
 رطادةػاضدظظػاألوضىػاضطذترصظ
صادغطغظػألاواضدرمػاضطالبيػبوصاضظػاضذؤونػاإلرذادػططثضظػسيػوحدةػ

 تدرغبغظاضػاضدورةػتظظم

ىانعشراخ وانعاد انناجححانشخصٍح لىج 
 إعذاد

   (مذرب معتمذ) منصىر مسري انصعٍذي. د

 انساعح متاو فى .هـ1443 /2  /21 املىافك ثالثاءان ٌىو ورنك

 عمادج طهثح وعهى ،113 انماعح 3ق مبثىن 12:30 – 11:45
 حملذودٌح نظرا   تانذورج انتسجٍم ضرورج املشرتكح األوىل انسنح
 :انتايل انكىد خالل من املماعذ

 



 :أهذاف انذورج 
 .انتعرف عهى مفهىو انشخصٍح اإلجياتٍح1.
 .انتعرف عهى كٍفٍح حتذٌذ األهذاف، وترتٍة األونىٌاخ2.
 .انتعرف عهى عمهٍح انتفكري اإلجيات3ً.
 .كٍفٍح انىصىل نهرباعح االتصانٍح4.



 إدارج انىقد :انعادج انطادضح

 جهاد اننفص :انعادج انطاتعح

 انرباعح اإلذصانيح  :انعادج انثاينح

 انرفكري اإلجياتي  :انعادج انراضعح

 انرىازٌ  :انعادج انعاشرج

 

 انطعي نهرًيس :انعادج األوىل

   حتذيذ األهذاف :انعادج انثاَيح
 ذرذية األونىياخ  :انعادج انثانثح

 انرخطيط :انعادج انراتعح

 انرتكيس :انعادج اخلايطح

 



 
 الدعيىللتموزى:العادةىاألولى

 :انطعي نهرًيس يعين ثالثح أيىر رئيطيح• 
  ٌورنك تادلذاويح عهً رفع  :اإلميا

يطرىي اإلمياٌ تفعم انطاعاخ واجرناب 
 .ادلنكراخ واإلكثار يٍ اننىافم

  ورنك ترفع يطرىي اإلَراج  :االحرتاف
 .وانكفاءج وانفعانيح يف عًهك أو يهنرك

   ورنك تادلذاويح عهً رفع  :انعالقاخ
 .  يطرىي عالقرك اإلجياتيح يع اآلخريٍ

 

 يصادر      
 انطعادج انيت    
 هي مثرج انرًيس     

 رضً اهلل

 إضعاد اآلخريٍ اإلجناز



 
   تحدغدػاألعدافػ:اضطادةػاضثاظغظ        

 :تنقسم األهداف من حيث المصدر إلى

 أهداف دينية. 1

 أهداف اجتماعية. 2

 أهداف شخصية. 3

 أهذاف دينيح  

 

 أهذاف اجرًاعيح

 

 أهذاف شخصيح

 

قراءج جسء يٍ انقرآٌ 
 كم يىو

ختصيص ضاعرني كم 
يىو نهجهىش يع 
 انسوجح واألطفال

احلصىل عهً ذقييى 
 يرذفع يف انعاو احلايل

ذىزيع شريط أو كراب  انذعىج إىل اهلل
 يف ادلطجذ كم شهر 

ذعهى ثالز كهًاخ 
جذيذج يٍ انهغح 
 اإلجنهيسيح كم يىو

أداء مجيع انصهىاخ 
 يف ادلطجذ

اصطحاب 
األصذقاء أو اجلرياٌ 

ألداء عًرج يف 
 ريضاٌ

ممارضح رياضح ادلشي 
دلذج َصف ضاعح كم 

 يىو

 :أيثهح عهً كم َىع



 مواصفات اهلدف اجليد

 واضحىومحدد

 قابلىللقواس

 رطـــــضي

 ططـــــوح

 تارغخػإظجازهػطحدد



 
 

 األولوواتػتــرتوبىى:العادةىالثالثة       

 :جية حتذيذ األونىياخ كًا هى يىضح يف اجلذول  
 

 األولوية
 نوع العمل

 غير ضروري ضروري هام جدا  

 5 3 1 عاجل

 6 4 2 غير عاجل

االهتمامىبالمربعونىالثانيىوالرابعىألنكماىمحوراىىالنجاحىولتعرضكماىللتدووفى1.
ى.والكدل

إرطاءىاالهتمامىللمربعونىاألولىوالثالثىألنكاىأمورىحتموةىتفرضىنفدكاىوالىومكنى2.
ووجبىبعدىاالنتكاءىمنىأداءهاىى.ىتجنبكاىوىوضعىجدولىزمنيىمدبقىقبلىحلولكا

ى.ىىالعودةىىلتحقوقىأهدافىالمربعونىىالثانيىوالرابع
تجنبىاالنذغالىبالمربعونىالخامسىوىالدادسىفكالهماىمضوعةىللوقتىوانحرافىى3.

 .رنىاألهداف



ى
 التخطوطى:العادةىالرابعة

 

 

ػحددػوضطكػػ
ػاضراعن

 

 

ػحددػصورةػ
ػاضطدتػبل

 



 !كيف تخطط ؟
 اضطرغػظ ظوعػاضخطظ اضطدتوى

 طدىػاضحغاة األول
وضدػرداضظػوزاغظػضضحغاةػوذضكػبوضدػأعدافػصبرىػ

 .ضتحػغػؼاػ

 اضثاظي
خطظػطنػثالثػإضىػ
 خطسػدظوات

تحدغدػعدسغنػأوػثالثظػسػطػخاللػعذهػاضدظواتػطظبثػظػطنػ
 .األعدافػاضصبرى

 خطظػدظوغظ اضثاضث
وضدػبرظاطجػرطضيػػرضىػطدتوىػاضدظظػضتحػغقػواحدػأوػأصثرػ

 .ػػطنػاألعدافػاضتيػوضطتػسيػاضطدتوىػاضثاظي
 .ػػوضدػجدولػطحددػوواضحػوشابلػضإلظجازػخاللػتارغخػطحدد خطظػذؼرغظ اضرابد

 خطظػأدبورغظ اضخاطس
ػتحدغدػأولػغومػطنػصلػأدبوعػضدرادظػاألعدافػاضذؼرغظػػ

 .وػوضدػاضخطواتػواآلضغاتػضتحػغػؼاػػػػ

 خطظػغوطغظ اضدادس

عيػبطثابظػاضخضغظػسيػجدمػاضصائنػاضحيػػسؼيػوحدةػ
اضترصغبػضجطغدػاضخططػورضىػشدرػاضغطاضغظػطنػادتعالضؼاػ

 .تتحػقػجطغدػاألعداف



 
 انرتكيس :انعادج اخلايطح

 

 األسالٌب المساعدة 

 على التركٌز

ػاالدتطاظظػباضضهػ.ػ1
ػواضتوصلػرضغظػشبلػاضبدء

 سيػأيػرطلػ

ػتحدغدػوشتػضبداغظػ.ػ2
ػاضططلػوآخر

ػسصرػسيػاضغوائد.ػ3 ضظؼاغتهػ
ػواضطظاسدػاضتيػػ

ػدتحصلػرضغؼاػػرظدػإصطالػاضططل
 ػوالػتغصرػسيػاضطوائقػواضطػباتػ

ػابتصارػأداضغبػجدغدة.ػ4
ػإلظجازػاضطؼامػواضخروجػػ

 ػرنػاضروتغنػاضططل
ػتجظبػاضطػاططاتػ.ػ5

ػرظدػطباذرةػاألرطال
ػاضتيػتحتاجػإضىػػ

 ترصغزػذدغد

ػاضتزامػاضصبر.ػ6ػػػػػػ
ػواضؼدوءػػطدػشوةػ
ػاإلرادةػوردمػتحطغلػ

 اضظغسػسوقػطاشتؼا

ػردمػاظتظارػاضحواسزػواضثظاءاتػاضتي.ػ7
ػغػدطؼاػاآلخرونػوصنػإغجابغًاػسيػ

ػظظرتكػضظغدكػ
 وضًخرغنػػػ

ػادتططال.ػ8
ػأدضوبػاضدبدػدشائقػػ

ػضضترصغزػسيػاألرطالػاضتيػػتذطرػ
 .ػبطدمػاضرزبظػسيػػبدءعا



 !ياهى أضهىب انطثع دقائق؟
رطلػتذطرػبطدمػاضرزبظػسيػ
 بدئهػواضؼروبػػطظهػػ

ػارطػظغدكػ
ػدبدػدشائقػسػطػصبداغظػسي

 تظغغذػاضططلػ

ػبطدػاظتؼاءػ
 اضدبدػدشائق

ػعلػتذطرػبرزبظ
ػادتطرػسيػإظجازػاضططل سيػاضطواصضظ؟ػ

 حتىػاضظؼاغظػ

ػاتركػإتطامػاضططلػإضى
 وشتػآخرػػ

 ال نعم



 

 إدارج انىقد :انعادج انطادضح
 أظواعػاضوشت 

 غطصنػتظظغطه غصطبػتظظغطه

ػاضوشتػاضذي
ػظػضغهػسيػحاجاتظاػ
ػاألدادغظػطثلػاضظومػ
ػواألصلػواضراحظػواضطالشاتػ

 األدرغظػواالجتطارغظػ

          1  

ػأوشاتػ       
ػاضذروةػػػػػػػػ
ػسيػاضظذاطػػػػػػػ
ػواضحغوغظػطثلػػػ
ػداراتػاضططلػ

 األوضىػ

2    

ػأوشاتػ       
ػغػلػسغؼاػػػػػػػ
ػاضظذاطػػػػػػػػ
ػواضحغوغظػطثلػػػػػػػػػ
ػداراتػاضططلػػػػػػػػػػػػػ

 األخغرةػػػػػػػػػػ



 اإلدارة الناجحة

 للوقت

 راجع أهدافك وخططك

 سد منافذ الهروب 

 (السبع دقائق)

1 
2 

3 

4 

5 

6 



 

 جهاد النفس :العادة السابعة

 

 كٌؾ تجاهد

 نفسك؟ 

 مجاهدة. 1

 العدو  

 األول

 مجاهدة . 2 

 العدو الثانً

 تربٌة. 3

 النفس 

 التخلص. 4

 من معوقات  

 الفعالٌة



 إخالص العبادة هلل  والتقرب

 منه والمداومة على ذكره  

 الشٌطان: العدو األول

 المداومة على االستعاذة

 باهلل من الشٌطان

 مراقبة هللا فً القول

 والعمل والنٌة 

 ال تؽضب ألن الؽضب من أكبر

 مداخل الشٌطان 

 النفس: العدو الثانً

 تعوٌد النفس على الصبر على

 المكاره لتحٌا حٌاة كرٌمة 

 تعوٌد النفس على تحمل

 المسؤولٌات 

 التضحٌة بما قد تمٌل له النفس

من أمور وشهوات تعود       

 بالضرر فً الدنٌا واآلخرة  

 محاسبة النفس على التقصٌر

 والخطأ والعزم على عدم  

 العودة إلٌه

 كٌؾ تكون فعاالً فً إدارة 

 !الصراع مع أعدائك؟
بــ

ن 
كو

ٌ 
س

نف
 ال

ٌة
رب

ت
 

1 2 

3 



ػاضتخضصػطنػ
 ططوشاتػاضغطاضغظ

 اضحغلػاضظغدغظ

 اضطجزػواضصدل

 اضغوضىػواضتدوغف

 طذاررػاضغذل

 التبرٌر السلبً الذي ٌستخدم كوسٌلة للهروب والدفاع عن النفس:  ا لتبرٌر1.

 .ا لتقلٌد ا لسلبً لآلخرٌن 2.

 .وهو رفض االعتراؾ بالمشكلة والهروب منها كحل مؤقت: ا لكبت النفسً 3.

 

 وهو ُخلق ذمٌم . وهو عدم الفعل وأٌضا عدم المبادرة أو المحاولة

 ٌجب على المؤمن أن ٌتخلص منه وٌستعٌذ باهلل منه كما كان ٌفعل 

 .المصطفى صلى هللا علٌه وسلم لما له من آثار سلبٌة فً الدنٌا واآلخرة

 الفوضى من أكبر أسباب ضٌاع الوقت الذي هو عمر اإلنسان وحٌاته والذي 

 .ٌؤدي إلى شل فعالٌته وحٌوٌته

 .والتسوٌؾ داء عضال ٌصُبػ  حٌاة اإلنسان بالهامشٌة والضٌاع 

 

 هو الشعور بخٌبة األمل واإلحباط عندما ال ٌحالفنا الحظ فً تحقٌق هدؾ أو

 وهو أمر طبٌعً فً حٌاة اإلنسان وٌجب مواجهته وذلك بطرد. إنجاز مهم 

 .مشاعر الحزن وتذكر نعم هللا العظٌمة األخرى وعدم الٌأس من إعادة المحاولة 

4 



 
 انرباعح اإلذصانيح  :انعادج انثاينح

 
أو , الهدؾ من أي اتصال مع طرؾ آخر ال ٌخرج عن ثالثة أمور هً اإلخبار•

 .أو اإلمتاع, اإلقناع

 :وتتكون عناصر هذه العادة من ثالث جوانب•

,  الصبر, الثقة بالنفس,مثل الحلم  سمات شخصٌة معٌنة وراثٌة أو مكتسبة.  1    

 .وقوة الشخصٌة, والشجاعة, القدرة على استٌعاب المخالفٌن, األناة

وتعلم فنون , الحدٌث,مثل تعلم آداب اإلنصات استعمال المهارات اللؽوٌة. 2    

 . القراءة والكتابة

والمقصود بلؽة اإلشارة حركات استعمال لؽة اإلشارة والتمكن من إٌحاءاتها  . 3    

الجسم واإلٌماءات وحركات العٌنٌن والٌدٌن وطرٌقة الجلوس واللبس 

 .واالبتسامة وؼٌرها



 تعض اخلطىاخ انيت جتعم ينك يرصم أفضم

ػ.الػتخفػطنػشولػالػأررفػػأوػػالػأرضم•
حاولػطرحػأسصاركػسيػاضطصانػ•

ػ.واضوشتػاضطظادب
صنػواضحًاػوطحددًاػسيػطاػتتحدثػرظهػػ•

وتجظبػاضططوطغاتػواضعطوضػسيػ
ػ.اضحدغث

الػتذعلػظغدكػوذعظكػبأطورػأخرىػػ•
ػ.خارجظػرنػطوضوعػاالتصال

اضحرصػرضىػإظؼارػودائلػاالتصالػػ•
 ىى.باضطظؼرػاضجغد

ػ.حددػاضؼدفػطنػاالتصالػوطدىػأعطغته•
وددػػدائرةػاضتغصغرػضدغكػبزغادةػػ•

اضططضوطاتػرنػاضطوضدػاضطرادػاالتصالػػ
ػ.طنػأجضه

ادتطدػبدشظػوادتغطابػإضىػاضرداضظػػ•
ػاضتيػغظػضؼاػإضغكػاآلخرون

صطمػرداضتكػبطاػغتظادبػطدػ•
اآلخرغنػبظاًءػرضىػطاػغحطضوظهػطنػػ

ػ.خضغغظػوططرسظ
اطرحػاألدئضظػخاصًظػرظدطاػتصونػزغرػػ•

طتأصدػطنػاضططظىػوالػتخفػطنػاضظؼورػػ
ػ.بطظؼرػاضجاعل



 
 انرفكري اإلجياتي  :انعادج انراضعح

ػ!!!إذاػظظرتػإضىػعذاػاضصوبػسصغفػدتراه؟ 
ػإذاػدأضتػاضذخصػاإلغجابي

ػظغسػاضدؤالػ
ػوعذا!ػظصغهػطضيء:ػسدوفػغػولػ
ػ.غدلػرضىػاإلغجابغظػسيػاضتغصغرػ

ػ:وأطاػاضذخصػاضدضبيػسدوفػغػول
ػ.ظصغهػسارغػ

ػوعذاػطغؼومػرطزيػضضطرغػظػاضتي
ػوغطصسػ,ػ.غظظرػبؼاػاضظاسػضضذيءػاضواحدػ

 .أغضًاػظظرةػاضتغاؤلػأوػاضتذاؤمػضضذخص



 كيف ذثين عادج انرفكري اإلجياتي؟

 :عظاكػرذرةػودائلػطؼطظػضبظاءػاضتغصغرػاإلغجابي

 التمسك بحبل 

 هللا المتٌن

 والتوكل علٌه 

 التفاؤل 

 بالخٌر

 أخذ الحٌاة

 بهدوء  

 وبساطة

 التذكر الدائم

 لنعم هللا 

 الطْرق على 

 الجانب الجٌد

 فً اآلخرٌن

 حسن الخلق 

 واستعمال 

 (العبارة)اللؽة 

 الجٌدة 

 البحث عن 

 العناصر اإلٌجابٌة فً 

 شخصٌتك والتركٌز

 علٌها 

 ال تجعل المشاكل 

 تسٌطر علٌك بل 

 واجهها لحلها 

 استعمال الدعابة 

 وروح النكتة 

 عند مواجهة 

 المشاكل

 ممارسة التمارٌن 

 الرٌاضٌة



ى
 التوازنىى:العادةىالعاذرة

 

اة
حٌ

 ال
ً

 ف
ن
از

تو
 ال

دة
عا

ء 
نا
لب
ت 

را
ش

مؤ
 

 توازن األهداؾ الكبٌرة 

 فً حٌاتك

 توازن الوسائل واآللٌات 

 التً تحقق األهداؾ

 التوازن بٌن العمل

 والحٌاة الخاصة 

 التوازن بٌن العقل

 والعاطفة 

 من خالل العادة الثانٌة التً تم فٌها وضع األهداؾ

 ٌجب التنبه إلى عدم جعل أحدها ٌطؽى بشكل كبٌر على 

  .اآلخر كأن تطؽى األهداؾ الشخصٌة على األهداؾ االجتماعٌة

 توزٌع الوقت لتحقق األهداؾ ٌجب أن ٌكون بطرٌقة متوازنة 

  . وذلك بتحدٌد الوقت الالزم إلنجاز قائمة األعمال الٌومٌة

 وٌكون ذلك , ٌجب الفصل التام بٌن العمل والحٌاة الخاصة

 وإعطاء التفرغ( مقر العمل)بترك هموم العمل فً المكتب 

  .الكامل للعبادة و لؤلسرة والحٌاة الخاصة بمجرد ترك العمل  

 ٌجب عدم التحٌز لآلراء الشخصٌة واألمور التً ٌرى 

 الشخص أنها هً األفضل فً نظره ولكن ٌجب الحكم على

 .األمور بطرٌقة متوازنة والعدل فٌها 




