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ثوان...
في
ٍ
عام على مبادرة عام
ي�س ُّرنا بعد ُم ِ�ض ِّى �أك َرث من ن�صف ٍ
اخلري والعطاء� ،أن نقدِّ َم لكم �أحد �أهم �أعداد هذا
ال�شهر من خالل ملخ�ص كتاب «الو�صول �إلى الأف�ضل:
الريادة االجتماع َّية بني النظرية والتطبيق» الذي �أ َّلفه
ك ٌّل من «روجر مارتن» و «�سايل �أوزبرج» ،وتناوال فيه
عدد ًا من التجارب الإن�سانية العظيمة التي �شملت التجربتني ال�شهريتني ٍّ
لكل
من «�أندور كارنيجي» والدكتور «حممد يون�س» من خالل عدة مبادرات �إن�سانية
عظيمة يف الريادة االجتماعية.
حتى عهد قريب كانت التح ُّوالت االجتماع َّية تقت�صر على مبادرات احلكومات
وال�شركات ،حتى برز دور الر َّواد االجتماعيني ال�ساعني �إلى جمتمع �أف�ضل ،والذين
ك َّثفوا جهودهم وحملوا م�شاعل الأمل مل�ساعدة البائ�سني واملُه َّم�شني يف العامل.
لقد ن�سي الر َّواد االجتماعيون املبدعون م�صاحلهم ال�شخ�صية ،و�أثبتوا لنا �أنَّ
ب�إمكان ٍّ
كل م َّنا تب ِّن َي دور الرائد االجتماعي� ،أو دور مقدِّ م اخلدمات الإن�سانية
يف املجتمعات الفقرية ،وكذلك دور املُ�صلح االجتماعي والنا�شط الذي ُيكافح
من �أجل تغيري القوانني والت�شريعات ل�صالح امله َّم�شني واملعوزين ،وال �سيما يف
املجتمعات التي يكرث فيها املهاجرون و�أبناء الأقليات.
�أما امللخ�ص الثاين لكتاب «�صراع الأجيال :التعامل مع ُمتلف َّ
املوظفني يف بيئة
العمل» ت�أليف« :رون زميك» و «كلري رينز» ،فيعر�ض فيه ثالثة خرباء �أبرز جتاربهم
من خالل �أربعة �أجيال متزامنة من العاملني يف امل� َّؤ�س�سات املعا�صرة؛ بداي ًة من
جيل املوظفني التقليديني الذين ولدوا قبل احلرب العاملية الثانية ،وحتى جيل
الألفية الذي بد�أ عام  ،1980وميتد حتى القرن احلادي والع�شرين .بني هذين
اجليلني يقع جيل «طفرة املواليد» بني عامي  1943و َّ ،1960ثم جيل «�إك�س»
الذي لعب دورا ريادي ًا بني عامي  1960و  1980وم َّهد للجيل احلايل .ولأنَّ
القوى العاملة الذكية تعرف �أنَّ الأولو َّيات و�أمناط العمل والر�ؤى تختلف من جيل
�إلى جيل ،فمن املهم �أن يدرك جيل ال�شباب احلايل �أهمية التفاهم بني الأجيال
لتحقيق التناغم يف مكان العمل ،حيث ُيعترب توفري ُمناخ تعاوين داخل امل� َّؤ�س�سات
موظفيها .ولهذا تتعامل هذه امل� َّؤ�س�سات مع ِّ
�أمر ًا حتمي ًا لإخراج �أف�ضل ما لدى َّ
كل
جيل ب�أ�سلوب متم ِّيز يتنا�سب مع طبيعته واحتياجاته وقدراته.
ٍ
ويف ملخ�ص «وظيفة الأحالم :كيف متار�س العمل الذي ينا�سبك» ي ؤ� ِّكد امل�ؤلف
«كري�س جيلبو» �أنَّ البحث عن وظيفة �أحالمك اليعني �أنها �ستكون وظيفة دائمة،
تغي �شخ�صيتك .ولذا
بل يعني �أنها ِّ
يتغي مع ُّ
تعب عن حلمك احلايل الذي قد َّ
تواكب �أحالمك وتتوافق مع حد�سك وما ميليه عليك قلبك ويق ّره
يجب عليك �أن َ
�ضمريك .فالذي يريد الفوز اليكتفي مبوا�صلة املحاولة ،بل يج ِّرب �شيئ ًا خمتلف ًا
جديد يفعله ،وهناك اجلدي ُد دائم ًا حتت َّ
ال�شم�س ،و�أي�ض ًا حولها
ويفتِّ�ش عن �شي ٍء ٍ
وبني �أ�شعتها.
جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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راهن على احل�صان الرابح
ِ
يف �أحد اال�ستق�صاءات�ُ ،س ِئل مئات الأ�شخا�ص الذين عرثوا
على الوظيفة التي ُ
«خ ِلقوا من �أجلها» عن امل�سارات التي
اتخذوها يف حياتهم كي ي�صلوا �إلى وظائفهم احلال َّية ك�أط َّباء
�أو م�س�ؤولني حكوم ِّيني �أو مع ِّلمني� ،إلخ ،فت�ض َّمنت �إجاباتهم
جميع ًا فكرة واحدة ،وهي �أ َّنهم ا�ستغرقوا قدر ًا من الوقت
واجلهد يف رحلة البحث عن الوظيفة املنا�سبة ،و�شهدت
م�سرياتُهم عديد ًا من املنعطفات واملنحنيات ،ولك َّنهم ظلُّوا
يعملون على حتقيق �أهدافهم ،فقد �آمنوا بتلك الأهداف،
وحني �صادفهم الكثري من العقبات ،مت َّكنوا من ابتكار الكثري
من الو�سائل التي م َّكنتهم من ِّ
تخطيها.

يف البدء كان احللم

وربا يف �شبابك ومرحلة درا�ستك اجلامع َّيةُ ،ط ِرح
يف طفولتك َّ
عليك -على الأرجح -مث ُل هذا ال�س�ؤال« :ما املهنة التي ت�سعى �إليها
�أو تريد �أن تعمل بها حني تكرب؟» .وغالب ًا ما يقدِّ م الأطفال والفتيان
�إجابة حاملة �أو ُمف َعمة بالطموح ،فيقولون مث ًال �إ َّنهم يريدون �أن
ي�صبحوا وزراء �أو علماء �أو ر َّواد ف�ضاء �أو ف َّنانني �أو ريا�ض ِّيني
حمرتفني ،ونحن ،البالغني ،نعلم بالطبع �أنَّ هذه الطموحات لي�ست
�سهلة ،و�أنَّ تلك امل�سارات املهن َّية من ال�صعب الو�صول �إليها ،ولكن
بالن�سبة �إلى الطفل الذي يحلم مب�ستقبله ،ف إ� َّنه يطلق خلياله العنان
وهو يتخ َّيل �أنَّ ك َّل ما يتم َّناه املر ُء يدركه.
هل تتذ َّكر كيف �أجبت عن هذا ال�س�ؤال؟ َّربا حلمت ب�أن حتذو
حذو �أبويك .ف�إذا كانت والدتك طبيبةَّ ،ربا تكون مهنة الطب قد
راقتك �أو راودتك ،فقد تكون �أحببتَ فكرة م�ساعدة الآخرين ،وبدا
لك امل�ست�شفى مكان ًا جذاب ًا وتخ َّيلت �أ َّنه �سيطيب لك العمل فيه.

معادلة ب�سيطة للنجاح وال�سعادة
هناك ن�صيحة مهن َّية �شائعة تت ُّعمق انت�شرت
على نطاق وا�سع مع تع ُّمق الوعي الوظيفي
يف العقد الأخري ،وهي أ� َّننا جميع ًا خمتلفون
ونرغب يف �أ�شياء خمتلفة� .صحيح �أنَّ لدى ِّ
كل
�شخ�ص جمموع ًة من املهارات واالهتمامات
ٍ
التي مت ِّيزه عن غريه ،و�صحيح �أنَّ خلف َّياتنا
وبيئاتنا و�سياقاتنا ومواطن ق َّوتنا متباينة
بطبيعتها ،لكن هل نريد جميع ًا �أ�شيا َء خمتلفة

حق ًا؟ َّربا ال يكون الأمر بهذا التعقيد،
فنحن جميع ًا نريد الو�صول �إلى م�سار
مهني يل ِّبي احتياجاتنا القليلة واملت�شابهة.
رغم اختالفنا ،يرغب معظمنا يف حياة متوازنة
وزاخرة بالأعمال التي جتلب لنا ال�سعادة
والرخاء ،وبقدر الإمكان ن�سعى �إلى العمل يف
وظائف ن�ستمتع بها ،وا�ستثمار مهاراتنا ب�شكل
مفيد ،ونحاول �أن نتج َّنب االختيار الزائف بني

ك َّفة احلب وك َّفة املال ،فنحن نو ُّد �أن منار�س
وظائف نح ُّبها ونح�صل يف ذات الوقت على
املقابل املادي املنا�سب لعملنا ولقدراتنا
وم�ؤهِّ التنا .لذا ،ولكي ن�صل �إلى الوظيفة التي
ُخ ِلقنا من �أجلها ،ف�إ َّننا نبقى بحاجة �إلى املزيج
املنا�سب من ال�شغف واالن�سجام يف عملنا
واملال الكايف� ،إ�ضافة �إلى ت�أدية ر�سالة هادفة
ولعب دو ٍر ذي معنى يف حياتنا.

الب» ،وتع َّرف خالل عمله يف هذا
بد أ� «توفيق» م�شروعه الأول يف بيع و�شراء « ُ
َ
اخلا�صة به �إ�ضافة �إلى طريقة حتمي�ص النب .وبعد
هوام�ش الربح
املجال،
َّ
�ساعد متط ِّوع
ب�ضعة �أعوام ،كان يتوق �إلى حتدٍّ جديد ،ف�سافر عرب البحار ك ُم ِ
ويي�سر اجتماعات
يف �أفريقيا .وخالل فرتة تط ُّوعه ،بد أ� يقود فرق العملِّ ،
املجموعات يف امللتقيات ،وهي مهارة اكت�سبها �سريع ًا لأ َّنها بدت ب�سيطة يف
نظره .وبعد ب�ضعة �أعوام ،عاد �إلى الواليات املتحدة ،وبد�أ حياته من جديد
ورحالة ،حماو ًال ال�سفر �إلى ِّ
كل بلدان العامل يف �إطار َّ
خطة زمن َّية
كمد ِّون َّ
م َّدتها ع�شرة �أعوام.
والآن ي�ؤدِّي «توفيق» الكثري من الأدوار ،فهو ي ؤ� ِّلف الكتب ،ويقود فرق العمل،
وير�أ�س املنا�سبات الكربى ،وي� ِّؤ�س�س م�شروعات �صغرية .وبالن�سبة �إليه ،يح ِّقق
له دمج هذه املجموعة املتكاملة من الوظائف متع ًة كبرية ،و ُيك�سبه قدر ًا كافي ًا
من املالِّ ،
وبغ�ض النظر عن بع�ض امل�س�ؤول َّيات ال�ضرور َّية املم َّلة ،ف�إ َّنه ي�شعر
دائم ًا باحلما�س واالندماج وان�سياب َّية الأداء .مل ُتك َّلل بع�ض جهوده بالنجاح� ،إال
أ� َّنه ي�شعر كما لو �أ َّنه راهن على احل�صان الرابح وفاز ب�أف�ضل وظيفة يف العامل.
طريقك �إلى الوظيفة التي ُخلِقتَ من �أجلها نادر ًا ما يكون مفرو�ش ًا بالورود،
�إال أ� َّنك حني ت�صل �إلى وجهتك املن�شودة� ،ستجد �أنَّ الأمر كان ي�ستح ُّق العناء
فع ًال ،فبعد النجاح وحتقيق �شيء من ال�شهرة وترك ب�صمة يف جمال العمل،
مما هي عليه يف الواقع.
تبدو رحلتنا وك�أ َّنها كانت �أ�سهل َّ

"

"

معادلة النجاح وال�سعادة = اال�ستمتاع وال�شغف  +املال  +االن�سجام وان�سياب َّية الأداء

اال�ستمتاع :اعمل ما حتب
حد ما� ،إال أ� َّنه ال يوجد هدف �أف�ضل من ذلك حني يتع َّلق الأمر بالأن�شطة
حتب ما تعمل» عبار ًة ُم�سته َلكة �إلى ٍّ
قد تكون عبارة «اعمل ما ُّ
حتب حتى َّ
التي ت�ستهلك من حياتنا ما ي�صل �إلى � 40ساعة �أ�سبوعي ًا �أو �أكرث ،ف�أنت لن ت�شعر بال�سعادة احلقيق َّية و�أنت ت�ؤدِّي �أعمالك ،ما مل ت�ستمتع يف
الأ�سا�س بالطريقة التي مت�ضي بها وقتك.
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ال يعني هذا �أنَّ َّ
كل حلظة يجب �أن تكون مذهلة ورائعة ،فحتَّى ال�شخ�ص الذي يح�صل على الوظيفة التي كان يحلم بها قد ي�ضط ُّر �أحيان ًا �إلى
�أداء مهام مم َّلة ك�إعداد ن�سخ ورق َّية �أو تقدمي تقارير للم�صروفات ،فال يوجد �أي �شخ�ص ي�ستطيع �أن يفعل َّ
يحب طيلة الوقت ،ولكنَّ هذا
كل ما ُّ
وب�شكل عام ،نريد �أن تكون وظائفنا «�صانعة للمتعة» ،وما مل تكن مت أ� ِّكد ًا من �أنَّ وظيفتك احلال َّية تقدِّ م
�أ�ص ًال لي�س هو الهدف املن�شود ،لأ َّننا
ٍ
لك املتعة ،فهي لي�ست كذلك على الأرجح.

املال :الدعم والأمان املادي
خالل رحلة بحثك عن وظيفة الأحالم �أو
امل�سرية املهن َّية التي تن�شدها ،من ال�صعب �أال
يكون املال على ر�أ�س �أولو َّياتك ،ف�أنت ُمطا َل ٌب
ب�أن تك�سب قوت يومك و�أكرث ،و�إذا كانت لديك
عائلة ،ف�ستكون بحاجة �إلى �إعالتها وتوفري حدٍّ
معقول من الرفاهية لها .لذلك كي تراهن على
احل�صان الرابح ،ف�إنَّ ال�سيناريو املثايل الذي
يجب �أن تبحث عنه هو �أن تو ِّفر لك وظيفتك
َّ
كل الأموال التي حتتاج �إليها كي تعي�ش حيا ًة
مي�سورة� .أو بعبارة �أخرى :املال لي�س ك َّل �شيء،
حتب حياتك وعملك و�أنت
ولكن من ال�صعب �أن َّ
َ
�ضغوطا م�ستم َّرة تتعلق بقدرتك على
تواجه
الوفاء مب�س�ؤول َّياتك املاد َّية يف موعدها.

ان�سياب َّية الأداء واال�ستمتاع ب�إبداعك

هل فقدتَ �إح�سا�سك بالوقت حني كنت غارق ًا لأذنيك يف م�شروع
حت ُّبه يف املا�ضي القريب �أو البعيد؟ هل أ�دَّيت يوم ًا مه َّم ًة مدفوعة
الأجر ولك َّنك �أحببتها للغاية لدرجة �أ َّنك كنت م�ستعد ًا لأدائها
من دون مقابل ِّ
وبكل �سرور؟ ُت�س َّمى هذه احلالة «ان�سياب َّية
ق�صد بها فنُّ ا�ستغاللك ملهاراتك على �أكمل وجه
الأداء» ،و ُي َ
واالنغما�س ب�شكل تام يف �شيء جتيده بالفعل .ويف هذه احلالة،
ف�إن املتعة واملال �ضرور َّيان حني يتع َّلق الأمر بالوظيفة التي
ُخلِقتَ من �أجلها ،والأه ُّم من ذلك هو �أ َّنك مبج َّرد �أن جتد تلك
الوظيفة �ست�شعر ك�أ َّنها كانت تنتظرك طوال الوقت.

املهم ما تفعله فح�سب ،بل الطريقة التي تفعله بها
لي�س َّ
كي ت�صل �إلى الوظيفة التي ُخلِقتَ من �أجلها� ،أنت بحاجة �إلى حتقيق توافق قوي بني ٍّ
كل من املحتوى املنا�سب و�أف�ضل �أو�ضاع العمل ،ويف حالة
حت ُّقق طرف واحد من طريف املعادلة فح�سب� ،ست�شعر دائم ًا ب�أ َّنك تفتقد �شيئ ًا مهم ًا ،وهناك ب�ضعة عوامل يجب �أخذها بعني االعتبار حني ِّ
تخطط
لأو�ضاع العمل املثال َّية بالن�سبة �إليك:
4
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 .1مرونة �ساعات العمل :نحن نرغب يف
نخ�ص�صه
�أن يكون لدينا قد ٌر من الوقت ِّ
لأنف�سنا ،كما �أ َّننا نرغب يف احل�صول على
قد ٍر من اال�ستقالل َّية كي نعمل بالطريقة
التي ِّ
نف�ضلها.
 .2املحا�سبة وامل�ساءلة :نحن تقريب ًا
نخ�ضع ل�شكل �أو �آخر لتقييم الأداء �سواء
بطريق ٍة تقليد َّية �أو مبتكرة ،ف�إذا كان
لديك رئي�س ترفع له تقاريرك �أو ُتعتَرب
م�س�ؤو ًال �أمامه ،فعلى الأقل هناك جز ٌء من
وظيفتك يتع َّلق ب�إر�ضائه و�إقناعه ب�أدائك،
ف�إن مل يكن لديك رئي�س ،ف�سيكون لديك يف
الغالب متعاملون �أو م�ستثمرون �أو مم ِّولون،
�أو �شخ�ص ما يحا�سبك.
 .3البيئة االجتماع َّية :هل تتوا�صل مع
زمالئك الذين يحرتمونك وتكنُّ لهم �أنت
�أي�ض ًا كل االحرتام؟
ح�س امل�شاركة والعطاء :كلُّنا نريد �أن
ُّ .4
�سام� ،أو على ال ِّ
أقل
نكون جزء ًا من هدف ٍ

هدف ذي �أهم َّية.
ح�س التعاون :هل تعمل مبفردك� ،أم مع
ُّ .5
الآخرين� ،أم �أ َّنك بني هذا وذاك؟ يختلف
هذا الأمر عن بيئتك االجتماع َّية ،لأ َّنك
قد تعمل داخل امل� َّؤ�س�سة ولك َّنك رغم ذلك
تعمل  -يف الغالب -مبفردك .هل ِّ
تف�ضل
الأمر على هذا النحو� ،أم ِّ
تف�ضل قدر ًا �أق َّل
من اال�ستقالل َّية؟
خرجات الفعل َّية �أو املعايري :ي�شري
 .6املُ َ
املتغي �إلى �إنتاج َّيتك مبرور الوقت
هذا ِّ
�أو املعايري التي تقي�س بها �أداءك .ف�إذا
كنت تعمل على ِّ
خط جتميع لل�شطائر �أو
للتعبئة ،ميكنك يف نهاية اليوم �أن حت�سب
عدد ال�شطائر التي �أنتجتها ،و�إذا كنت
م�ست�شار ًا لدى مركز �أبحاث ،فقد تقي�س
مدى تقدُّمك من خالل عدد �أبحاثك التي
ُن ِ�ش َرت �أو تو�صياتك التي ا ُّت ِب َعت.
 .7الأمان :حني يتع َّلق الأمر باملال ،فاملو�ضوع
ال يقت�صر على راتبك ال�شهري �أو دخلك

ال�سنوي ،فمن ال�ضروري �أي�ض ًا �أن تدرك
حجم الأمان الذي حت ِّققه لك وظيفتك
(ومدى ا�ستقرار مردودها املادي) �أو مدى
ا�ستدامة �أيِّ م�صدر دخل �آخر لديك.
 .8الفوائد غري امللمو�سة :ال يتع َّلق
ال�صحي �أو �إجازتك
الأمر فقط بت�أمينك
ِّ
الر�سم َّية مدفوعة الأجر ،و� َّإنا يتع َّلق ب�أيِّ
�شيء يعود عليك بالنفع مثل التعلُّم والنم ِّو
ولعب دور �إيجابي يف احلياة و�أنت ت�شغل
هذه الوظيفة بالذات.
مما �سبق هو �أنَّ �أو�ضاع العمل
املق�صود َّ
عن�ص ٌر رئي�س يجب �أن ت�أخذه يف اعتبارك حني
تبحث عن هذا املزيج املثايل من املتعة واملال
وان�سياب َّية الأداء ،حيث ال ينبغي �أن تبحث
عن �أف�ضل وظيفة متاحة فح�سب ،بل وعن
�أف�ضل �أو�ضاع العمل التي تنا�سب �شخ�ص َّيتك
وتف�ضيالتك� ،أو تخلق �أنت تلك الأو�ضاع.

كيف تق ِّيم املخاطر ب�شكل �أف�ضل؟

ملاذا ال ي�سعى معظم النا�س كي يعي�شوا حياة احلر َّية واال�ستقالل َّية؟ ال يتع َّلق الأمر
بالدرجة الأولى بكونهم َك�سالى ،فعلى ال ِّ
أقل ال تنطبق على معظمهم �صفة الك�سل،
ولذا ف�إنَّ االحتمال الأكرب هو �أ َّنهم ال يعرفون كيف يفعلون ذلك ،فهم يهابون مثل
هذا الأمر اعتقاد ًا منهم �أ َّنه �صعب �أو �أ َّنه ينطوي على قدر كبري من املخاطرة،
وهذا لأ َّنهم ال يعرفون م�سار ًا وا�ضح ًا ي�شتمل على خطوات حمددَّة و ُمتد ِّرجة،
واحلقيقة �أنَّ معظم الفر�ص املهن َّية واحليات َّية� ،أو على الأقل معظم الفر�ص
اجلديرة باالقتنا�ص ،تنطوي على قد ٍر من املخاطرة.
ي�ستطيع بع�ضنا �أن يتخذ القرار بطريقة علم َّية للغاية من خالل حماولة حتديد
مدى تق ُّبلنا للمخاطر ب�شكل دقيق ،فعلى �سبيل املثال� :إذا كانت احتماالت النجاح
تبلغ  ،%70ف�سيكون لدينا ا�ستعداد للمخاطرة ،و�سنتق َّبل احتماالت الف�شل
التي تبلغ � .%30إال �أنَّ معظمنا «رغم ذلك» ال ُيجري تقييم ًا علمي ًا دقيق ًا لهذه
اخليارات ،مع �أنَّ الأمر لي�س �صعب ًا كما يبدو .فقط �ضع يف اعتبارك مبد�أين
حني تدر�س �أيَّ قرار حموري� :أن حتدِّ د املخاطر التي قد تنتج عن هذا القرار،
تخ�ص�ص ب�ضع
و�أال تتخذ قراراتك ب�سبب خوفك من تفويت �شيء ما .ميكنك �أن ِّ
دقائق لإعداد قائمة ِّ
بكل �شيء قد ال ي�سري على ما يرام يف �إطار �أيِّ تغيري �أو خطر
حمتملني �أو يف �إطار �أيِّ فر�صة حمتملة .معرفتك مبا ينتظرك متنحك الثقة كي
توا�صل ما بد�أت� ،أو احلكمة كي ترتاجع �إذا كانت املخاطرة كبرية للغاية ،ومن
املهم دائم ًا املخاطرة يف جمال حت ُّبه ،ولهدف تع�شقه حتَّى ال ينطبق عليك قول
ِّ
تبك عليه �إذا خ�سرته».
«مارك توين»�« :إذا مل تغامر يف �سبيل �شيء حتبه ،فال ِ
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ال تتخذ قراراتك خوف ًا من �ضياع الفر�ص
تخ َّيل أ� َّنك يف �أثناء بحثك عن وظيفة تل َّقيت
عر�ض ًا قوي ًا عقب مقابلة توظيف يف �إحدى
امل� َّؤ�س�سات .ت�شري االحتماالت �إلى �أ َّنك �ست�شعر
وربا ببع�ض م�شاعر الفخر،
وقتها بالإطراء َّ
ولك َّنك قد تت�ساءل �أي�ض ًا :هل هذه الفر�صة
هي الأف�ضل� ،أم �أنَّ هناك فر�صة �أف�ضل

منها تنتظرك يف مكان �آخر؟ هذا اخلوف
من تفويت �شيء ما قد يدفعك �إلى موا�صلة
البحث� ،أو على الأقل ،يجعلك ت� ِّؤخر قبول هذا
العر�ض املبدئي.
ولأ َّننا منيل �إلى اتخاذ القرارات انطالق ًا
من م�شاعر اخلوف �أو ا�ستناد ًا �إلى ت�ص ُّورنا

تطوير املهارات املنا�سبة

�أ َّننا يف حالة احتياج ،فقد ن�شعر يف بع�ض
الأحيان ب�أ َّننا ُد ِفعنا �إلى اتخاذ قرا ٍر �أق َّل من
املثايل� .إال �أ َّننا ك َّلما ا�ستطعنا اتخاذ قرارات
عقالن َّية ا�ستناد ًا �إلى املعلومات املتاحة لنا يف
الوقت احلايل ،اكت�سبنا قدر ًة �أكرب على تقييم
املخاطر.

حني يق ِّرر معظم النا�س «تطوير مهاراتهم» ،ف�إ َّنهم يف ِّكرون يف �أمور مثل حت�سني قدرتهم على التعامل مع جداول «�إك�سل» للبيانات �أو �إجادة لغة
�أجنب َّية� ،إال �أنَّ تلك الأمور لن ت�ساعدك يف الغالب على اتخاذ خطوات كبرية للأمام يف م�سريتك املهن َّية .ف�إذا كان هدفك هو التح ُّرر من وظيفة
تكرهها واالنتقال �إلى وظيفة الأحالم ،ف�أنت بحاجة �إلى تطوير النمط الطبيعي واملنا�سب من مهاراتك ب�شكل �سريع.

 )1ط ِّور مهارات الكتابة

كي تط ِّور قدرتك على الكتابة ،تذ َّكر �أنَّ معظم �أ�شكال الكتابة تعتمد يف الأ�سا�س
على الإقناع .لذا ،ت أ� َّكد من �أنَّ كتاباتك تت�ض َّمن دعوة الآخرين �إلى فعل �شيء ما.
ا�س�أل نف�سك« :ما الأمر الذي �أرغب يف �إقناع النا�س به بعد قراءتهم ملا كتبت؟».

 )2تعلَّم مهارة التفاو�ض

التفاو�ض لي�س حكر ًا على القادة والدبلوما�سيني َّ
وموظفي املبيعات واملحامني
فح�سب ،فنُّ التفاو�ض يرتبط بالبحث عن حلول لأ َّية م�شكلة داخل مكان العمل �أو
خارجه بحيث تكون ُمر�ضي ًة جلميع الأطراف .يعتقد بع�ض النا�س �أنَّ الهدف من
التفاو�ض هو و�صولهم وحدهم �إلى �أف�ضل �صفقة ممكنة� ،إال �أنَّ هذا لي�س هدف
وتتو�صل �إلى �صفقة
التفاو�ض .بالطبع حني تتفاو�ض يجب �أن تدافع عن ر�أيك َّ
ج ِّيدة ،ولكن يجب �أن حتر�ص �أي�ض ًا على مغادرة الطرف الآخر مائدة املفاو�ضات
را�ض عن نتائجها.
وهو ٍ

 )3ط ِّور قدرتك على املتابعة

يجيد الناجحون فنَّ املتابعة� ،أي ًا كان جمال عملهم .ف�إذا كان قد �سبق لك �أن
ح�ضرت اجتماع ًا نوق�شت خالله العديد من الأفكار املفيدة دون �أن ُين َّفذ �أيٌّ منها
فيما بعد ،ف�إ َّنك تكون قد اكت�شفت فر�صة عظيمة لال�ستفادة من مهاراتك يف
التو�صل �إلى �أفكار جديدة� ،إال �أنَّ قيمتها احلقيق َّية تتم َّثل يف
املتابعة ،فمن ال�سهل ُّ
تنفيذها على �أر�ض الواقع.

 )4ت�أق َلم مع التكنولوجيا املفيدة

ب�شكل يومي يف مد َّونة ا�سمها
يعكف عامل االقت�صاد «تيلر كاون» على الكتابة ٍ
«التح ُّوالت الهام�ش َّية» .ومن بني نظر َّياته التي تتمحور حول امل�ستقبل �أنَّ العامل
�سوف يتع َّر�ض لقدر �أكرب من االنق�سام والالم�ساواة ،غري �أنَّ هذا االنق�سام لن يتع َّلق
بالأغنياء والفقراء �أو العاملني والعاطلني فح�سب ،بل �سيتع َّلق به�ؤالء الذين ُيق ِبلون
على ا�ستخدام التكنولوجيا وه�ؤالء الذين يقاومون �أو يحجمون عن ا�ستخدامها.
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ثم ر ِّكز على بع�ضها
تو�سع يف خياراتكَّ ،
َّ
من املحتمل �أ َّنك قد �سمعت الن�صيحة التقليد َّية
التي تدعو �إلى عدم و�ضع البي�ض ك ِّله يف �س َّلة
واحدة .هناك نظر َّيتان رئي�ستان متعار�ضتان يف
هذا ال�صدد ،فمن ناحية هناك فكرة «الرتكيز
امل�ضي ُقدُم ًا يف
على �شيء واحد» ،والتي ت�ؤ ِّيد
َّ
م�سارك املهني �أو م�شروعك �أو �أعمالك فح�سب.
ووفق ًا لهذه النظر َّية ف�إنَّ امل�شروعات اجلانب َّية
ومناذج العمل الهجينة تعترب مدعاة للت�شتُّت،
مبعنى �أ َّنك حني حتاول مزج عديد من الأمور
وممار�سة كث ٍري من املهام املختلفة يف � ٍآن واحد،
ف�سوف يت�شتَّت انتباهك وتت�أ َّثر معظم �أو بع�ض
�أجزاء امل�شروع بال�سلب.
تن�صح النظر َّية امل�ضادَّة بـ«ممار�سة العديد من
ت�شجع على
املهام يف � ٍآن واحد» ،وبالتايل ف�إ َّنها ِّ
تنفيذ العديد من امل�شروعات والأعمال ،وجتادل
هذه النظر َّية ب�أنَّ معظم النا�س ال يريدون �أن

يفعلوا ال�شيء نف�سه طوال الوقت .وبنف�س القدر
من الأهم َّية ،تدَّعي هذه النظر َّية �أي�ض ًا �أنَّ
عديد من الأن�شطة املُر ِبحة
تق�سيم الوقت بني ٍ
ً
يف نهاية املطاف ُيعتَرب �أكرث �أمانا و�أق َّل خطورة.
وحل�سن ِّ
احلظ ،هناك منهج َّية �ست�ساعدك على
املفا�ضلة بني اخليارات املتاحة من خالل درا�سة
امل�س�ألة من املنظورين التاليني:
 )1الرتكيز :هل �أنت من الأ�شخا�ص
أمر واحد ،وت�ؤمن
الذين ير ِّكزون ب�ش َّدة على � ٍ
ب�أنَّ فر�صتك للنجاح تك ُمن يف التخ ِّلي عن
االهتمامات الأخرى كي ت�ستطيع تكري�س
أمر ما ِّ
بكل
جمهودك وتعمل على حتقيق � ٍ
طاقتك؟
 )2التن ُّوع :هل متيل �إلى االنتقال من م�شروع
�إلى �آخر؟ هل �أنت معروف بقدرتك على �أداء
العديد من املهام يف � ٍآن واحد� ،أم أ� َّنك مته ٌم
ب�أ َّنك ال تت ُّم ما بد�أت؟

ولكن ماذا لو مل تكن تعرف �إجابات هذه
الأ�سئلة؟ ماذا لو بدا لك ك ٌّل من الرتكيز والتن ُّوع
خيار ًا �صائب ًا؟ بب�ساطة :ما دمت لن ت�ستطيع
التن ُّب�ؤ بامل�ستقبل ،فحني تبد�أ خطواتك الأولى
لن تعرف �إلى �أين �ست�ؤول الأمور ،فهل هناك
�أيُّ ٍّ
حل �آخر؟ نعم ،وهو �أن تبد أ� بالعديد من
اخليارات املختلفة .ج ِّرب العديد من الأمور،
ومبرور الوقت �ستكت�شف أ� ُّيها يتط َّلب املزيد
عندئذ �ستح ِّول تركيزك
من وقتك واهتمامك.
ٍ
بقد ٍر �أكرب �إلى هذا الأمر فح�سب ،مبعنى أ� َّنك
�ستتو�سع يف خياراتك يف البدايةَّ ،ثم تقت�صر
َّ
بع�ض منها.
على ٍ
وهناك ن�صيحة �أخرى ُن ِ�س َبت �إلى كثريين منهم
«مارك توين» و«�أندرو كارنيجي» ،وهي تقول:
«�ضع ك َّل البي�ض يف �س َّلة واحدةَّ ،ثم را ِقب �س َّلتك
بعناية بالغة».

�أ ِّمن لنف�سك دخ ًال �إ�ضافي ًا

الهدف من هذا الأمر هو تزويدك بو�سيلة للدعم
املادي خارج نطاق الوظيفة والعمل التقليدي .ف�سواء
�أكنت ترغب يف �أن ت�صبح �صاحب م�شروع �أم ال ،يجب
ٍّ
م�ستقل
ب�شكل
�أن يكون لديك قد ٌر من الدخل ُي�ضاف ٍ
�إلى ح�سابك امل�صريف ،و ُي َّ
ف�ضل �أن يحدث ذلك ب�شكل
دوري ،وهذا ما ُي�س َّمى «الدخل الإ�ضايف» ،الذي ي�أتيك
من م�شروع �أو مه َّمة جانب َّية ت�ؤدِّيها �إ�ضافة �إلى عملك
بدوام كامل.
كيف ت�صنع هذا الدخل؟ يف نطاق وظيفة �أحالمك،
عليك �أن ت�سعى �إلى حتقيق التقاطع املثايل بني
املتعة واملال وان�سياب َّية الأداء ،و�ستح ِّقق هذا الو�ضع
من خالل ما تفي به من احتياجات الآخرين وما
تقدِّ مه من حلول حقيق َّية .وكي حت ِّقق ذلك يف �إطار
العمل الإ�ضايف ،هناك �أربعة �أنواع رئي�سة من الدخل
الإ�ضايف ميكنك االختيار من بينها:

 .1البيع

ما ال�شيء الذي ت�ستطيع بيعه؟ انظر �إلى الأ�شياء التي ت�شهد �إقبا ًال من الآخرين .راقب الكيف َّية التي ينفق بها زمال�ؤك ومعارفك نقودهم ،لأ َّنك مع
االجتهاد والتجريب �ست�ستطيع حتديد ال�شيء الذي �سيجدي نفع ًا.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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 .2تقدمي خدمات ا�ست�شار َّية

هناك مئات الق�ص�ص عن �أ�شخا�ص تع َّلموا �إتقان مهارة
معيَّ ،ثم ك�سبوا املال
جمال َّ
حم َّددة �أو امتلكوا معلومات يف ٍ
من خالل تقدمي تلك اخلربات للآخرين.

 .3العمل يف جمال الو�ساطة

ما مل تكن تريد �أن تبد�أ بتقدمي خدمة ما ،وما مل يكن لديك
�شيء ترغب يف بيعه حل�سابك اخلا�ص ،فب�إمكانك �أن تبيع �شيئ ًا
ما نياب ًة عن �شخ�ص �آخر وتك�سب املال مقابل ذلك .واعتماد ًا
على اهتماماتك ،وحجم معارفك وجمتمعك احلايل ،قد
يح ِّقق لك العمل و�سيط ًا ،ربح ًا �إ�ضافي ًا منا�سب ًا.

 .4اقت�صاد امل�شاركة

االجتاهات الرائجة وبع�ض اخلدمات املحد َّدة قد تظهر
وتختفي� ،أ َّما «اقت�صاد امل�شاركة»� ،أي اخلدمات التي ت�سمح
للنا�س العاد ِّيني بت�أجري �أ�شياء ميلكونها ،فيت�سم باال�ستقرار.
هناك موجة من املتع ِّهدين امل�ستق ِّلني الذين يو ِّفرون العمالة،
و�أحيان ًا ال�س َّيارات والأدوات وامل�ساكن املنا�سبة لهذا النمط من
احلياة .وب�إمكانك �أن ت�صبح جزء ًا من هذه املوجة ،فمعظم
تلك الفر�ص بطبيعتها ذات دوام جزئي ،وميكن �إجناز العديد
منها با�ستثمار ال�ساعات املرنة التي تختارها من وقتك.

�أنت تعمل حل�سابك اخلا�ص ب�شكل �أو ب�آخر
ن�سمع َّ
كل يوم مئات الق�ص�ص عن �أنا�س متم ِّيزين فقدوا وظائفهم .ففي
اقت�صاد الوظائف احل َّرة الذي �أ�صبح منت�شر ًا اليوم ،مل يعد هناك �أي
�صاحب عمل ي� ِّؤمن َّ
ملوظفيه املجتهدين وظيف ًة ودخ ًال دائ َمني ،وحتَّى
الوظائف احلكوم َّية �أو الأكادمي َّية �أو غريها من الوظائف التقليد َّية
َّ
للموظفني نف�س القدر من اال�ستقرار والأمان يف
«الآمنة» مل تعد تو ِّفر
الوقت احلا�ضر .هذا يعني �أ َّنك حتَّى لو كنت تعمل براتب ثابت ،ف�أنت
تعمل يف الأ�سا�س حل�سابك ال�شخ�صي حني يتع َّلق الأمر مب�س�ؤول َّيتك
وتهتم
تنمي مهاراتك ب�شكل م�ستمر َّ
عن م�سريتك املهن َّية .لذا يجب �أن ِّ
بنف�سك ،فهذان الأمران �ضرور َّيان ل�سببني جوهر َّيني :الأ َّول هو احلفاظ
�ضي قدم ًا يف م�سريتك املهن َّية.
على وظيفتك احلال َّية ،والثاين هو املُ ُّ
يعتقد معظم النا�س �أ َّنك كي ت�صبح �صاحب م�شروع �أو رائد �أعمال ،ال ب َّد
�أن تبتكر �شبكة اجتماع َّية جديدة �أو ت� ِّؤ�س�س م� َّؤ�س�سة حا�سب �آيل ،ولكنَّ
احلقيقة خما ِلفة متام ًا لذلك ،فهذه الأيام ال حاجة لك �إطالق ًا �إلى
�إن�شاء م� َّؤ�س�سة كي تطلق على نف�سك لقب «�صاحب م�شروع»� ،إذ ميكنك
�أن ت�صبح �صاحب م�شروع بالأ�سلوب املتعارف عليه داخل م� َّؤ�س�سة
تقليد َّية ،ولكن كيف حت ِّقق هذا؟ يتلخَّ �ص الأمر يف جعل �صاحب العمل
الذي تعمل لديه ال ي�ستطيع اال�ستغناء عنك ،فحني يعجز فريقك
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�أو م� َّؤ�س�ستك �أو م�شروعك عن العمل من دونك� ،سي�صبح لديك �أف�ضل ورقة م�ساومة حني تذهب �إلى رئي�سك لتطلب منه �أن ي�سمح لك ب�أداء
الدور الذي حتلم به.
ه�ؤالء الذين حقَّقوا النجاح يف النظام االقت�صادي اجلديد يتقا�سمون �أربع �سمات حم َّددةُ :م َمل �أعمالهم ( ُمنتَج) ،وجمموعة من املعجبني
(من�صة) ،وو�سيلة يح�صلون من خاللها على مقابل جمهودهم وعملهم (املال).
(جمهور) ،وو�سيلة مل�شاركة �أعمالهم
َّ

التبديل بني مهام العمل ك�أ�سلوب حياة
رغم �أ َّننا جميع ًا نحاول �أن نفعل ذلك من وقت �إلى �آخر ،فقد ثبت علمي ًا
�أنَّ القدرة على �أداء �أكرث من مه َّمة يف �آن واحد �أقرب �إلى الوهم �أو
الأ�سطورة ،فنحن جميع ًا منلك عق ًال واحد ًا ،وهذا العقل ميكنه �أن
ينتبه �إلى مه َّمة واحدة فح�سب يف ِّ
كل مرة.
يختلف التبديل بني مهام العمل عن �أداء �أكرث من مه َّمة يف �آن واحد،
فاملق�صود بالتبديل بني مهام العمل هو الإبحار يف عديد من امل�شروعات
واالهتمامات بالرتكيز على �شيء ما لفرتة زمن َّيةَّ ،ثم االنتقال عمد ًا
للرتكيز ب�شكل تام على �شيء �آخر .ميكنك �أن تفعل ذلك وفق ًا ملنهج َّية
الوقت والتقومي الزمني� ،أو وفق ًا ملنهج َّية االنتقال من م�شروع �إلى �آخر،
�أو بطريقة بديه َّية وب�سيطة ال تخ�ضع ملنهج َّية حمدَّدة.

التبديل بني مهام العمل بالتناوب
وهو العمل يوم ًا على م�شروع ما ،ويوم ًا �آخر على م�شروع �آخر� .أو
العمل �ساعة على امل�شروع (�أ) و�ساعتني على امل�شروع (ب) .هكذا
عدة
ت�سري الأمور حني ت�ستخدم منهج َّية التقومي الزمني لإدارة َّ
م�س�ؤول َّيات متزامنة.
ً
قد يبدو الأمر خميفا� ،إال �أ َّنك ل�ست م�ضطر ًا لأداء مهام بعيدة
َّ
كل ال ُبعد بع�ضها عن بع�ض كي متار�س نظام املناوبة ،فك ُّل ما
حتتاج �إليه هو التبديل بني م�شروعني �أو �أكرث مع االهتمام ال�شديد
�ست�صممها من �أجلهم .لن يبلي
مبنهج َّية اجلدولة الزمن َّية التي
ِّ
اجلميع بال ًء ح�سن ًا يف �إطار هذا الو�ضع بالطبع� ،إال �أنَّ كثريين هم
من تُك َّلل جهودهم بالنجاح.

التبديل بني مهام العمل بالرتكيز على
النتائج
يتب َّنى عدي ٌد من الأ�شخا�ص يف خمتلف �أنواع الوظائف هذا النموذج
بطرق �إبداع َّية ،فقد ي� ِّؤمن �أحد املع ِّلمني لنف�سه دخ ًال �إ�ضافي ًا يف �إجازته
ال�صيف َّية ،بعد �أن يكون قد ح�صل على �إجازة ا�ستح َّقها بجدارة ،وقد
ي ؤ� ِّلف �أحد َّ
املوظفني ،الذي اجتهد وجنح يف احل�صول على �إجازة
�أ�سبوع َّية يوم ال�سبت ،كتاب ًا خالل �أ َّيام �إجازاته� ،أي �أ َّنك ت�ستطيع �أن
تعمل على �أيِّ �شيء يقودك �شغفك �إليه.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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التبديل بني مهام العمل وفق ًا لرغباتك

�إذا كنت قد ا�ستطعت �أن تخلق بيئة عمل مرنة ،فقد ِّ
تف�ضل
التخطيط لن�شاطاتك وفق ًا لرغباتك بدرجة �أكرب .حني
تف ِّكر يف الن�شاط التايل الذي �ستمار�سه ،ا�س�أل نف�سك« :ما
�إح�سا�سي جتاه هذا الن�شاط؟» ،و«ما الن�شاط الذي �أو ُّد �أن
�أمار�سه الحق ًا؟».
تهتم ب�شعورك جتاه مهام عملك،
ورغم �أ َّنه من احلكمة �أن َّ
فقد ال ت�ستطيع �أن تفعل دائم ًا ما تريده بال�ضبط ،ففي بع�ض
الأحيان ،هناك مهام ال ب َّد لك من تنفيذها �أي ًا كان ال�شعور
الذي �سينتابك ب�سببها� .إال �أنَّ الهدف من تع ُّدد مهام العمل
�سيبقى كما هو .يجب �أال حتاول العمل على العديد من املهام
يف �آن واحد ،بل يكون هدفك هو الرتكيز ب�شكل تام على
مه َّمة واحدة قبل �أن تق ِّرر االنتقال �إلى مه َّمة �أخرى.
و�أخري ًا يجب �أن تدرك �أنَّ التبديل بني مهام العمل قد ينا�سب
بع�ضنا دون بع�ضنا الآخر ،فبالن�سبة �إلى بع�ض النا�سُ ،يعتَرب
التبديل بني مهام العمل مفيد ًا ومرن ًا ،بينما يعتربه بع�ضهم
الآخر مدعا ًة للت�شتُّت .لذلك تذ َّكر دائم ًا منوذج املتعة واملال
وان�سياب َّية الأداء ،وافعل ما ينا�سبك.

متعددة الإمكانات
احلياة ِّ

هل �أنت متعدِّ د الإمكانات؟ وفق ًا لتعريف الكاتبة والباحثة
«�إميلي وابنيك»« ،متعدِّ د الإمكانات» هو �شخ�ص ال يكتفي
مب�سار مهني واحد .واملبد�أ الأ�سا�سي الذي ت�ستند �إليه
«�إميلي» هو �أنَّ ال�شخ�ص متعدِّ د الإمكانات يحتاج �إلى
التن ُّوع ،فالتن ُّوع بالن�سبة �إليه لي�س ميزة �إ�ضاف َّية فح�سب،
ف�إن كنت �شخ�ص ًا متعدِّ د الإمكانات ،ف�ستُ�صاب ب�إحباط بالغ
جبت على فعل �شيء واحد فقط.
�إذا �أُ ِ
ال يتمحور منوذج تع ُّدد الإمكانات حول «فعل ِّ
كل ما حتب»
فح�سب ،لأنَّ هذا الو�ضع قد ي�صيبك �أي�ض ًا بالإحباط،
ف�إذا كنت �ستلهث با�ستمرار خلف جمموعة خمتلفة من
امل�شروعات ،فقد ال حت ِّقق تق ُّدم ًا فعلي ًا مطلق ًا يف � ٍّأي منها،
لذا ف�إنَّ الباحثة «�إميلي» تقرتح البحث عن منوذج عمل
يتنا�سب مع حياة متعدِّ دي الإمكانات.

النموذج الأول :التحكُّم يف جميع مهام
العمل حتت مظلَّة واحدة

ي�ستطيع بع�ض النا�س �أن يوا�صلوا العمل على العديد من
االهتمامات ويف الوقت نف�سه ِّ
ينظمونها جميع ًا يف �إطار
فكرة رئي�سة واحدة .تُط ِلق «�إميلي» على هذا الأ�سلوب ا�سم
«منهج َّية املظ َّلة» ،حيث تختلف يف �إطارها مهام و�أدوار
العمل ،ولك َّنها ك َّلها تعتمد على املهارات واالهتمامات ذاتها.
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النموذج الثاين :مه َّمتان �أو �أكرث تف�صل
حدود وا�ضحة
بينهما
ٌ
يقدِّ م �أحد �ض َّباط ال�شرطة درو�س ًا يف ممار�سة اليوجا خالل عطلته
الأ�سبوع َّية .ا�ستطاع هذا ال�شرطي �أن يحافظ على الف�صل التام بني
وظيفتيه اللتني ال تتداخالن من الناحية املنطق َّية ،كما �أ َّنهما تتط َّلبان
مهارات خمتلفة متام ًا .عمل الرجل يف وظيفتيه ب�شكل منتظم �أ�سبوعي ًا،
فعمله �شرطي ًا كان بدوام كامل ،بينما كان عمله مد ِّرب يوجا بدوام
جزئي ،ومل ي�ش�أ �أن يتخ َّلى عن � ٍّأي من وظيفتيه .هاتان الوظيفتان
تختلف ك ٌّل منهما عن الأخرى ،ونادر ًا ما ت�ؤ ِّثر �إحداهما يف الأخرى،
هذا �إن كان هناك � ُّأي ت�أث ٍري متباد ٍَل بينهما من الأ�سا�س.

النموذج الثالث :وظيفة تدعم اهتماماتك
احلقيق َّية
بع�ض النا�س لديهم اهتمامات قد ال ت�ؤدِّي �إلى ك�سب املال ب�شكل فوري.
يك�سبوا قوت يومهم من
يف هذه احلالة قد يكت�شفون �أ َّنه من الأف�ضل �أن ِ
يخ�ص�صون قدر ًا كافي ًا من
خالل العمل يف جمال �آخر ،ويف الوقت نف�سه ِّ
وقتهم وطاقتهم ملوا�صلة العمل على الأمور التي يح ُّبونها حق ًا.

كتب مشابهة:

The Happiness of Pursuit
Finding the Quest That Will Bring
Purpose to Your Life.
By Chris Guillebeau. 2016.

Tools of Titans

The Tactics, Routines, and
Habits of Billionaires, Icons, and
World-Class Performers.
By Timothy Ferriss. 2016.

Reinvent Yourself
By James Altucher. 2017.

النموذج الرابع :هناك وقت منا�سب ِّ
لكل �شيء
هذا النموذج منا�سب له�ؤالء الذين يجيدون تركيز ِّ
كل اهتمامهم على
مه َّمة واحدة ،ولكن ب�شكل م�ؤ َّقت .قد تكون هذه امله َّمة وظيفة بدوام
جزئي يعملون عليها يف فرتة ال�صيف فح�سب� ،أو م�شروع ًا م�ستق ًال
وقت حم َّدد .تُط ِلق امل�ؤ ِّلفة «�إميلي» على ه�ؤالء الأ�شخا�ص
م�ؤ َّقت ًا ينتهي يف ٍ
لقب «املحرتفني املت�سل�سلني» ،وت�شري �إلى �أ َّنهم عاد ًة ما يبد�ؤون يف �إعداد
خطتهم التالية حني يكونون على و�شك االنتهاء من َّ
َّ
خطتهم الأولى.

يتغي
احللم َّ

البحث عن وظيفة �أحالمك ال يعني �أ َّنها �ستكون وظيفة دائمة �إلى الأبد،
يتغي
بل يعني �أ َّنها ِّ
تعب عن حلمك يف هذه الفرتة بالتحديد ،والذي قد َّ
تغي �شخ�ص َّيتك .امله ُّم هو �أن تواكب �أحالمك .يبد أ�
مبرور الوقت مع ُّ
الأمر دائم ًا من خالل توا ُفقك مع حد�سك وا�ستماعك �إلى ما ميليه
عليك قلبك ،وما يق ُّره �ضمريك.
تكتف
وعلى عك�س االعتقاد ال�شائع� ،إذا كنت ترغب يف الفوز ،فال ِ
مبوا�صلة املحاولة فح�سب ،بل عليك �أن ِّ
تنظم نف�سك من جديد ،و�أن
جت ِّرب �شيئ ًا خمتلف ًا متام ًا ،فاالعتقاد ب�أنَّ «الرابحني ال يرتكون ال�ساحة
�أبد ًا ،وه�ؤالء الذين يرتكون ال�ساحة ال يربحون �أبد ًا» ،اعتقاد خاطئ.
لكي تربح ،يجب �أن تفتِّ�ش يف بع�ض الأحيان عن �شيء جديد تفعله،
وهناك دائم ًا اجلديد حتت ال�شم�س ،وحولها ،وبني �أ�ش َّعتها �أي�ض ًا.

قراءة ممتعة
ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على

qindeel_uae
qindeel_uae
qindeel.uae
qindeel.ae
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تعلن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
عن فتح باب الترشح أمام األفراد والمؤسسات للفوز بالجائزة عبر الموقع اإللكتروني
The Knowledge Award announces opening of nominations to
individuals and organizations through the website

www.knowledgeaward.com

ً
تكريما لإلنجازات العالمية في مجال المعرفة واالبتكار
Honoring International Achievements in Knowledge & Innovation
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KnowAward
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# KnowAward

جائزة ـ المعرفة

#

