تم هذا امللخص عبربرنامج كتاب في شهر

إهداء إلى مؤلف الكتاب

تلخيص وإعداد /حممد عمر

📙 قد تجد متعة ذهنية و أنت تقرأ هذا الكتاب،
لكنك لن تحقق أي فائدة تذكر إل بقدر ما تطبقه
من أفكاروتتبناه من مفاهيم في جنباته .ص٢٠
📘 تعريف التخطيط :هو النشاط الذي يساعدك
على النتقال من وضعك الحالي إلى ما تطمح
للوصول إليه .ص٢٤

📗 لكي تتمكن من عمل خطة ناجحة لحياتك؛
عليك أن تمربسبع محطات ،وهي:
 .1محطة الستعداد
 .2محطة البواعث
 .3محطة املسارات
 .4محطة الوجهة
 .5محطة النطالق
 .6محطة السعي
 .7محطة الرتقاء

 اكتشف ذاتك :من أنا؟ هل تعرف نمطكالشخص ي؟ هل أنت عاطفي أم عقالني؟ هل أنت
حس ي أم حدس ي؟
 قيم ذاتك :ضع مرجعا تقارن نفسك به ،هذااملرجع قد يكون مجموعة صفات أو نموذجا بشريا.
 ّقوم ذاتك :حدد مهاراتك وطبائعك و أبرز
سلوكياتك ،وأدخل عليها التعديالت التي تناسب
خطاك.
 تقدير الذات :ضع لنفسك قدرها الحقيقي،و ابتعد عن مواطن النقص ،واحرص على بناء
الثقة بنفسك.

اكتشف منظومتك القيمية ،القيم الفردية والقيم
الجتماعية ،واملبادئ التي تسيروفقها.

حدد أدوارك في الحياة ،و اكتب مهامك في كل دور،
ووضع رؤية لصورة ذلك الدور ،وقياس أداءه في
ممارسة جميع األدوار ،مع وضع األولويات لهذه
األدوار.

تحديد رسالتك ورؤيتك في الحياة ،وتحديد نهاية كل
مسارحددته في حياتك.

 إنجازاتك :حدد إنجازاتك السابقة ،و ابحث عنالسروراء كل إنجاز.
 إخفاقاتك :سجل ما تعتقد أنه إخفاق ،وفتشعن األسباب ورائها ،و اكتب اإلجراءات التي لو
اتخذتها لربما تحولت إخفاقاتك إلى إنجازات.
 وضعك الداخلي :حدد نقاط القوة لديك ،تشمل:القدرات واملواهب والخبرات واملؤهالت ،وحدد
نقاط الضعف ،وتشمل :كل ما أنت بحاجة إليه،
و أنت ضعيف فيه أو عاجزأو غيرمتمكن.

 وضعك الخارجي :حدد الفرص املتاحة التي يمكنأن تساهم في تحقيق نجاح لك ،وكيف تستثمرها،
وحدد املعوقات التي قد تسهم في عرقلتك أو فشلك
أو إضعافك وكيف تتجاوزها أو تقلل من آثارها

تحويل الخطة الشخصية إلى برامج مكتوبة
ومزمنة ،وترجمتها إلى أهداف طويلة ومتوسطة
وقصيرة املدى ،ورصدها ومتابعتها يوميا.

تحديد عالمات نعرف من خاللها أننا نحقق
املطلوب ،ونقوم بعمل مؤشرات لألداء نتأكد عبرها
من مدى تحقق الهدف املطلوب في الزمن والوقت
املحددين ،وهي اإلجابة عن أسئلة :هل تحقق
الهدف في الوقت املطلوب وبالتكلفة املحددة
وبالجودة املطلوبة؟

📕 نملك العديد من املهارات األساسية (قراءة،
تفكير ،سباحة ،مش ي.. ،الخ) لكن أغلبها في
مستواها األولي ،لم نقم بتطويرها إلى الحد الذي
يجعلنا نمارسها باحتر افية ،حين نخطط يجب أن
نحدد املهارات األساسية التي لدينا ،خاصة تلك
التي ستساعدنا في تحقيق أهدافنا ،ومن ثم نضع
خطة لتطويرها كل واحدة منها.
📔 اشحذ سالحك (قدراتك ومهاراتك) بشكل
دائم ،ول تنتظر حتى يحين الوقت لستخدامها لكي
تقوم بشحذها ،فإن املهارات تموت حينما ل
يستخدمها أصحابها.
📓 ضع في بالك أل ترحل من هذه الحياة إل وقد
وضعت لك ينتفع به غيرك من بعدك ،وأي أثر تريد
تحقيقه ل بد أن يصاحب عمل وحركة وتخطيط،
حدد طريقك ،خطط ملسارك ،ابدأ التنفيذ.

اعمل قائمة بعشر مهارات أساسية
تملكها ،مثل :املش ي ،الجري ،السباحة،
القراءة ،التدوين ،الرسم ،التخطيط،
التعامل مع اآلخرين ،استخدام
الحاسب اآللي ،كرة القدم ،كرة التنس،
وغيرها ،وضع خطة لتطوير كل تلك
املهارات ،إما من خالل القراءة في
الكتب املتخصصة (التعامل مع
اآلخرين ،التخطيط) ،أو املمارسة
(الرسم ،التدوين السباحة) ،أو
النضمام إلى نادي (السباحة ،كرة
القدم ،كرة التنس) أو غيرها ،اكتب
هذه املهارات اآلن.

📙 هناك فرق بين امليول والهوايات وبين
القدرات واملهارات ،فميولك وهواياتك غالبا هي
جوانب ترغب بالقيام بها من أجل املتعة أو
الراحة في أوقات الفراغ ،وهي جوانب شخصية
بحتة ليس لها عالقة عادة باإلنجاز والتخطيط
كثيرا إل في حدود ضيقة.

بينما القدرات واملهارات هي كفاءات ونشاطات
تقوم بها لتحقيق نفع لك أو ملجتمعك ،ومن
التخطيط لحياته ،وأن يترك أثرا له بين الناس
بعد موته فليهتم بقدراته ومهاراته  -ويحدد منها
ما يرغب ويميل إليه  -وليطورها ويجعل منها
نتاجات عملية على أرض الو اقع ،فحبك
ملمارسة السباحة :هواية ،ومهارتك في العرض
واإللقاء مهارة ،لكي تكون منتجا طور مهاراتك.

اعم ل ل للل ج ل ل للدول يتك ل ل للون م ل ل للن
عم للودين ،أح للدهما تكت للب ب لله
امله ل ل ل ل للارات والق ل ل ل ل للدرات الت ل ل ل ل للي
تعتقل ل ل للد أنل ل ل للك تمتلكهل ل ل للا ولل ل ل للو
بدرج للة بس لليطة ،وف للي العم للود
اآلخر تكتب امليلول والهو ايلات
التي تحب ممارسلتها ،اعصلف
ذهنك و اكتب كل ما لديك.

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

غياب الرؤية الشخصية وعدم تحديد األدوار
واملهام في الحياة.
عدم وضوح املبادئ والقيم التي تحدد مسار
حياة الفرد وطريقه.
فوات العمر و انقضاء الوقت والتأخر في
تحديد األهداف والتخطيط لها.
بعثرة الجهود وإهدار الطاقات نتيجة
الفوضوية والبدء بمهام غيرمخططة.
تكرار األعمال والغرق في روتين الحياة
ودورتها املتكررة دون أي جدوى.
غياب الحكمة في ردة الفعل املناسبة
وضعف التعامل مع الطوارئ.
الجهل بوضعك الحالي ونقاط قوتك ونقاط
ضعفك وعدم الستفادة منها.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

جدد ثقتك بنفسك ،فالتخطيط ليس
صعبا ويمكن القيام به.
املعرفة ضرورة ،فتعلم التخطيط ومارسه
في حياتك عمليا.
املمارسة طريقك ،فالتخطيط بال تطبيق
مجرد نظرية ل أكثر.
اللتزام ركيزة ،فال إنجاز بال التزام ،واللتزام
عالمة التخطيط الجيد.
الوهم املعرقل ،فيظن البعض أن
التخطيط يعرقل اإلنجازويضيع الوقت.
فتش عن الحقيقة ،فالظنون والتخرصات
ل تصنع اإلنجازات.

اسمك هو عنوانك لكنه ليس حقيقتك ول ذاتك،
وذاتك هي ما تصنعه أنت في حياتك .ص٦٣
ل يهم كيف تبدو ،فالشكل ل يصنع منك سوى
مظهرك الخارجي ،ولكن الذي يهم هو حقيقتك
وداخلك ،فهي صورة شخصيتك .ص٦٤
ل بد أن تستكشف ذاتك ،لكن عملية اكتشاف
الذات ينبغي أن تنتهي إلى عملية تقييم لها ،تتعرف
فيها على قدراتك و إيجابياتك وسلبياتك ،وجوانب
النقص عندك لتقويها ،وجوانب القوة لديك
للحفاظ عليها ،كل هذا سيدفعك لحترام ذاتك
والعمل على تطويرها .ص٦٦

حدد نمط
شخصيتك

🔴 سمات الجتماعي:
.1
.2
.3
.4

يشعربالضيق حين يكون وحده
يعرض اآلخرين بمجيئه وحضوره
يبدأ عادة الحديث مع اآلخرين
منفتح مع اآلخرين

🔵 سمات النطوائي:
.1
.2
.3
.4

يحب البقاء مع نفسه منعزل
متحفظ في اللقاءات الجتماعية
قليل الكالم يقتصرعلى الرد
منغلق على ذاته

🔴 سمات الحس ي:
.1
.2
.3
.4

يستخدم حواسه في التعلم والتعامل
يهتم باملحسوسات والحقائق واألرقام
يعتني جيدا بالتفاصيل ودقائق األمور
يعيش في الحاضر

🔵 سمات الحدس ي:
.1
.2
.3
.4

يستخدم إحساسه في التعامل
يستخدم الخيال كثيرا في تفكيره
ل يهتم كثيرا بالتفاصيل
يعيش في املستقبل

🔴 سمات العاطفي:
.1
.2
.3
.4

يستخدم كلمة (أشعر) كثيرا
يميل ملا يرتاح له قلبه ونفسه
يتأثربالخطاب العاطفي
يرى املنطقي جامد املشاعر

🔵 سمات املنطقي:
.1
.2
.3
.4

يستخدم املعطيات والنتائج
يستخدم ميزان املنطق
يتأثربالحوار والحقائق
يرى العاطفي سهل الخداع

🔴 سمات املتريث:
.1
.2
.3
.4

ل يبت في القرارات بسرعة
يترك الخيارات أمامه مفتوحه
يرى أن هناك متسع للراحة
ينجزأعماله بدون استعجال

🔵 سمات الحاسم:
.1
.2
.3
.4

يحب أن يسيطرعلى حياته
سريع في اتخاذ القرارات
ينتهي من مهامه بسرعة
يكره التأجيل ول يجد وقتا للراحة

قم بتحديد شخصيتك من
خالل الزو ايا األربع في تحديد
الشخصية :اجتماعي أم
انطوائي ،حس ي أم حدس ي،
منطقي أم عاطفي ،حاسم أم
متريث ،ويمكنك الستعانة
بالرابط التالي:
bit.ly/2Cr8blm

وضع جوزيف لوفت وهاري إنجهام عام  1955م
أداة لإلدراك النفس ي والوعي الذاتي تساعد الفرد
على تكوين فهم أفضل لذاته والتعامل مع اآلخرين.
يعكس النموذج وعي الفرد بذاته وتقاطعه مع فهم
اآلخرين و انطباعاتهم عنه وعن أفكاره و انطباعاته
و أفكاره وطبيعة شخصيته ،ويتكون النموذج من
أربعة مناطق تشكل ما تعرفه عن نفسك وما تجهله
منها ،وما يعرفه اآلخرون عنك وما يجهلونه عنها.
مربع املعرفة

تعرفه

ما ل تعرفه

يعرفه اآلخرون

املكشوفة

العمياء

ل يعرفه اآلخرون

الخفية

املجهولة

ما تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه اآلخرون ،فهو
مساحة تقع فيها اسمك وشكلك الخارجي ولون
بشرتك ووظيفتك وحالتك الجتماعية وغيرها،
وتشمل التصرفات واملشاعر والدو افع التي تدركها
وترغب في مشاركتها مع اآلخرين بإرادتك ،مساحة
هذه املنطقة ضئيلة وتتسع حسب قوة العالقة مع
اآلخرين والشفافية والثقة املتبادلة معهم.

ما تعرفه عن نفسك ويجهله اآلخرون ،وتضم
والخصائص التي تميزك وتعكس شخصيتك ولكنها
تغيب عنك ،في حين أنها ظاهرة لآلخرين مثل طريقة
كالمك وحركات يديك وتعبيرات وجهك ألنك ل
تستطيع أن تنتبه لها وهي ظاهرة عند اآلخرين.

ما ل تعرفه أنت عن نفسك ويجهله اآلخرون،
وتشمل كل األمور التي ل ترغب باختيارك في إطالع
اآلخرين عنها ،مثل مشاعرك الخاصة وبعض آمالك
وطموحاتك ورغباتك وما تحب وما تكره ،وما
يخيفك أو يرهبك ،وغيرها من األمور التي تتعمد أل
يعرف اآلخرون بها.

ما تجهله أنت عن نفسك ويجهله اآلخرون أيضا،
وتشمل املواهب والطاقات الكامنة التي لم تكتشف
بعد ،باإلضافة إلى الخبرات واملعارف التراكمية
املحفوظة في الالواعي لديك ،وهذه تحتاج للزمن
لكتشافها والستفادة منها.

حدد امليزات والخصائص التي
تعرفها عن نفسك والتي
يعرفها اآلخرون عنك ،وفقا
ملربع املعرفة آنف الذكر

ابحث عن الجوانب اإليجابية لديك ،واستعن باهلل
أول ثم بمن حولك من األصدقاء واملعارف ،وهذه
الجوانب تمثل القدرات واملهارات واملواهب
والخبرات التي تملكها ،وهذه األشياء هي التي في
شخصيتك وليست أشياء تملكها خارج نطاق
ذاتك ،فمركزك الوظيفي مثال أو مكانتك
الجتماعية ل تدخل في هذا املجال.

🔻مثال :تكتب الشعر ،متواضع حسب كالم
اآلخرين ،صاحب دعابة ،تنجز األمور بسرعة،
لبق في الحديث ،تتقن الرسم ،لديك قدرة على
الحوارو إقناع اآلخرين ...الخ

تعرف على الجوانب السلبية عندك ،وهي العادات
والسلوكيات والطباع واألفكار التي تحتاج للتخلص
منها ،والتي تساهم في عرقلة حياتك أو إضعاف
جهودك وتقدمك ،استعن بزوجتك وبوالديك
وبأصدقائك املقربين في تحديد بعضها ،ويمكنك
القراءة أيضا في الكتب املتخصصة لتكتشف الكثير
من السلبيات التي ل تراها في نفسك.

🔺 مثال :فوضوي ،غير مسيطر على
انفعالتك ،سريع الغضب ،ضعيف اإلرادة،
خطك غير جميل ،ل تنجز أثناء عملك ،تسوف
كثيرا ،تخاف من اإللقاء أمام اآلخرين... ،الخ

امأل جدول اإليجابيات
إيجابياتك من وجهة نظرك

إيجابياتك من وجهة نظر اآلخرين

امأل جدول السلبيات
سلبياتك من وجهة نظرك

سلبياتك من وجهة نظر اآلخرين

بعد أن تنتهي من كتابة الجوانب اإليجابية
والسلبية من وجهة نظرك ووجهة نظر
اآلخرين ،قم بعمل موازنة بين ما تراه أنت
وبين ما يراه اآلخرون ،وامأل جدول املوازنة:
إيجابياتك

سلبياتك

يتطور اإلنسان في مجالين:

 .1توسيع دائرة األمور الحسنة واإليجابية
 .2تضييق جوانب القصور والخلل لديله

يتحسن الفرد من خالل فردين:

 .1الصديق الناصح
 .2ال لع ل للدو ال لح للاس للد

يتقدم الفرد أكثرمن خالل أمرين:
 .1الق للراءة والط للالع املسلتلمللر
 .2السفر والختالط باآلخرين

بعد اكتشافك لجوانب شخصيتك ومعرفتك
بقدراتك ومواهب وما تتميز به من جوانب،
ومواطن القوة لديك باإلضافة إلى جوانب
الضعف والقصور والسلبيات التي لديك ،اسأل
نفسك األسئلة التالية:

هل تعتقد أنك ما عرفته عن نفسك يعكس
املستوى الشخص ي الذي تطمح إليه؟ أم هو
أقل مما كنت تتصور؟ وهل تطمح بأكثر من
ذلك ،ألن هذا التقييم سيضعك هو الذي
سيحدد خطوتك القادمة.

بعد اكتشاف الذات وتقييمها ،يجب عليك أن
تمر بمرحلة إعادة البناء وتجديد الشخصية عبر
بناء رؤية تستند إلى قاعدة قيمية صلبة
وطموحة من خالل اكتساب العادات واملهارات
التي تحتاج إليها في حياتك ،والتخلص من
الطبائع والجوانب التي تعيق تقدمك.
تقويم الذات يعتبر مرحلة مهمة قبل البدء بأي
نشاط أو خطة طموحة ،فإصالح الذات
وتقويمها يساعدها على النجاح والتطور
والتقدم في املستقبل ،وهي محطة ستحتاج إليها
طوال حياتك.

بعد الكتشاف والتقييم والتقويم ،عليك أن
تؤمن بأنه يمكنك القيام بما تطمح له ،و أنه
باستطاعتك الوصول إلى تحقيق أي خطة تريد
تحقيقها ،وهذا يسمى تقدير الذات ،وهو ليس
غرورا أو اعتدادا بالنفس ،و إنما هو ثقة بما
يمكن أن تقوم به ،وتصالح مع النفس من
الداخل ،و انسجام مع النفس بمختلف
تكويناتها ،ألن من ينظر لنفسه بدونية ل يمكنه
أن يصنع شيئا في حياته ،ول يمكن ملن ينظر
لنفسه على أنه ل تستحق الحترام أن يقدم
لنفسه ما تستحق ،فقدر ذاتك ول تبالغ ،وسالم
داخلك لتحقيق طموحاتك.

📙 غناك في نفسك ،وقيمتك في عملك،
وبواعثك أحرى بالعناية من غايتك( .عباس
العقاد) ص9٢

📘 عو اقب األمور ومآلتها تحكمها سنن هللا
الكونية ،أما أعمالك ونتائجها فتحكمها قيمك
الذاتية( .ستيفن آركفي) ص9٧
📕 عدم معرفتك بقيمك الحقيقية يجعل
الضبابية تحوم حول سلوكك ،و أنت بحاجة إلى
أن تعود بين الفينة واألخرى لتعيد قراءة قيمك -
ّ
وتعرفها بشكل أفضل  -ألن
فالقيم تتغير -
فهمك لها يصبح أعمق  -وتعيد ترتييها  -ألن
أولوياتها تتغير أيضا  -وهذا يساعدك على جعلها
أكثررسوخا .ص119

📗 استجالء القيم يشكل مبادئنا الشخصية
وقناعاتنا الراسخة التي نواجه بها الحياة،
وتدفعنا للقيام بالفعل أو بتركه ،وفي كل مجال
في حياتنا له قيمه الخاصة به ،فتربية األبناء
قيمة تندرج تحتها قيم مثل الرحمة واألمومة
واألبوة والعطاء والتوجيه وغيرها ،والتعامل
الوظيفي له قيمه الخاصة مثل :العدل
والتعاون واملشاركة وروح الفريق وغيرها .ص1٢٨

📔 حينما نهمل مراجعة قيمنا فإن نقع ضحية
سلوكياتنا التي تتأثر سلبا بمحيطنا ،وحين نربط
سلوكياتنا بالقيم التي نؤمن بها ،فإن القيم
تصبح مثل املر اقب على سلوكياتنا .ص1٠٧

القيم الشخصية :هي مفهوم يستخدم لوصف
ما نحمله من قناعات بخصوص ما نصدق
ونعتقد بأهميته ورغبتنا فيه ،وهي ما تشكل
بمجموعها النظام القيمي أو منظومة القيم.
أنواع القيم :القيم الدينية ،القيم األخالقية،
القيم الجتماعية ،القيم السياسية ،القيم
املذهبية ،القيم الجمالية.
مصادر تشكل القيم :الدين والتجارب والخبرات
واألسرة واملجتمع ،وتتشكل القيم في مختلف
مراحل العمر ،ولكننا تتأسس في سني الطفولة
األولى .ص99

الوعي بالقيم هو وعي بالذات الذي بدوره
يساعدنا في رفع مستوانا وتحسين جودة أداءنا
وأكثرقدرة على معرفة دو افع سلوكياتنا.
تتغير سلوكياتنا وفقا للقيم التي نؤمن بها،
فالقيم هي املحرك للسلوك والبوصلة لألهداف
والطموح ،وهي املرجع الذي نقيس به كل ش يء.

تساعدنا القيم على الترقي بأنفسنا وإدارة ذو اتنا
وفق قوانين منطقية دقيقة وليس حسب
الرغبات والشهوات التي تعبث باإلنسان.
تساعدنا على النسجام مع الذات ،والستقرار
مع اآلخرين ،و اكتساب الثقة مع الناس،
وتساعدنا على التكيف وفق الظروف.

 .1عدم إدراك الفرد لقيمه الحقيقية في
الحياة وجهله بها.
 .2تبنيه لقيم سيئة وضارة بسبب
مروره بظروف سيئة.

 .3تبني مجموعة من القيم املتناقضة
تسبب لها صراعا داخليا.
 .4مخادعة الفرد لنفسه بتبني القيم
نظريا ومخالفتها عمليا.

 .1وجود صراع داخلي يسبب اضطراب في اتخاذ
ردود الفعل املناسبة.
 .2التناقض في املو اقف والعمل بقيم معينة في
مو اقف بعكسها في مو اقف أخرى.
 .3التردد في اتخاذ القرارات وضعف القدرة على
ترتيب األولويات عند تزاحمها
 .4فقدان الثقة بالنفس والتردد في معرفة املو اقف
املطلوب اتخاذها بسبب اضطراب القيم

 .5إضعاف البصيرة وفقدان البوصلة وتبدل
القيم حسب املو اقف املختلفة.
 .6اإلصابة بالكتئاب والقلق بسبب الفشل
والهزائم النفسية أمام املتغيرات الحياتية.
 .7الشعور بتأنيب الضمير والندم جراء اتخاذ
ردود أفعال غيرصحيحة.

قائمة الكلمات
اسأل نفسك عن أهم ش يء بالنسبة لك وتقدره
بشكل أكبر من أي ش يء آخر ،و افترض أن كل
ش يء متاح لك ،و اكتب كل الكلمات التي تشكل
أهمية عندك.
📌 مثال :اللتزام الشرعي ،األسرة،
الصداقة ،التميز ،الحرية... ،الخ

تطبيق عملي :اكتب عشر بما ال يقل عن
عشر كلمات تعتبرها أهم األشياء في حياتك

تعريف الكلمات
عرف كل كلمة قمت بكتابتها بمفهومك الخاص،
ركز التعريف في جملة أو جملتين فقط.
📌 مثال :اللتزام الشرعي :هو فعل ما أمرني
هللا به ،واجتناب ما نهاني هللا عنه ،والتزود من
العمل الصالحة

تطبيق عملي :عرف جميع الكلمات التي
كتبتها من منظور الشخص ي وبدقة.

ترتيب الكلمات
ل تقع كل القيم على مستوى واحد من األهمية،
لذا قم بترتيب قيمك حسب أولوية كل قيمة
لديك ،وحسب أهميتها عندك.
📌 مثال :اللتزام الشرعي أول ثم األسرة ثم
القراءة ثم الوظيفة ،وبال شك تختلف األولويات
بين األفراد حسب أحوالهم املادية والجتماعية
والثقافية.
تطبيق عملي :رتب الكلمات التي كتبتها
حسب أهمية كل واحدة بالنسبة إليك

صراع القيم
هي تضارب القيم داخل الفرد بسبب تلقيه قيما
متضاربة في املنزل واملدرسة واألصدقاء.
📌مثال :يتربى الفرد على القيمة النبوية التي
تقول( :أن يحب املرء ما يحبه لنفسه) ،ثم يتأثر
باملجتمع الذي يكرس مفهوم (ما ينفع اإلنسان
إل نفسه)

تطبيق عملي :اكتب القيم التي تراها
متناقضة واحذف التي تتناقض مع قيمك

خداع القيم
وجود النفصام بين الوعي واملمارسة ،فيؤمن
بالفرد بقيم نبيلة لكنه ل يطبقها أو يمارسها في
حياته اليومية.
📌 مثال :يتحدث عن قيمة الصدق
واألمانة ،ولكنه عمليا يمارس الكذب وخيانة
األمانة ،وهو يعلم في نفسه أنه خاطئ.

تطبيق عملي :اعقد على نفسك عقدا بأنك
تحاول تطبيق وممارسة مع تؤمن به من قيم

القيم العليا
هي القيم الهامة التي تعتبر غاية في حياتنا،
وغيرها من القيم يعتبر وسائل لتحقيق القيم
العليا.
📌 مثال :التطوع قيمة صغرى تندرج تحت
قيمة عليا وهي الرحمة ،والعدل قيمة كبرى
يندرج تحتها قيما كثيرا مثل :اإلنصاف ،حب
اآلخرين ،األمانة وغيرها.
تطبيق عملي :حدد القيم الجوهرية
واألساسية التي تندرج تحت بقية القيم

اجعل قيمك و اقعك
القيم هي نظريات في األذهان ،ول قيمة لها ما لم
تتحول إلى و اقع عملي وممارسة تطبيقية.
📌 مثال :يؤمن بقيمة حفظ الوقت ،لذا
تجده ل يفرط في ساعة من يومه ،ويشغل نفسه
بما ينفعه من العبادة والقراءة ونفع اآلخرين
وغيرها.

تطبيق عملي :أعد خطة زمنية لتنفيذ
قيمك التي تؤمن بها وتتدرب عليها

تنوع مصادر القيم وتلقي قيما في املدرسة
تختلف عن قيم املنزل ،أو تعلم شيئا من األب
يختلف عن تعاليم األم ،وهكذا.

التأثر باآلخرين والحتكاك بهم و اكتساب قيم
مختلفة ومتناقضة بحكم الحياة الجتماعية
وتنوع أفهام الناس.
اختالف البرمجة الثقافية ومفرزات اإلعالم
عن عادات املجتمع والقيم الدينية واختالط
ثقافات الدول األخرى.

وضع أولوياتنا القيمية ،فهناك القيم
الجوهرية التي تشكل مبادئنا األساسية
وتتفرع منها قيما أخرى.

وضع كل القيم في ميزان الشريعة
اإلسالمية بعيدا عن العتبارات
الشخصية أو النفعية.
وضع أولوية للقيم الجتماعية التي ترتبط
بالعالقات مع اآلخرين والتعامل معهم
واملشاركة والعطاء.

استعرض القيم التي كتبتها ،واستعرض ذهنيا
ما فعلته خالل األسابيع واأليام املاضية ،ثم ضع
عالمة صح أمام كل قيمة قمت بها ،وما تكرر
منها اجعل له ذا أولوية ألنه يعتبر من القيم
العليا والجوهرية لديك.

هناك قيم ستشعر أنك قمت بها ولكنها لم تكن
بالشكل املطلوب ،حددها ،حدد هذه القيم
لتضع لها خطة في وقت لحق من أجل التمكن
منها بالشكل الصحيح.

عند استعراضك الذهني ألوقاتك السابقة
ستجد أن هناك قيما لم تقم بممارستها رغم
أنك تؤمن بها ،وتعتبر لديك من القيم التي تؤمن
بها ،حددها لتضع معالجات لها.

اكتب القيم التي خالفتها ،وجدت نفسك أنك
تؤمن بقيم معينة ولكنك قمت بما ينافيها ،كأن
تقسو على أحدهم رغم أنك تؤمن أن الرحمة
مبدأ لديك.

تطبيق عملي ()٨
بعد أن تنتهي من تحديث منظومتك القيمية
فأنت اآلن بحاجة إلى تغيير سلوكياتك لتنسجم
مع قيمك من خالل تغيير قناعاتك أول ،ألن
القناعات هي التغيير األعمق للسلوك ،ولتغيير
عاداتك وطبائعك ،فإنك بحاجة إلى ثالثة أمور:

 .1تحديد العادات التي ترغب في تبنيها أو
التخلص منها.
 .2معرفة املهارة بكيفية الحصول عليها أو
التخلص منها.
 .3إيجاد الرغبة في اكتساب الجيد والرهبة من
العادة السيئة

📙 مساراتك وأدوارك :في كل لحظة من لحظات
حياتك أنت تمارس دورا معينا يختلف عند اختالف
اللحظة التي تعيشها ،ويختلف معها حجم الدور
وطبيعته وأهميته ،فأمام والديك تمثل دور البن،
وأمام أبنائك تمثل دور األب ،وأمام صديقك تمثل
دور الصديق ،وفي عملك تمارس دور املوظف ،وفي
لحظات حضور أطفال صغار قد تمارس دور املعلم
بينما في لحظات أخرى أمام أهل العلم قد تمارس
دور املتعلم .ص1٣9

📘 أبعاد الشخصية اإلنسانية :يتكون اإلنسان
من روح وعقل وجسد ،وكل جزء له تأثير على اآلخر،
فاإلنسان الطيب صاحب العقل السليم والبدن
الصحيح قادر على تحقيق رسالته في الحياة
بالشكل األمثل ،ويستطيع تحديد أدواره في الحياة،
والعمل بمقتض ى ذلك .ص1٤٠

لتحقيق النسجام في حياتك ،يجب أن تحقق
التوازن في خمسة مجالت يمكن أن نطلق عليها
جوانب الحياة أو أبعاد الشخصية ،وهي كما يلي:

الروح تضمأ كما يضمأ الجسد ،ورواؤها في الشرب
من معين اإليمان باهلل تعالى ،ومنشأ الروح في
السماء ،لذا هي دائما تميل ألن تشبع عطشها من
رب السماء باإليمان باهلل والتعلق به وعبادته وحبه
وطاعته والتقرب إليه باألعمال الصالحة.

املحافظة على الجسد من األمراض واألسقام
بالوقاية منها وتجنب ما يضر الصحة ،والعتدال في
الحاجات الفسيولوجية كاألكل والشرب والجنس،
وممارسة الرياضة والحركة لبناء جسم صحيح
يتسم باللياقة والعتدال.

تغذية العقل باألفكار اإليجابية ،وتنميته باملنطق
السليم وقواعد التفكير الصحيح ،وتطوير العقل
بالقراءة املستمرة والتدريب الذاتي ،والبتعاد عن
كل ما يضر العقل من األشياء املعنوية كاألفكار
والخواطر السيئة ،واألشياء الحسية كاملخدرات
والخمر وغيرها.

املال عصب الحياة ،واإلنسان يسعى لبذل السبب
في تحقيق التوازن املالي متوكال على هللا في ذلك،
والقتصاد في املعيشة ،وتقديم الضروريات على
الكماليات ،و إنفاق املال في وجهه الصحيح.

يرتبط اإلنسان بشريحة واسعة جدا من الناس
حوله ،وكل فرد منهم تربطه به عالقة خاصة
مختلف عن اآلخر ،فلدينا بيئات اجتماعية
متنوعة :بيئة األسرة ،بيئة األصدقاء ،بيئة العمل،
بيئة املعارف... ،الخ فاعط لكل بيئة حقها ،واعط
كل ذي حق حقه لتتزن حياتك.

فيما يلي تفصيل الجانب الجتماعي:

️▪ عموم الناس :ابن تعاملك مع الناس على
أساس حسن الظن وبذل الخير والنفع لهم
والتداخل اجتماعيا معهم ،وكن ممن يرجى خيره ول
يخاف الناس شره ،وفي املقابل عليك أن تكون
وسطا في الحذر من سلبياتهم والتخوف منهم
وإساءة الظن والوقوع في الخداع من بعضهم،
واعلم أن إرضاء الناس غاية ل تدرك.
️▪ املعارف :دائرة املعارف هي أضيق من دائرة
عموم الناس ،ويدخل فيها كل شخص تعرفه سواء
من األصدقاء أو بيئة العمل أو الجيران أو غيرهم،
والذين ل تحمل لهم أي نوع خاص من املشاعر،
وتتعامل معهم بطبيعتك ولطفك معهم.

️▪ األصحاب :وهي دائرة أضيق من دائرة املعارف،
ويقع فيها من تعتبرهم أصدقاء وتميل إليهم أكثر من
بقية الناس وتربطك بهم رابطة رفقة أو صحبة ،وبينك
وبينهم انسجام نسبي من الناحية الفكرية والعاطفية
والثقافية.
️▪ األصدقاء :ودائرة األصدقاء أضيق من دائرة
األصحاب ،فاألصدقاء عددهم قليل ،وليس كل من
صاحبت صديقا ،ويتميز األصدقاء بأنه تربطك معهم
عالقة منسجمة أكثر من الناحية العاطفية والفكرية
وغيرها ،ويقض ي الفرد معهم جزءا كبيرا من وقته،
ويباثهم همومه وبعض خصوصياته.

️▪ الخليل :الخلة منزلة ل يستحقها إل شخص واحد
ل أكثر ،وهو الصديق الحميم الذي يكون بينك وبينه
من الود ما ل يكون مع غيره ،ويعرف من حياتك أكثر
مما يعرف غيرك ،وتربطك به عاطفة جياشة.

️▪ األعداء :ستجد في الحياة أشخاص يعادون
ألسباب قد تعرفها وقد ل تعرفها ،فال تتخذ الخصومة
الفاجرة معهم ،ول تجعل خصومتهم توقفك عن
الستمرار في حياتك ،وتعامل مع خصومك بمبادئ حتى
وإن أساؤوا إليك ،وحاول أن تحيل أعدائك إلى
أصدقاء إن استطعت.
️▪ األقارب :وهم كل من تربطك بهم رابطة دم أو
نسب أو صهر أو رضاعة مثل العمات واألعمام
و أبنائهم ،والخالت واألخوال و أبنائهم ،وإخوانك
وأخواتك من الرضاعة ،وأرحامك من أقاربك ،وهم من
يتوجب عليك وصلهم.

️▪ الوالدان :وهم أحق الناس بصلتك ،وأوجبهم
ببرك ،وهم سبب دخولك الجنة أو دخولك النار،
وسبب في نجاحك أو فشلك فيها ،وسبب في بر أبنائك
لك أو عقوقهم لك ،ورضاهم من رض ى هللا تعالى.

️▪ الزوج أو الزوجة :لكل منهما حقوق متبادلة
بدافع الحب أو الرحمة والعدل واإلحسان ،وهما
لباس لبعضهما ،والزواج هو سبب استمرار الحياة،
وفيه يقض ي اإلنسان حاجته الجنسية.
️▪ األبناء :ألبنائك عليك حق ،ولك عليهم حق
أيضا ،فواجبك معهم الرحمة بهم والعطف عليهم
ورعايتهم وتربيتهم وتنمية شخصياتهم ،فهم امتداد
لك ،ومن واجبك أن تعيلهم وتغرس فيهم اإليمان
والقيم والتدين واألخالق.

تطبيق عملي ()9

استعرض جميع أدوارك في الحياة ،واعكسها على
مجالتك (الروحي ،الجتماعي ،الجسدي... ،الخ)
واربط كل دور باملجال الذي يتعلق به.

📌 مثال :أنا أب ،ولدي أبناء ،فأحد أدواري في
الحياة هو (دور األبوة) ،وهذا الدور يخدم مجالين
في حياتي ،املجال الجتماعي (تربية أبنائي) ،واملجال
اإليماني (أنا مسؤول عن رعيتي).

اعمل على أن تكون متوازنا في كل دور ،ل تساوي
بين أدوارك ،واعط لكل دور حقه من الهتمام.
📌 مثال :اعط لكل دور من أدوارك درجة من
 ٪ 1٠٠حسب اهتمامك وجهدك في كل دور ،ثم
اعط لكل دور نسبته من الهتمام.

عليك أن تضع أولوية لكل دور من أدوار حياتك،
فهناك أدوارأهم من أخرى.
📌 مثال :رتب أدوارك حسب أهميتها ،فدورك
كصديق يعتبر أقل أهمية من دورك كأب ،لذا اكتب
جميع أدوارك واربطها بمجالت حياتك ،ورتبها
حسب أولوية كل دور منها.

حدد األسباب وراء إخفاقك أو تقصيرك في بعض
املجالت واألدوارحتى تتداركها.

📌 مثال :انظر لجميع مجالت حياتك وأدوارك
الشخصية ،وحدد األسباب الجذرية خلف كل
تقصير ،اسأل نفسك :ملاذا أنا بدين؟ ألني آكل
وجبات سريعة كثيرا ،ملاذا آكل وجبات سريعة
كثيرا؟ ألني مشغول بالعمل خارج املنزل ،وهكذا
حتى نعرف جذور املشكالت.

الرسالة أو املهمة :هي بيان موجز ملهامك
وغاياتك التي تؤمن بأنك تعيش ألجلها ،والتي من
خاللها تحدد اتجاهك وبوصلتك وطبيعة ما ترغب
بالقيام به .ص 1٧9
ُ
الرسالة الشخصية :تكتب لترشد الفرد نحو
طريقته في الحياة وسبيله للعيش وما يريد إنجازه
بالدو افع والقيم واملبادئ التي يؤمن بها .ص1٧9
ل يوجد طريقة محددة لكتابة الرسالة ،املهم هو أن
تكون واضحة ومتناسقة ،وتحدد طريقتك
ومنهجك في الحياة وتحمل دللت واضحة .ص1٨٠

لتكون قادرا على كتابة رسالتك في الحياة ،عليك أن
تتخيل نفسك في السبعين من عمرك ،و أنك
ممسك القلم تكتب فيه سيرتك الذاتية ،ما الذي
يسرك أن تراه ،وما الذي تريد أن تكتبه .ص1٨٠
عندما تعجز عن وضع نموذجك الخاص ورسالتك
الشخصية؛ فابحث عن شخصيات تعتبرها ذات
أهمية عندك وتراها نموذجا ُيحتذى به ،واجعل
رسالتك وفق سير هؤلء القدوات مبدأيا ،ثم طور
رسالتك مع الوقت حتى تصلك لرؤيتك الخاصة.
بعد كتابتك لرسالتك ،عليك بتحديد ما تريد
إنجازه من األهداف في كل مجال من مجال حياتك
بما ينسجم مع رسالتك في الحياة ،تحديد األهداف
هو البداية التطبيقية للرسالة .ص191

اجمع األفكارالتي اقتبستها
من قدو اتك والشخصيات
التي تفضلها ،وأعد من
خاللها صياغة تعبر عن
مهمتك أنت ،وعن املهمات
التي ترى أنه يجب عليك
القيام بها.

الرسالة هي مسطرة تقيس بها قراراتك التي
تتخذها ،وهي العلم الذي يرفرف لكي يرشدك إلى
الطريق الذي يجب أن تذهب إليه ،وهي املغناطيس
الذي يجذبك إليه كلما خرجت عن املسار
الصحيح ،وهي عين النسر التي ترى ما حولها
بوضوح وتقتنص الفرص .ص1٨٨
الرسالة تساعدك على اكتشاف مواهبك وتوظيفها
في صالحك ،وتنفخ فيك روح األمل والتفاؤل خاصة
عندما تواجه الصعوبات ،وتجعلك صاحب زمام
املبادرة مع اآلخرين بعيدا عن ردود األفعال غير
املدروسة .ص19٠
األحالم من غيرعمل مجرد أوهام .ص19٣

نتضايق حينما يقوم أحدهم بالتأخر عن موعد
معين ،ولكننا ل نأسف على حياتنا حينما تمر دون
إنجاز ،إنك بعد كتابتك لرسالتك في الحياة ستشعر
باإللهام وأن لديك البصيرة لرؤية الحياة بشكل
أفضل ،وكلما كانت الرسالة أكثر وضوحا سيتكون
أكثروعيا بدورك ومهمتك في الحياة .ص1٨٤

تطبيق عملي :طريقة أخرى لكتابة الرسالة :أعد
كتابة رسالتك الشخصية من خالل منظومة القيم
التي أعددتها مسبقا ،أعد النظر فيها وأضف إليها ما
تعتقد أنه فاتك منها ،وتذكر أن رسالتك هي دستورك
الشخص ي الذي تلتزم به وتربي نفسك عليه.

الرؤية :هي مجموعة أهدافك النهائية ،وهي بعد نظر
واستشراف للمستقبل ،والصورة النهائية التي
ترغب في الوصول إليها .ص19٤
من أفضل الخطوات في تحديد رؤيتك في الحياة هو
أن تتخيل نفسك كما لو أنك قد حققت فعال
حلمك ،هذه الطريقة ستجعلك تتمكن من رؤية
نفسك محققا ألهدافك وستلهمك في تحديد
أهدافك .ص19٦
طبيعة الرؤية :تتميز الرؤية بأنها صورة تخيلية
موجزة ومؤثرة ملا ترغب أن تكون عليه في املستقبل
البعيد ،هذه الصورة ستشكل املخطط الذهني
للو اقع الذي ترغب في رسمه في عاملك الحقيقي.

كتابة الرؤية :اكتب في عبارة مختصرة ما يعبرعن
صورتك املستقبلية بشكل مجمل ،جملة موجزة
األلفاظ كثيفة املعاني .ص19٧
كتابة الغايات :بعد أن تنتهي من كتابة رؤيتك
العامة ،استعرض مجالت الحياة وأدوارك
الخاصة ،و اكتب الغاية من كل مجال تطمح إليه،
والغاية هي مجموع األهداف في كل مجال وفي كل
دور .ص19٧
الفرق بين الرسالة والرؤية :الرسالة تعبر عن
مهمتك ودورك في الحياة ،وطبيعة األعمال
والنشاطات التي تمارسها ،أما الرؤية فهي تعكس
مجموع األهداف الني ترغب في تحقيقها و إنجازها
من خالل الرسالة .ص19٨

من األفضل في كتابة الرؤية أن تصف طموحاتك في
مدى عشر سنوات كحد أقص ى ،والسبب أنك كلما
أنجزت كبرت طموحاتك ،لذا فاألفضل أل تقيد
نفسك بسقف معين ،ومع تزايد خبرة اإلنسان
سيكون أقدر على وضع رؤى أكبر و أكثر طموحا.
ص199
إذا شعرت بأنه من الصعب أن تكتب رؤيتك ،ارجع
إلى املجالت الشخصية و اكتب غايتك التي تريد
الوصول إليها في كل مجال ،ثم استنبط من الغايات
رؤيتك العامة .ص٢٠٠
يفضل أن تكتب رؤيتك لتعبر عما هو أكبر من
طموحك حتى يكون ذلك محفزا لك ،ألن الهدف
من كتابة الرؤية هو اإللهام والتنشيط واإلبداع.
ص٢٠1

كلما كانت الكلمات التي تصوغ فيها رؤيتك أكثر
تركيزا و أكثر وضوحا؛ كان لها أثرا أكبر وأعظم .ص٢٠٠
الرؤية هي منظار تنظر به إلى األشياء البعيدة،
وتحاول من خاللها تقريب البعيد ليمكنك التعرف
عليه والوصول إليه .ص٢٠5

تداعي األفكار :انتهائك من كتابة رؤيتك الخاصة
سيساعدك على ابتكار الكثير من األفكار والوسائل
التي ستلهمك لتحقيق أهدافك وتطويرها،
وستقربك بشكل كبيرمن حلمك وأهدافك .ص٢٠٨
تداعي األفكار :انتهائك من كتابة رؤيتك الخاصة
سيساعدك على ابتكار الكثير من األفكار والوسائل
التي ستلهمك لتحقيق أهدافك وتطويرها،
وستقربك بشكل كبيرمن حلمك وأهدافك .ص٢٠٨

أحدهم حدد أدواره في الحياة :ابن ،أب ،معلم،
شاعر ،كاتب ،وكانت أبرز قيمه :األمانة ،النصح،
تبليغ الحق ،التأثير في الناس ،الحتساب ،رحمة
اآلخرين ،تصحيح أفكار الناس ،ومن خالل األدوار
والقيم واألهداف التي حددها -كانت رسالته كاآلتي:

حياتي في سعادتي (الراحة والطمأنينة)
وعبادتي (رض ى هللا تعالى) وتطويلر ذاتي
(العللم واملعرفلة) وخدملة أمتلي (التلأثيلر
في اآلخريلن)
أما رؤيته الشخصية فكانت :إرضاء هللا تعالى
بتصحيح عقائد الناس وتحسين
أفكارهم وقيادتهم إلى الحق والتأثير
بالحسنى فيهم.

📙 بعد أن حددت أين تريد أن تصل فأنت اآلن
بحاجة إلى أن تتعرف على وضعك الحالي بالنسبة
لرؤيتك وغاياتك ،وكم تبعد عن تحقيق أهدافك،
فاإلنجازات واإلخفاقات تتعلق بماضيك ،و أنت
اليوم بحاجة إلى ملحة سريعة لتعرف أين تقف اآلن
من رؤيتك املستقبلية ،وما املطلوب القيام
للوصول إلى تحقيق تلك الرؤية .ص٢1٣
📘 اإلخفاقات والعثرات :لن نصل للنجاح إل من
خالل القرارات الصائبة ،والقرارات الصائبة لن
تتخذها إل باملعرفة والخبرة ،والخبرات عادة تتشكل
من القرارات الخاطئة ،فاستفد من إخفاقاتك
واجعلها ملهمة لك لالنطالق .ص٢1٤

قم بعمل قائمتين ،األولى تكتب فيها
إنجازاتك خالل سنواتك السابقة،
واألخرى تكتب فيها إخفاقاتك في
األعوام املاضية ،ومع كل إنجاز أو
إخفاق اكتب اآلتي :ملاذا تعتبر أنه
إنجاز أو إخفاق؟ ما هو األثر الذي
ترتب عليه في حياتك؟ ما الدرس
الذي استفدته منه؟ كيف يمكن
استغالله في تحقيق رؤيتك املستقبلية

📙 مخطط سوات :هو أداة تساعدك على وضع
تصور شمولي وبأسلوب سهل ومبسط ألهم
الجوانب في حياتك ،حيث تتمكن من خالله على
تحديد نقاط ضعفك وقوتك (العوامل الداخلية)،
والفرص واملخاطر التي يمكن أن تواجهها في حياتك.
(العوامل الخارجية) ص٢19
💡تمثل نقاط القوة مع الفرص العوامل التي
تساعدك على تحقيق األهداف ،بينما تمثل نقاط
الضعف مع املخاطر العوامل التي تعيقك من
تحقيق األهداف ،فكل نقطة قوة ينبغي أن تتحول
إلى فرصة لكي نستغلها ،وكل نقطة ضعف تتحول
إلى نقطة ضعف ل بد أن تعمل على تجنبها أو
التقليل من أثرها .ص٢٢٠

🔲 العوامل الداخلية :تحديد جوانب القوة
والضعف لديك ،من أجل استغالل نقاط القوة
وتقويتها ،وإزالة نقاط الضعف والتقليل من آثارها.

جوانب القوة :وهي القدرات الشخصية
واملواهب والخبرات واإلمكانات التي تمتلكها ،و أنت
قادرعلى الستفادة منها في مجالت حياتك.
📌 مثال :أجيد استخدام الحاسب اآللي ،دقيق
في عملي ،أملك قدرة على اإلقناع.. ،الخ
جوانب الضعف :هي تلك األمور التي تشعرأنك
فيها ضعيفا ،و أنت بحاجة لتحسينها وتطويرها.
📌 مثال :غير منظم ،سريع الغضب ،مستمع غير
جيد ،ل أستطيع السباحة.. ،الخ

🔳 العوامل الخارجية :هي الفرص والعوائق
املحتملة ،والفرص التي يمكن استغاللها لتحقيق
األهداف ،واملعوقات التي يمكن تفاديها أو منعها.
الفرص :امليادين واملجالت التي تملك فيها فرصا
تتعلق بمجالت حياتك وأدوارك ،وتعتقد أنها
تساهم في تحقيق أهدافك إذا قمت باستغاللها.
📌 مثال :إمكانية الحصول على بعثة دراسية،
تغييرات في سياسة الدولة تمكنك من القيام
بمشروع معين... ،الخ
التهديدات :هي ما تعتقد أنه سيمنعك أو سيشكل
عاقا أمامك في تنفيذ ما تريد القيام بها.
📌 مثال :انخفاض في السيولة املالية لديك،
قلة فرص العمل في التخصص الذي درسته... ،الخ

حلل وضعك من خالل مخطط سوات

نقاط القوة

نقاط الضعف

الفرص

العوائق

كل نقطة قوة حولها إلى فرصة واستغلها،
وكل نقطة ضعف حولها لعائق واسع ملنعه.

🦁 كن األسد الذي يقدم الطعام لغيره ،ول تكن
الثعلب الذي ينتظرالطعام من غيره .ص٢٤٢
💼 ل تكن عالة على غيرك ،واسع في األرض ،اهجر
عالم األماني وخض غمار الحياة بنفسك ،قيمتك في
عطائك وفيما تحسن القيام به ،بالعزيمة والهمة
العالية واإلرادة نصل إلى ما نريد .ص٢٤٣
🎗لكي تحقق طموحاتك يجب أن تحدد أهدافا لك
في الحياة ،ثم تسعى إلى تحقيقها .ص٢٤٦
🌹األمنيات والطموحات الجميلة تبقى مثل بيوت
الرمل ما لم يكن لها رصيد من الو اقع .ص٢59
🎯 الهدف :وصف يطلق على األمر الذي يرغب
الشخص في تحقيقه ،وقد يكون هدفا عاما أو
خاصا ،صغيرا أو كبيرا ،ضارا أو نافعا .ص٢٤٦

لجعل الهدف محددا ،اسأل األسئلة التالية :ماذا
سأفعل؟ ملاذا أريد أن أفعله؟ من سيقوم به (أنا أم
غيري)؟ كيف سأقوم به (ما هي الوسائل)؟
الحصول على درجة
️▪
املاجستير في مجال علم النفس التربوي.

أي هدف ل يمكن قياسه ل يعتبر هدفا( ،أريد أن
أكون مثقفا) ل يعتبر هدفا يمكن قياسه ألنه ل
يوجد طريقة صحيحة لقياس الثقافة.

أقرأ في اإلعالم أربعة
️▪
كتب أتمكن بعدها من كتابة سيناريو لفيلم درامي.

يجب أن تكون و اقعيا عند تحديد األهداف ،ألن
الهدف الخيالي الذي ل يمكن تحقيقه وفق
املعطيات التي لديك ليس هدفا ،وسيتحول إلحباط
إنقاص  ٣٠كيلو
️▪
جرام من وزني خالل أسبوع ،ومن خالل قراءة
الهدف تعرف أن هذا مستحيال.

أي هدف غير محدد بفترة زمنية معقولة فإنه مجرد
أمنية ،والضابط الزمني يساهم في تحفيز الفرد على
اإلنجازفي الوقت املحدد.

الحصول على درجتي
️▪
املاجستير والدكتوراة خالل ستة أعوام.

يجب أن يكون الهدف محفزا لنشاطك وإمكاناتك
وقدراتك ،ول يكون بسيطا سهل التحقق
أحصل على املرتبة األولى على
️▪
مستوى الجامعة ،الحصول على تقييم أفضل
موظف هذا العام في وظيفتي.
يجب أن يكون الهدف متسقا مع رسالتك ورؤيتك
في الحياة ،ألنه إن لم يكن متو افقا مع الرسالة
والرؤية فإنه يصبح مشتت لك ومضيق لوقتك.
رسالتي أن أكون مؤلفا
️▪
مؤثرا في العالم العربي خالل سنوات ،والهدف :أن
أكون أفضل لعب كرة قدم في الدوري اإلنجليزي !!

قم بمراجعة أهدافك التي
كتبتها ،وطبق الشروط
الستة مع كل هدف ،يجب
أن تحقق الشروط الستة
في كل هدف من األهداف.

أول :األهداف الستراتيجية :النتيجة النهائية التي
نسعى لصنعها أو الوصول إليها أو تحقيقها ،في
مجال أو دور معين.
️▪ مدته :أكثر من سنتين.

ثانيا :األهداف متوسلطة امللدى :كلل هلدف اسلتراتيجي
ي ل للتم تقس ل لليمه إل ل للى ع ل للدة أه ل للداف مرحلي ل للة لتحقي ل للق
الهدف الستراتيجي.
️▪ مدته :أكثر من سنة و أقل من سنتين.

ثالثا :األهداف قصيرة املدى :هي أهداف قصيرة
تتحقق في مدى زمنية قصيرة للوصول للهدف
املرحلي.
️▪ مدته :أقل من سنة.

قم بتحديد أهدافك
وفقا
الستراتيجية
للرسالة التي حددتها ،ومن
ثم ضعف لكل هدف
استراتيجي عددا من
األهداف متوسطة املدى،
ولكل هدف متوسط املدى
ضع أهداف قصيرة املدى.

🔲
تقع حياتك ضمن أربعة مربعات (مربعا العاجل
وغير العاجل) ،ومربعا (الطارئ وغير الطارئ)،
ويمثل كل مربع رقم معين.

يجب القيام به وفورا دون
تأخير (طفلي أصيب بمرض ،وفاة قريب أو صديق)
️▪ ل تدمن الوقوف في هذا املربع فتتحول حياتك
إلى رجل إطفاء أو رجل شرطة ،فتصبح حياتك كلها
مشكالت يجب عليك القيام بوضع حلول لها.
يجب القيام بها لكن
هناك وقت( .أهدافي في الحياة)

️▪ هنا تكمن األشياء املهمة وخريطة تحقيق
األهداف ،هنا يكمن بناء القدرات والتعليم واألسرة
والحياة الجميلة ،وهنا يجب أن تقض ي أكثرحياتك.

غير مهمة لكن ينبغي
القيام بها فورا( .مواعيد طارئة ولقاء أصحاب)
️▪ أشياء مهمة لكنها ليست لنا ،أشياء متعلقة
باآلخرين ،ومهام ليس لها تلك األهمية في سلم
حياتنا ،ل يجب عليك العيش هنا.
ل يجب القيام بها ل
اآلن ول لحقا( .أشياء ل فائدة منها)
️▪ ضياع األوقات في القيل والقال واأللعاب
اإللكترونية وتصف اإلنترنت فيما ل فائدة منها ،ل
ينبغي أن نهتم بهذا املربع.

اعمل مسحا ذاتيا لألنشطة
اليوميل ل ل ل للة التل ل ل ل للي تمارسل ل ل ل للها،
وقس للمها م للع األنش للطة التل لي
تعت ل للزم القي ل للام به ل للا لتحقي ل للق
األهل ل ل ل ل للداف ضل ل ل ل ل للمن مربل ل ل ل ل للع
األولوي ل ل للات ،رك ل ل للزأن املرب ل ل للع
األهللم هللو املربللع الثللاني ،وهللو
مربع (مهم غيرعاجل)

خطة التنفيذ :هي وثيقة عمل شخصية تساعدك
على متابعة تحقيق أهدافك و إنجاز أعمالك
ومشاريعك الحياتية.

تتضمن خطة التنفيذ اآلتي:

.1
.2
.3
.4
.5

األهداف اإلجرائية لألهداف طوال العام.
تحديد اإلطارالزمني للمهام واألعمال اليومية.
تقديرالتكاليف للمهام التي تتطلب نفقات مالية.
ترتيب األولويات وتقديم األهم على املهم وغيره.
تقييم نهاية العام ملستوى التحقيق واإلنجاز.

عليك بناء خطة ملدة عام كامل ،ثم قسمها إلى خطة
شهرية ،ثم قسم كل خطة شهر إلى خطة أسبوعية،
وتابع املهام يوميا ،والتخطيط األسبوعي.

🔚 اإلجراءات :لتحقيق األهداف؛ عليك أن تقوم
بتحويلها إلى إجراءات سلوكية يومية وقائمة من
املهام القصيرة .ص٢٦٤
🔺 ترتيب األولويات :في زحمة الحياة سيكون
لديك الكثير والكثير من املهام اليومية ،ولن تكون
قادرا على إنجازها كلها ،لذا عليك أن تنجز املهمة
حسب أهميتها بالنسبة ألهدافك.

⏲البوصلة :ضع أمامك دائما رسالتك ورؤيتك
وأهدافك ،هل املهمة التي سأقوم بها تقربني من
أهدافي أم ل ،وهذه تعتبر بوصلتك في املهام التي
يجب عليك أداؤها .ص٢٦5
🕰 جرس التنبيه :أهم ش يء أن يكون أهم ش يء
هو فعال أهم ش يء ،بمعنى أن أهم ش يء في حياتك
يجب أن يكون في قائمة أولوياتك .ص٢٦٧

يجب أن يكون لديك شيئين ،وهما:
الخطة السنوية :تحتوي على األهداف بمستوياتها
الثالثة ،و أنشطتها األساسية التي توضح املهام
املطلوب تنفيذها ،ومدة تنفيذها ،ومواعيد انتهائها
طوال عام ،مقسمة على  1٢شهرا.
املفكرة اليومية :تحتوي على أعمالك واإلجراءات
التي يجب اتخاذها للوصول إلى األهداف،
والتخطيط األسبوعي واليومي.
🔌 عدة الطوارئ :يجب أل تحشد املهام في
يومك وأن تجعل متسعا ألي طارئ ،أي أنه يجب أن
تكون خطتك اليومية مرنة إلى حد ما ،وعلينا أن
نستوعب أن الحياة لن تأتي كما نريدها دائما.

💡مراجعة األداء :علينا في نهاية كل أسبوع
مراجعة أداء األسبوع املاض ي والتخطيط لألسبوع
القادم ،وكذلك مراجعة كل شهر في نهايته حتى
يمكن تصحيح املسار حينما يكون هناك انحراف
عن بوصلة األهداف .ص٢٨٨
🎚 التدابير التقويمية :حينما تجد نفسك أنك ل
تسير في التجاه الصحيح ،فإنه عليك أن تكون
مستعدا إلعادة ترتيب نفسك ،وإعادة النظر في
املهام اليومية واألنشطة التي تقوم بها ،ول مانع
أيضا من مراجعة الرسالة والرؤية بين الحين
واآلخر .ص٢٨٨

ابل ل ل ل ل ل للدأ اآلن بعمل ل ل ل ل ل للل خطل ل ل ل ل ل للة
لحيات ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للك ،األه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للداف
السل ل ل ل ل ل ل ل للتراتيجية وضل ل ل ل ل ل ل ل للمنها
األهل للداف املتوسل للطة وبعل للدها
األهل ل ل للداف القصل ل ل لليرة ،قسل ل ل للم
خطت للك إل للى ع للام ،والع للام إل للى
شل ل للهر ،والشل ل للهرإلل ل للى أسل ل للبوع،
واألسبوع إلى يوم.

الدائرة والحلقة الحلزونية :الفرق بين الخدمة
والخبرة ،أن الخدمة يوم مكرر في حياتك ،والخبرة
يوم متجدد كل يوم .ص٢9٣

اإلنجازات عتبات الرتقاء :الوصول الفعلي
ليس بحجم الجهد الذي بذله و إنما بحجم اإلنجاز
الذي حققته ،و انسجامك مع رسالتك ورؤيتك.
اللتزام ضرورة :يعتبر اللتزام سر نجاح
الكثيرين ،إصراراك على اللتزام بالقيام بما يحقق
أهدافك هو الذي يوصلك إليها.

املوهبة ليس كافية :التفوق الذهني والذكاء ل
يكفيان لتحقيق ما تطمح إليه ،جهدك وإصرارك
هو ما يوصلك إلى أهدافك .ص٣٠9

 .1مقدار العمل الذي أنجزته :حساب كم
أنجزت من العمل املطلوب منك القيام به
لتصل إلى هدفك.
 .2جودة العمل :كيف قمت باملهام
املطلوبة ،وهل كانت بالجودة املقبولة التي
تقدمك ألهدافك.

 .3التكلفة املالية :هل أنجزت املهام بأقل
تكلفة ممكنة ،أم أهدرت الكثيرمن املال.
 .4التوزان في أداء املهام :هل أديت مهامك
بشكل متوازن بحيث لم يطغى جانب على
مجال ،ولم تفرط في بعض األدواراألخرى.

.1
.2
.3
.4
.5

يجب أن يكون مستمرا ل يتوقف
عند مرحلة معينة من الخطة.
شامال لجميع جوانب الخطة ،ل
يغفل أحد أو بعض جوانبها.
إيجابي يعود أثره على أدائك بشكل
يجعلك تستمروتنجزأكثر.
مرتكز على النتائج التي اكتسبتها
وليس على النشاطات التي قمت بها.
معتمد كليا على الحقائق واألرقام ل
معتمدا على الظنون واألوهام.

قللم بمراجعللة خطتللك
الشخصل ل ل ل ل ل للية بكل ل ل ل ل ل للل
جزئي للة م للن جزئياته لا،
وأع ل ل للد النظ ل ل للرفيه ل ل للا،
واسل للتعن بل للاهلل تع ل لالى
و ابدأ انطالقتك.

تم إعداد هذا امللخص وتنسيقه ضمن
برنامج قراءة كتاب في شهر ،لتنزيل
املزيد من امللخصات في العديد من
املجاالت ،قم بزيارة مكتبة ينابيع على
تيليقرام t.me/EduPDFs
يمكنك االنضمام إلى اآلالف من القراء
على صفحاتنا االجتماعية أدناه:

اضغط على األيقونات أو اسم البرنامج للدخول إلى الروابط

رسائل ومنشورات مختصرة
حــول تـربـيـ ــة األبـ ـن ـ ــاء واألس ـ ـ ــرة

رسائل ومنشورات مختصرة
حــول تـطـويـر املـع ـلــم والتـعـلـيـم

برنامج متخصص في مساعدتك
لبناء شخصية طفـلـك بـنـاء شـامـل

كتب وملخصات ومنشورات
تربوية بصيغة ( pdfحصرية)

برنامج قرائي تربوي يهدف إلى
تمكين املربـي مـن خـلل القـراءة

برنامج قرائي يساعد املعلمين
على التـطـوير في املـجـال التعليمي

برنامج قرائي مخصص لألطفال
واملراهقين تحت سن ال ـ  18سنة

برنامج قرائي متنوع (غير تربوي)،
نقرأ كل شـهـر كـتـابـا يـخـتـاره القـراء

برنامج قرائي متنوع (غير تربوي)،
نقرأ كل شـهـر كـتـابـا يـخـتـاره القـراء

