدك على فهم ال�سبب؟
املفتاح هنا هو ال�س�ؤال“ :ملاذا؟” .لكن لي�ست هناك �إجابة منوذجية حينما يتعلق الأمر بالت�صرفات التي �ست�ساعدك على حتقيق �أحالمك
و�إمكاناتك الكامنة .امل�س�ألة تتعلق مبحاولة فهم وتف�سري الأ�سباب التي دعتك لت�سلك م�سلك ًا معين ًا.
رمبا تعرف ما يجب �أن تفعله ،لكنك بب�ساطة ال ت�ستطيع �أن حتمل نف�سك على فعله ،ورمبا �أنك ال تعرف �سبب ًا لذلك .هذه العقبات قد تكون
هائلة مثل حائط ا�سمنتي يغلق الطريق ال�سريع� .إذا كان الأمر كذلك فلعلك ت�شعر ب�أنك لن ت�ستطيع �أن تتقدم خطوة للأمام؛ ت�شعر ك�أنك عالق
ومربوط يف مكانك� .إذا كان حالك كذلك ،فعليك الرتكيز بطريقة �أف�ضل و�أعمق كي تفهم ذاتك.
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� -2أح�سن ا�ستثمار الفر�ص
نظر ًا �إلى �أن العامل وجمالك الذي تخ�ص�صت فيه و�شركتك و�أنت �شخ�صي ًا جتري عليكم �سنة الكون يف التغري امل�ستمر ،فلنناق�ش �إذن
كيف ميكن حتديث طريقة تفكريك بانتظام.

ثالث مهام رئي�سة:

هل ب�إمكانك �أن حتدد وت�سجل على ورقة املهام الثالث الرئي�سة التي ينبغي عليك �أن تتقنها متام الإتقان حتى تنجح يف وظيفتك؟ ي�سارع
غالبية النا�س بالإجابة عن هذا ال�س�ؤال غري �أن �إجاباتهم توحي ب�أنهم مل يفهموا جوهر ال�س�ؤال .يخفق كثريون يف �إدراك احلاجة �إلى
�إجراء حتليل مثل هذا ،ال �سيما حينما ينتقلون �إلى وظيفة جديدة .يعد هذا التحليل خطوة مهمة بنف�س الدرجة حينما حت�صل على ترقية
داخل م�ؤ�س�ستك.

الوظيفة احللم
بناء على افرتا�ض �أنك ت�شغل حالي ًا الوظيفة املالئمة� ،إليك بع�ض اخلطوات التي من
�ش�أنها �أن ت�ساعدك على معاجلة املهمات الرئي�سة واملحورية يف طريق جناحك.
 uخ�ص�ص ورقة بي�ضاء لوظيفتك احلالية� .إذا كنت قد بد�أت للتو العمل يف وظيفة
جديدة ،فما املهمات املحورية الثالث التي يجب �أن تتقنها متام ًا لتكون متميز ًا؟
فكر يف �س�ؤال ر�ؤ�سائك وزمالئك وبع�ض مرءو�سيك للإجابة بدقة عن هذا ال�س�ؤال.
 uقيم كيف تتنا�سب مهاراتك احلالية مع متطلبات املهام التي حددتها يف اخلطوة
ال�سابقة .ما هو التدريب �أو التعلم �أو التطوير املهاري الإ�ضايف الذي حتتاجه؟
 uت�أكد من �أنك توزع وقتك مبا يتالءم مع �أهمية كل من هذه املهام الرئي�سة .راجع
جدولك الزمني ملدة �أ�سبوعني ،وحدد ما �إذا كان الوقت الذي تنفقه يتنا�سب مع
املهام الثالث املحورية .ثم قدر مدى مالءمة الوقت لأداء املهام �أو عدم كفايته.
�ضع خطة لتخ�ص�ص  %70من وقتك على الأقل لهذه املهام الرئي�سة.
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وائم بني املهارات واملهمات
من بني الأ�سباب التي جتعل النا�س يخفقون يف توظيف مهاراتهم لتحقيق �أف�ضل ا�ستثمار ممكن من الفر�ص املتاحة
�أمامهم – وبالتايل يخفقون يف حتقيق ذواتهم و�إطالق قدراتهم الكامنة – التفكري باملدى الق�صري مل�ستقبلهم الوظيفي.
�ستبقى دائم ًا بحاجة �إلى الرتكيز على �إمتام عملك املوجود الآن �أمامك .ف�إذا كان هذا العمل متوائم ًا مع ميولك ومهاراتك،
فهذا �أمر مطلوب ومرغوب ،ولكن يبقى �أمامك الكثري لتعمله لتحقق �أعلى م�ستويات الأداء يف هذه الوظيفة .من اجلوانب
املحورية لتحقيق �إمكاناتك الكامنة �أن تتوا�صل بنجاح ،وحتر�ص على حتديث متطلبات وظيفتك ،وحت�سن �إدارة مواردك
الذاتية.

 -3جتاوز التوقعات
التحول من :جيد �إلى رائع
بعد �أن يعرف كل منا مواطن قوته ،ويدرك ماهية ميوله ،عليه �أن يبد�أ
بتطبيق هذه املعرفة ب�أ�سلوب ووعي يجعله متميزًا يف وظيفة معينة،
فينجح يف بناء �سرية ذاتية قوية ،ويخطط بذكاء مل�ساره الوظيفي
طويل املدى� .إذا كان با�ستطاعتك �أن تفعل كل هذا ،ف�سوف ترفع من
احتماالت �إطالق قدراتك الكامنة ب�صورة باهرة .ومن �ش�أن ذلك �أن
ي�أخذك �إلى نقطة جناح معينة ،ولكن يبقى ب�إمكانك �أن تتجاوز كل
التوقعات وحتقق املزيد من القفزات النوعية غري املتخيلة.

ما هي القيـــــــادة؟
يكرث ا�ستخدام م�صطلحي “القائد” و“القيادة” هذه الأيام .ورغم �شيوع
ا�ستخدام هاتني الكلمتني ،ف�إن غالبية النا�س لي�سوا على يقني من املعنى الدقيق
املق�صود بهما .فكل منا ي�سبغ على كليهما معناه اخلا�ص �أو ت�صوره املختلف.
ميكن تعريف القيادة ب�أنها القدرة على ت�أطري وبلورة ما ت�ؤمن به ،على �أن متتلك
وت�ستدعي ال�شجاعة الكافية لتت�صرف انطالق ًا من ر�ؤيتك املتبلورة ور�سالتك
امل�ؤطرة .هذه الت�صرفات يجب �أن ت�ضيف قيمة مل�شروع ما ،و�أن ترتك �أثر ًا
�إيجابي ًا يف حياة الآخرين ،بل والكثريين .وهكذا ميكن للقادة �صوغ معتقداتهم
وامتالك ال�شجاعة للت�صرف مبوجبها .فهم يركزون على �إ�ضافة قيمة �إلى
العامل و�إلى �أنف�سهم �أي�ض ًا .هم يحددون �أدوارهم على نطاق وا�سع وي�سلكون
�سب ًال تنم عن امتالكهم لزمام �أمرهم و�أمر م�ؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم.
تقوم املهن العظيمة وامل�ؤ�س�سات الكبرية على �أكتاف �أ�شخا�ص ميلكون الإرادة
للت�صرف بو�صفهم قادة .وتعتمد امل�ؤ�س�سات وامل�شروعات الرائدة على �أ�شخا�ص
ميلكون القدرة على الإبداع واملناف�سة واالنت�صار ،وهم يرفعون �أ�صواتهم
معربين عن �آرائهم حتى لو مل يوافقهم الآخرون� ،أو بع�ض الآخرين فيما ذهبوا
�إليه ،ورمبا ي�شعرون �أحيان ًا �أنهم �أخط�أوا �أن عربوا عن ر�أيهم على امللأ .يبد�أ
هذا اجلهد بالتفكري ب�ش�أن ما تعتقد �أنه حق و�أن تتعلم كيف تت�صرف كما لو كنت
متلك زمام نف�سك ومت�سك بكل خيوط م�ؤ�س�ستك.
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عقلية املتمكن من �أمره
تعترب عقلية الت ّمكن �أداة فعالة يف حتقيق �إمكاناتك الكامنة .فهي توجه ذهني يثري التحدي لأنه يحدوك لأن ت�ؤمن ب�أنه ال ي�صح �إال ال�صحيح يف
النهاية .هذا التوجه هو نقطة التحول الكربى يف م�سريتك القيادية والتمكينية .وهذه بع�ض الت�صرفات القيادية التي ميكنك فعلها:
 uم�ساعدة الآخرين دون �أن تفكر يف العائد املبا�شر ملد يد العون .هذا يعني �أنك ترى
دائم ًا �أن و�صفك الوظيفي يت�ضمن م�ساعدة من حولك بدون �شروط.
 uالإقرار بجهد الآخرين وف�ضلهم .يتطلب هذا ثقة بالنف�س مع التغلب على م�شاعر
القلق التي تدفعك �إلى الرغبة يف اال�ستحواذ على ال�شكر والعرفان لك وحدك .كما
يتطلب �أن تعي �أن حماولتك �إظهار الآخرين مبظهر ح�سن ي�ساعد على حت�سني �صورتك.
 uاحلكم على �أفعالك من خالل ما �إذا كانت مفيدة للم�ؤ�س�سة ،مقابل �أن تكون مفيدة ونافعة
لك وحدك .يف امل�ؤ�س�سات الناجحة جند هذين العن�صرين يتناغمان وال يتعار�ضان.
 uاجنز مهامك احلالية و�أنت تتطلع �إلى �أدوارك امل�ستقبلية ووظائفك التالية.
ي�ساعدك هذا على تعريف وظيفتك ب�صورة وا�سعة ت�أخذ بعني االعتبار التحديات التي
يواجهها رئي�سك يف العمل ،بل والتحديات التي تواجه م�ؤ�س�ستك وجمتمعك والعامل �أجمع.
 uالتفكري يف قيمك ومنظومتك الأخالقية .وهذا هو العن�صر املحوري الأهم يف
دورك كقائد؛ فعندما ميتزج هذا التفكري باخلربة الفعلية� ،سي�ساعدك على �أن تعي�ش
فل�سفتك القيادية اخلا�صة بك دون غريك ،لتكون دلي ًال ير�شدك عرب م�سريتك املهنية
ورحلتك ال�سعيدة طوال حياتك.

دور العالقات
�سوف تتعزز قدرتك على اتخاذ خطوات تطبيقية وعملية عندما تبد�أ يف تطوير عالقات
مفيدة لكافة الأطراف .من العقبات التي حتول دون حتقيق �إمكاناتك الكامنة �أن تعي�ش يف
عزلة .فلي�س غياب املهارات �أو نق�صها �أو احلظ ال�سيئ هو ما يبقيك يف الظل ،بل �أن تبني
حولك �أ�سوارا حتول بينك وبني مالم�سة الواقع من جهة ،وتفقدك القدرة على موا�صلة
ت�شكيل وجتميل منظور كلي لذاتك وحلياتك من جهة �أخرى.
ت�ساعدك العالقات يف تخطي احلواجز واخرتاق �أ�سوار العزلة التي قد ت�شعر بها .وهناك
ذخرية كثرية من الدعم والن�صيحة التي �سوف حتتاجها من الآخرين ،وهناك �أمناط من
ال�شخ�صيات التي ينبغي �أن ت�ضمها �إلى فريقك وجمموعات الدعم التي ت�ساندك� .أنت
بحاجة �إلى عالقات تتمتع ب�سمات :التفاهم ،والثقة ،واالحرتام؛ وميكنك بنا�ؤها من خالل:
 uالإعالن عن ذاتك� :أخرب الآخرين والعامل بكل املعلومات التي �ستمكنهم من فهمك ب�صورة �أف�ضل.
 uا�س�أل �أ�صدقاءك :اطرح عليهم �أ�سئلة من �ش�أنها �أن ت�ساعدك على فهم �شخ�صياتهم ب�صورة �أف�ضل و�أو�ضح.
 uاطلب الن�صيحة :كن م�ستعد ًا لطلب الن�صيحة البناءة ب�ش�أن كل امل�سائل التي تهمك ،وكن �أي�ض ًا م�ستعد ًا لتقدمي الن�صيحة حني تطلب منك.

خارطة الطريق
يعد بناء م�سرية مهنية ناجحة و�شق الطريق القومي �إلى احلياة ال�سعيدة حتدي ًا كبري ًا .يتطلب الأمر قدر ًا وافر ًا من
ال�شجاعة لتحديد معامل الطريق واتخاذ القرارات ال�ضرورية يف احلياة .وت�ساهم عوامل كثرية يف تعقيد هذا التحدي.
امل�ستقبل دائم ًا غري م�ؤكد والعامل من حولنا دائم ًا يتغري ،ونحن نتلقى وب�صورة م�ستمرة في�ض ًا من الن�صائح ذات النوايا
الطيبة ،لكنها تكون يف الغالب متناق�ضة ،بل وغري مثمرة ،ب�ش�أن كيفية حتويل �أحالمنا و�آمالنا �إلى واقع.
كتاب في دقائق
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حالة “عزمي” املاليزي:
طاقاتي كلها تعمل  ..وحلمي بد�أ يت�شكل
كان “عزمي” يعمل مدير م�صنع يف �شركة ماليزية ،فراوده حلم �أن
ي�ؤ�س�س م�شروعه اخلا�ص مببادرة ذاتية .تبلورت فكرته ب�أن ي�ؤ�س�س
م�صنع ًا يعمل يف التعهيد والت�صنيع حل�ساب الغري .وكان واثق ًا ب�أن
م�صنعه �سوف ي�سد احتياج ًا مهم ًا يف الأ�سواق.
ر�أى �أ�صدقا�ؤه و�أ�سرته �أن من�صبه احلايل جيد وحثوه على �أن يبقى
يف وظيفته ويراوح مكانه ،و�أن يتدرج يف �سلم الرتقيات حتى يتقاعد.
وبعد وفاة والده ر�أى “عزمي” �أن احلياة ق�صرية ،وبد�أ خوفه من
الندم م�ستقب ًال يطغى على خوفه من الإخفاق الآن.

قرر �أن ي�ستغل مدخراته ويبحث عن م�ستثمرين و�شركاء ،وها هو
م�صنعه يعمل ،وحلمه يتحقق .وعندما �س�ألناه عن دوافعه ومربرات
مغامرته قال“ :مهما كانت النتائج ،ف�أنا م�أخوذ بالعمل الذي
ي�شعرين ب�أن كل قدراتي م�ستثمرة وطاقاتي م�ستنفرة و�أن حلمي ال
بد �أن يتحقق ويكرب يوم ًا ما” .لقد كان “عزمي” منده�ش ًا عندما
اكت�شف �أن ثمرة عمله ونتائجه �أقل �أهمية  -بالن�سبة �إليه  -من
ال�شعـور بالتحدي من ناحيـ ــة ،وباملتعـ ــة وال�سعـ ــادة التي حتققهــا
لـ ــه الرحلة من ناحية �أخرى.

الطبيب “بول” وحت�سني �صحة العامل
قرر “بول” فور تخرجه يف كلية الطب �أن يتخذ لنف�سه م�سار ًا خا�ص ًا
يف ممار�سة مهنته ال�سامية� .أدرك �أنه مييل �إلى امل�شاركة يف م�ساعدة
�أكرث النا�س احتياجا لدوره كطبيب و�إن�سان ،ف�سافر ليعالج الفقراء
يف هاييتي و رواندا ودول �أخرى ميوت فيها النا�س مت�أثرين ب�أمرا�ض
ميكن ال�شفاء منها يف الدول املتقدمة.
ومنذ بدء مهمته الإن�سانية وحتى الآن ،مل يحقق “بول” اي ثروة

ومل ي�سع �إليها ،مقارنة بالدخل املايل الكبري الذي يحققه الأطباء
املمار�سون والأخ�صائيون يف �أمريكا .لكنه طبق ًا ملنظوره ونظرته �إلى
نف�سه؛ يحقق طموح ًا يفوق يف �أهميته �أي طموح �آخر :لقد �ساهم يف
حت�سني م�ستوى ال�صحة يف الدول الفقرية ،و�أنقذ حياة �أطفال ون�ساء
و�شيوخ هم ب�أم�س احلاجة �إلى جهود �إن�سان يدرك الفرق بني دوره
كمواطن عاملي ،وبني وظيفته الفنية والتقنية كجراح.

ولكن هناك اختالف ًا بين ًا بني معرفة الأ�سئلة التي ينبغي عليك �أن
تطرحها واملهارات التي حتتاج �إلى اكت�سابها ،وبني كونك قادر ًا حق ًا
على �أن تطرح الأ�سئلة وتتقن املهارات و�أن ت�ؤدي تلك املهام املنوطة
بك ،من جهة �أخرى.

وبطريقته اخلا�صة .ولذا يتفوق كل منا يف ن�شاطات معينة �أكرث من
الأخرى ،و�أكرث من الآخرين .فلي�س منطقي ًا �أبد ًا �أن نو�ضع جميع ًا
يف نف�س ال�صندوق ،ونحمل نف�س الو�صف الوظيفي ،ثم يطلب منا �أن
ن�ؤدي عملنا بنف�س الدرجة من الإبداع والإتقان .فكل منا فرد وحده،
وكل منا مي�سر ملا خلق له.
ا�ستثمار قدراتك وتفعيل مواطن قوتك يختلف  -مث ًال  -عن و�ضع
ا�سرتاتيجية لإدارتك �أو م�ؤ�س�ستك .يف امل�ؤ�س�سة �أنت متلك الوقت واملال
والت�صميم واملعلومات واخلربات الالزمة لتغيري كل ما ميكن تغيريه.
كما ميكنك ،و�أحيان ًا ال بد لك من اال�ستعانة بخرباء وم�ست�شارين
وفريق عمل مل�شاركتك التخطيط مل�ستقبل م�شروعك .لكن الأمر لي�س
كذلك مع الأفراد؛ فالفرد متفرد .يف كل �إن�سان ميول وقدرات وهبات
وخ�صو�صيات ال ميكن تغيريها ،وهناك عادات ميكن تغيريها ومهارات
ميكن تطويرها .ومن ثم عليك �أن تقرر ما الذي ميكن تطويره ،وما
الذي ي�ستحيل تغيريه .فمن الأخطاء التي نرتكبها يف مطلع حياتنا
عادة ،هو �أن نفكر ب�أننا ن�ستطيع عمل �شيء ،و�أنه البد و�أن نفعل كل ما
نريد ،وك�أننا نتعامل مع م�ؤ�س�سات وم�شروعات ،ال مع ب�شر و�شخ�صيات.

هناك طرف حموري يجب �أن يتمكن من الفهم ومن �إدارة هذه املعادلة
هو� :أنت .هل ت�ستطيع �أن تق ّيم مهاراتك بدقة؟ ما هي ميولك؟ هل
تعرف من تكون؟ هل لديك وظيفة حتلم بها يف خيالك؟ هل توايل
ممار�سة مهاراتك ومتتني ميولك حتى تكون �شخ�ص ًا بارز ًا ومتميز ًا يف
وظيفتك؟ هل تظهر �سمات تنم عن �شخ�صيتك وقدرتك على القيادة؟
هل لديك جمموعة دعم تقف خلفك ،وميكنك االعتماد عليها؟ لكل
هذه املتغريات �أثرها القوي واملبا�شر على متكينك ومتكنك من �أداء
وظيفتك وتفوقك وحتقيق �أحالمك.
لي�س هناك م�سار حمدد لفعل ذلك ،فلكل منا خ�صو�صيته وتفرده،
وتعر�ضه لأي موقف يجلب ويحرك طيف ًا عري�ض ًا من ال�سمات
املتفردة .ويحقق كل فرد منا التقدم تبع ًا ل�سرعته وقوة عزميته

حتقيق ذاتك وتفجري طاقاتك
ميكنك �أن تتبع عملية منهجية ت�صل بك �إلى حتقيق �أف�ضل ما لديك .وما �ستحققه لن يكون على الأرجح هو �أف�ضل ما لدى �شخ�ص
�آخر؛ �سيكون هذا منا�سب ًا لك �أنت .و�إجما ًال ف�إن ما �ستحققه لي�س �أف�ضل وال �أ�سو�أ مما حققه غريك .فهو بكل ب�ساطة �إجناز خمتلف.
ف�إذا ما قررت �أن تطور خارطة طريق خا�صة بك من �أجل تطوير وحتفيز �إمكاناتك الكامنة ،ف�إن اخلطوات التالية �ست�ساعدك كثري ًا:
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 uاكتب يومياتك .لي�س �ضروري ًا �أن تدون يف دفرت يومياتك كل �شيء ،كل يوم؛ ولكن حاول �أن تفعل ذلك كلما حاولت �أن ت�ستو�ضح �أمر ًا �أو
جتيب عن �س�ؤال ما.
 uاقر�أ ال�صحف .واقر�أ الكتب والدرا�سات وتابع ما حتب من املجالت .حافظ على وعيك مبا حولك من خالل متابعة الأحداث اجلارية .كما
�أن الأعمال الأدبية من �شعر ورواية ومعار�ض فنية وندوات نقدية وعرو�ض م�سرحية �ستوفر لك قد ًرا من التوازن املطلوب ملواجهة �ضغوط
العمل و�سطوة املناف�سة بكل م�ستوياتها.
 uع�ش حياة ب�سيطة واقت�صد ما ا�ستطعت .من �أهم �أ�سباب الإخفاق والف�شل يف ا�ستثمار طاقاتنا الكامنة تلك ال�ضغوط التي نرزح حتتها
للوفاء بااللتزامات املالية امللحة .فمن ال�صعب على �شخ�ص يعاين من الديون ويلهث ل�سداد التزامات  -مل تكن �أ�ص ًال �ضرورية � -أن يركز
على �أهداف فكرية وتنموية ،و�أن ي�سعى �إلى اال�ستثمار يف مهاراته وقدراته.
 uخ�ص�ص وقت ًا للإجازات والرحالت اال�ستك�شافية والعلمية ،وابتعد قلي ًال عن روتني العمل .هذا التوازن يهيئ لك عق ًال ثاقب ًا ووعي ًا متجدد ًا.
 uحافظ على توهج ودفء عالقاتك .ابذل جمهود ًا ا�ستثنائي ًا ال�ستدامة عالقاتك على املدى الطويل .اال�ستثمار يف العالقات الإن�سانية يثمر
دائم ًا عن عائد م�ضاعف؛ ي�شعرنا بال�سعادة وميكننا من �إ�سعاد الآخرين من ناحية ،ويحقق عائد ًا مادي ًا ومعنوي ًا غري مبا�شر من ناحية �أخرى.
مقايي�س الأداء واال�ستق�صاءات واختبارات �أمناط ال�شخ�صية مفيدة بكل ت�أكيد ،لكن �إلى
درجة معينة وح�سب .تعريفك للنجاح و�إح�سا�سك به يكون مدفوع ًا على الأرجح ،بجوانب
من حياتك ت�ستع�صي على القيا�س الدقيق ،وي�صعب مقارنتها مبا لدى �أقرانك .وهذا ما
ت�ست�شعره وتقدره بنف�سك .ومع ذلك ،عليك دائم ًا �أن ت�سلك طريقك اخلا�ص .ال �أحد يعلم
كم �ستجني من الأموال ،وكم �ستبلغ من الرتب ،وكم �ستتقلد من الألقاب والأو�سمة ،وكم
�ستحوز من اجلوائز .عليك فقط �أن تكون �صادق ًا مع نف�سك وم�ؤمن ًا بر�سالتك وواثق ًا من
قناعاتك وملتزم ًا مببادئك؛ فهذا هو النجاح .فامل�س�ألة يف حم�صلتها �إح�سا�س ال ح�سابات،
وعطاء ال مكت�سبات ،وت�أثري �إيجابي يف العامل وخدمات ا�ستثنائية مل�ؤ�س�ساتنا وجمتمعاتنا،
عرب ما نلعبه من �أدوار فريدة وعظيمة يف احلياة.
المؤلف:
روبرت ستيفن كابالن :أستاذ اإلدارة التطبيقية في كلية هارفارد لألعمال ،والمدير الشريك
لمؤسسة عالمية متخصصة في األعمال الخيرية.
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“ر�سمك خلارطة طريق النجاح
هو �أمر يتعلق باكت�شافك
لذاتك وفهمك ملهاراتك
ومعرفتك مبن تكون وماذا
تريد”
روبرت ستيفن كابالن

