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كتاب :أنت عالمة تجارية مميزة
المولفTom Peters :
ٔ
• يقدم الكتاب أفكارا عملية لصناعة عالمتك التجارية
التي هي (أنت) ،والتي تعتبر مؤسسة خدمات قائمة

بذاتها ،سواء كنت تعمل لحسابك الشخصي أو لحساب
جهة أخرى .يقدم الكتاب  31نصيحة تجعلك عالمة

بارزة في حياتك ،وسوف نتناول في هذا العرض 6
نصائح مهمة في الحياة الوظيفية.

أنت وحدك المسؤول عن صناعة عالمتك التجارية المميزة
• ما من أحد يستطيع أن ينوب عنك في إدارة حياتك المهنية،

فسبيلك الوحيد ٕالى التقدم هو أن تكون نشيطا و ناجحا وأن
تتحمل تبعة ما ست ّكونه وما ستنجح في تحقيقه فيما بعد.
• وعلى كل شخص أن يتصرف على أنه موظف حر أو مشروع

قائم بذاته ،حتى أولئك الموظفين الدائمين الذين يحصلون على
رواتب شهرية منتظمة.

أبحث عن طرق فعالة للتميز
• من األفضل أن تكون صاحب الكلمة األولى و األخيرة في عملية تغيير
نمط حياتك المهنية ،و السبيل الوحيد إلعادة تشكيل نفسك هو أن

تصنع نقطة تميز يقوم عليها مستقبلك المهنيٕ .اذ ينصب اهتمام
االقتصاد اليوم على التفوق.
•

فإذا لم يكن هناك ما يميز عملك مهما كان اجتهادك فيه فلن يعيرك

أحدا اهتمامه.

اعرض نفسك جيدا كما لو كنت منتجا
• ابحث عن طرق للتعبير عن شخصيتك بشكل جيد ،محاوال
استثمار خصالك الشخصية بطريقة فعالة .ابحث عن القدوات
المؤثرة في مجتمعك وتعلم و قلد أفضل ما عندهم من مهارات
يمكن االستفادة منها.

•

عليك أن تعتمد على مهاراتك و قدراتك التي يجب تطويرها
بانتظام.

تميز في فعل أو عمل أو فكرة ما
• ال بد أن يكون لديك شيء واحد بارز و عظيم يميزك عن غيرك .قم
بإعداد قائمة بكل ما تتمتع به من صفات يمكن أن تتطور لتصبح مهارة
عظيمة .اسأل نفسك دائما :كيف يمكن أن استغل تلك الصفات في تحقيق
عمل متميز و عظيم؟

ٕان مهارات اإللقاء و العرض و الحوار من أهم ركائز نجاحك كعالمة
تجارية مميزة.

كن شخصا فضوليا قدر ما تستطيع
• الفضول من شيم الغامرين ،و المغامرة من شيم الناجحين .يجب أن
تكون فضوليا ٕالى درجة مثيرة ،و الفضول مظهر من مظاهر التميز.
•

و الصعوبة هنا هي أنك لن تستطيع التجديد ما لم تكن فضوليا«،
وبدون فضول لن تستطيع التعلم و التجديد و االبتكار.

•

" أن الفضول و الرغبة هما من أهم ما يجب توافره فينا لكي نتعلم".

كن قويا و قادراً على تحقيق ما تريد
• القوة ليست لفظا سلبيا أو فظا كما تظن .فهي أداة لتحقيق
االهداف و الوصول ٕالى الغايات مهما خالجنا شك في ذلك .عليك
أن تعترف بالقوة و قيمتها و ضرورتها لبناء نفسك.

•

لكن االهم أن تدرك أن القوة يجب أن تستخدم بطرق مشروعة
وبما يتعارض مع مصالح اآلخرين و تقلل من احترامهم ،فلن

تكون قويا ٕاال ٕاذا حققت معادلة التوازن بين ما هو مطلوب وما
هو ممكن.

القراءة أفضل سبل العلم ،فيها ننمي روحنا ونغذيها لتصبح معطائه
وتجعلنا هادئين ومطمئنين البال لما تعطينا من سعة نظرتنا للحياة،

ومنها نكتسب ثقافات مختلفة ومتنوعة ،ونتعلم الكثير الكثير،
وتحسن من مستوى التفكير أيضا.

أتمنى قد تمت االستفادة من ملخص هذا الكتاب.
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