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لو أنت

ثم طاردت أرنبين
في نفس الولت

فلن تمسن أيا ً منهما في نهاية األمر

الشيء الوحيد
كٌف تحمك نجاحات كبٌرة ؟؟؟
عندما ٌكون لدٌن  10اشخاص ٌتعاونون جمٌعا على أداء  10مهام فً نفس الولت
أو ٌكون لدٌن  10أشخاص ٌعمل كل منهم مهمة واحدة تخصه

إذن لكً نحمك نجاحات كبٌرة علٌنا اللجوء للتصغٌر أي :

تجاهل كل األمور التً ٌمكن فعلها
والتركٌز على األمور التً ٌجب فعلها

تأثير سموط لطع الدومينو

كل لطعة دومٌنو والفة تمثل لدرا صغٌرا من الطالة الكامنة
وكلما زادت المطع المصفوفة زاد تراكم الطالة الكامنة
لذا تجد السموط ٌُحدث دوٌا هائل فً آخر المطاف

تأثير سموط لطع الدومينو
ٌذكر المؤلف بأن كل لطعة دومٌنو تستطٌع اسماط لطعة دومٌنو أكبر منها ب %50

تأثير سموط لطع الدومينو
ٌذكر المؤلف بأن كل لطعة دومٌنو تستطٌع اسماط لطعة دومٌنو أكبر منها ب %50

من ٌركزون فمط على أمر واحد فً كل مرة هم من ٌتمدمون فً هذا العالم

شغف وحٌد  -مهارة وحٌدة  -حٌاة واحدة

بعد ذلن تكلم المؤلف فً  3فصول عن :
 األكاذٌب الستة . -ثلث طرق لإلنتاجٌة .

 -ثلث وسائل لتحمٌك نتائج .

الفصل األول  :األكاذيب الستة
الكذبة األولى  :كل األمور على المدر نفسه من األهمٌة
المساواة كذبة

كٌف تمرر عندما ٌكون علٌن إنجاز مهام كثٌرة وهً بنفس األهمٌة ؟؟؟
-

ٌمكن فعلها
ٌمكن فعلها
ٌجب فعلها
ٌجب فعلها
ٌمكن فعلها
ٌجب فعلها
ٌمكن فعلها
ٌجب فعلها

-

ٌجب فعلها
ٌجب فعلها
ٌجب فعلها
ٌجب فعلها

لوائم المهام طوٌلة ولوائم النجاح لصٌرة

األكاذيب الستة
الكذبة األولى  :كل األمور على المدر نفسه من األهمٌة
بعد ذلن نالش المؤلف لاعدة بارٌتو 20/80

وطلب أن تأخذ  %20من  %20وهكذا حتى تصل إلى الشًء األكثر أهمٌة

األكاذيب الستة
الكذبة الثانٌة  :تعدد المهام
 إذا كان المٌام باألمر األكثر أهمٌة هو الشًء األكثر أهمٌة فلماذا تحاول المٌام بأمر آخر فًنفس الولت .
 -تعدد المهام فً نفس الولت هو مجرد فرصة إلفساد أكثر من شًء فً ولت واحد

 -لذا فعندما تحاول فعل أمرٌن فً نفس الولت فلن تتمن انجاز أي منهما ( المشً والمراءة )

األكاذيب الستة
الكذبة الثالثة :الشخص الناجح هو المنضبط
ٌمول المؤلف  :حمٌمة األمر أننا ال نحتاج إلى المزٌد من االنضباط أكثر مما لدٌنا بالفعل
كل ما نحتاجه هو توجٌه االنضباط وإدارته على نحو أفضل
النجاح ٌكمن فً تحدٌد العادة الصحٌحة وتوفٌر عدد كافً من االنضباط لترسٌخها
ٌذكر المؤلف أن باحثٌن فً كلٌة لندن عام  2009لاموا بدراسة عدد من المشتركٌن
فً التمارٌن الرٌاضٌة .
ووجدوا أنه فً المتوسط ٌلزمن ٌ 66وما من االنضباط الكتساب مهارة جدٌدة
وٌختم المؤلف بنصٌحة  :كن شخصا لدٌه عادات لوٌة واستخدم االنضباط المختار
الكتساب تلن العادات .

األكاذيب الستة
الكذبة الرابعة  :لوة اإلرادة تحت أمر إرادتن
ٌمول المؤلف  :لوة اإلرادة مثل بطارٌة الجوال تكون ممتلئة أول النهار ثم تنخفض
تدرٌجٌا وتحتاج إلى إعادة شحن فً ولت آخر .
لوة اإلرادة عضلة ذهنٌة إذا استفدت منها فً مهمة ستكون ألل فً المهمة التالٌة
إذا لم تمم بشحنها .
لذا أجعل إنجاز الشًء الوحٌد من أولوٌات ٌومن حٌث تكون لوة اإلرادة فً أعلى
مستوٌاتها

األكاذيب الستة
الكذبة الخامسة  :الحٌاة متوازنة
كلنا ٌسعى ألن تكون حٌاته متوازنة من خلل تمسٌم الولت بالتساوي بٌن الجوانب
المهمة فً حٌاتنا
إال أن هذه الفكرة حسب رأي المؤلف صعبة التحمك فً الوالع .
ٌرى المؤلف أن مسألة التوازن مسألة أولوٌات  ,فعندما تغٌر لغتن من التوازن إلى
ترتٌب األولوٌات سترى خٌاراتن أكثر وضوحا وستفسح مزٌدا من الولت لبعض
األشٌاء عن غٌرها .

لذا فالسؤال هو :
كم أمضٌت من الولت فً أولوٌاتً ولٌس كم من الولت أعطٌت لكل جانب

األكاذيب الستة
الكذبة السادسة  :الشً الكبٌر سًء
ٌنالش المؤلف فً هذا الجزء الذٌن ٌخافون من تحمٌك النتائج الكبٌرة ألنها تحمل معها
ضغطا وتوترا شدٌدٌن .
وذكر المؤلف ممولة روبرت برولت ( إن ما ٌبعدنا عن هدفنا لٌس العمبات بل
الطرٌك السهل المؤدي إلى هدف ألل لٌمة )
سئل المؤلف عما إذا كان التفكٌر الكبٌر والعٌا فمال للسائل (هل تدرن حدود
لما ُ
لدراتن ) فمال  :ال فأجابه المؤلف (إذن ال أحد ٌعلم آخر حدود انجازاته)
إذن األفعال الكبٌرة التً تؤدي إلى النجاحات الكبٌرة هً ناتجة عن التفكٌر الكبٌر فً
بادئ األمر وتجنب التفكٌر التدرٌجً الذي ٌجعلن تسأل ماذا سأفعل بعد ذلن .

الفصل الثاني  :أبسط الطرق لإلنتاجية
الطرٌمة األولى  :سؤال التركٌز
ٌمول المؤلف  :وصفة النجاح كما عبر عنها مختصون فً التنمٌة البشرٌة هً :
السر وراء التمدم هو البدء
السر وراء البدء هو تمسٌم المهام المعمدة والمرهمة إلى مهام صغٌرة ٌمكن إنجازها
ثم البدء فً إنجاز أهم واحدة منها .
إذن علٌن أن تعرف ماهً المهمة األولى اللزم إنجازها
سؤال التركٌز
ما الشًء الذي ٌمكننً فعله والذي بمجرد فعله ستكون كل األمور أسهل أو غٌر
ضرورٌة

الفصل الثاني  :أبسط الطرق لإلنتاجية
الطرٌمة األولى  :سؤال التركٌز
سؤال التركٌز
ما الشًء الذي ٌمكننً فعله والذي بمجرد فعله ستكون كل األمور أسهل أو غٌر
ضرورٌة
ٌرى المؤلف أن سؤال التركٌز ال ٌمودن فمط إلى األجوبة الكبٌرة مثل (أٌن نحن اآلن)
أو (ما الهدف الذي نسعى لتحمٌمه)
بل ٌسألن عن (ما اللزم فعله اآلن ألكون على الطرٌك الذي ٌوصلونً إلى الصورة
الكبٌرة أو الحلم)
ٌنمل المؤلف عن أرشمٌدس لوله :
(أعطونً رافعة طوٌلة بشكل كاف وسأستطٌع تحرٌن العالم )

الفصل الثاني  :أبسط الطرق لإلنتاجية
الطرٌمة الثانٌة :عادات النجاح الجدٌدة
ٌمول المؤلف  :سؤال التركٌز أسلوب حٌاة استخدمه لمعرفة أهم أولوٌاتً فً مجاالت
الحٌاة المختلفة والمهمة .لتحمٌك ألصى استفادة من ولتً .
اإليمان
والعبادة
المهارات
الشخصية

العاللات
ما الشيء
الوحيد
الصحة
البدنية
والنفسية

األمور
المالية
وظيفتي

الفصل الثاني  :أبسط الطرق لإلنتاجية
الطرٌمة الثالثة :اإلجابات الرائعة
األسئلة الرائعة تساعد للوصول لألجوبة الرائعة
هنان أربع خٌارات لصٌاغة السؤال :

الفصل الثالث :تحميك النتائج المذهلة
أوال  :عش بهدف
الشًء الوحٌد الكبٌر هو  :الهدف
الشًء الوحٌد الصغٌر هو  :األولوٌة التً تساعد للوصول للهدف
األشخاص األكثر انتاجٌة ٌبدؤون بالهدف (الشًء الوحٌد) وٌستخدمونه كبوصلة
تحدد األولوٌة التً تمود أفعالهم
ال ٌمكنن تحمٌك كل األهداف المرغوبة  ,بل حدد الهدف الوحٌد وعش ألجله

لصة الملن مع الشحاذ .

الفصل الثالث :تحميك النتائج المذهلة
ثانٌا  :عش بأولوٌة
النجاحات السرٌعة تعتمد على لدرتن فً تحدٌد الشًء الوحٌد ذو األولوٌة المصوى فً
الولت الراهن .
ٌذكر المؤلف أن النجاح ٌكمن فً لدرتنا
على ربط النجاحات الموٌة معا واحدة تلو
أخرى وبشكل متدرج وٌعتمد على
األسئلة واإلجابات الرائعة .

الفصل الثالث :تحميك النتائج المذهلة
ثالثا  :عش لإلنتاجٌة
ٌنمل المؤلف عن أحدهم لوله ( اإلنتاجٌة ال تعنً أن تكون مثل شغاالت النحل وال أن
تكون منشغل أو تسهر اللٌل بطوله  ,إنها متعلمة باألولوٌات والتخطٌط وحمٌة الولت
بموة )

وٌنمل المؤلف عن آخر لوله ( لٌس هدفً إنجاز المزٌد  ,بل أن تكون لدي مهام ألل
ألوم بها )
ٌمول المؤلف  :أن السر وراء اإلنتاجٌة ٌكمن فً تخصٌص الولت الكافً لفعل الشًء
الوحٌد

الفصل الثالث :تحميك النتائج المذهلة
ثالثا :عش لإلنتاجٌة

كٌف ترى ٌومن ؟؟؟

الشًء
الوحٌد

الشًء
الوحٌد

ٌوم تملٌدي

األشٌاء
األخرى

الٌوم المنتج

الفصل الثالث :تحميك النتائج المذهلة
ثالثا  :عش لإلنتاجٌة
لذا ٌنصح المؤلف باآلتً :
 -1خصص ولتا لألمور الثالثة اآلتٌة :
أ ) خصص ولتا للراحة .
ب) خصص ولتا للشًء الوحٌد
ج) خصص ولتا للتخطٌط والمتابعة

 -2خصص  4ساعات ٌومٌا للشًء الوحٌد كحد أدنى .
 -3لم بحماٌة الولت المخصص للشًء الوحٌد من خلل :
أ) ابحث عن مكان للعمل ٌجعلن بمنأى عن التشتت .
ب ) اجعل كل المعدات والمستلزمات والحاجٌات بٌن ٌدٌن
ج) أغلك الهاتف والبرٌد واالنترنت والتركٌز على فعل الشًء الوحٌد
د) أخبر األشخاص المهمٌن لن باألولات المتاحة لن

لصوص االنتاجية
اللص األول  :العجز عن لول ( ال )
ٌنمل المؤلف عن أحدهم لوله ( إن كلمة ( نعم ) واحدة ٌجب أن تحصنها ب 1000
كلمة ال )
وعندما تمول ( نعم ) ألحد األمور فمن الضروري أن تفهم األمور التً تمول لها ( ال )
لذا ٌرى المؤلف أن أفضل طرٌمة تساعدن ألن تمول ( ال ) هً تصغٌر األمور التً
ٌجب فعلها  ,وعندها ستمول ( ال ) ألمور كثٌرة ٌمكن فعلها
شركة أبل كانت تنتج  350منتج  ,فلما تولى ستٌف جوبز الشركة عام  1997للل
المنتجات إلى  10فمط .

لصوص االنتاجية
اللص الثانً  :العادات الصحٌة السٌئة
ٌنمل المؤلف  :سوء إدارة الطالة الشخصٌة هو لص صامت لإلنتاجٌة
عندما نستمر فً االلتراض من مستمبلنا من خلل ضعف حماٌة طالتنا فالنتٌجة
المتولعة هً انتهاء الولود والطالة أو االحتراق المبكر .

الطعام الصحً  ,النوم المبكر  ,الرٌاضة والمشً  ,الضحن والتروٌح عن النفس ,
جدولة أولوٌات العمل  .....تساهم فً تحسٌن الصحة النفسٌة والحفاظ على الطالة
الشخصٌة

لصوص االنتاجية
اللص الثالث  :عدم دعم البٌئة ألهدافن
ٌجب أن تدعم بٌئة العمل أهدافن .
البٌئة ببساطة  :هً األشخاص الذٌن تراهم  ,األعمال التً تموم بها  ,األماكن التً
تزورها وتزاول عملن فٌها
إذا لم تكن بٌئة العمل داعمة ألهدافن  ,حاول التخلص منها
أو لاتل من أجل تحسٌنها لتتسك مع أهدافن

شكرا لكم
أدٌب بن دمحم المحٌذٌف @adeebmm

