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ــــاة قيــــادة فكــــرة إن ــــي التــــي األفكــــار مــــن الحي ــــد ذلــــك و كثيــــرا، راودتن  أجملهــــا أســــباب مــــن للعدي

 فيهــــا أفكــــر ولــــم بــــل ســــابقا لهــــا خططــــت قــــد أكــــن لــــم التــــي المواقــــف مــــن للعديــــد تعرضــــي:  فــــي

 لــــه يخطــــط لــــم و يوثــــق لــــم هــــدف كــــل ألن ؛ األحــــالم ربمــــا أو األهــــداف مــــن للعديــــد ثــــم أصــــال،

ــــر ــــم مجــــرد يعتب ــــل حل ــــا ، للنســــيان قاب ــــرة أحالمــــي ألن ثالث ــــاة أظــــن ال و كثي ــــة الحي  لتحقيقهــــا كافي

 .بينها األهم تحديد و لتصنيفها التخطيط من البد لذلك

 مـــــن العديـــــد علـــــى الضـــــوء تلقـــــي التـــــي المقـــــاالت مـــــن مجموعـــــة يتضـــــمن الـــــذي البحـــــث هـــــذا إن

 .الحياة قيادة أو الشخصي بالتدريب يسمى ما ضمن تدخل التي المواضيع

ــــــادة إن ــــــاة قي ــــــاج الحي ــــــل و أوال تحت ــــــى شــــــيء كــــــل قب ــــــا فكــــــل متجــــــددة؛ و صــــــلبة إرادة إل  حياتن

 و الصــــعاب كبــــرت مهمــــا النجــــاح مــــن لــــه البــــد إرادة و همــــة ذي كــــل والهمــــة، بــــاإلرادة مرتبطــــة

 .أهدافه لتحقيق معه كله الكون ألن العثرات كثرة

 مــــــا هــــــو القــــــرارات هـــــذه مجمــــــوع عاديــــــة، أو كانــــــت مهمـــــة لقــــــرارات تنتهــــــي أن البــــــد إرادة كـــــل

 لقـــــــرارات أولـــــــى بدرجـــــــة راجـــــــع اآلن عليـــــــه نحـــــــن مـــــــا ألن ككـــــــل حياتنـــــــا بـــــــل مســـــــتقبلنا يصـــــــنع

 مــــن لنــــا فالبــــد مســــتقبلنا علــــى حفاظنــــا منطلــــق مــــن و بدونــــه؛ أو علــــم عــــن الماضــــي فــــي اتخــــذناها

 .تحليلها و المعلومات جمع مهارات من يتبعها ما و القرار اتخاذ مهارة إتقان

 االعتبــــار فــــي تأخــــذ خطــــة للواقــــع، إلنزالهــــا خطــــة مــــن لهــــا البــــد األهــــداف أو القــــرارات هــــذه كــــل

 علــــــى الســــــيطرة مــــــن تمكننــــــا مرنــــــة خطــــــة المعــــــاش، الواقــــــع تحــــــديات و والعقبــــــات المســــــؤوليات

 .الطرق بأحسن إدارتها األقل على أو أوقاتنا

ــــى ــــل أن البــــد الطريــــق عل ــــا النــــاس أكثــــر تقاب ــــوا أنــــاس ، عنــــك اختالف  مهنــــتهم الشــــكوى مــــن جعل

 األمـــــراض أصـــــحاب تجتنـــــب كمـــــا فـــــاجتنبهم ؛ المفضـــــلة هـــــوايتهم األحـــــالم ســـــرقة مـــــن و األولـــــى

 إنهـــــم األجســـــام؛ مرضـــــى مـــــن عليـــــك أخطـــــر هـــــم و النفـــــوس و القلـــــوب مرضـــــى ألنهـــــم المعديـــــة،

 ". للحياة السوداوية الرؤية أصحاب"  النجاح سارقوا



 

 

ــــــر النجــــــاح وراء الســــــاعي إن ــــــاس أكث ــــــذلك للمشــــــاكل تعرضــــــا الن ــــــد ل  بأحــــــدث التســــــلح مــــــن الب

 .حدتها من التقليل و المشاكل لحل المهارات وأحسن الطرق

 بـــــين التميـــــز و البـــــروز علـــــى تســـــاعده مفـــــاتيح مـــــن لـــــه فالبـــــد الـــــوظيفي لنجـــــاح يســـــعى الـــــذي أمـــــا

 .سلم و عليه اهللا صلى الحبيب وصايا من اإلتقان وألن بالعمل رفاقه

 حكـــــم و مهـــــارات و أفكـــــار مـــــن ســـــيأتي مـــــا فكـــــل ، المهـــــارة و العلـــــم علـــــى مبنـــــي عمـــــل أخيـــــرا و

 و عليهــــــا وتــــــدربت بهــــــا، اآلخــــــرين حــــــدثت و اســــــتعملتها إن تنفعــــــك أفكــــــار فهــــــي أهميتهــــــا رغــــــم

 .بها القيام على انضبطت

 

 نتيج الخالق عبد محبكم

 و التواصل منكم أرجو فيه، قصرت أو به أخطئت فيما عذرا أستميحكم و الدعاء، منكم أرجوا

 . الرأي إبداء

www.natij.tk 
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 فقط الجاد العمل و العمل هو اإلرادة صدق دليل إن

 مــــــن و – الســــــلوك و الــــــنفس و التفكيــــــر فــــــي اإليجابيــــــة – اإليجابيــــــة المســــــلم  صــــــفات أهــــــم إن

 لكــــــن و قُــــــدرة قصــــــور لــــــيس الرئيســــــي قصــــــوره أن يعتقــــــد أنــــــه اإليجــــــابي التفكيــــــر مقومــــــات أهــــــم

ـــــد عـــــام مشـــــكل العزيمـــــة و اإلرادة ُمشـــــكل ، إرادة قصـــــور  نالحـــــظ نحـــــنو  ، البشـــــر مـــــن يـــــركث عن

 هــــو األحســــن لكــــن دجيــــ أمــــر هــــذا و التحفيزيــــة البــــرامج و الــــدورات علــــى الكبيــــر التهافــــت اليــــوم

ـــــدوافعو  اإلرادة تقويـــــة ـــــة ال ـــــر و أقـــــوى ألنهـــــا الداخلي  مهـــــم الخـــــارجي المحفـــــز إن ، اســـــتمرارية أكث

 يُـــــدفع لـــــم إذا قـــــوي غيـــــر و مســـــتمر غيـــــر أنـــــه:  منهـــــا أذكـــــر أســـــباب لعـــــدة الكـــــافي غيـــــر لكنـــــه و

 .قوية داخلية إرادة و بحوافز

ــــــين الفــــــرق علــــــى كمثــــــال و ــــــنفس طــــــالبين جــــــود و اإلرادة نقــــــص و القــــــدرة نقــــــص ب  المســــــتوى ب

 عاليــــــة همــــــة و إرادة عنــــــده األول - عــــــادي مســــــتوى -    االقتصــــــادي و االجتمــــــاعي و الفكــــــري

 ال الثــــــاني بينمــــــا يوميــــــا ســــــاعات ثــــــالث مــــــن ألكثــــــر المراجعــــــة و البحــــــث طاولــــــة علــــــى للجلـــــوس

ــــة نتائجهمــــا ســــتكون هــــل ، ســــاعة لنصــــف الجلــــوس حتــــى يســــتطيع  لهمــــا أن مــــع ال طبعــــا ؟ متقارب

 .الُمعادلة َغيرة اإلرادة قوة أن إال اإلمكانيات نفس

 هــــــل"  هــــــو دائمــــــا نفســــــه علــــــى يطرحــــــه الــــــذي والســــــؤال قويــــــة، إرادة ذو اإليجــــــابي المســــــلم إن

 الســـــلبي اإلنســـــان بينمـــــا ،"  ؟ أهـــــدافي ضـــــمن الشـــــيء هـــــذا هـــــل أو ؟ هـــــذا لفعـــــل اإلرادة عنـــــدي



 

 

ـــاتي هـــل ؟ هـــذا لفعـــل القـــدرة عنـــدي هـــل"  : مثـــل أخـــر نـــوع مـــن أســـئلة يطـــرح ـــام قليلـــة إمكاني  للقي

 ". ؟األمر بهذا

 ؛ باإليجاب الجواب كان إذا و ؟ اإلرادة عندي هل: هو أنفسنا على طرحه علينا الذي السؤال إذن

 ؟ اإلرادة هذه لتحقيق جهزت ماذا هو الثاني المباشر فالسؤال

 إمكانيات من نملكه بما العمل من البد إذ ؛ فقط الجاد العمل و العمل هو اإلرادة صدق دليل إن 

 للمكن بإنجازنا سيسهل الذي و بدايته في الصعب الهدف من فشيئا شيئا سنقترب ذلك بعد و

 و التسويف إلى يرجع المعجزات و الفرص انتظار و العمل عدم بينما. لنا المتوفرة باإلمكانات

 .الجد و العمل عن عطلةالمُ  الوهمية اإلرادة

 الحلـــــــم و بـــــــالتعلم فـــــــالعلم تـــــــدريبها و الـــــــنفس مجاهـــــــدة علينـــــــا اإلرادة تقويـــــــة أجـــــــل مـــــــن أخيـــــــرا

ــــــال ــــــدرب اإلرادة كــــــذلك و تحلمب ــــــكو  ؛ بالت ــــــرارات بأخــــــذ ذل ــــــة األمــــــور فــــــي ق  و الســــــهلة الحياتي

ـــــا نآالقـــــر  مـــــن جـــــزء قـــــراءة األمـــــور هـــــذه أمثلـــــة مـــــن بتطبيقهـــــا، التشـــــبث و عليهـــــا التـــــدرب  ، يومي

 العهـــــود بأحـــــد الوفـــــاء مـــــن الـــــتمكن عـــــدم حالـــــة فـــــي ، يوميـــــا األقـــــل علـــــى ســـــاعة لنصـــــف القـــــراءة

 .الداخلية الحوافز و الشخصية اإلرادة لتقوية األخر اليوم في استدراكها من فالبد

 

 القويـــــــة اإلرادة فـــــــإن ؛ القـــــــدرة لـــــــيس و اإلرادة فـــــــي تـــــــتلخص النـــــــاس أغلـــــــب مشـــــــكلة أن 

ــــــت قــــــد و ، المعجــــــزات تصــــــنع ــــــد أثبت ــــــد أن الدراســــــات مــــــن العدي ــــــرعين مــــــن العدي          المخت

 بســـــبب لكـــــن و قـــــدراتهم ضـــــعف بســـــبب لـــــيس يـــــذكر شـــــيء إنجـــــاز فـــــي فشـــــلوا النوابـــــغ و

 .اليومية بالممارسة تعلمها يمكن قدرة اإلرادة أن السار الخبر ، إرادتهم ضعف

 

 "  عدة له ألعدوا الخروج أرادوا ولو:" تعالى قال

 ٤٦: التوبة



 

 

 

 
 االستخارة و لالستشارة الرجوع من البد القرار أخد بعد

 "نتائجه عن مسئول إنسان وكل عقله عن مسئول إنسان كل" 
 أريكسون ميلتون. د

 "بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهللا إن" 
 ١١: الرعد

 ، بدونـــه أو بـــوعي بِـــه يقومـــون النـــاس معظـــم ألن و الموضـــوع بأهميـــة لمعرفتـــي الســـطور هـــذه أكتـــب
 ثـــم ، الموضـــوع هـــذا حـــول والمواقـــع الكتـــب مـــن العديـــد فـــي المتنـــاثرة المعلومـــات ألجمـــع وكـــذلك
 اتخـاذ مهـارة المهارة؛ هذه تطبيق و فهم في مهمة أعتبرها التي الخواطر و األفكار من بعضا ُألضيف

 .ممكنة طريقة أفضل و بأحسن وتنفيذه الصحيح القرار
 :المهمة المعاني بعض أضيف و عليه أُتفق ما سأذكر الخطوات من مجموعة القرار التخاذ

 
 أنصـحك ،لـذلك موضوعي بشكل تحديدها و حولها القرار اتخاذ يجب التي المسألة معرفة •

 لــك، بالنســبة مقنعــا تعريفــا إعطائهــا و تجلياتهــا و المســألة مالمــح كتابــة و ورقــة و قلــم بأخــذ
 التعريــف هــذا لنجعــل ، البكالوريــا فــي نجــاحي بعــد العلمــي تخصصــي حــول قــرار اتخــاذ مــثال

 .مغاير بلون نكتبه و الورقة على كبيرا عنوانا
 
 هـذه فـي علينـا إذ ؛ فحصـها ثـم المعومـات بجمع تتعلق التي و الثانية الخطوة نبدأ ذلك بعد •

 أو الُمعنيــة للهيَئــة المباشــر الســؤال باســتعمال ســواء المتــوفرة المعلومــات كــل جمــع المرحلــة
 شــبكة طريــق وعــن الموضــوع فــي خبــرة األكثــر واألشــخاص المعــارف و األصــدقاء طريــق عــن

 أكبــر جمــع علــى الحــرص و المعلومــات كــل جمــع علــي هنــا ، المتــوفرة والمراجــع اإلنترنــت
 األكثـــر المعلومـــات أخـــد و فحصـــها علـــي المعلومـــات جمـــع مـــن االنتهـــاء عنـــد منهـــا، عـــدد

 للمثــال بــالرجوع مــثال القــرار، اتخــاذ فــي لــي بالنســبة أهميــة األكثــر أعتبرهــا التــي و موضــوعية



 

 

 موضـــــوعيتها و مصـــــداقيتها فحـــــص أحـــــاول و جمعتهـــــا التـــــي المعلومـــــات ســـــأراجع الســـــابق
ـــي فالمعلومـــات ـــة مـــن عليهـــا أحصـــل الت ـــر الكلي ـــي مـــن مصـــداقية أكث  مـــن عليهـــا أحصـــل الت

 هنـاك ثـم الكلية، من عليها حصلت التي بالمعلومات سأحتفظ التعارض عند لذلك المعارف
 مسـتقبل حـول تدور التي المعلومات مثال أعتبر فأنا األهمية هو و المصداقية غير أخر معيار

 تهـم التـي بالمعلومـات سأحتفظ أي ، التخصص سهولة أو صعوبة من أهم المهني التخصص
 أن إلـى اإلشـارة تجـدر هنا ، الدراسة مستوى تهم التي المعلومات من أكثر المهني مستقبلي

 .ألخر شخص من يختلف و شخصي األهمية معيار
 االنتبـــــاه يجـــــب إذ ؛ فحصـــــها و المعلومـــــات جمـــــع عنـــــد األغـــــالط لـــــبعض االنتبـــــاه يجـــــب

 يجـب ال معمـم حكـم بـل معلومـة ليسـت فهـذه ممتـازة الطـب كليـة مـثال الُمعممة للمعلومات
 الســلبيات أو المحاســن جميــع بإلغــاء حكمــا يعتبــر اإللغــاء كــذلك ، الحرفــي بــالمعنى أخــده
 .منها التخرج بعد أمل يوجد وال سيئة الهندسة كلية مثل

 
 المعلومــات مــن انطــالق البــدائل بــين االختيــار دور يــأتي ، فحصــها و المعلومــات جمــع بعــد •

 بـــاقي ترتيـــب ثـــم ، للمســـألة األنســـب بالبـــديل القـــرار أخـــذ ، المســـألة فهـــم و جمعتهـــا التـــي
 : القرار التخاذ معيقات ثالث إلى التنبيه يجب األهمية، حسب البدائل

 
 أن حيــث تصــعبها؛ األقــل علــى أو القــرار اتخــاذ عمليــة تفشــل التــي العوامــل أهــم مــن التــردد .١

 لـذلك األضـرار؛ زيـادة أو الفـرص تضـييع إمـا بالتـالي و القـرار اتخاذ في التأخر يسبب التردد
 .العزيمة قوية و الرؤية وضحت متى القرار اتخاذ في حازما كن

 
 الكافيـة، المعومـات جمـع و الرؤيـة حو وضـ قبـل القـرار اتخـاذ أي التردد عكس هو و التسرع .٢

 بــين كبيــر الفــرق و التســرع، فــخ فــي فتســقط تســرع أن تحــاول النــاس مــن العديــد أن حيــث
 .التهور على مبني الثاني بينما ُرؤية و َفهم على مبني األول التسرع و السرعة

 
 بشـيء نفسـه اإلنسان يرهن حيت الناس؛ من بالقليل ليس عدد به أبتلي مرض هو و التأجيل .٣

 دوامـة يدخل و أخر تأجيل إلى تأجيل من فيخرج يحدث، ال ربما و المستقبل في سيحدث
 .المشاكل كثرت و الفرص وضاعت إال منها يخرج ال

 لتكـون مراجعتـه أو القـرار لتثبيـت االسـتخارة، و لالستشـارة الرجـوع مـن البـد القـرار أخد بعد •
 مــا و استشـار مــن نـدم مــا:" قـال ســلم و عليـه اهللا صــلى الرسـول ألن الصــحيح؛ الطريـق علـى



 

 

 ". استخار من خاب

 
 أثنــاء و بالتنفيــذ الحســم مــن البــد القــرار اتخــاذ بعــد ألن ، المرونــة مــن البــد بــل جامــدا تكــن ال

 إعـــادة مـــن فالبـــد المعطيـــات تغيـــرت أو االختيـــار ســـوء ظهـــر فـــإن ، التقـــويم مـــن البـــد التنفيـــذ

 .األهمية حسب المرتبة السابقة البدائل بين االختيار

 
 قرارهم الالقرار أصبح الذين أتعس ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 معــالم ترســم وواضــحة، دقيقــة لخطــة يحتــاج القــرار تنفيــذ و ، القــرار يــأتي القويــة اإلرادة و العــزم بعــد

 للواقـع الصـحيح الفهـم و المرونـة االعتبـار بعـين تأخذ خطة الضعف، و القوة جوانب تظهر و الطريق
 و الواقـــع فهـــم علـــى مبنيـــة فهـــي مســـتقبلي شـــيء الخطـــة ألن و النجـــاح، أســـاس هـــو الواقـــع فهــم ألن

 تتجـــاوز المــدى بعيـــدة خطــة: خطـــط ثــالث بوضـــع التخطــيط خبـــراء ينصــح و المســـتقبل، استشــراف
 علـى تركـز السـنة مـدتها تتجـاوز ال المـدى متوسـطة وخطـة المستقبلية، الرؤية معالم ترسم سنين ثالث
 النجــاز أقــل أو شــهور ثــالث لمــدة تنفيذيــة خطــة ثــم الرؤيــة، تخــدم أهــداف مجموعــة أو هــدف تنفيــذ
 .الهدف انجاز اتجاه في تصب مهام

 أربـع تسـاوي تخطـيط سـاعة كـل أن التخطـيط و اإلدارة علمـاء لهـا توصل التي المبهرة النتائج من إن
 غيـر العمـل أخطـاء لتصـحيح تحتاجـه الذي للوقت باإلضافة العشوائي و المتسرع العمل من ساعات

 حيـث النـاس، بـين ضـعيفا يبقـى الفعلـي العمل فإن التخطيط بأهمية الناس معرفة رغم لكن المدروس،
 عـن نسـأل مازلنـا الحالـة  هـذه فـي واضـحة، أهـداف لها الناس من فقط %٥ أن اإلحصائيات أثبتت

 .األهداف لهذه التطبيقية بالخطة بالك فما األهداف
 طلــب حيــث النهائيــة، بالســنة طالــب ٢٠٠ علــى األمريكيــة الكليــات إحــدى فــي تجربــة ُأجريــت لقــد

 أن وجــدوا تصــنيفها ثــم تحليلهــا و اإلجابــة بحــث بعــد القادمــة، ســنوات لعشــر أهــدافهم تحديــد مــنهم
 .بدقة أهدافهم تحديد من تمكنوا الطلبة من فقط %١٠
 فكانــت حيــاتهم؛ تفاصــيل عــن ســئلوا و الطلبــة أحــوال بتقصــي البحــث فريــق قــام ســنوات عشــر بعــد

 مـن %١٠ يـد فـي تجمعـت الطـالب ثـروة مـن %٩٦ أن حيـث نفسه؛ البحث لفريق مفاجئة النتائج
 مجمــوع مــن %٤ إال يجنــوا لــم الطــالب بــاقي مــن %٩٠ أن أي أهــدافهم؛ حــددوا الــذين الطــالب
ــالملموس أثبــت التجربــة هــذه إن الثــروة،  تحقيــق مــن تمكنــك جيــدة خطــة مــع األهــداف وضــوح أن ب



 

 

 .أهدافهم تحقيق في الناجحين الصفوة من تجعلك و أهدافك
 الســطور فــي ســأذكر مصــداقية، أكثــر نتــائج إلــى الوصــول فــي مهمــة جــد الجيــدة الخطــة بنــاء خطــوات

 بعـــض مـــع اإلنترنـــت و التكوينيـــة الـــدورات و الكتـــب مـــن اســـتقيتها التـــي الخطـــوات مجمـــل التاليـــة
 .الشخصية األفكار و الخواطر

 الرؤيـة هـذه لـك، بالنسـبة أهمية أكثرها و األهداف أسمى الحيات، من هدفك هو ما أي الرؤية، أوال
 سـطور فـي داخلـك، مـن نابعـة تكـون أن أي ومبادئـك؛ قناعاتـكو  قيمـك مـع متناسـقة تكـون أن يجب
 كلهـا، حياتـك فـي فشـلك أو نجاحـك سـتحدد ألنهـا الحيـاة؛ فـي رسـالتك و رؤيتـك بنـاء حاول قليلة

 المســاء، فــي فكــرة أخــر و الصــباح فــي فكــرة أول اجعلهــا اإلنســان، فكــر فــي عنصــر أخطــر  الرؤيــة
 .بها دندن حتى أو غنها أو لحنها غالبا، فيها تكون التي األماكن في أكتبها
 إلــى تحقيقـه يحتـاج هـدفا تحــوي ال أي دينـك و أخالقـك مـع متناســبة تكـون أن للرؤيـة الثـاني الشـرط
 .أخالقك أو قيمك بعض عن التخلي

 :تربوية لرسالة مثال
 
 
 

 مـــن حقيقيـــة، و منظـــورة وجعلهـــا للواقـــع تقريبهـــا بِغيـــتَ  ، ألهـــداف تقســـيمها يجـــب الرســـالة بنـــاء بعـــد
 الثـاني الشـرط و الرؤيـة، هـو األهـداف أصـل ألن الرؤيـة؛ مـع متوافقـة تكـون أن األهـداف هـذه شروط

 . للتنفيذ محدد بوقت مضبوطة و القياس و للتحقيق قابلة أي الصياغة واضحة تكون أن
 : ذكي أو جيد لهدف مثال

 ."شرف برتبة و الحالية السنة بنهاية االقتصادية العلوم بشعبة البكالوريا شهادة على الحصول" 
)  تنفيذيـة أهـداف أو(   المهـام مـن لمجموعـة األهـداف سـيمتق الجيـدة، الخطـة بنـاء فـي خطوة ثالث

 لــذلك الرؤيــة؛ تخــدم بــدورها التــي األهــداف تخــدم المهــام هــذه شــهر، مــن أقــل فــي بهــا القيــام يمكــن
 :التالي الشكل على للمهام جدول بإنشاء قم هدف لكل

 اإلنجاز المدة المهمة
 نعم ........ إلى......من ١ المهمة
 ال ......... إلى.......من ٢ المهمة

 
 تكــون بهــذا و اليــومي، ثــم األســبوعي اإلنجــاز جــدول وضــع مــن البــد المهــام وضــع مــن االنتهــاء بعــد

 تحقيـــق و لألهـــداف للوصـــول حكمـــة و بســـرعة القـــرارات اتخـــاذ علـــى قـــادر و الوقـــت علـــى مســـيطرا

 العـالم قيـادة علـى قـادر جيل ، النهضة جيل بناء الحياة في هدف
 . هويته ىلع ُمحافظ المستقبل نحو مطلق وإبداعه، بفكره



 

 

 .الرؤية
 

 : يومي لجدول مثال
 اإلنجاز المهمة الوقت

 نعم األولى القاعة حفظ الفجر بعد
 ال وثيقة استصدار الظهر صالت بعد

 نعم األصدقاء رؤية العصر بعد
 

 
 االنضــباط و واالســتمرار القويــة اإلرادة منهــا فــاألهم مهمــة، جــد كانــت إن اإلجــراءات هــذه إن
 أوقـات و نشـاط أوقـات لـدينا بشرا نبقى ألننا مرونة وجود عدم يعني ال هذا تحقيقها، أجل من

 بأوقــات األدنــى الحــد علــى تتراجــع وال النشــاط، أوقــات مــن درجــة ألقصــى اســتفد لــذلك ملـل،
 .السأم و الملل

 
 علــى دليــل أكبــر و التخطــيط مجــال فــي الحســنة القــدوة ســلم و عليــه اهللا صــلى الرســول يبقــى

 المهمـة؛ نجـاح أسـباب بكـل أخـد أنـه كيـف و للمدينـة مكـة مـن للهـروب تخطيطه عملية ذلك

 الحضـــارة إليـــه وصـــلت ممـــا مســـتفيدا الصـــلوات أفضـــل عليـــه اهللا لرســـول حقيقيـــا متبعـــا فكـــن

 .رقي و تقدم من اإلنسانية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 حياتنا في تأثيرا أكثر ألنهم األصدقاء؛ اختر اللباس و الطعام تختار كما

 التالميـذ سـأل ثـم سـوداء، نقطـة وضـع السبورة َوسط و أبيض بورق كاملة السبورة بتغطية األستاذ قام

 لــم: " قــائال األســتاذ تعجــب ،" ســوداء نقطــة: " الجمــاعي الجــواب فكــان ؟ تالحظــون مــاذا: " قــائال

 ". ؟ السوداء النقطة رأيتم و البياض هذا كل تروا

 مــن الســواد غيــر الحيــاة هــذه فــي يــروا ال الــذين الســوداِويين النــاس مــن العديــد وجــود العجيــب مــن إن

 إلـــى العمــل َرب إل الزوجـــة مــن بشـــكواه يبــدئ حتـــى تالقيــه إن مـــا ، الَمظــالم و الَمشـــاكل و الهمــوم

 . الشقاء و األلم مع تعب و تعاسة الحياة مخطئ، الكل عينيه في تقصيرها،و  كومةالحُ 

 يصــادق أن يجــب ال – مــنهم أحســبك و – نفســه تطــوير و ذاتــه تنميــة عــن يبحــث الــذي اإلنســان إن

 هـذه صـاحب يُنبـه أن و العالقـة لهذه حدودا يضع أن فعليه والبد كان وإن ، الناس من الشاكلة هذه

 : منها عديدة ألسباب ؟ النصيحة هذه لماذا ، َكالمه في يستطرد أن قبل يُوقفه و لخطأه العادة

 

ــاة ُيســود و ُيحبطــك لمــن تحتــاج ال بالتأكيــد و نفســك لتطــوير تســعى إنســان أنــك •  الحي
 أصـــحاب و الرفـــاق مـــن النــاجحين عـــن تبحـــث أن فالبـــد العكــس؛ تحتـــاج بـــل ، أمامــك



 

 

 .الكبرى األهداف و الطموح
 
 معديـــة الـــنفس و القلـــب أمـــراض فـــإن – ذلـــك فـــي أشـــك ال و – واع إنســـان أنـــك رغـــم •

 العـدوى نقـل إال يـؤدي األمراض هذه حاملي من الكثير االقتراب إن و الجسد كأمراض
 بِعمــى المرضــى عــن باالبتعــاد العــدوى اجتنــاب محاولــة عليــك لــذلك ، واعــي ال بشــكل
 .األُفق اسِوداد و الَبصيرة

 
 يــؤدي ممــا  ، اآلخــر علـى المســؤولية دائمــا يرمــونَ  للحيـاة الســوداوية الُرؤيــة أصـحاب إن •

 و التغييـر فـرص عـن للبحـث مبـادرة بدون نجاح وال ، انعدامها و بل المبادرة ضعف إلى
 عنــد ثابــت شــيء هــذا و نحــن هــو أوضــاعنا إليــه آلــت مــا علــى مســئول أول إن ، النجــاح

 و الــذات فــي الثقــة و النجــاح، و التطــور طريــق هــو المســؤولية تحمــل إذ ؛ العقــالء كــل
 .تطويرها

 
 الُرؤيـة باألمـل فتًكـا األمـراض أكثـرو  ، أمـل بال حقيقية حياة ال و احالنج مفتاح األمل إن •

 فــي ، األمــل َخيبــات و    اآلالم مــن مســتنقًعا الحيــاة مــن تجعــل ِإذ ؛ للحيــاة الســوداوية
 يـؤدي كـذلك ، تحسـينها أجـل مـن العمـل و الحياة حب النفس في ُيشع األمل أن حين
 .حياتهِ  جوانب كل في نجاحه و الشخص إنتاجية زيادة إلى

 

 

 

 حـين و  وقت كل في جانبنا إلى نحتاجه الهواء مثل الذي الصديق منهم:  أنواع الناس من إن

 الطعــام و كالمــاء الصــديق مــنهم و ، عنــا غــاب إذا  نستوحشــهُ  ، يــدعمنا ثــم يرشــدنا و يؤازرنــا

 مـنهم ثـم ، الـدعمو   االستشـارة فـي نحتاجـه قـوة، و حماسـا ليملئنـا متقطعـة فتـرات في نحتاجه

 مــنهم أخيــرا و ألخطائنــا ينبهنــا و يوجهنــا ، الطريــق ُيصــوب و الخلــل يُعــالج صــديق فهــو الــدواء

 ضــعفو  األلــم و المــرض يحضــر حضــورها مــع ألن تجنبهــا علينــا و بــل نحتاجهــا ال الُجرثومــة

 . اإلنتاجية



 

 

 

 الجلـيس مثـل إنمـا: “قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي األشعري موسى أبي عن

 أن وإمـا يحـذيك أن إمـا المسك فحامل الكير، ونافخ المسك كحامل السوء وجليس الصالح

 ريحـاً  منـه تجـد أن وإمـا ثيابـك يحـرق أن إمـا الكيـر ونافخ طيبة ريحاً  منه تجد أن وإما منه تبتاع

 البخــاري رواه                               ”. وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول صــدق” منتنــة

 ومسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 بدايتها في أفضل بشكل احتواؤها يمكن المشاكل معظم

 الســـــلوكيات مـــــن %١٠ ب تجنبهــــا يمكـــــن المشـــــاكل مــــن %٩٠ أن  ١٠ -٩٠ القاعـــــدة تقــــول

 هـذه خالل من – داخلي أو خارجي بدافع اإلنسان عن يصدر فعل أو قول كل السلوك – اإليجابية

 بسـلوكيات حياتـه عليـه تـنغص التـي اليوميـة مشـاكله مـن األكبـر الجـزء تجنـب لإلنسـان يمكن القاعدة

 خطـوة يخطـوا بـذلك و ؛ شخصـيته مـن جـزء تصـبح حتى يومي بشكل وممارستها تعلمها يمكن سهلة

 .الفالح و السعادة للحياة األكبر الهدف نحو كبيرة

 اإليجــابي و  الســريع التحــرك أن حيــث ؛ بــدايتها فــي أفضــل بشــكل احتواؤهــا يمكــن المشــاكل معظــم

 إلـى يؤدي السلبي السلوك و التسرع بينما أثرها، من يخفف األقل على أو مهدها في المشكلة يقتل

 بـــين و نتـــائجو  مقـــدمات مشـــكلة لكـــل إن نفســـها، المشـــكلة مـــن أكبـــر تكـــون أن يمكـــن مضـــاعفات

ــا ردود توجــد النتــائج و المقــدمات  مــدى و المشــكلة صــعوبة يحــدد مــا إذن ؛ المشــكلة اتجــاه أفعالن

 . المقدمات هذه مع تعاملنا طريقة تحددها ما بقدر األسباب أو المقدمات ليس تأثيرها

 مــع تعاملنــا فــي مهمــة أعتبرهــا التــي النقــاط مــن مجموعــة َأختصــر معمــق تفكيــر و بحــث وبعــد هنــا و 

 :المشكلة

: "  سـلم و عليه اهللا صلى األكرم الرسول وصية المشكلة مع للتعامل العريضة الخطوط أول •
 قدرتــه تضــعف و العقــل يضــطرب حيــث كارتيــة، نتــائج إلــى يــؤدي الغضــب إن ،"  تغضــب ال



 

 

 تقــل و حقــائق األوهــام نعتبــر و حجمهــا مــن أكبــر المشــكلة لنــا صــوريفَ  الحقيقــة معرفــة علــى
ـــاء التحليـــل؛ علـــى قـــدرتنا ـــة معلومـــات علـــى فبن ـــا ال مضـــطرب عقـــل و خاطئ  الوصـــول يمكنن

ــا إذن ؛ ســليمة قــرارات إلــى بالتــالي و للحقــائق  أو المشــكلة وقــوع عنــد أنفســنا إمســاك علين
 الســليمة القــرارات ألن ، المثــابرة و بالتــدريب يتــأتى لكنــه صــعب أمــر هــذا و مقــدماتها ظهــور
 .تحليلها على قادر واع عقل إلى و دقيقة و صحيحة لمعلومات تحتاج

 
 لكـي إليهـا التنبيـه مع عليها الطرف غض و البسيطة األمور تجاهل كذلك المهمة األمور من •

 فـي اسـتيقظ أبـا مـثال تخيـل ، للمفهـوم أكثـر ألقربـك القصـة هذه عليك أسرد هنا و تتكرر ال
 – المشــكلة مقــدمات هــذه – كســرته و العصــير كــأس ابنتــه أســقطت الفطــور وعنــد الصــباح
 الكلمـة هـذه عنـد الغباء و باإلهمال اتهمها و قاص بشكل ابنته بانتقاض بدأ و األب غضب

  فـــإذا الســاعة إلــى األب نظــر ، حـــاد جــدال بينهمــا نشــب و ابنتهـــا عــن لــدفاع األم تــدخلت
 ذهـب ، باإلسـراع األطفـال أمـر و مضـض على المشكلة أنهى ، لمدرسة عن تأخروا األطفال
 ،قــادة متــأخر أنــه باإلضــافة متــوتر هــوو  الســياقة بــدأ للســيارة، فطــور بــدون الوالــد و األطفــال
 . جنونية بسرعة السيارة

 تمالـك و الكـأس سـقوط بعـد القصـة أعـدنا لـو هنـا السـؤال ، بديهية النهاية ألن هنا سأتوقف

 – لهـا أخـر كـأس صب منها طلب تم ، الكرة تعيد ال كي نبهها و البنته نظر و غضبه األب

 للمدرســة انطلقــوا و الفطــور تنــاولوا ذلــك بعــد ثــم  - الكــأس إســقاط عــن المســؤولية لتتحمــل

 إذن ؛ بـالنفي سـيكون القـاطع الـرد ؛ النهايـة نفـس رأيـك في للقصة هل ، المحدد الوقت في

 .مختلفة لنتائج تؤدي مختلف بتعامل المقدمات نفس

 ؛ اآلخـــرين مـــع التســـامح و التعـــاطف المشـــكلة مـــع التعامـــل فـــي المهمـــة األمـــور مـــن كـــذلك •
 مـــن البـــد وهنـــا ، مبيتـــة نيــة بـــدون األحيـــان أغلـــب فـــي و يخطئــون أنهـــم البشـــر فـــي فاألصــل
 تجنـب بـذلك و اآلخـرين مـع التواصـل طريقـة كثيـرا علينـا سُيسـهل و مهـم جـد بمبـدأ التعامل
 وراء: "  هــو المبــدأ هــذا ؛ التواصــل صــعوبة و الفهــم ســوء عــن الناتجــة المشــاكل مــن العديــد

 علــى التركيـز علينــا بـل نفســه السـلوك علـى نركــز أال علينـا لــذلك ،"  رسـالة فعــل أو قـول كـل
 صـــلة لهـــا التـــي المشـــاكل مـــن مجموعـــة نتقـــي و نتجنـــب وبـــذلك الســـلوك وراء التـــي الرســـالة
 . إيجابية رسالة سلوك كل وراء ألنه ، األخر بسلوك

 
ــة زاويــة مــن أكثــر شــيء لكــل إن •  شــر مــن كــم و مصــائب بعــده ظــاهر خيــر مــن فكــم ، للرؤي



 

 

 زوايــا بــثالث أنصــح هنــا و الرؤيــة زاويــة نغيــر أن دائمــا علينــا لــذلك ، كثيــر خيــر ورائــه ظاهريــا
 رؤيــة زاويــة أخيــرا و بــاألخر الخاصــة الرؤيــة زاويــة تــم بنــا الخاصــة الرؤيــة زاويــة:  هــي رئيســية
 المـنهج هـذا إتبـاع دائمـا حـاول للحقيقـة أقـرب رؤيـة على نحصل وبدلك ، الُمستقل القاضي

 .عليه نفسك دربو 
 ألن منهـا؛ تتهـرب ال و ممكـن وقـت بأسـرع المشـكلة تقبـل و اهللا عنـد األجـر احتسب أخيرا •

 .اهللا على الصابر أجر احتسب و حلها، خطوات أول المشكلة تقبل

 

 قادرين لنكون تزكيتها و أنفسنا تدريب علينا لذلك لنا، يرجع تأثيرها مدى و المشكلة شدة إن

 .منحة محنة كل وراء أن دائما لنتذكر و احتوائها، على

 

 "     الغضب عند نفسه أمسك من القوي ، بالصرعة القوي ليس: "  وسلم عليه اهللا صلى قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 رهـــين عملـــك مجـــال فـــي تفوقُـــك
 مــن مجموعــة علــى تــوفرك بمــدى

 مفــــــاتيح أســـــميها التــــــي الوســـــائل
 فــي لهــا ســأتطرق التــي و التفــوق،

ـــــــــة الســـــــــطور ـــــــــل التالي ـــــــــن بقلي  م
ـــــــــــــدر وأحـــــــــــــاول ، التفصـــــــــــــيل  ق
 مـع بهـا، للعمـل دفعك المستطاع

 العــالم أن اليقــين كــل ُمــوقن أننــي
 عـــادة تغييـــر أجـــل مـــن اجتمـــع لـــو
 مــا يغيــر ال اهللا إن:" تعــالى قولــه ذلــك مصــداق و ذلــك، أنــتَ  أردت إذا إال يســتطيع لــن عاداتــك مــن

 فـي حاسـما الـداخلي الـدافع يبقـى قـوي الخـارجي الـدافع كان فمهما ؛" بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم
 .التغيير نجاح

 
 وجـه، أكمـل علـى بـه للقيـام كفـئ لسـت عمـل أي تـدخل فـال الكفـاءة؛ التفوق أساسيات من •

 أن منهــا أذكــر كثيــرة ألســباب وذلــك بــالَموجود؛ يقبــل و هــدف دون يبحــث كالــذي تكــن ال
 مــن أقــل أداءه يكــون و الصــعوبات و المشــاكل مــن بالعديــد يقــع يجيــده ال عمــال يقبــل مــن

 و الثقــة فــي اهتــزاز إلــى أخيــرا يــؤدي الذع نقــد و شــديدة ضــغوطات إلــى يــؤدي ممــا العــادي
ــالنفس الثقــة ضــعف  لإلنســان، يحــدث أن يمكــن مــا أســوء هــذا و القــدرات فــي شــك  قــد ب
 اإلنسـان فـإن الشخصـية؛ لضـعف وباإلضافة كبير، إحباط و دائم فشل إال اهللا قدر ال يؤدي

 النشـغاله المناسـب العمـل عـن البحـث فـي نشـاطه يقل و الفرص من العديد يفقد بالتجربة و
 لقدراتـه الموافـق العمـل علـى الحصـول فرصـة عليـه يضـيع ممـا  المناسب غير الحالي بالعمل

 .طموحاتهو  كفاءته و
 
 العمـل فـي شـركائه مـع مميـزة و متوازنـة و صـحية عالقات لتكوين التفوق عن الباحث يحتاج •



 

 

 الكفــاءة بعــد المــرء عمــل فــي يــؤثر مــا أهــم ألن –...  العمــالء الــوكالء، الــزمالء، اإلدارة، -
 مــن %٧٥ أن أظهــرت العمــل مــن الطــرد حــول االســتطالعات إحــدى أن حيــث العالقــات؛
 هــــذا العمــــل، فــــي الشــــركاء مــــع العالقــــات و المعاملــــة لُســــوء يعــــود العمــــل مــــن المطــــرودين
 مــن العــالم، بلــدان بــاقي ذلــك علــى ِقــس و األمريكيــة المتحــدة بالواليــات جــرى االســتطالع
 أجـل مـن الخضـوع فـي نبـالغ أال أي متوازنة؛ و صحية تكون أن المميزة العالقات مواصفات

 .َمعنا التعامل نصعب و اآلخرين نرفض أال و العالقات كسب
 
 إذ الســرعة عصــر يســمى مــا اليــوم نعــيش أننــا حيــث التفــوق فــي هــام شــرط المســتمر التــدريب •

 االختـراع و التطـور فعجلـة الَعمليـة؛ األسـس و المفـاهيم خصوصـا للتغييـر قابلة المفاهيم كل
ــهِ  الُمنافســة أو التفــوق علــى للمحافظــة إذن مســتمر؛ تســارع فــي  أمــا التكــوين، مــن البــد علي

 سـمات أهـم مـن المنافسة ألن المكثف و المستمر والتكوين للتدريب فيحتاج العملي الرقي
 .الحديث العصر

 
 صـبر نوعان الصبر ، التفانيو  الصبر بخصلتين المتفوق يتحلى نأ البد السابقة لنقاط إضافة •

 فــي تفــان كــذلك و ُمعــاملتهم، و األشــخاص علــى صــبر و تحدياتــه و العمــل ضــغوطات علــى
 و بـه، نَقـوم مـرة كـل فـي العمـل جـودة تحسـين أجـل مـن العمـل أي إحسـان و إتقان و العمل

 ممـا ناقص، دائما اإلنسان عمل أن نعلم فنحن المستمر؛ التطور نظرية في أساسي مبدأ هذا
 .تحسينه و لتطويره دائمة فرصا يخلق

 
 دائمــا يــؤدي الحـب ألن ؛ تحســينه فـي اإلبــداع و إلتقانــه أساسـي شــرط العمـل ُحــب أخيـرا و •

 هــو يكـن الحالـة هــذه فـي و نفسـه الُمحـبِ  أجــل مـن العمـل بــل المقابـل؛ انتظـار دون للعطـاء
   العمل

 

 و الــدائم التــزامن حقيقتــا يغيــره مــا لكــن ، حالنــا تغيــر ال بهــا معرفتنــا رغــم األساســيات  هــذه إن

ـــدريبنا  و الجشـــع و الـــنفس حـــب و الهـــوى مـــن أنفســـنا تحصـــين و دواتنـــا لضـــبط المســـتمر ت

 .أفضل مستقبل نحو تقدمنا تعيق َمكابح تعتبر القلبية األمراض هذه ألن الغضب؛

 



 

 

 

 

 

 

ــا أجلــك مــن الخاتمــة كتابــة أدع ــابي افتتاحيــة ألجعلهــا ، لــي ترســلها أن وأرجــو صــديقي، ي  لكت

 التغييـــر أجـــل مـــن متكـــامال منهجـــا لنـــا سيرســـم الـــذي ؛" الشخصـــي التغييـــر مشـــروع: "الجديـــد

 .واحد أن في وعملي علمي بشكل حياتنا في االيجابي
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