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الكتاب،هذاتقرأوأنتذهنيةمتعةتجدقد��
بقهتطمابقدر إل تذكر فائدةأيتحققلنلكنك

٢٠ص.جنباتهفيمفاهيممنوتتبناهأفكار من

يساعدكالذيالنشاطهو :التخطيطتعريف��
تطمحماإلىالحاليوضعكمنالنتقالعلى

٢٤ص.إليهللوصول 

لحياتك؛ناجحةخطةعملمنتتمكنلكي��
:وهيمحطات،بسبعتمر أنعليك
محطة. الستعداد1
محطة. البواعث2
محطة. املسارات3
محطة. الوجهة4
محطة. النطالق5
محطة. السعي6
محطة. الرتقاء7



نمطكتعرفهلأنا؟من:ذاتكاكتشف-
أنتهلعقالني؟أمعاطفيأنتهلالشخص ي؟

حدس ي؟أمحس ي

هذابه،نفسكتقارن مرجعاضع:ذاتكقيم-
 أو صفاتمجموعةيكون قداملرجع

 
 بشنموذجا

 
.ريا

وأبرز وطبائعكمهاراتكحدد:ذاتكقّوم-
ناسبتالتيالتعديالتعليهاوأدخلسلوكياتك،

.خطاك

الحقيقي،قدرهالنفسكضع:الذاتتقدير -
بناءعلىواحرصالنقص،مواطنعنوابتعد
.بنفسكالثقة



القيمو الفرديةالقيمالقيمية،منظومتكاكتشف
.وفقهاتسير التيواملبادئالجتماعية،

ر،دو كلفيمهامكواكتبالحياة،فيأدواركحدد
فيأداءهوقياسالدور،ذلكلصورةرؤيةووضع

لهذهاألولوياتوضعمعاألدوار،جميعممارسة
.األدوار

كلهايةنوتحديدالحياة،فيورؤيتكرسالتكتحديد
.حياتكفيحددتهمسار 



عنوابحثالسابقة،إنجازاتكحدد:إنجازاتك-
.إنجازكلوراءالسر 

وفتشإخفاق،أنهتعتقدماسجل:إخفاقاتك-
لو التياإلجراءاتواكتبورائها،األسبابعن

.إنجازاتإلىإخفاقاتكتحولتلربمااتخذتها

:تشمللديك،القوةنقاطحدد:الداخليوضعك-
وحددواملؤهالت،والخبراتواملواهبالقدرات

إليه،بحاجةأنتماكل:وتشملالضعف،نقاط
.متمكنغير أو عاجز أو فيهضعيفوأنت

كنيمالتياملتاحةالفرصحدد:الخارجيوضعك-
مرها،تستثوكيفلك،نجاحتحقيقفيتساهمأن

شلكفأو عرقلتكفيتسهمقدالتياملعوقاتوحدد
اآثارهمنتقللأو تتجاوزهاوكيفإضعافكأو 



مكتوبةبرامجإلىالشخصيةالخطةتحويل
ومتوسطةطويلةأهدافإلىوترجمتهاومزمنة،
 ومتابعتهاورصدهااملدى،وقصيرة

 
.يوميا

نحققأنناخاللهامننعرفعالماتتحديد
برهاعنتأكدلألداءمؤشراتبعملونقوماملطلوب،

توالوقالزمنفياملطلوبالهدفتحققمدىمن
تحققهل:أسئلةعناإلجابةوهياملحددين،

دةاملحدوبالتكلفةاملطلوبالوقتفيالهدف
املطلوبة؟وبالجودة



قراءة،)األساسيةاملهاراتمنالعديدنملك��
فيأغلبهالكن(الخ..مش ي،سباحة،تفكير،

لذياالحدإلىبتطويرهانقملماألولي،مستواها
افية،نمارسهايجعلنا أنيجبنخططحينباحتر
لكتخاصةلدينا،التياألساسيةاملهاراتنحدد
نضعثمومنأهدافنا،تحقيقفيستساعدناالتي

.منهاواحدةكللتطويرهاخطة

بشكل(ومهاراتكقدراتك)سالحكاشحذ��
لكيهالستخدامالوقتيحينحتىتنتظر ول دائم،
ل حينماتموتاملهاراتفإنبشحذها،تقوم

.أصحابهايستخدمها

وقدإل الحياةهذهمنترحلأل بالكفيضع��
تريدأثر وأيبعدك،منغيركبهينتفعلكوضعت
،وتخطيطوحركةعمليصاحبأنبدل تحقيقه

.التنفيذابدأملسارك،خطططريقك،حدد



أساسيةمهاراتبعشر قائمةاعمل
احة،السبالجري،املش ي،:مثلتملكها،
،التخطيطالرسم،التدوين،القراءة،
استخداماآلخرين،معالتعامل
س،التنكرةالقدم،كرةاآللي،الحاسب
تلككللتطوير خطةوضعوغيرها،

فيالقراءةخاللمنإمااملهارات،
معالتعامل)املتخصصةالكتب

املمارسةأو ،(التخطيطاآلخرين،
أو ،(السباحةالتدوينالرسم،)

كرةالسباحة،)ناديإلىالنضمام
اكتبغيرها،أو (التنسكرةالقدم،

.اآلناملهاراتهذه



وبينوالهواياتامليول بينفرق هناك��
 غالبوهواياتكفميولكواملهارات،القدرات

 
هيا

أو املتعةأجلمنبهابالقيامترغبجوانب
ةشخصيجوانبوهيالفراغ،أوقاتفيالراحة
يطوالتخطباإلنجاز عادةعالقةلهاليسبحتة
 
 
.ضيقةحدودفيإل كثيرا

اتونشاطكفاءاتهيواملهاراتالقدراتبينما
منو ملجتمعك،أو لكنفعلتحقيقبهاتقوم

 يتركوأنلحياته،التخطيط
 
الناسنبيلهأثرا

منهاددويح-ومهاراتهبقدراتهفليهتمموتهبعد
امنهويجعلوليطورها-إليهويميليرغبما

اقع،أرضعلىعمليةنتاجات فحبكالو
ضالعر فيومهارتكهواية،:السباحةملمارسة
 تكون لكيمهارة،واإللقاء

 
.اتكمهار طور منتجا



 يتكلللللللللللون ملللللللللللن 
 
اعملللللللللللل جلللللللللللدول

عمللللودين، أحللللدهما تكتللللب بلللله
املهلللللللللللللللارات والقلللللللللللللللدرات التلللللللللللللللي 
تعتقلللللللللللد أنلللللللللللك تمتلكهلللللللللللا وللللللللللللو 
د بدرجللللة بسلللليطة، وفللللي العمللللو 

ايلات اآلخر تكتب امليلول والهو 
ف التي تحب ممارسلتها، اعصل
.ذهنك واكتب كل ما لديك



غياب. ار األدو تحديدوعدمالشخصيةالرؤية1
.الحياةفيواملهام

عدم. ار مستحددالتيوالقيماملبادئوضوح2
.وطريقهالفردحياة
فوات. فيوالتأخر الوقتوانقضاءالعمر 3

.لهاوالتخطيطاألهدافتحديد
بعثرة. نتيجةالطاقاتوإهدار الجهود4

.مخططةغير بمهاموالبدءالفوضوية
تكرار . الحياةروتينفيوالغرق األعمال5

.جدوى أيدون املتكررةودورتها
غياب. املناسبةالفعلردةفيالحكمة6

.الطوارئ معالتعاملوضعف
الجهل. اطونققوتكونقاطالحاليبوضعك7

.منهاالستفادةوعدمضعفك



جدد. ليسفالتخطيطبنفسك،ثقتك1
 
 
.بهالقيامويمكنصعبا

املعرفة. ارسهومالتخطيطفتعلمضرورة،2
 حياتكفي

 
.عمليا

املمارسة. بيقتطبال فالتخطيططريقك،3
.أكثرل نظريةمجرد
اللتزام. واللتزامالتزام،بال إنجاز فال ركيزة،4

.الجيدالتخطيطعالمة
الوهم. أنالبعضفيظناملعرقل،5

.تالوقويضيعاإلنجاز يعرقلالتخطيط
فتش. اتوالتخرصفالظنون الحقيقة،عن6

.اإلنجازاتتصنعل 





ك،ذاتول حقيقتكليسلكنهعنوانكهو اسمك
٦٣ص.حياتكفيأنتتصنعهماهيوذاتك

وى سمنكيصنعل فالشكلتبدو،كيفيهمل 
حقيقتكهو يهمالذيولكنالخارجي،مظهرك

٦٤ص.شخصيتكصورةفهيوداخلك،

فاكتشاعمليةلكنذاتك،تستكشفأنبدل 
تتعرفا،لهتقييمعمليةإلىتنتهيأنينبغيالذات

جوانبو وسلبياتك،وإيجابياتكقدراتكعلىفيها
لديكالقوةوجوانبلتقويها،عندكالنقص
كذاتلحترامسيدفعكهذاكلعليها،للحفاظ
٦٦ص.تطويرهاعلىوالعمل



حدد نمط 
شخصيتك



:الجتماعيسمات��
يشعر . وحدهيكون حينبالضيق1
يعرض. وحضورهبمجيئهاآلخرين2
يبدأ. اآلخرينمعالحديثعادة3
منفتح. اآلخرينمع4

:النطوائيسمات��
يحب.  نفسهمعالبقاء1

 
منعزل

متحفظ. الجتماعيةاللقاءاتفي2

قليل. الردعلىيقتصر الكالم3

منغلق. ذاتهعلى4



:الحس يسمات��
يستخدم. والتعاملالتعلمفيحواسه1
يهتم. واألرقاموالحقائقباملحسوسات2
يعتني. 3 

 
األمور ودقائقبالتفاصيلجيدا

يعيش. الحاضرفي4

:الحدس يسمات��
يستخدم. التعاملفيإحساسه1
يستخدم.  الخيال2

 
تفكيرهفيكثيرا

ل .  يهتم3
 
بالتفاصيلكثيرا

يعيش. املستقبلفي4



:العاطفيسمات��
يستخدم.  (أشعر)كلمة1

 
كثيرا

يميل. ونفسهقلبهلهيرتاحملا2

يتأثر . العاطفيبالخطاب3

يرى . املشاعرجامداملنطقي4

:املنطقيسمات��
يستخدم. والنتائجاملعطيات1
يستخدم. املنطقميزان2
يتأثر . والحقائقبالحوار 3
يرى . الخداعسهلالعاطفي4



:املتريثسمات��
ل . بسرعةالقراراتفييبت1
يترك. مفتوحهأمامهالخيارات2
يرى . للراحةمتسعهناكأن3
ينجز . استعجالبدون أعماله4

:الحاسمسمات��
يحب. حياتهعلىيسيطر أن1
سريع. القراراتاتخاذفي2
ينتهي. بسرعةمهامهمن3
يكره.  يجدول التأجيل4

 
للراحةوقتا



منشخصيتكبتحديدقم
اياخالل ديدتحفياألربعالزو

أماجتماعي:الشخصية
حدس ي،أمحس يانطوائي،

أمحاسمعاطفي،أممنطقي
ةالستعانويمكنكمتريث،

:التاليبالرابط

bit.ly/2Cr8blm

http://bit.ly/2Cr8blm


م1955عامإنجهاموهاري لوفتجوزيفوضع
فردالتساعدالذاتيوالوعيالنفس يلإلدراكأداة
.خريناآل معوالتعامللذاتهأفضلفهمتكوينعلى

فهممعوتقاطعهبذاتهالفردوعيالنموذجيعكس
اعاتهوانطبأفكارهوعنعنهوانطباعاتهماآلخرين
أفكاره منجالنموذويتكون شخصيته،وطبيعةو

جهلهتومانفسكعنتعرفهماتشكلمناطقأربعة
.هاعنيجهلونهوماعنكاآلخرونيعرفهومامنها،

ما ل تعرفهتعرفهمربع املعرفة

العمياءاملكشوفةيعرفه اآلخرون

املجهولةالخفيةنل يعرفه اآلخرو 



و فهاآلخرون،ويعرفهنفسكعنأنتتعرفهما
ولون الخارجيوشكلكاسمكفيهاتقعمساحة
ها،وغير الجتماعيةوحالتكووظيفتكبشرتك
افعواملشاعر التصرفاتوتشمل دركهاتالتيوالدو
احةمسبإرادتك،اآلخرينمعمشاركتهافيوترغب

معقةالعالقوةحسبوتتسعضئيلةاملنطقةهذه
.معهماملتبادلةوالثقةوالشفافيةاآلخرين

وتضماآلخرون،ويجهلهنفسكعنتعرفهما
ولكنهاشخصيتكوتعكستميزكالتيوالخصائص

طريقةمثللآلخرينظاهرةأنهاحينفيعنك،تغيب
ل ألنكوجهكوتعبيراتيديكوحركاتكالمك

.يناآلخر عندظاهرةوهيلهاتنتبهأنتستطيع



اآلخرون،ويجهلهنفسكعنأنتتعرفهل ما
إطالعفيباختياركترغبل التياألمور كلوتشمل
كآمالوبعضالخاصةمشاعركمثلعنها،اآلخرين

وماتكره،وماتحبوماورغباتكوطموحاتك
أل عمدتتالتياألمور منوغيرهايرهبك،أو يخيفك
.بهااآلخرونيعرف

،أيضاآلخرونويجهلهنفسكعنأنتتجهلهما
 
ا

تشفتكلمالتيالكامنةوالطاقاتاملواهبوتشمل
ميةالتراكواملعارفالخبراتإلىباإلضافةبعد،

زمنللتحتاجوهذهلديك،الالواعيفياملحفوظة
.منهاوالستفادةلكتشافها



تيالوالخصائصامليزاتحدد
والتينفسكعنتعرفها
 وفقعنك،اآلخرونيعرفها

 
ا

الذكرآنفاملعرفةملربع



اهللبواستعنلديك،اإليجابيةالجوانبعنابحث
 
 
هوهذواملعارف،األصدقاءمنحولكبمنثمأول

واملواهبواملهاراتالقدراتتمثلالجوانب
فييالتهياألشياءوهذهتملكها،التيوالخبرات

نطاقخارجتملكهاأشياءوليستشخصيتك
 الوظيفيفمركزكذاتك،

 
مكانتكأو مثال

.املجالهذافيتدخلل الجتماعية

كالمحسبمتواضعالشعر،تكتب:مثال��
،بسرعةاألمور تنجز دعابة،صاحباآلخرين،

علىقدرةلديكالرسم،تتقنالحديث،فيلبق
إقناعالحوار  الخ...اآلخرينو



اتالعادوهيعندك،السلبيةالجوانبعلىتعرف
للتخلصتحتاجالتيواألفكار والطباعوالسلوكيات

فإضعاأو حياتكعرقلةفيتساهموالتيمنها،
وبوالديكبزوجتكاستعنوتقدمك،جهودك

مكنكويبعضها،تحديدفياملقربينوبأصدقائك
 القراءة

 
الكثير شفلتكتاملتخصصةالكتبفيأيضا

.نفسكفيتراهال التيالسلبياتمن

علىمسيطر غير فوضوي،:مثال��
اإلرادة،ضعيفالغضب،سريعانفعالتك،

فتسو عملك،أثناءتنجز ل جميل،غير خطك
،
 
خال...اآلخرين،أماماإللقاءمنتخافكثيرا



اإليجابياتجدول امأل 

السلبياتجدول امأل 

ابيةاإليجالجوانبكتابةمنتنتهيأنبعد
نظر ووجهةنظركوجهةمنوالسلبية
تأنتراهمابينموازنةبعملقماآلخرين،

:ةاملوازنجدول وامأل اآلخرون،يراهماوبين

رينمن وجهة نظر اآلخإيجابياتكمن وجهة نظركإيجابياتك

ينسلبياتك من وجهة نظر اآلخر سلبياتك من وجهة نظرك

سلبياتكإيجابياتك



:مجالينفياإلنسانيتطور 
توسيع. ةواإليجابيالحسنةاألمور دائرة1
لديلهوالخللالقصور جوانبتضييق2.

:فردينخاللمنالفرديتحسن
الناصحالصديق1.
الللحللللاسلللدالللعلللللللدو 2.

:أمرينخاللمنأكثر الفرديتقدم
املسلتلمللروالطللللالعالقلللراءة1.
باآلخرينوالختالطالسفر 2.



كومعرفتشخصيتكلجوانباكتشافكبعد
جوانب،منبهتتميز وماومواهببقدراتك
جوانبإلىباإلضافةلديكالقوةومواطن
اسأللديك،التيوالسلبياتوالقصور الضعف
:التاليةاألسئلةنفسك

كسيعنفسكعنعرفتهماأنكتعتقدهل
هو مأإليه؟تطمحالذيالشخص ياملستوى 

منر بأكثتطمحوهلتتصور؟كنتمماأقل
الذيهو سيضعكالتقييمهذاألنذلك،

.القادمةخطوتكسيحدد



أنعليكيجبوتقييمها،الذاتاكتشافبعد
عبر ةالشخصيوتجديدالبناءإعادةبمرحلةتمر 
صلبةقيميةقاعدةإلىتستندرؤيةبناء

واملهاراتالعاداتاكتسابخاللمنوطموحة
نموالتخلصحياتك،فيإليهاتحتاجالتي

.تقدمكتعيقالتيوالجوانبالطبائع

بأيالبدءقبلمهمةمرحلةيعتبر الذاتتقويم
الذاتفإصالحطموحة،خطةأو نشاط

والتطور النجاحعلىيساعدهاوتقويمها
إليهااجستحتمحطةوهياملستقبل،فيوالتقدم

.حياتكطوال



أنكعليوالتقويم،والتقييمالكتشافبعد
أنهو له،تطمحبماالقياميمكنكبأنهتؤمن

ريدتخطةأيتحقيقإلىالوصول باستطاعتك
سليوهو الذات،تقدير يسمىوهذاتحقيقها،

 
 
 أو غرورا

 
مابثقةهو وإنمابالنفس،اعتدادا

منالنفسمعوتصالحبه،تقومأنيمكن
بمختلفالنفسمعوانسجامالداخل،
يمكنهل بدونيةلنفسهينظر منألنتكويناتها،

 يصنعأن
 
ينظر ملنيمكنول حياته،فيشيئا

دميقأنالحترامتستحقل أنهعلىلنفسه
وسالم،تبالغول ذاتكفقدر تستحق،مالنفسه
.طموحاتكلتحقيقداخلك





عملك،فيوقيمتكنفسك،فيغناك��
عباس).غايتكمنبالعنايةأحرى وبواعثك
9٢ص(العقاد

هللاسننتحكمهاومآلتهااألمور عواقب��
يمكقفتحكمهاونتائجهاأعمالكأماالكونية،
9٧ص(كفيآر ستيفن).الذاتية

يجعلالحقيقيةبقيمكمعرفتكعدم��
إلىبحاجةوأنتسلوكك،حول تحومالضبابية

-يمكققراءةلتعيدواألخرى الفينةبينتعودأن
ألن-أفضلبشكلوتعّرفها-تتغيرفالقيم
نأل -ترتييهاوتعيد-أعمقيصبحلهافهمك

 تتغير أولوياتها
 
جعلهاىعليساعدكوهذا-أيضا

 أكثر 
 
119ص.رسوخا



ةالشخصيمبادئنايشكلالقيماستجالء��
الحياة،بهانواجهالتيالراسخةوقناعاتنا
مجاللكوفيبتركه،أو بالفعلللقياموتدفعنا

ألبناءافتربيةبه،الخاصةقيمهلهحياتنافي
ةواألمومالرحمةمثلقيمتحتهاتندرجقيمة

لوالتعاموغيرها،والتوجيهوالعطاءواألبوة
العدل:مثلالخاصةقيمهلهالوظيفي
1٢٨ص.وغيرهاالفريقوروحواملشاركةوالتعاون 

ةضحينقعفإنقيمنامراجعةنهملحينما��
 تتأثر التيسلوكياتنا

 
نربطوحينا،بمحيطنسلبا

لقيمافإنبها،نؤمنالتيبالقيمسلوكياتنا
اقبمثلتصبح 1٠٧ص.سلوكياتناعلىاملر



فلوصيستخدممفهومهي:الشخصيةالقيم
نصدقمابخصوصقناعاتمننحملهما

كلتشماوهيفيه،ورغبتنابأهميتهونعتقد
.القيممنظومةأو القيميالنظامبمجموعها

ية،األخالقالقيمالدينية،القيم:القيمأنواع
مالقيالسياسية،القيمالجتماعية،القيم

.الجماليةالقيماملذهبية،

براتوالخوالتجاربالدين:القيمتشكلمصادر 
تلفمخفيالقيموتتشكلواملجتمع،واألسرة
فولةالطسنيفيتتأسسولكنناالعمر،مراحل
99ص.األولى



بدورهالذيبالذاتوعيهو بالقيمالوعي
داءناأجودةوتحسينمستوانارفعفييساعدنا

افعمعرفةعلىقدرةوأكثر  .سلوكياتنادو

 سلوكياتناتتغير 
 
بها،مننؤ التيللقيموفقا

هدافلأل والبوصلةللسلوكاملحركهيفالقيم
.يءش كلبهنقيسالذياملرجعوهيوالطموح،

ذواتنارةوإدابأنفسناالترقيعلىالقيمتساعدنا
حسبوليسدقيقةمنطقيةقوانينوفق

.باإلنسانتعبثالتيوالشهواتالرغبات

رار والستقالذات،معالنسجامعلىتساعدنا
الناس،معالثقةواكتساباآلخرين،مع

.الظروفوفقالتكيفعلىوتساعدنا



عدم. يفالحقيقيةلقيمهالفردإدراك1
.بهاوجهلهالحياة

تبنيه. ببسبوضارةسيئةلقيم2
.سيئةبظروفمروره

تبني. ةاملتناقضالقيممنمجموعة3
 لهاتسبب

 
 صراعا

 
.داخليا

مخادعة. يمالقبتبنيلنفسهالفرد4
 
 
 ومخالفتهانظريا

 
.عمليا



وجود. اذاتخفياضطرابيسببداخليصراع1
.املناسبةالفعلردود
التناقض. فيةمعينبقيموالعملاملواقففي2

.أخرى مواقففيبعكسهامواقف
التردد. لىعالقدرةوضعفالقراراتاتخاذفي3

تزاحمهاعنداألولوياتترتيب
فقدان. اقفاملمعرفةفيوالترددبالنفسالثقة4 و

القيماضطراببسبباتخاذهااملطلوب

إضعاف. لوتبدالبوصلةوفقدانالبصيرة5
.املختلفةاملواقفحسبالقيم

اإلصابة. لالفشبسببوالقلقبالكتئاب6
.يةالحياتاملتغيراتأمامالنفسيةوالهزائم

الشعور . ذاتخاجراءوالندمالضمير بتأنيب7
.صحيحةغير أفعالردود





الكلماتقائمة

درهوتقلكبالنسبةش يءأهمعننفسكاسأل
افترضآخر،ش يءأيمنأكبر بشكل كلأنو
شكلتالتيالكلماتكلواكتبلك،متاحش يء

.عندكأهمية

األسرة،الشرعي،اللتزام:مثال��

الخ...الحرية،التميز،الصداقة،

عن اكتب عشر بما ال يقل:تطبيق عملي

اتكعشر كلمات تعتبرها أهم األشياء في حي



الكلماتتعريف

خاص،البمفهومكبكتابتهاقمتكلمةكلعرف
.فقطجملتينأو جملةفيالتعريفركز 

أمرنيمافعلهو :الشرعياللتزام:مثال��

منزودوالتعنه،هللانهانيماواجتناببه،هللا
الصالحةالعمل

ي عرف جميع الكلمات الت:تطبيق عملي

.كتبتها من منظور الشخص ي وبدقة



الكلماتترتيب

ية،األهممنواحدمستوى علىالقيمكلتقعل 
مةقيكلأولويةحسبقيمكبترتيبقملذا

.عندكأهميتهاوحسبلديك،

 الشرعياللتزام:مثال��
 
ثماألسرةثمأول

ولوياتاأل تختلفشكوبال الوظيفة،ثمالقراءة
اعيةوالجتماملاديةأحوالهمحسباألفرادبين

.والثقافية

بتها رتب الكلمات التي كت:تطبيق عملي

حسب أهمية كل واحدة بالنسبة إليك



القيمصراع

 هتلقيبسببالفردداخلالقيمتضاربهي
 
قيما

.واألصدقاءواملدرسةاملنزل فيمتضاربة

التيةالنبويالقيمةعلىالفرديتربى:مثال��

يتأثر ثم،(لنفسهيحبهمااملرءيحبأن):تقول 
نساناإلينفعما)مفهوميكرسالذيباملجتمع

(نفسهإل 

ها اكتب القيم التي ترا:تطبيق عملي

كمتناقضة واحذف التي تتناقض مع قيم



القيمخداع

منفيؤ واملمارسة،الوعيبينالنفصاموجود
فيمارسهايأو يطبقهال لكنهنبيلةبقيمبالفرد
.اليوميةحياته

الصدققيمةعنيتحدث:مثال��

 ولكنهواألمانة،
 
نةوخياالكذبيمارسعمليا

.خاطئأنهنفسهفييعلموهو األمانة،

 :تطبيق عملي
 
بأنك اعقد على نفسك عقدا

يمتحاول تطبيق وممارسة مع تؤمن به من ق



العلياالقيم

تنا،حيافيغايةتعتبر التيالهامةالقيمهي
قيماللتحقيقوسائليعتبر القيممنوغيرها
.العليا

تحتتندرجصغرى قيمةالتطوع:مثال��

كبرى قيمةوالعدلالرحمة،وهيعلياقيمة
 تحتهايندرج

 
 قيما

 
حب،اإلنصاف:مثلكثيرا

.وغيرهااألمانةاآلخرين،

حدد القيم الجوهرية :تطبيق عملي

مواألساسية التي تندرج تحت بقية القي



اقعكقيمكاجعل و

لمماالهقيمةول األذهان،فينظرياتهيالقيم
اقعإلىتتحول  .تطبيقيةوممارسةعمليو

لذاالوقت،حفظبقيمةيؤمن:مثال��

فسهنويشغليومه،منساعةفييفرطل تجده
يناآلخر ونفعوالقراءةالعبادةمنينفعهبما

.وغيرها

ذ أعد خطة زمنية لتنفي:تطبيق عملي

قيمك التي تؤمن بها وتتدرب عليها



 وتلقيالقيممصادر تنوع
 
درسةاملفيقيما

 تعلمأو املنزل،قيمعنتختلف
 
األبمنشيئا

.وهكذااألم،تعاليمعنيختلف

قيمابواكتسبهموالحتكاكباآلخرينالتأثر 
ماعيةالجتالحياةبحكمومتناقضةمختلفة
.الناسأفهاموتنوع

الماإلعومفرزاتالثقافيةالبرمجةاختالف
طواختال الدينيةوالقيماملجتمععاداتعن

.األخرى الدول ثقافات



مالقيفهناكالقيمية،أولوياتناوضع
يةاألساسمبادئناتشكلالتيالجوهرية

 منهاوتتفرع
 
.أخرى قيما

الشريعةميزانفيالقيمكلوضع
 اإلسالمية

 
العتباراتعنبعيدا

.النفعيةأو الشخصية

رتبطتالتيالجتماعيةللقيمأولويةوضع
معهموالتعاملاآلخرينمعبالعالقات
.والعطاءواملشاركة





 واستعرضكتبتها،التيالقيماستعرض
 
ذهنيا

ضعثم،املاضيةواألياماألسابيعخاللفعلتهما
تكرر ومابها،قمتقيمةكلأمامصحعالمة
مالقيمنيعتبر ألنهأولويةذالهاجعلمنها

.لديكوالجوهريةالعليا

تكنلمولكنهابهاقمتأنكستشعر قيمهناك
القيمهذهحددحددها،املطلوب،بالشكل
نالتمكأجلمنلحقوقتفيخطةلهالتضع
.الصحيحبالشكلمنها



السابقةألوقاتكالذهنياستعراضكعند
 هناكأنستجد

 
غمر بممارستهاتقملمقيما

تؤمنيالتالقيممنلديكوتعتبر بها،تؤمنأنك
.لهامعالجاتلتضعحددهابها،

نكأنفسكوجدتخالفتها،التيالقيماكتب
كأنها،ينافيبماقمتولكنكمعينةبقيمتؤمن
الرحمةأنتؤمنأنكرغمأحدهمعلىتقسو 
.لديكمبدأ



(٨)تطبيق عملي 

يةالقيممنظومتكتحديثمنتنتهيأنبعد
تنسجملسلوكياتكتغيير إلىبحاجةاآلنفأنت

،قناعاتكتغيير خاللمنقيمكمع
 
نأل أول

تغيير ولللسلوك،األعمقالتغيير هيالقناعات
:مور أثالثةإلىبحاجةفإنكوطبائعك،عاداتك

تحديد. أو تبنيهافيترغبالتيالعادات1
.منهاالتخلص

معرفة. أو عليهاالحصول بكيفيةاملهارة2
.منهاالتخلص

إيجاد. منةوالرهبالجيداكتسابفيالرغبة3
السيئةالعادة





لحظاتمنلحظةكلفي:وأدواركمساراتك��
 تمارسأنتحياتك

 
 دورا

 
ختالفاعنديختلفمعينا

ور الدحجممعهاويختلفتعيشها،التياللحظة
لبن،ادور تمثلوالديكفأماموأهميته،وطبيعته

ثلتمصديقكوأماماألب،دور تمثلأبنائكوأمام
فيواملوظف،دور تمارسعملكوفيالصديق،دور 

ماملعلدور تمارسقدصغار أطفالحضور لحظات
تمارسقدالعلمأهلأمامأخرى لحظاتفيبينما
1٣9ص.املتعلمدور 

ناإلنسايتكون :اإلنسانيةالشخصيةأبعاد��
خر،اآل علىتأثير لهجزءوكلوجسد،وعقلروحمن

دنوالبالسليمالعقلصاحبالطيبفاإلنسان
الحياةفيرسالتهتحقيقعلىقادر الصحيح
الحياة،فيأدوارهتحديدويستطيعاألمثل،بالشكل
1٤٠ص.ذلكبمقتض ىوالعمل



تحققأنيجبحياتك،فيالنسجاملتحقيق
هاعلينطلقأنيمكنمجالتخمسةفيالتوازن 
:يليكماوهيالشخصية،أبعادأو الحياةجوانب

ربالشفيورواؤهاالجسد،يضمأكماتضمأالروح
يفالروحومنشأتعالى،باهللاإليمانمعينمن

 هيلذاالسماء،
 
مناعطشهتشبعألنتميلدائما

وحبهتهوعبادبهوالتعلقباهللباإليمانالسماءرب
.الصالحةباألعمالإليهوالتقربوطاعته



واألسقاماألمراضمنالجسدعلىاملحافظة
فيدالوالعتالصحة،يضر ماوتجنبمنهابالوقاية
س،والجنوالشربكاألكلالفسيولوجيةالحاجات
صحيحجسملبناءوالحركةالرياضةوممارسة

.والعتدالباللياقةيتسم

باملنطقوتنميتهاإليجابية،باألفكار العقلتغذية
لعقلاوتطوير الصحيح،التفكير وقواعدالسليم
عنعادوالبتالذاتي،والتدريباملستمرةبالقراءة

كار كاألفاملعنويةاألشياءمنالعقليضر ماكل
اتكاملخدر الحسيةواألشياءالسيئة،والخواطر 

.وغيرهاوالخمر 



ببالسلبذليسعىواإلنسانالحياة،عصباملال
 املاليالتوازن تحقيقفي

 
ذلك،فيهللاعلىمتوكال

علىالضرورياتوتقديماملعيشة،فيوالقتصاد
.الصحيحوجههفياملالوإنفاقالكماليات،

 واسعةبشريحةاإلنسانيرتبط
 
الناسمنجدا

خاصةعالقةبهتربطهمنهمفردوكلحوله،
اجتماعيةبيئاتفلدينااآلخر،عنمختلف
لعمل،ابيئةاألصدقاء،بيئةاألسرة،بيئة:متنوعة

واعطحقها،بيئةلكلفاعط  الخ...املعارف،بيئة
.حياتكلتتزن حقهحقذيكل

:الجتماعيالجانبتفصيليليفيما



علىالناسمعتعاملكابن  :الناسعموم️▪
لهموالنفعالخير وبذلالظنحسنأساس

 والتداخل
 
ول هخير يرجىممنوكنمعهم،اجتماعيا

ن تكو أنعليكاملقابلوفيشره،الناسيخاف

 
 
ممنهوالتخوفسلبياتهممنالحذر فيوسطا
بعضهم،منالخداعفيوالوقوعالظنوإساءة
.تدركل غايةالناسإرضاءأنواعلم

دائرةمنأضيقهياملعارفدائرة:املعارف️▪
واء  ستعرفهشخصكلفيهاويدخلالناس،عموم

،غيرهمأو الجيرانأو العملبيئةأو األصدقاءمن
املشاعر،منخاصنوعأيلهمتحملل والذين

.معهمولطفكبطبيعتكمعهموتتعامل



عارف،املدائرةمنأضيقدائرةوهي:األصحاب️▪
منثر أكإليهموتميلأصدقاءتعتبرهممنفيهاويقع
وبينك،صحبةأو رفقةرابطةبهموتربطكالناسبقية

اطفيةوالعالفكريةالناحيةمننسبيانسجاموبينهم
.والثقافية

رةدائمنأضيقاألصدقاءودائرة:األصدقاء️▪
منكلوليسقليل،عددهمفاألصدقاءاألصحاب،

،صاحبت
 
معهمكتربطبأنهاألصدقاءويتميز صديقا

ريةوالفكالعاطفيةالناحيةمنأكثر منسجمةعالقة
 معهمالفردويقض يوغيرها،

 
 جزءا

 
ه،وقتمنكبيرا

.خصوصياتهوبعضهمومهويباثهم

واحدخصشإل يستحقهال منزلةالخلة:الخليل️▪
بينهو بينكيكون الذيالحميمالصديقوهو أكثر،ل 

ر أكثحياتكمنويعرفغيره،معيكون ل ماالودمن
.جياشةعاطفةبهوتربطكغيرك،يعرفمما



يعادون أشخاصالحياةفيستجد:األعداء️▪
خصومةالتتخذفال تعرفها،ل وقدتعرفهاقدألسباب
عنتوقفكخصومتهمتجعلول معهم،الفاجرة

حتىبمبادئخصومكمعوتعاملحياتك،فيالستمرار 
إلىأعدائكتحيلأنوحاول إليك،أساؤواوإن

.استطعتإنأصدقاء

أو دمرابطةبهمتربطكمنكلوهم:األقارب️▪
واألعمامالعماتمثلرضاعةأو صهر أو نسب

وإخوانكوأبنائهم،واألخوالوالخالتوأبنائهم،
منوهمأقاربك،منوأرحامكالرضاعة،منوأخواتك
.وصلهمعليكيتوجب

بهموأوجبصلتك،الناسأحقوهم:الوالدان️▪
النار،دخولكأو الجنةدخولكسببوهمببرك،
أبنائكبر فيوسببفيها،فشلكأو نجاحكفيوسبب

.تعالىهللارض ىمنورضاهملك،عقوقهمأو لك



بادلةمتحقوق منهمالكل:الزوجةأو الزوج️▪
وهماواإلحسان،والعدلالرحمةأو الحببدافع
ياة،الحاستمرار سببهو والزواجلبعضهما،لباس
.الجنسيةحاجتهاإلنسانيقض يوفيه

حقهمعليولكحق،عليكألبنائك:األبناء️▪
،
 
يهمعلوالعطفبهمالرحمةمعهمفواجبكأيضا

امتدادهمفشخصياتهم،وتنميةوتربيتهمورعايتهم
ماناإليفيهموتغرستعيلهمأنواجبكومنلك،

.واألخالقوالتدينوالقيم



(9)تطبيق عملي 

ىعلواعكسهاالحياة،فيأدواركجميعاستعرض
(الخ...الجسدي،الجتماعي،الروحي،)مجالتك

.بهيتعلقالذيباملجالدور كلواربط

فيأدواري فأحدأبناء،ولديأب،أنا:مثال��

مجالينيخدمالدور وهذا،(األبوةدور )هوالحياة
واملجال،(أبنائيتربية)الجتماعياملجالحياتي،في

.(رعيتيعنمسؤولأنا)اإليماني



 تكون أنعلىاعمل
 
اوي تسل دور،كلفيمتوازنا

.الهتماممنحقهدور لكلواعط  أدوارك،بين

مندرجةأدواركمندور لكلاعط:مثال��

ثمدور،كلفيوجهدكاهتمامكحسب٪1٠٠
.الهتماممننسبتهدور لكلاعط

،حياتكأدوار مندور لكلأولويةتضعأنعليك
.أخرى منأهمأدوار فهناك

فدوركأهميتها،حسبأدواركرتب:مثال��

تباكلذاكأب،دوركمنأهميةأقليعتبر كصديق
اورتبهحياتك،بمجالتواربطهاأدواركجميع
.منهادور كلأولويةحسب



ضبعفيتقصيركأو إخفاقكوراءاألسبابحدد
.تتداركهاحتىواألدوار املجالت

وأدواركحياتكمجالتلجميعانظر :مثال��

كلخلفالجذريةاألسبابوحددالشخصية،
لآكألنيبدين؟أناملاذا:نفسكاسألتقصير،
،سريعةوجبات

 
ةسريعوجباتآكلملاذاكثيرا

؟
 
كذاوهاملنزل،خارجبالعملمشغول ألنيكثيرا
.املشكالتجذور نعرفحتى





ملهامكموجز بيانهي:املهمةأو الرسالة

منيوالتألجلها،تعيشبأنكتؤمنالتيوغاياتك
رغبتماوطبيعةوبوصلتكاتجاهكتحددخاللها
1٧9ص.بهبالقيام

كتب:الشخصيةالرسالة
ُ
نحو دالفر لترشدت

إنجازهديريوماللعيشوسبيلهالحياةفيطريقته
افع 1٧9ص.بهايؤمنالتيواملبادئوالقيمبالدو

أنو هاملهمالرسالة،لكتابةمحددةطريقةيوجدل 
طريقتكوتحددومتناسقة،واضحةتكون 

1٨٠ص.واضحةدللتوتحملالحياةفيومنهجك



 لتكون 
 
أنعليك،الحياةفيرسالتككتابةعلىقادرا

وأنكعمرك،منالسبعينفينفسكتتخيل
الذيماالذاتية،سيرتكفيهتكتبالقلمممسك
1٨٠ص.تكتبهأنتريدالذيوماتراه،أنيسرك

ورسالتكالخاصنموذجكوضععنتعجز عندما
ذاتتعتبرهاشخصياتعنفابحثالشخصية؛

 وتراهاعندكأهمية
 
واجعلبه،ُيحتذىنموذجا

 القدواتهؤلءسير وفقرسالتك
 
طور ثم،مبدأيا

.ةالخاصلرؤيتكتصلكحتىالوقتمعرسالتك

يدتر مابتحديدعليكلرسالتك،كتابتكبعد
حياتكمجالمنمجالكلفياألهدافمنإنجازه

هدافاأل تحديدالحياة،فيرسالتكمعينسجمبما
191ص.للرسالةالتطبيقيةالبدايةهو 



ستهااقتبالتياألفكار اجمع
والشخصياتقدواتكمن
منوأعدتفضلها،التي

عنتعبر صياغةخاللها
املهماتوعنأنت،مهمتك

كعلييجبأنهترى التي
.بهاالقيام



التيقراراتكبهاتقيسمسطرةهيالرسالة
إلىيرشدكلكييرفرفالذيالعلموهيتتخذها،
يساملغناطوهيإليه،تذهبأنيجبالذيالطريق
املسار عنخرجتكلماإليهيجذبكالذي

حولهاماترى التيالنسر عينوهيالصحيح،
1٨٨ص.الفرصوتقتنصبوضوح

يفهاوتوظمواهبكاكتشافعلىتساعدكالرسالة
خاصةوالتفاؤل األملروحفيكوتنفخصالحك،في

زمامصاحبوتجعلكالصعوبات،تواجهعندما
 اآلخرينمعاملبادرة

 
ير غاألفعالردودعنبعيدا

19٠ص.املدروسة

19٣ص.أوهاممجردعملغير مناألحالم



موعدعنبالتأخر أحدهميقومحينمانتضايق
دون ر تمحينماحياتناعلىنأسفلولكننامعين،
ستشعر ةالحيافيلرسالتككتابتكبعدإنكإنجاز،
كلبشالحياةلرؤيةالبصيرةلديكوأنباإللهام
 أكثر الرسالةكانتوكلماأفضل،

 
يتكون سوضوحا

 أكثر 
 
1٨٤ص.الحياةفيومهمتكبدوركوعيا

أعد:ةالرساللكتابةأخرى طريقة:عمليتطبيق

يمالقمنظومةخاللمنالشخصيةرسالتككتابة
،أعددتهاالتي

 
مايهاإلوأضففيهاالنظر أعدمسبقا

توركدسهيرسالتكأنوتذكر منها،فاتكأنهتعتقد

.عليهنفسكوتربيبهتلتزمالذيالشخص ي



ظر نبعدوهيالنهائية،أهدافكمجموعةهي:الرؤية
تيالالنهائيةوالصورةللمستقبل،واستشراف

19٤ص.إليهاالوصول فيترغب

هو ياةالحفيرؤيتكتحديدفيالخطواتأفضلمن
 حققتقدأنكلو كمانفسكتتخيلأن

 
فعال

ةرؤيمنتتمكنستجعلكالطريقةهذهحلمك،
 نفسك

 
دتحديفيوستلهمكألهدافكمحققا

19٦ص.أهدافك

ليةتخيصورةبأنهاالرؤيةتتميز :الرؤيةطبيعة
تقبلاملسفيعليهتكون أنترغبملاومؤثرةموجزة
يالذهناملخططستشكلالصورةهذهالبعيد،
اقع .قيالحقيعاملكفيرسمهفيترغبالذيللو



عنعبر يمامختصرةعبارةفياكتب:الرؤيةكتابة

زةموججملةمجمل،بشكلاملستقبليةصورتك
19٧ص.املعانيكثيفةاأللفاظ

ؤيتكر كتابةمنتنتهيأنبعد:الغاياتكتابة

وأدواركالحياةمجالتاستعرضالعامة،
،إليهتطمحمجالكلمنالغايةواكتبالخاصة،
كلوفيمجالكلفياألهدافمجموعهيوالغاية

19٧ص.دور 

عنعبر تالرسالة:والرؤيةالرسالةبينالفرق 

األعمالوطبيعةالحياة،فيودوركمهمتك
كستعفهيالرؤيةأماتمارسها،التيوالنشاطات

زهاوإنجاتحقيقهافيترغبالنياألهدافمجموع
19٨ص.الرسالةخاللمن



فيتكطموحاتصفأنالرؤيةكتابةفياألفضلمن
ماكلأنكوالسببأقص ى،كحدسنواتعشر مدى

يدتقأل فاألفضللذاطموحاتك،كبرتأنجزت
اإلنسانخبرةتزايدومعمعين،بسقفنفسك
 وأكثر أكبر رؤىوضععلىأقدر سيكون 

 
.طموحا

199ص

جعار رؤيتك،تكتبأنالصعبمنبأنهشعرتإذا
ريدتالتيغايتكواكتبالشخصيةاملجالتإلى

غاياتالمناستنبطثممجال،كلفيإليهاالوصول 
٢٠٠ص.العامةرؤيتك

نمأكبر هو عمالتعبر رؤيتكتكتبأنيفضل
 ذلكيكون حتىطموحك

 
الهدفألنلك،محفزا

.داعواإلبوالتنشيطاإللهامهو الرؤيةكتابةمن
٢٠1ص



أكثر رؤيتكفيهاتصوغالتيالكلماتكانتكلما
 
 
؛وأكثر تركيزا

 
 لهاكانوضوحا

 
٢٠٠ص.أعظمو أكبر أثرا

دة،البعياألشياءإلىبهتنظر منظار هيالرؤية
تعرفالليمكنكالبعيدتقريبخاللهامنوتحاول 

٢٠5ص.إليهوالوصول عليه

اصةالخرؤيتككتابةمنانتهائك:األفكارتداعي
لوسائلوااألفكار منالكثير ابتكار علىسيساعدك

وتطويرها،أهدافكلتحقيقستلهمكالتي
٢٠٨ص.وأهدافكحلمكمنكبير بشكلوستقربك

اصةالخرؤيتككتابةمنانتهائك:األفكارتداعي
لوسائلوااألفكار منالكثير ابتكار علىسيساعدك

وتطويرها،أهدافكلتحقيقستلهمكالتي
٢٠٨ص.وأهدافكحلمكمنكبير بشكلوستقربك



معلم،أب،ابن،:الحياةفيأدوارهحددأحدهم
ح،النصاألمانة،:قيمهأبرز وكانتكاتب،شاعر،
رحمةالحتساب،الناس،فيالتأثير الحق،تبليغ

ار األدو خاللومنالناس،أفكار تصحيحاآلخرين،
:اآلتيكرسالتهكانت-حددهاالتيواألهدافوالقيم

(نينةوالطمأالراحة)سعادتيفيحياتي
ذاتييلر وتطو (تعالىهللارض ى)وعبادتي

أثيلر التل)أمتليوخدملة(واملعرفلةالعللم)
(اآلخريلنفي

عالىتهللاإرضاء:فكانتالشخصيةرؤيتهأما
وتحسينالناسعقائدبتصحيح
ثير والتأالحقإلىوقيادتهمأفكارهم
.فيهمبالحسنى





اآلنفأنتتصلأنتريدأينحددتأنبعد��
سبةبالنالحاليوضعكعلىتتعرفأنإلىبحاجة
ك،أهدافتحقيقعنتبعدوكموغاياتك،لرؤيتك

توأنبماضيك،تتعلقواإلخفاقاتفاإلنجازات
اآلنتقفأينلتعرفسريعةملحةإلىبحاجةاليوم
القياماملطلوبومااملستقبلية،رؤيتكمن

٢1٣ص.الرؤيةتلكتحقيقإلىللوصول 

منإل للنجاحنصللن:والعثراتاإلخفاقات��
نلالصائبةوالقراراتالصائبة،القراراتخالل

تشكلتعادةوالخبراتوالخبرة،باملعرفةإل تتخذها
إخفاقاتكمنفاستفدالخاطئة،القراراتمن

٢1٤ص.لالنطالقلكملهمةواجعلها



فيهاتكتباألولىقائمتين،بعملقم
،السابقةسنواتكخاللإنجازاتك
يفإخفاقاتكفيهاتكتبواألخرى 
أو إنجاز كلومعاملاضية،األعوام
نهأتعتبر ملاذا:اآلتياكتبإخفاق
الذياألثر هو ماإخفاق؟أو إنجاز 
الدرسماحياتك؟فيعليهترتب
يمكنكيفمنه؟استفدتهالذي

تقبليةاملسرؤيتكتحقيقفياستغالله



وضععلىتساعدكأداةهو :سواتمخطط��
ألهمومبسطسهلوبأسلوبشموليتصور 

لىعخاللهمنتتمكنحيثحياتك،فيالجوانب
،(ةالداخليالعوامل)وقوتكضعفكنقاطتحديد

.حياتكفيتواجههاأنيمكنالتيواملخاطر والفرص
٢19ص(الخارجيةالعوامل)

التيالعواملالفرصمعالقوةنقاطتمثل��
قاطنتمثلبينمااألهداف،تحقيقعلىتساعدك
منتعيقكالتيالعواملاملخاطر معالضعف
حول تتأنينبغيقوةنقطةفكلاألهداف،تحقيق

تحول تضعفنقطةوكلنستغلها،لكيفرصةإلى
أو تجنبهاعلىتعملأنبدل ضعفنقطةإلى

٢٢٠ص.أثرهامنالتقليل



القوةجوانبتحديد:الداخليةالعوامل��
القوةنقاطاستغاللأجلمنلديك،والضعف
.آثارهامنوالتقليلالضعفنقاطوإزالةوتقويتها،

الشخصيةالقدراتوهي:القوةجوانب

وأنتا،تمتلكهالتيواإلمكاناتوالخبراتواملواهب
.حياتكمجالتفيمنهاالستفادةعلىقادر 

دقيقاآللي،الحاسباستخدامأجيد:مثال��
الخ..اإلقناع،علىقدرةأملكعملي،في

أنكتشعر التياألمور تلكهي:الضعفجوانب

،فيها
 
.ويرهاوتطلتحسينهابحاجةوأنتضعيفا

ر غيمستمعالغضب،سريعمنظم،غير :مثال��

الخ..السباحة،أستطيعل جيد،



والعوائقالفرصهي:الخارجيةالعوامل��
تحقيقلاستغاللهايمكنالتيوالفرصاملحتملة،
.عهامنأو تفاديهايمكنالتيواملعوقاتاألهداف،

 هافيتملكالتيواملجالتامليادين:الفرص
 
فرصا

اأنهوتعتقدوأدوارك،حياتكبمجالتتتعلق
.هاباستغاللقمتإذاأهدافكتحقيقفيتساهم

دراسية،بعثةعلىالحصول إمكانية:مثال��
مالقيامنتمكنكالدولةسياسةفيتغييرات
الخ...معين،بمشروع

يشكلسأو سيمنعكأنهتعتقدماهي:التهديدات

 
 
.بهاالقيامتريدماتنفيذفيأمامكعاقا

،لديكاملاليةالسيولةفيانخفاض:مثال��

الخ...درسته،الذيالتخصصفيالعملفرصقلة



سواتمخططخاللمنوضعكحلل

نقاط الضعفنقاط القوة

العوائقالفرص

ها،واستغلفرصةإلىحولهاقوةنقطةكل
.نعهملواسعلعائقحولهاضعفنقطةوكل





تكنول لغيره،الطعاميقدمالذياألسدكن��
٢٤٢ص.غيرهمنالطعامينتظر الذيالثعلب

ر اهجاألرض،فيواسعغيرك،علىعالةتكنل ��
فيكقيمتبنفسك،الحياةغمار وخضاألمانيعالم

همةوالبالعزيمةبه،القيامتحسنوفيماعطائك
٢٤٣ص.نريدماإلىنصلواإلرادةالعالية

 تحددأنيجبطموحاتكتحققلكي��
 
كلأهدافا

٢٤٦ص.تحقيقهاإلىتسعىثمالحياة،في

وتبيمثلتبقىالجميلةوالطموحاتاألمنيات��
اقعمنرصيدلهايكنلمماالرمل ٢59ص.الو

يرغبالذياألمر علىيطلقوصف:الهدف��
 يكون وقدتحقيقه،فيالشخص

 
 هدفا

 
و أعاما

،
 
 خاصا

 
،أو صغيرا

 
 كبيرا

 
 أو ضارا

 
٢٤٦ص.نافعا



،الهدفلجعل
 
اذام:التاليةاألسئلةاسألمحددا

أماأن)بهسيقوممنأفعله؟أنأريدملاذاسأفعل؟
؟(الوسائلهيما)بهسأقومكيف؟(غيري 

درجةعلىالحصول ️▪
.التربوي النفسعلممجالفياملاجستير 

،يعتبر ل قياسهيمكنل هدفأي
 
أندأري)هدفا

 أكون 
 
 يعتبر ل (مثقفا

 
ل ألنهقياسهيمكنهدفا

.الثقافةلقياسصحيحةطريقةيوجد

أربعةماإلعال فيأقرأ️▪
.دراميملفيلسيناريو كتابةمنبعدهاأتمكنكتب



 تكون أنيجب
 
اقعيا ألناألهداف،تحديدعندو

وفقتحقيقهيمكنل الذيالخياليالهدف
،ليسلديكالتياملعطيات

 
إلحباطوسيتحول هدفا

كيلو ٣٠إنقاص️▪
قراءةخاللومنأسبوع،خاللوزنيمنجرام

 هذاأنتعرفالهدف
 
.مستحيال

جردمفإنهمعقولةزمنيةبفترةمحددغير هدفأي
علىفردالتحفيز فييساهمالزمنيوالضابطأمنية،
.املحددالوقتفياإلنجاز 

يدرجتعلىالحصول ️▪
.أعوامستةخاللوالدكتوراةاملاجستير



 الهدفيكون أنيجب
 
تكوإمكانالنشاطكمحفزا

 يكون ول وقدراتك،
 
التحققسهلبسيطا

علىاألولىاملرتبةعلىأحصل️▪
أفضلتقييمعلىالحصول الجامعة،مستوى 
.وظيفتيفيالعامهذاموظف

 الهدفيكون أنيجب
 
تكورؤيرسالتكمعمتسقا

 يكنلمإنألنهالحياة،في
 
افقا الةالرسمعمتو

.كلوقتومضيقلكمشتتيصبحفإنهوالرؤية

 مأكون أنرسالتي️▪
 
ؤلفا

 
 
أن:والهدفسنوات،خاللالعربيالعالمفيمؤثرا
!!زي اإلنجليالدوريفيقدمكرةلعبأفضلأكون 



التيأهدافكبمراجعةقم
الشروطوطبقكتبتها،
يجبهدف،كلمعالستة

الستةالشروطتحققأن
.األهدافمنهدفكلفي



 
 
التيئيةالنهاالنتيجة:الستراتيجيةاألهداف:أول

فيتحقيقها،أو إليهاالوصول أو لصنعهانسعى
.معيندور أو مجال

.سنتينمنأكثر :مدته️▪

 
 
تيجي اسلتراكلل هلدف : األهداف متوسلطة امللدى: ثانيا

يلللللللتم تقسللللللليمه إللللللللى علللللللدة أهلللللللداف مرحليلللللللة لتحقيلللللللق
. الهدف الستراتيجي

أقل من سنتين: مدته️▪ .أكثر من سنة و

 
 
يرةقصأهدافهي:املدىقصيرةاألهداف:ثالثا

فللهدللوصول قصيرةزمنيةمدىفيتتحقق
.املرحلي

.سنةمنأقل:مدته️▪



أهدافكبتحديدقم
 الستراتيجية

 
وفقا

منو حددتها،التيللرسالة
هدفلكلضعفثم

 استراتيجي
 
منعددا

املدى،متوسطةاألهداف
املدىمتوسطهدفولكل
.املدىقصيرةأهدافضع



🔲

العاجلمربعا)مربعاتأربعةضمنحياتكتقع
،(الطارئ وغير الطارئ )ومربعا،(العاجلوغير 

.معينرقممربعكلويمثل

 بهالقياميجب
 
دون وفورا

(ديقصأو قريبوفاةبمرض،أصيبطفلي)تأخير

حياتكفتتحول املربعهذافيالوقوفتدمنل ️▪
كلهاحياتكفتصبحشرطة،رجلأو إطفاءرجلإلى

.لهاحلول بوضعالقيامعليكيجبمشكالت

لكنبهاالقياميجب
(الحياةفيأهدافي).وقتهناك

قتحقيوخريطةاملهمةاألشياءتكمنهنا️▪
سرةواأل والتعليمالقدراتبناءيكمنهنااألهداف،
.اتكحيأكثر تقض يأنيجبوهناالجميلة،والحياة



ينبغيلكنمهمةغير 
 بهاالقيام

 
(أصحابولقاءطارئةمواعيد).فورا

لقةمتعأشياءلنا،ليستلكنهامهمةأشياء️▪
لمسفياألهميةتلكلهاليسومهامباآلخرين،
.هناالعيشعليكيجبل حياتنا،

ل بهاالقياميجبل 
 ول اآلن

 
(منهافائدةل أشياء).لحقا

واأللعابوالقالالقيلفياألوقاتضياع️▪
ل منها،ةفائدل فيمااإلنترنتوتصفاإللكترونية

.املربعبهذانهتمأنينبغي



 لألنش
 
 ذاتيا

 
طة اعمل مسحا

اليوميللللللللللللللة التللللللللللللللي تمارسللللللللللللللها، 
ي وقسلللللمها ملللللع األنشلللللطة التللللل

يلللللللق تعتلللللللزم القيلللللللام بهلللللللا لتحق
األهللللللللللللللللللداف ضللللللللللللللللللمن مربللللللللللللللللللع 
األولويلللللللللللات، ركلللللللللللز أن املربلللللللللللع

هللو األهللم هللو املربللع الثللاني، و 
(مهم غير عاجل)مربع 



كتساعدشخصيةعملوثيقةهي:التنفيذخطة
أعمالكوإنجاز أهدافكتحقيقمتابعةعلى

.الحياتيةومشاريعك

:اآلتيالتنفيذخطةتتضمن
.العامطواللألهدافاإلجرائيةاألهداف.1
.ةاليوميواألعمالللمهامالزمنياإلطار تحديد.2
.ماليةقاتنفتتطلبالتيللمهامالتكاليفتقدير .3
.غيرهو املهمعلىاألهموتقديماألولوياتترتيب.4
.جازواإلنالتحقيقملستوى العامنهايةتقييم.5

طةخإلىقسمهاثمكامل،عامملدةخطةبناءعليك
ية،أسبوعخطةإلىشهر خطةكلقسمثمشهرية،

،املهاموتابع
 
.األسبوعيوالتخطيطيوميا



تقومأنعليكاألهداف؛لتحقيق:اإلجراءات��
منوقائمةيوميةسلوكيةإجراءاتإلىبتحويلها

٢٦٤ص.القصيرةاملهام

سيكون الحياةزحمةفي:األولوياتترتيب��
تكون نولاليومية،املهاممنوالكثير الكثير لديك
 
 
همةاملتنجز أنعليكلذاكلها،إنجازهاعلىقادرا

.ألهدافكبالنسبةأهميتهاحسب

 أمامكضع:البوصلة⏲
 
تكورؤيرسالتكدائما

منتقربنيبهاسأقومالتياملهمةهلوأهدافك،
التياماملهفيبوصلتكتعتبر وهذهل،أمأهدافي
٢٦5ص.أداؤهاعليكيجب

ش يءأهميكون أنش يءأهم:التنبيهجرس��
 هو 

 
تكحيافيش يءأهمأنبمعنىش يء،أهمفعال

٢٦٧ص.أولوياتكقائمةفييكون أنيجب



:وهماشيئين،لديكيكون أنيجب

وياتهابمستاألهدافعلىتحتوي :السنويةالخطة
ملهاماتوضحالتياألساسيةوأنشطتهاالثالثة،
تهائهاانومواعيدتنفيذها،ومدةتنفيذها،املطلوب

 1٢علىمقسمةعام،طوال
 
.شهرا

راءاتواإلجأعمالكعلىتحتوي :اليوميةاملفكرة
األهداف،إلىللوصول اتخاذهايجبالتي

.واليومياألسبوعيوالتخطيط

فياملهامتحشدأل يجب:الطوارئ عدة��
 تجعلوأنيومك

 
أنيجبأنهأيطارئ،أليمتسعا

نأوعليناما،حدإلىمرنةاليوميةخطتكتكون 
 نريدهاكماتأتيلنالحياةأننستوعب

 
.دائما



أسبوعكلنهايةفيعلينا:األداءمراجعة��
بوعلألسوالتخطيطاملاض ياألسبوعأداءمراجعة
ىحتنهايتهفيشهر كلمراجعةوكذلكالقادم،
افانحر هناكيكون حينمااملسار تصحيحيمكن
٢٨٨ص.األهدافبوصلةعن

ل أنكنفسكتجدحينما:التقويميةالتدابير ��
كون تأنعليكفإنهالصحيح،التجاهفيتسير 

 
 
فيالنظر وإعادةنفسك،ترتيبإلعادةمستعدا

مانعول بها،تقومالتيواألنشطةاليوميةاملهام
 
 
الحينبينوالرؤيةالرسالةمراجعةمنأيضا

٢٨٨ص.واآلخر



ابلللللللللللللللللللللدأ اآلن بعملللللللللللللللللللللل خطلللللللللللللللللللللة 
لحياتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك، األهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداف 
السلللللللللللللللللللللللللللتراتيجية وضلللللللللللللللللللللللللللمنها 
ا األهللللللداف املتوسللللللطة وبعللللللده

األهللللللللللللداف القصلللللللللللليرة، قسللللللللللللم 
خطتلللللك إللللللى علللللام، والعلللللام إللللللى 
شللللللللهر، والشللللللللهر إلللللللللى أسللللللللبوع، 

.واألسبوع إلى يوم





لخدمةابينالفرق :الحلزونيةوالحلقةالدائرة

رةوالخبحياتك،فيمكرر يومالخدمةأنوالخبرة،
٢9٣ص.يومكلمتجدديوم

ليالفعالوصول :الرتقاءعتباتاإلنجازات

از اإلنجبحجموإنمابذلهالذيالجهدبحجمليس
.ورؤيتكرسالتكمعوانسجامكحققته،الذي

نجاحسراللتزاميعتبر :ضرورةاللتزام

يحققماببالقياماللتزامعلىإصراراكالكثيرين،
.إليهايوصلكالذيهو أهدافك

ل ذكاءوالالذهنيالتفوق :كافيةليساملوهبة

اركوإصر جهدكإليه،تطمحمالتحقيقيكفيان
٣٠9ص.أهدافكإلىيوصلكماهو 



مقدار كمحساب:أنجزتهالذيالعمل.1
هبالقياممنكاملطلوبالعملمنأنجزت
.هدفكإلىلتصل

جودة باملهامقمتكيف:العمل.2
التيلةاملقبو بالجودةكانتوهلاملطلوبة،
.ألهدافكتقدمك

التكلفة أقلباملهامأنجزتهل:املالية.3
.الاملمنالكثير أهدرتأمممكنة،تكلفة

التوزان مهامكأديتهل:املهامأداءفي.4
لىعجانبيطغىلمبحيثمتوازن بشكل
.رى األخاألدوار بعضفيتفرطولممجال،



يجب.  يكون أن1
 
يتوقفل مستمرا

.الخطةمنمعينةمرحلةعند
. 

 
شامال ل الخطة،جوانبلجميع2
.جوانبهابعضأو أحديغفل

إيجابي. كلبشأدائكعلىأثرهيعود3
.أكثروتنجز تستمر يجعلك

مرتكز. بتهااكتسالتيالنتائجعلى4
.بهاقمتالتيالنشاطاتعلىوليس

معتمد. 5 
 
لقامواألر الحقائقعلىكليا

 
 
.واألوهامالظنون علىمعتمدا



قلللم بمراجعلللة خطتلللك
الشخصلللللللللللللللللللللية بكلللللللللللللللللللللل 

ا، جزئيلللة ملللن جزئياتهلللل
وأعلللللللللللد النظلللللللللللر فيهلللللللللللا، 

الى واسللللللتعن بللللللاهلل تعلللللل
.وابدأ انطالقتك



نضموتنسيقهامللخصهذاإعدادتم

زيللتن،شهرفيكتابقراءةبرنامج

منالعديدفيامللخصاتمناملزيد
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