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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 الفهرس

 الصفحة  الموضوع

 3 رموز الحقيبة التدريبية 

 4 المقدمة  

 5 التدريبي  دليل البرنامج 

 6 الحقيبة  منهاج 

 8 للمدرب إرشادات 

 9 للمتدرب  إرشادات 

 10   األول(  )اليوم خطة سير الجلسة األولى 

 12 االرتباط بين التفكير والتغيير  

 14   اإليجابي خصائص وصفات التغيير 

 16   اإليجابيمحركات التغيير 

 18 تغيير  ثقافة ال

 22 الثاني(  )اليوم الثانية خطة سير الجلسة 

 23 تحفيز الذات نحو التغيير  

 27 لفرد للتغيير الذاتي حاجة ا

 30 التغيير من الداخل

 34 التخطيط الشخصي لتطوير الذات 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 الفهرس                                               

 الصفحة  الموضوع 

 38   (الثاني )اليوم األولى  الجلسة  خطة سير

 39 توقيت عملية التغيير 

 42 بوصلة التغيير 

 44 معوقات التغيير الذاتي 

 49 تحقيق معادلة التوازن الذاتي 

 54   ( الثاني )اليوم  الثانيةخطة سير الجلسة 

 55 والمسار نحو التغيير الذاتي تحديد الهدف  

 59 ار( المنش )اشحذ  التجديد الذاتي المتوازن

 61 مهارة اقتناص الفرص 

 63 تقويم التغيير الذاتي مهارة 

 65 المراجع والمصادر
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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1 

 

 رة محاض

2 

 

 اعي نشاط جم
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 مقدمة 

بالتكريم، سبحانه.. رفع شأن العلم فأقسم بالقلم،   وَحبَاه  م الحمد هلل الذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم وأمده بالفه

َّللاَّ  َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ   ﴿َوأَْنَزلَ  :وامتنَّ على اإلنسان فعلمه ما لم يكن يعلم، وقال لنبيه الكريم صلى هللا عليه وسلم

ِ َعلَ لََّمكَ َوعَ   113النساء:   َعِظيًما﴾ ْيَك  َما لَْم تَك ْن تَْعلَم  َوَكاَن فَْضل  َّللاَّ

من سنن هللا الكونية أنّه ال يوجد شيٌء باٍق على حاله إاّل هللا سبحانه وتعالى؛ وكثيراً ما نسمع عبارة "سبحان من  ف 

  الذات والسعي بها ق د ماً نحو األمام، والعمل على التغلب يغيّر وال يتغيّر"؛ والتغيير نحو األفضل وهو مرادٌف لتطوير 

 ا ا وعجزها وفي نفس الوقت تعزيز نقاط القوة وتحفيزه اط ضعفهعلى نق 

واْ َما بِأَنف ِسِهْم"؛ هذه اآلية الكريمة قاعدة أساسية في تطوير الذات و  تعالى "إِنَّ قال  َ الَ ي غَيِّر  َما بِقَْوٍم َحتَّى ي غَيِّر  هو  َّللاَّ

 .التغيير في الحياة لألفضل  تكفل هللا سبحانه بتحقيق من اإلنسان أوالً وثم ي  شرط الخالق أن يبدأ التغيير والتطوير 

يشمل تطوير القدرات والمؤهالت والكفاءات واإلمكانيات الشخصية على حد سواء، وهي عملية فردية     وتطوير الذات 

أنها ضرورية، ولم ينِو  ، أي نابعة من الشخص نفسه، فإذا لم يشعر بحتة ومستمرة على الدوام، ويقصد بكونها فردية

ويقصد بكونها مستمرة أي أنها ال تنتهي، وال يوجد أي إنسان على  وهي عملية مستمرة  أحد،  تحقيقها فلن يحققها له 

القول ان  كن وجه األرض كامل في أي شيء، فالكمال هلل جل وعال، حتى العلم فال ينتهي وفوق كل ذي علم عليم، ويم

تساهم في جعل اإلنسان أكثر رضا عن نفسه، وأكثر    معلومة هارة أو تنمية واكتساب أي معني ي لذاته   د الفر تطوير

شعوًرا بالسالم الداخلي، وأكثر تركيًزا على أهدافه، وبالتالي أقدر على تحقيقها كونه قادًرا على مواجهة أي عائق يقف  

 . في وجهه

كيف   نفكر،يف  صبحت الحاجة ماسة لفهم ذواتنا أكثر ك أغوطه ثة ومستجدات العصر وضوفي ظل المتغيرات الحدي

إن   المرجوة،وكيف نخطط ألنفسنا تخطيط شخصي يحقق لنا النتائج  داخلنا،ونبني تقدير الذات   بذواتنا،نبني نقاط ثقتنا  

ققون ما يريدون أو  ال يعرفون كيف يح   ألنهم ال يعرفون ماذا يريدون أو  ألنهم كثير من الناس ال يحققون أهدافهم أما 

 . لثقة في أنفسهم لتحقيق ما يريدون ألنهم ال يشعرون بالجدارة وا

لألفضل  ذاته  ر يغير ويطوبشكل جديد يحاكي حاجة الفرد لكي  للمستفيدين  وهذا البرنامج يعطي دالئل وارشادات  

ناء الشخصية المتزنة  بو  غيير لذاتهعجلة التقيادته ل بما يحقق من خالل بسط متناسق للمعارف والمهارات الالزمة 

    .ق واإلنجاز تفو ال تحقيق القادرة على 

 

حياتهم به يستدلون   ونبراساً مضيئاً لهم في  مفيداً  دليالً  عليها لتكونلكل من يطلع   ي هذه الحقيبةأسأل هللا أن يبارك ف 

 . من نوره يستضيئون و
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 التدريبي: دليل البرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارة عجلة التغيير إر ب التفكيإنارة  أسم البرنامج

 الهدف
 العام 

تغيير إيجابي    إلحداث زمة ات الالالمهارإكسابهم معارف ولاتزويد المشاركين ب
االجتماعية   حياتهم بناء  لتحقيق تغيير فعلي في أساليب قدراتهم  إطالقيمكنهم من 
       للذات  الفاعلة اإلدارةن والتمكن م  المتوازنةوالعملية 

 

 

 األهداف 
 التفصيلية

 
 

 :  يتوقع من المشارك أن البرنامج  نهاية  في 
 

 قة بين التفكير والتغيير عاللايوضح  -1

 اإليجابييعدد مواصفات التغيير  -2

 يالتغيير الذاتحركات يذكر م -3

 والمحفزات نحو تغيير الذات األسبابحدد ي -4

 وضح ارتباط الذات الداخلية بعملية التغيير ي -5

 وير الذات لشخصي لتطيتقن مهارة التخطيط ا -6

 الذاتي ريمية التوقيت واالتجاه الصحيح في عملية التغيأهيدرك  -7

 التغيير وعوائق  لتغلب على عقباتل طرق المناسبةاليحدد  -8

 يتقن مهارة تحقيق معادلة التوازن في شتى جوانب حياته  -9
 تعرف على وسائل التجديد الذاتي المتوازن  ي - 10
 ذاته في تطوير  اقتناص الفرص أهميةيدرك  - 11
  ة التغيير الذاتيخطوات تقويم عملييمارس  – 12

 
 ساعات  (  4  ) كل يوم  ساعات  ( 8)  مان وي نامج مدة البر 

 شاغلي الوظائف التعليمية  المستهدفون  

 أن يكون المشارك من شاغلي الوظائف التعليمية في إدارة تعليم األحساء شروط البرنامج 

 
 الوسائل واألدوات 

  عرض   جهاز -1
 جهاز حاسب آلي  -2
 سبورة ورقية   -3
 ارك  مش  ملف لكل  ملونة، أقالم، لواصق أوراق،)طاسيات قر -4

 
 األنشطة 

 واألساليب   

 المحاضرة القصيرة   -1
 جماعي(  – فردي)العملي التطبيق  -2
 حلقات النقاش  -3
 العصف الذهني  -4
 دراسة الحالة  -5
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 الحقيبة: منهاج 

 

األول: اليوم التدريبي   

 العنوان 
 

 الجلسة 
 ت الموضوعا 

 : التدريبيالهدف  

 : أن بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 ن مزلا

ات  مقدم

 البرنامج 

 

 

 

 األولى

 

 ترحيب وتعارف 
 15 مع المشاركين  إيجابيةيبني عالقات 

 استهاللي(  )نشاط+  تعريف بالبرنامج
 10 عارف ومهارات التغيير الذاتييمتلك م

ي  معان 

ومفاهيم في  

  التفكير 

 والتغيير 

 25 يوضح العالقة بين التفكير والتغيير ين التفكير والتغيير باط ب االرت

 25 اإليجابي يعدد مواصفات التغيير  ابي االيج مواصفات التغيير

 30 يالتغيير الذاتحركات يذكر م حركات التغيير الذاتيم

 15 ق نشر ثقافة التغيير على طريتعرف  ثقافة التغيير 

 120 المجموع 

التحفيز  

  اب سبواأل

الداعية  

 للتغيير 

 

 الثانية 

 

 35 ير الذات تغي  نحو الطرق المحفزةيعدد  تحفيز الذات نحو التغيير 

 20  الداعية للتغيير الذاتي األسبابحدد ي أسباب ودواعي التغيير الذاتي 

 30 بعملية التغيير ذات الداخلية وضح ارتباط الي التغيير من الداخل 

 35 يتقن مهارة التخطيط الشخصي لتطوير الذات ات ير الذي لتطوصالتخطيط الشخ 

 120 المجموع 

  240 المجموع الكلي
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 
 

 

الثاني: اليوم التدريبي   

 العنوان 
 

 الجلسة 
 الموضوعات 

 :  -الهدف التدريبي

 :  أن بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن 

مهارات  

 التغيير الذاتي 

 

 األولى

 

 20 في عملية التغيير الذاتييدرك أهمية التوقيت    تيتوقيت عملية التغيير الذا

 20 ثناء التغيير  ات الصحيحة أيحدد االتجاه لة التغييربوص

 الحواجز والعوائق في طريق التغيير
يحدد الطرق المناسبة للتغلب على عقبات 

 وعوائق التغيير 
40 

 رد في حياة الفمعادلة التوازن 
التوازن في شتى  يتقن مهارة تحقيق معادلة 

 ته جوانب حيا
40 

 120 المجموع 

مهارات  

 التغيير الذاتي 

 

 الثانية 

 

لعملية التغيير د الهدف والمسارديتح  
نحو التطوير يحدد أهدافه ومساره الصحيح 

 لتغيير الذاتيوا
30 

 اشحذ المنشار 
 20 يد الذاتي المتوازن  سائل التجدتعرف على وي

 مهارة اقتناص الفرص
 30 ذاته في تطوير   اقتناص الفرص أهمية ركيد 

 تقويم عملية التغيير الذاتي
 40 ة التغيير الذاتي تقويم عمليات خطويمارس  

 120 المجموع 

مجموع الكليلا  240  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 إرشادات للمدرب : 

أهداف البرنامج  التي ستساعدك بإذن هللا عز وجل على تحقيق    تالية ة اإلرشادات النأمل منك مراعا.  المدرب. أخي  

 : التدريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرة. اقرأ المادة العلمية جيداً أكثر من  ▪
 تفقد األنشطة وقس زمنها   ▪
 ضافية  بية اإلنشطة المواد التدريجهز أ ▪
 استخدم األنشطة بعد فترات   ▪
 تجاوز ما تعتقد أن المشاركين ملمون به   ▪
 إلى مجموعات وفقا لتخصصاتهم ما أمكن  وزع المتدربين  ▪
 شوائياً لعرض المادة العلمية  تدربين عاختر بعض الم ▪
 الخطة   احرص على اإلعداد وحافظ على تنفيذ  ▪
 ن  وتعرف على المتدربي ابدأ في الوقت المحدد  ▪
 أهداف البرنامج.  وضح  ▪
 ركز على احتياجات المتدربين   ▪
 ا  كن مبدعا من بداية الدورة إلى االنتهاء منه ▪
 للفظي اهتم بالتفاعل اللفظي وغير ا  ▪
ً ات اإلنساهتم بالعالق ▪  انية وكن متواضعا
 ال تدعي العلم وكن قدوة للمتدربين   ▪
 ف والمتابعة  المجموعات أثناء النشاط لإلشراتجول بين  ▪
 ين على األسئلة وعلى تبادل الخبرات  لمتدربشجع ا ▪
 حول المعارف إلى مهارات وركز على النقاط الهامة   ▪
 بية  األساليب والوسائل التدرينوع  ▪
 بذكاء في المواقف الحرجة  ا وتصرف تقبل النقد وكن صبور ▪
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 إرشادات للمشارك : 

 أن تكون عنصر نجاح لهذا البرنامج مراعيا الجوانب التالية : على  احرص المشارك:عزيزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلفادة. والحضور في الموعد المحدد لالستفادة  ▪

 . مجموعة الدرب والزمالء في تقبل آراء وأفكار الم ▪

 إبداعية. على التفاعل مع األنشطة بطريقة العمل  ▪

 لك. التفاعل مع المجموعة عند اسناد مهمة  ▪

 الميداني. الحرص على التطبيق العملي وربطه بالواقع  ▪

 مداخالتهم. ن نصغي لآلخرين أثناء علينا ا  ▪

 العمل. ة بفاعلية في ورش إثراء حلقات المناقشة والمشارك ▪

 الصامت. غيل ى التشلالجوال أو اجعله عأغلق  ▪

 التدريبي. كن مشاركا فعاال في نجاح البرنامج  ▪

 الجانبية. ث ال تنصرف أثناء التدريب باألحادي ▪

 الفائدة. صول إلى شارك زمالءك بالحوار والنقاش بهدف الو  ▪

 ميع  حاول ان تلتزم باإليجاز في الحديث حتى تتاح الفرصة للج ▪

 درب. وللمبراتك لزمالئك خعن حاجاتك وآرائك و  أفصح ▪

 المختلفة. فز أفراد مجموعتك على المشاركة في األنشطة التدريبية ح ▪

 التدريبي. أثناء البرنامج  المدرب وزمالئكمع  احرص على بناء عالقات طيبة  ▪

 جيدا. المدرب  تعليمات  اتبع  ▪
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 األول( )اليوم التدريبي 

 دقيقة  (   120   ) الزمن :         تغيير هيم في التفكير والمعاني ومفا  عنوان الجلسة :              : ( 1الجلسة ) 

   : ع من المشارك أن بنهاية الجلسة التدريبية يتوق   الجلسة  :  هدف

 يوضح العالقة بين التفكير والتغيير   -1

 يعدد مواصفات التغيير اإليجابي  -2

 تييذكر محركات التغيير الذا -3

 لى طرق نشر ثقافة التغيير يتعرف ع -4

 

 الزمن األدوات لعرض وسيلة ا األسلوب  ات التنفيذخطو م

 الترحيب بالمتدربين 1
   د5  جهاز حاسب  شريحة الحوار 

   د10  مذكرة المشارك  شريحة التعارفبطاقات    ارفنشاط تع 2

   د5  مذكرة المشارك  شريحة  ضرةمحا  تعريف بالبرنامج 3

 جهاز حاسب    (صورة معبرة) شريحة  نقاش وحوار  لياستهالنشاط  4

   جهاز عرض 
   د5

5 
   د15  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 1/1/1نشاط 

6 
 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي

   السبورة الورقية
   د10

   د15  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 1/1/2نشاط  7

8 
 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي

   السبورة الورقية

 د 10

 

 

 يذ الجلسة األولى خطة سير تنف
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 الزمن األدوات ة العرض يلوس األسلوب  ات التنفيذخطو م

   د20  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 1/1/3نشاط  9

 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي 10

   السبورة الورقية
   د10

   د10  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 1/1/4نشاط  11

 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   معرفيض عر 12

   السبورة الورقية
   د5
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  االرتباط بين التفكير والتغيير   الموضوع 

 

بين التفكير  ارك العالقة  أن يوضح المش الهدف : 

 وعملية التغيير  

 د 15 الزمن

 1/  1/ 1 النشاط: رقم  نقاش حلقة   النشاط نوع 

 

   : عزيزي المتدرب   نشاط جماعي          

 بينهما؟ . ونوع العالقة  التفكير وعملية التغيير وضح مدى االرتباط بين  مجموعتك  بالتعاون مع         
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 يير  التفكير والتغ االرتباط بين  الموضوع 

 د 10 الزمن بين التفكير وعملية التغيير العالقة   توضيح الهدف:

 ( 1/ 1/ 1  ) رقم: لنشاطلالمادة العلمية  محاضرة  األسلوب 

 

بالتغيير  ن ع دم التفكير  هو من ضرورات الحياة حتى يتقدم اإلنسان في تصريف شؤونه، وإ فيير تغ الالتفكير ب  يرتبط
بالتغيير   وال نماء، وتبقى بدائية دون أي إبداع أو تقدم. والتفكير   حياة تجمد على حال ال يحصل منها إنتاجفإن ال

وإن كان األساس خطأ كان التغيير خطأ. ، ازمه أساس يقوم عليه، فإذا كان األساس صحيًحا كان التغيير صحيحً يل  
. 

لك كان  لذ و  اآلفات؛ن أخطر ركود الحياة واالستسالم لألقدار هو م التفكير بالتغيير ضروري للحياة؛ ألن إن 
ال يستسيغه الخاملون وال يقبله الكسالى؛ ألن التغيير ثمنه    ير بالتغييركير. والتفكالتفكير بالتغيير من أهم أنواع التف

ن حال إلى حال؛ ولذلك  ا عليهم ونقاًل لهم م ألن من تتحكم فيهم العادات يَرون في التفكير بالتغيير ضررً و  ظ، باه
مثبطون. لاالكسالى، ويقف في وجهه  هيحارب   

. 
أن يبدأ   يجب العملية حياتهم االجتماعية أو  في األفراد أو حالهموالتفكير بالتغيير، سواء أكان تغييًرا لنفوس 

لذي يرفع  هذا األساس الذي تقوم عليه الحياة هو ا  ،تعرف على ذاته أوالوب ن عيش عليه اإلنسا ي ذي باألساس ال
يشقيه.   ن أوعد اإلنسا الحياة أو يخفضها، وهو الذي يس  

 
   منها :   أمور تي يحتاجها الفرد في عدة ن التفكير وعملية التغيير الويكمن االرتباط بيت 

 
. بحسب قوتها والحاحها   رلألفكاوتتوقف استجابة الفرد   رييهو المتحكم في عملية التغل  العق-1  
. إلجراء التغييرالمناسبة  على الطرق  يساعد على التعرف   األفكار والمخاوف تقييم  -2  
. أن يصاحبه تغير موازي لهويتطلب تطور الفكر يتحتم  -3  
ت. ر وحل المشكالصاتب قدة لإلدراك واالس يستوجب معه تحليل العمليات المع التفكير نشاط ذهني عقلي -4  
التفكير أقوى عملية تستطيع من خاللها تغيير نفسك ومن حولك .  -5  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 سلبي  والتغيير ال  اإليجابيخصائص التغيير  الموضوع 

 

 

التغيير   مواصفات المشارك  يذكرأن   الهدف : 

    بي اإليجا 

 د 15 الزمن

 2/  1/ 1 النشاط: رقم  نقاش حلقة   النشاط نوع 

 

   تدرب  : عزيزي الم    فردي نشاط         

 دقائق(    5     )  ولماذا؟  سلبي؟ كيف يكون التغيير         

   : عزيزي المتدرب      جماعينشاط         

 دقائق(   10    ) ي ابيجإل التغيير ا صفات مجموعتك   مع بالمشاركة  السلبي وضح حدوث التغيير  ألسباب بعد توصلك  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

    اإليجابي التغيير ت وصفاخصائص  الموضوع 

 د 10 الزمن    اإليجابي التغيير  توضيح مواصفات  الهدف:

 ( 2/ 1/ 1  ) رقم: لنشاطلمية المادة العل محاضرة  األسلوب 

 

آخر وهدف  قعٍ ى وامعيٍّن إل قعٍ هو المحاوالت التي يقوم بها المرء للسمّو بذاته وتطويرها من واإّن معنى التغيير  

ه على قلب حياته  قد يمّر المرء بمراحل وتجارب سوداويٍّة ت جبرما وإنّ   منشود، وقد ال يكون التغيير دائًما نحو األفضل،

األفضل إلى األسوأ، ولكّن التغيير الناتج عن هدٍف شخصيٍّ لالنتقال بالنفس من األسوأ  رأًسا على عقب، وتغييرها من 

ثّقة بالنفس للوصول  وال  جاعةعٍ وشامٍل باإليجاب، وهذا النوع يتطلّب عقد العزيمة والشواس عنىً فهو ذو م ضل فإلى األ

 ،بّي والسلبيّ لعموم فإنّه يندرج تحت التغيّر نوعان: اإليجاإلى الهدف المنشود، وفي ا

هم ال  فكيرم وتعلى سلوكهة يرأظهرت الدراسات أن تفاعل الناس مع غيرهم أو األحداث المحيطة يعتمد بصورة كبو

يمكنك    في التعامل، فأنت تؤثر سلبيًا على كل ما يحيط بك. بياسل فاذا كنت  . األشخاص اآلخرين أو األحداث المحيطة 

   الخطوات: التغلب على تلك السلبية واستبدالها باإليجابية عن طريق بعض 

   

 تحمل مسئوليتك تجاه أعمالك ومعتقداتك   -1

 لها  تعديك وتابع  اتبيضع قائمة بسل  -2

 السلبية للذات  اإلشارات تخلص من -3

   واألخرين   نفسكتحلى بالتسامح مع  -4

 ن  السلبيي  األشخاص االبتعاد عن مصاحبة -5

   يلي:فيجب أن يتصف بما   إيجابياولكي يكون التغيير 

 يمكن مشاهدة التغيير على الشخص ومدى    الوضوح: --1

 أفضل من صورته السابقة   غيرالمتة حسنة عن  ورص  يكون التغيير حسن أي يعطي أن  --2

 راد به التغيير  ب لمن يأي يكون التغيير مناس مالئم:  -3

 ه وتمييزه  ور ب مكن الشع يحقق تغييرا محسوسا ي مؤثر:  -4          
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  محركات التغيير الذاتي  الموضوع 

 

 

الفرد   كرحت  الدوافع التيالمشارك  يعدد أن   الهدف:

   تغيير ذاته  نحو 

 د 20 نالزم

 3/  1/ 1 النشاط: رقم  عصف ذهني  النشاط نوع 

 

   عزيزي المتدرب    ذهني:ف عص        

     واتجاهاته؟تطوير أساليبه  ولتغيير ذاته  التي تحركه د فردوافع الماهي         
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 محركات التغيير الذاتي  الموضوع 

 د 10 الزمن   تغيير ذاته    نحوالفرد   تحركع التي الدواف ركامشال يعدد أن   الهدف:

 ( 3/  1/  1   ) رقم: لنشاطلالمادة العلمية  ة محاضر األسلوب 

 

ر في وقت ما، نتيجة الظروف  باً ما يكون التغيير صعباً ويحتاج الى الكثير من الجهد، لكن الجميع بحاجة للتغيي غال
دم  ، وعالحياة، وال يحدث تغيير للضعفاء أو قليلين اإليمان، والثقة باهلل في ا التي نعيش بها والمشاكل التي نتعرض له 

د الناس من قلوبهم التغيير وعملوا من أجله، لذا هناك عّدة طرق التي قد  أراثقة بالنفس، ولن يحدث التغيير إاّل إذا ال
 :والتغيير نحو األفضل   التغيير اإليجابيرد على تساعد الف

 
إلى فهم  حتاج ية، نأمورنا في الحياة وما تتطلبه من مرونة للتفاعل معها بصورة إيجاب هة اجوحتى نرتقي في مو

 حو اجراء التغيير  لى تحفيزه نع تساعد الفرد ي التغيير الت محركات 
َساَن فِي  نْ إْلِ لَقَْد َخلَْقنَا انادًرا ما تكون سهلة ويسيرة، كما قال تعالى: }إن عمليات التغيير المختلفة التي يمر بها اإلنسان  

ظروف  ة وتراه يعيش في تعب وشقاء، باإلضافة إلى أن خر واآلا  [، أي أن اإلنسان يكابد أمور الدني 9{ ]البلد:  َكبَدٍ 
 التغيير وأحواله تكون في غالب األحيان صعبة التوقع والتقدير. 

 
فة، والسر في المواجهة هنا  لتمخر على التغيير يجعلنا بصورة أو بأخرى نمر بمراحل تغيي لق فإن العزم  من هذا المنط

 . التعامل معهافة معرو يرتكز على فهم اإلنسان لهذه المراحل
 

 ات التغيير الذاتي  محرك
تبعه العوامل  من أهم المحركات فدافعية الفرد ورغبته نحو التغيير هي المحرك األول الذي ت الدافعية: -1

 األخرى. 
 . ه وإمكاناتيا وبكل قدراته  جسد ا وسي نفغيير  استعداد الفرد للت الذاتي: االستعداد  -2
 والتجديد. ة التي تساعده على التطوير متلك المهارات الالزملم ي رد ان ال يمكن ان يتغير الف  المهارة: -3
   . ي تدفع الفرد للتحمل والتأنيمن أقوى محركات الت الصبر:  -4
 . واحتياجاتهيير غ تالت عاير الى التحدب في التزامه بكل تبفرد الي يرغب في التغي يحتاج ال  االلتزام: -5
   . نحو التغيير   أهدافه هاته بما يتوافق مع اتجا  تحويل وهي قدرة الفرد على التعديل و   المرونة: -6
ي تعلمها لكي  مهارات المن الفرد لكل المن الممارسة والتطبيق  كي تثبت فاعلية التغيير فال بد ول التطبيق:  -7

   .يحدث تغييرا واضحا وملموسا
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

    الذاتي   ير ي غتلا ثقافة  الموضوع 

 

نشر ثقافة   طرقعلى المشارك   يتعرف   أن :الهدف

 التغيير 

 د 10 الزمن

 4/  1/ 1 النشاط: رقم  نقاش حلقة   النشاط نوع 

 

   : عزيزي المتدرب   نشاط جماعي   

ذاتي  م التغيير الي هفا م  ير الذات وذلك لنشرتطو استعانت بك مدرسة ابنك بصفتك متخصص في مجال التدريب و 

 لذلك   المخصصة ماع االجتاألمور في جلسة  ءألوليا

 وضح: بالتعاون مع مجموعتك 

   التغيير؟ لنشر ثقافة  األمور أولياء ماهي المحاور التي تضمنها حلقة النقاش مع  -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

   الذاتي   لتغيير ا ثقافة  الموضوع 

 د 5 الزمن ر  يينشر ثقافة التغ طرقعلى المشارك   يتعرف أن   الهدف:

 4/ 1/  1لنشاط:  ل   لميةة العالماد  محاضرة  األسلوب 

 

، وكل  معطياته المختلفةن، فكل مجتمع له ظروفه و مفهوم التغيير كيفما كا ثقافة التغيير ال ي قصد بها تقليد الغير في نقل 

فاعل مع بعضها، وتنتج  تت م قيوثقافة التغير في نهاية المطاف، منظومة من األفكار وال وتطلعاته،فرد له خصوصياته  

 .كون إلى األفضلة اإلنسان، يفترض أن يتغييراً في حيا

لتغيير، والتركيز على تقبل االنفتاح لألفكار الجديدة، ل ثقافة افيجب تقب  نا مجتمع أنفسنا وفي إذا أردنا تغييراً نوعياً في 

 نفوس. الزائم ومحاربة األفكار السلبية والدعوات المثبطة لع

المجتمع وفي  أوساط كل جيد في الثقافة بشنتشار تلك تساعد على اأربع عوامل قبل ثقافة التغيير فهناك تن ن كوولكي ت

 وهي :    هنفوس أفراد 

 ة الصحيحة  أوال: االنطالق

 الفرد.هي المحور االساسي لنجاح و  حياته.مجال تغيير ذاته وانطالقه نحو تجديد   للفرد فيالصحيحة  البدايةأهمية  

   .ال يوجد شخص ولد عظيًمافلتطوير من ذاته الى التغيير وا الطامحنسان لدى اال  افةأن تكو ثق يجب  صحيحة لاة اي البد   

 .وأول منتج لها صنع يدويًا  ل مكتب لشركة آبل كان في مرأب،عندما نعود للبدايات نرى أن أوو

عاماً فقط، بدأ تأسيس    30ر معال ن أما "أمازون" فكانت فكرة شاب امريكي اسمه جيف بيزوس، والذي كان يبلغ م

  ذ لم تكن سوى مجرد فكرة في رأسه ولم يكنشركته صفر، إله، وحينها كانت قيمة  في الكراج التابع لمنز"أمازون" 

 .أولمبية آالف بركة سباحة  10خازن "أمازون" تتسع إلقامة أكثر من  يتفاءل كثيراً بنجاحها، أما اآلن فإن م
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 لخارجي ط ايحلم وااآلخرين  ب تجار  ثانيا:

ّدم، حيث يمكننا أن  اآلخرين، لتنمية ذاتنا وتطويرها في الوصول إلى أعلى درجات التق نجاحات  يمكننا االستفادة من 

 .نحّسن بشكل هائل من جودة نتائجنا، بدراسة النجاحات واإلخفاقات التي حصلت مع أناس آخرين 

تحقيق  اطات؛ لاتورة باهظة من المال، المشاعر، الصعوبات، واإلحباجحون لدفع فنلا اص عادة ما يضطر األشخو

 من الوقت  الً ئها قدراً  أنفسنا راتهم، يمكننا أن نوفّر على هدف محّدد، وعندما نقوم على دراسة نجاحاتهم ونتعلّم من خب

 .نا االستفادة منه وبأقل التكاليف والجهد حي يمكن والصعوبات التي قد تواجهنا، فنجاحات اآلخرين درس  

لّم من أخطاء  عتن  أن اآلخرين، فعلينا أيضاً أن نتعلّم من إخفاقاتهم، فنحن بإمكاننا  نجاحات  علّم من كما ينبغي علينا أن نت

ية، فإذا لم نتعلّم من أخطاء غيرنا، فال بّد وأن  كون نتائجه كارث ما، تاآلخرين، بدالً من أن نتوّرط نحن في إخفاق 

نتعلّم من أخطائنا، ووقتها ندفع ثمن التعلّم غالياً، فالعديد من النجاحات العظيمة التي حدثت عبر التاريخ، نخطئ و 

طيها بأقل  تعلّم منها، وتخلإلخفاقات التي وقع بها اآلخرون، في نفس المواقف الشبيهة وال ةق ميلعكانت نتيجة للدراسات ا

 .وقت وجهد ممكن 

 فة  قوة المعر ثالثا:

تعلّم، نظًرا ألن المعلومات قابلة للتقييم بسهولة،  تأخذ القدر األكبر من تركيز األشخاص عند الحديث عن ال  المعرفة

 .الحفظ واإللمام بأكبر قدٍر منها لى ع يساعد في ذلك قدرة الشخص 

ت الحياة.  يثبته في كل مجاالالقوة، وهذا القول له ما ل ميشيل فوكو ان المعرفة هي يقول الفيلسوف الفرنسي الراح

فالمعرفة هي القوة، أوال ألن الشخص العارف شخص قادر على إدارة أمور حياته بشكل مستقل وال يسمح للغير بأن  

 .ابهان يتحكموا في جو

  تحكما جيدا. والمعرفة هي القوة ألن أفراد المجتمع حين وهو قادر على رؤية أبعاد األمور بشكل يسمح له بالتحكم فيها  

يكون بإمكانهم إدارة دفة أمورهم ومعالجة قضاياهم وتصريف أعمالهم، ال أن يطلبوا من آخرين  يمتلكون المعرفة  

 .القيام لهم بذلك

شخص تصعب   ختلف عن مواجهة الجاهل، كما أن الشخص العارفالعارف لألمور ت ةهاجمووالمعرفة هي القوة ألن 

 .رارات ومن ظروف ما يفرض عليه من قالسيطرة عليه وجعله منقادا انقياداً أعمى ل

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%ad-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%86%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%9f/
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

من هنا تبرز لنا أهمية أن يكون الهدف األساس للتعلم هو اكتساب المعرفة في كل جوانب الحياة التي يحتاج اإلنسان  

 .تمر من أجل إدارة أمور حياته وخدمة مجتمعه وتطويره التطوير المس اهفتعرلم

   مدروس التطبيق والممارسة بشكل  رابعا: 

،  المعارف واالطالع والتثقيف لذاته  ن فرد م اكتسبها البرات، التي مهارات، والخلل سة ممارسة المدرو التطبيق وال 

من م ستوى المعرفة المحدود من حيث:    الفرد نَْقل ف هد ي؛  ومقصود ع بشكل وا تأتي من خالل تطبيق ما تعلنه  

م واالتّجاهات، والفَْهم، إلى م ستوًى أفضل ي م المهارات، ستِقّل في   لذاته  سير المدروتغي الاَرسة ِكّنهم من م  بشكل م 

ماَرسة  المستقبل، كما أّن ال المعارف   ب ساكتعلى ا رد فال ساعد ت العلمية   باستخدام مجموعة من األ س سالمدروسة م 

ة إلى تعديل الِسّمات، والسلوكيّات الشخصيّة لديه، بحيث باإلضاف  الفنّية،المختلفة، والخبرات الميدانيّة، والمهارات 

ْبط بين المعرفة النظريّة، والتطبيق العََمليّ لذاتهذلك بشكل كبير في النمّو المهنّي  ي ساهم  . ، من خالل الرَّ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( ل وألا)ي اليوم التدريب

 دقيقة  (     ) الزمن :                    الداعية للتغيير واألسباب التحفيز   عنوان الجلسة :              :(  2)الجلسة 

   : بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن   : الجلسة  هدف

 نحو تغيير الذات يعدد الطرق المحفزة    -1

 يحدد األسباب الداعية للتغيير الذاتي   -2

 ط الذات الداخلية بعملية التغيير  اب رتا يوضح  -3

 ي لتطوير الذات يتقن مهارة التخطيط الشخص -4

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  ات التنفيذخطو م

   د20  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 1/2/1نشاط  1

2 
 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي

   السبورة الورقية
   د15

   د15  مذكرة المشارك  شريحة  قاشن قةلح 1/2/2نشاط  3

 جهاز حاسب   حةشري محاضرة   عرض معرفي 4

   السبورة الورقية
   د5

   د20  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 1/2/3نشاط  5

 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي 6

   السبورة الورقية
   د10

   د25  مذكرة المشارك شريحة  حلقة نقاش 1/2/4نشاط  7

 جهاز حاسب  شريحة محاضرة   عرض معرفي 8

   السبورة الورقية
   د10

 

 

 الثانية لسة  خطة سير تنفيذ الج 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  التغيير   نحو  الذات  فيزحت الموضوع 

 

فيز  الطرق المساعدة لتحالمشارك  يحللأن   :الهدف

    ر ذاته  الفرد نحو تغيي

 د 20 الزمن

 1  /2/ 1 النشاط: رقم  اسة حالة در النشاط نوع 

 

 :       ثنائي نشاط          

خمول في تطوير ذاته واالرتقاء  ها من كسل والتي يواجه من بعض الصعوبات  عادل()في العمل زميلك  ى لكتكاش   

باطا وقلقا شديدا على  حب له امما سبقون ويتطورون أدائيا ومهنيا بمستواه خاصة مع مشاهدته لكثير من زمالئه يرت

 المهني وفي مختلف جوانب حياته  ه مستقبل 

    اإليجابي؟ يير تغذاته نحو التحفيز تساعده على  كيف لك أن . زميلك.اون مع عتالب  المتدرب: عزيزي 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 التغيير   نحو  الذات  فيزحت الموضوع 

 د 15 الزمن نشر ثقافة التغيير   طرقعلى المشارك   يتعرف أن   الهدف:

 1/ 1/2شاط للن   لمادة العلميةا محاضرة  األسلوب 

 

مل تغيير النفس فقط  رق نحتاج إليه ولكن التغيير ال يشوقت ما أو في مفترق ط  يفر يي التغيير كلنا نحتاج إلى التغ 

ا سؤال ربما تسأله  غيير إلى األفضل؟ هذ ء وحتى نفسك على التولكن كيف تحمل كل من القادة والموظفين والعمال

وال يحدث التغيير   قت لوظل الظروف التي يمر بها العالم العربي في هذا ا لنفسك في كثير من األوقات خاصة في 

 هذا التغيير فعاًل وعملوا عليه اس من قلوبهم  الحقيقي إال إذا أراد الن

 :من حولكفز بها التغيير لدى نفسك وبعض الطرق التي تحوهنا نعرض  

 :طاقة الفرد  احتضان   -1

ولكننا في    ن عيم ءشيكل إرادتك في عمل  استجمعت مدى قوتك إال إذا  كل منا له طاقة وإرادة كبيرة فأنت ال تعرف 

نفس   تكنولوجيا ال يسمح ألحد إال في التفكير في كثير من األشياء فيهذا الوقت ومع السرعة التي نعانيها في عصر ال

على خطوات    يتتغير يجب أن تضع لنفسك تسلسل معين يحتو  قتك ويشتتها لذلك عندما تريد أن الوقت وهذا يهدر طا

 غير الحقيقيلتا ع صنكي تبكل إرادتك   هلكي تنفذها على حد 

 :أقرب للحقيقة  اجعله -2

  فعال ومؤثر على صاحبه عندما يكون أقرب للواقع الملموس وقابل للقياس داف أن الهدف يصبح تخبرنا نظرية األه

ديك أهداف محددة تستوجب منك التغيير  لات الواضحة للتنفيذ واإلنجاز لذلك إن كانت فهو بذلك يعطيه األمل والخطو

 تحقيق أهدافك ل أجن سوف تقوم به م 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 :رسم صورة حية   -3

ة  بصور  انتباههموليفر أن يغر عادا الطعام لدى أطفال أمريكا قام بجذب مريكي الشهير جيمي أ عندما أراد الطباخ األ

يم طفل سمين كيفية الطبخ فقد أوضح كم هو  ليوانات في شاحنة كبيرة وعندما قام أوليفر بتعفقد قام بجمع دهو الح حية 

حب تحضير الطعام المنزلي لذلك يكون من    تشجعهم علىعندما قام ببعض األلعاب البهلوانية التي   عت ممي الطبخ ش

نصائحهم وتقرأ كتبهم مما يساعدك  رت العالم من حولها وتستمع  المفيد جًدا إذا بحثت عن نماذج لشخصيات كبيرة غي

 ك واتخاذ خطوات أفضل نحو تغيير أفضلسعلى تطوير نف

 ي حد لتتفعيل ضغط ا -4

لنا    م في مجاالت معينة أو سلوكيات معينة فأقراننا يمثلونألننا نحب أن نقتدي باألشخاص الناجحين حولنا ونتحداه 
ن  م ع يث يشعروننا بالخجل من أنفسنا إذا ما قصرنا في أداء دورنا فهي تمثل نوبعض النماذج الصغيرة للنجاح بح

 ث حتى مع أفراد الفريق الواحد د حي أن الضغط المحفز على إرادتنا وطاقاتنا وهذا يمكن 

 ترتيب األفكار   -5

اج إلى التغيير  طاقته ويوظفها بشكل جيد فهو قد يحتن مر في بعض األوقات بنقطة تحول يجب فيها أن يحتضنا يكل م
اقع  ولا  في لية عشوائية تحدث بالمصادفة إال أنها ليست كذلك ملرغم من رؤيتنا لعملية التغيير أنها ع كثيًرا في نفسه وبا

 مطلوب بالشكل الصحيح بحيث ال نعود لما سبق مرة أخرى ر التغييداث الفهي تحتاج إلى تخطيط وترتيب من أجل إح

 قيادة الموقف:  - 6

ذلك بطريقتين إما سرد  ك الغداء؟ يمكن استراحة وظفيك أن يأكلوا األطعمة الصحية أثناء ة كيف تعلم م مثاًل في شرك
اإلشارة   استخدمت حيث علته جوجل الصحي أو تغير التدفق الفيزيائي وهذا ما ف معالطبعض المعلومات عن فوائد ا

ات في قائمة األطعمة في غرفة الطعام  ذب الناس تجاه ما تقوله أواًل ثم عرضت عليهم السلطة والخضراولكي تج
ه في قرارة نفسه على  ربتجث  تمد على المنطقة الفعالة لدى من تريد تغييره بحيعي اإلقناع ياألمامية وهذا األسلوب ف

 خبره ما تريد ت ير البيئة المحيطة به لكي قرار التغيير عن طريق تغي اتخاذ 

 . يجب أن تحذف وليس فقط أن تضيف: 7

معين سواء  ء شيعلى  د دث وهذا هو أكبر ظاهرة نراها في مجتمعاتنا العربية هي التعودات اآلن نتحوعن قوة العا
العادة حيث أنه يمس  أي تغيير يمس هذه  من ويدخلنا في منطقة الراحة ونرفض ألبا ا  صحيح أو خطأ المهم أنه يشعرن

ها في العقل الواعي ولكي نغير مثل هذه  طقة بشكل مباشر فيرفضها العقل الالواعي مما يترتب عليها رفضهذه المن
هم في تنفيذها بحيث  د عسا ي عل األشخاص مرتبطين بها أو ما جتحذف أو تزيل ما ي   قوماتها بحيث العادة يجب أن تغير م

 ير الذي تريد في نفس الوقت ما يقوم التغي ف مقومات العادة السيئة وتضيف تحذ 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 إيجاد الِصالت:  ةجراء. 8

العادة يتم   د القيام به وما يحبه الناس وتوضحه لهم بشكل عملي وفين التغيير الذي ترييجب أن تجد رابط بي 
 مثاًل  ةكشري  ربطه بالثواب أو العقاب إذا ما كنت ف

 . َعِلّم وق د بشكل جيد: 9

ر أو تنهى  يجب أن تتغير أنت بنفسك حيث أنك ال تستطيع أن تأمالمطلوب نحو الناس  لكي تقوم بالتغيير 
ير بحيث يراه  يما وأنت تقوم به فهذا غير منطقي لذلك يجب أن تكون أنت مثااًل للتغ  ء شيل شخص عن فع

 من درب الخيال  ا يئً الناس عمليًا وقابل للتحقيق وليس ش

 : مع االخرين اإليجابي السلوك . 10

وليس يعني   بك، االهتمام بالسلوك في التعامل مع اآلخرين حيث يظهر ذلك طريقة تعاملك وقبول اآلخرين 
والتصرفات المبنية على الود والمحبة مع   اإليجابي السلوك باهتمامك   ذلك عدم االهتمام بالمظهر ولكن 

 لألفضل. ر اآلخرين يحفزك نحو التغيي

 ال تتأثر بالعوامل الخارجية:   -11

وال تدع عقلك يستجيب لردود األفعال الخارجية كأن تتأثر بآراء اآلخرين بك   بنفسك من الداخل ابدأ
 أقل بكثير من التحفيز الداخلي   ال تنتظر التحفيز من أحد فتأثيره  السلبية، وبأقوالهم 

 

   أخطائك:تعلم من   -12

ً  منها،تعلم ال تخشى ارتكاب األخطاء بل  ال يعني   وان تكرر اهو قادم في حياتك والفشل  لمفهي ليست اال دروسا
تأكد أنك عندما تقف أكثر مما تسقط فهذا   جديد،  فالجميع يسقطون والقليلون هم من يقفون من المطاف، نهاية 

 والنجاح. نك تسير على الطريق الصحيح نحو التغيير مؤشر بأ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 نحو أألفضل    الذاتي يرللتغي  فرد ال حاجة الموضوع 

  
الداعية للفرد   األسباب يوضح المشارك أن   :فالهد 

     ه اتلتغيير ذ 

 د 15 الزمن

 2 / 2/ 1 النشاط: رقم  حلقة نقاش   النشاط نوع 

 

 فراد مجموعتك  بالتعاون مع أ:     جماعينشاط         

        حياته؟مله مع المستجدات في عاوتلتغيير ل ةوضح متى يشعر الفرد بالحاج
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 نحو أألفضل    الذاتي للتغيير الفرد  حاجة الموضوع 

 الهدف:
الداعية للفرد لتغيير   األسباب رك امشاليوضح أن  

     ذاته 
 د 5 الزمن

 2/ 2/ 1لنشاط: ل     المادة العلمية محاضرة  األسلوب 

 

  ته إلى األحسن، ولكن تواجهه العديد من بعض عادا  ضل، أو تغييرئعه إلى األفقد يحاول الكثير منا تغيير بعض طبا 

م  دأ تحطييق أهدافه وآماله وأحالمه، مما يؤدي إلى أن يبحقت العقبات والمشكالت التي تجعله يقف مكتوف األيدي عن 

كن حل هذه  يم  ال  شعور بأنه ، ويتولد لديه .تكون النتيجة في النهاية، عدم المواصلة في تغيير النفس  ثقته بنفسه، و

    ه  بر  يفكوفي األسلوب الذي ذاته  تحدث بعض التغييرات في  م ل أو التواكب مع التغييرات المحيطة ما لالمشاك

 ،  مواجهة مشاكلهل

 كالتالي :  تدعو الشخص لتغيير ذاته تي ال العواملأهم تلك  يد تحد ويمكن  

 ظهور احتياجات جديدة غير مشبعة   -1

 ة باألداء السابق  نرداء بالمقا حدوث تدني في األ -2

 خرين  حدوث تدني في األداء بالمقارنة بأداء اآل  -3

 يمي أو التعل افيتطور المستوى الثق  -4

 و الداخلية التي تحتم على الفرد التغيير  رجية أالخا وط ضغالتعرض لل -5

 رف ومعلومات جديدة أدت الى تغيير في االتجاهات  اكتساب معا -6
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

   يلي:ما غيير  اح في التلفرد للنجد اساع التي ت األسباب ومن أهم 

   .من الشخص نفسه ريةاختياان يكون التغيير ذاتيا وبرغبة  -1

 . خص لشأن يلبي التغيير احتياجا لدى ا -2

 . ير ورية إلحداث التغي توفر المعرفة بالخطوات الضر -3

 متدرجة. يير على مراحل تغال -4

   . تخاذ االحتياطات الالزمة المساعدة للتغييرا -5

 التغيير. لية أثناء عم جاز باإلناالستمتاع  -6
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 يير من الداخلتغال الموضوع 

  
ت  رتباط الذاا دى يوضح المشارك مأن   :الهدف

 الداخلية بالتغيير  

 د 20 الزمن

 3  / 2  /1  رقم النشاط : حلقة نقاش   شاط الننوع 

 

 عزيزي المشارك:      جماعينشاط  

 ثق بنفسك    -3كن مبادرا   -2تك  قيماعرف  -1مفردات  ثالث  لديك

        باط هذه المفردات بمهارة التغيير من الداخل وضح ارتفراد مجموعتك ن مع أبالتعاو 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 التغيير من الداخل الموضوع 

 الهدف:
الداعية للفرد لتغيير   األسباب ضح المشارك ويأن  

     ذاته 
 د 10 الزمن

 3/ 2/  1  ط:للنشا   ة العلميةالماد  محاضرة  األسلوب 

 

لحياة  باع  حتى توقظها من رقادها، لتستمت  ك قوة موجودة في كل واحد منا، وهي تنتظري  قوة التغيير من الداخل ه 

لحواجز التي تغلف هذه القوة وتمنعك من الوصول إليها، فما هو  ن جديد. ولكن هنالك بعض اوتعيش وكأنك ولدَت م

 الحل؟

لك قد  تصل إلى هذه القوة. وتكون بذ ك، وأن تثق ثقة مطلقة بأنك س في أعماقر ييأوالً يجب أن تعلم بوجود قوة التغ

 يطلب منك  ستتغير ألن هللاصول على هذه الثقة بأن تقنع نفسك بأنك لحا قطعت نصف الطريق نحو التغيير. ويمكنك 

 طلب منك ذلك! توالحياة ت  ذلك

َ اَل ي غَيِّر  مَ  فاهلل تعالى يقول:  وا َما  مٍ ا بِقَوْ )إِنَّ َّللاَّ هناك تغيير يجب أن يبدأ من داخل النفس،   ْم( إذنبِأَْنف ِسهِ َحتَّى ي غَيِّر 

 جب أن نثق به. الظروف المحيطة بك، وهذا الكالم كالم هللا تعالى ي  فير وسوف يؤدي ذلك إلى تغيي

على حالك، البد من اتخاذ  ى بق، فلماذا تيتغيركل ما يحيط بنا  لو تأملَت كل شيء من حولك تجد أنه في حالة تغير دائم، 

 لك السعادة في الدنيا واآلخرة. إجراء يضمن 

في أعماقهم، ولذلك يئاً عن قوة التغيير ش  يتغيرون هو أنهم لم يدركوا ال   اسالسبب الرئيس في أن كثيراً من الن عل ول 

   .دهم يبقون على ما هم عليهتج

 . تراه في العالم من حولكن  أ  كن في نفسك التغيير الذي تريد  مانديال:  يقول نيلسون 

 -أمور: لب ثالثة الداخل يتط والتغيير من 

 اعرف قيمتك أوال: 

أن يوقفك، فأنت تعلم أن كل    يوجد أي شيء في العالم قادر علىالحياة ستعرف أنه الي ف  إن أدركت حقيقتك وقيمتك  

جعلك تحقق أكثر مما كنت تتوقع  ي و، وهو ما سيحرر عقلك  ما يحدث لك رهن لنفسك ولنظرتك لذاتك والتركيز عليها

 .عليه   أنك قادر

هي إحساس الفرد بقيمته كشخص، باحترامه    طة سالكن أواًل دعني أشرح لك ما هي الذات، ما هي القيمة الذاتية؟ بب

الي فإن تقديرنا للذات هو شيء حساس للغاية وكذلك يتكون من عدة أمور تشمل الماضي والتربية واألمور  لذاته، وبالت

 .تلعبها في الحياةر التي  تؤمن بها والظروف المحيطة بك، واألدوا  يتال
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

، لذا ال  من داخل عقلكجب أن تعي أن األمر كله يبدأ من داخلك، ي  ات قبل أن نغوص أكثر في مفهوم الذات وتقدير الذ 

ر في تكوين عقلك  يغتدع األفكار السلبية عن نفسك أو عن اآلخرين تسيطر عليك، فاألفكار السلبية حين تسيطر عليك ت

اًء على  سوأ . ليس هذا فحسب بل أنها يمكن أن تؤدي إلى تغير الحصة إلى األسواف ذاتكوتقلل من فرصك في اكتش

 .الجانب الجسدي أو العقلي

دث عن األمور التي تحدث حين نبدأ في فهم وتقدير الذات بطريقٍة إيجابية، حين  الجزء المهم ونتح اآلن دعنا نصل إلى

آلخرون من حولك إقناعك بها عن نفسك. فّكر في عدد لك أو اتصديق األكاذيب السلبية التي يحاول عق ن عتتوقف  

و السر والسبب وأنه لن يتحسن إال أن بدأت  فيها بألٍم جسدي حين تكون مكتئبًا، وتذّكر أن عقلك ه ت عرالمرات التي ش

 .قلكعو في رؤية قيمتك الخاصة، حينها ستنتهي كل مشاكلك ويشفى جسدك 

ذ  خاتشف هويتنا ونعرف قيمتنا الذاتية نبدأ في الم ضي في الحياة واتتنا ونكفنحن حين نرعى عقولنا وننّمي شخصي 

لشفاء من الماضي ومعرفة األكاذيب السلبية التي نصدقها  خطوات حقيقية في طريق النجاح، وذلك ألننا تمكنا من ا

نكون وماذا نريد في  حن ومن  لتالي اكتسبنا الوعي الذي يعّرفنا من نابوتوقفنا عن ذلك وعرفنا إمكانياتنا الحقيقية، و 

   ى ذلك قيم ت{من بها وتمارسها مثل :عل   رتب يتس  نفسكتعرف قيمة عندما   ولذلك فأنه   ،الحياة

 ء العطا (  1)

ى  علقد يعتقد البعض أن من المنطقي أن يحدث العكس، فحين تكتشف نفسك يصبح لديك ثقة مفرطة في نفسك وتركز 

تقديم العون ألي  اة يصعب عليك  ألنك حين تفقد معنى ذاتك وقيمتك في الحي  نفسك أكثر، ولكن هذا ليس صحيح كليًا،

، وبالتالي حين تعرف قيمة نفسك لن تجد ما يعيق  ك قد تفقد القدرة على الخروج من المنزلآخر، حتى أن ٍص شخ

ا موجود لكل  قة التي يستحقها وبالتالي ستكون دائمً ري لطعقلك وتشعر بالحب لآلخرين باعالقتك باآلخرين، سيتحرر  

 .من يحتاج إليك

 االمتنان  (  2) 

ح أو إنجاز يحدث معك جد أي شيء في الدنيا كاٍف، وأن كل فرتشعر أنه ال يوي لبز على نفسك بشكٍل سحين ترك

هدية ونعمة من هللا يجب    هو ك الحياة ستشعر أن كل ما لديمنقوص، ولكن حين تعرف نفسك وتقّدر قيمتك الحقيقية في 

 .نًا عليها وتحمد هللا لوجودها في حياتك أن تكون ممت

 عور بالحياة الش (  3) 

تك بنفسك وقيمتك وما تريد في الحياة يجعلك تشعر  وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالضياع وعدم معرف بية  سلالاألفكار 

الحياة  نى له، ولكن حين تنظر إلى نفسك وإلى مع  نك وأن كل ما يحدث في الحياة مكرر والأن الفرص تضيع م

نت هذه الخطوة بسيطة  تقوم بها مهما كا ة  طوحياة تدب فيك في كل ختشعر بال بطريقٍة إيجابية مختلفة ستجد نفسك

 .وصغيرة 

  أو مع نفسك وفكر جيًدا في نفسك وال تقسو عليها وتذكر أن بمجرد اكتشافك لنفسك لن تشعر مرةً أخرى بالقهر  رّكز

ضع خطة ممتازة  معين وو  الغرض من وجودك وتعلم أن هللا خلقك لسببٍ لندم، ستشعر أنك ولدت من جديد، تعلم ا
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

لكل نعمة من نعم هللا رزقت بها من غير حول   ستمتع بكل لحظة تمر بك وكن ممتنًاأ في عيش حياتك وابد ا لحياتك، 

 .ش بحرية وال قوةٍ منك، دع الخوف والقلق وع

 اً درمبا ثانيا: كن

الكريم في عدة مواقف ولعلي أقف اآلن على موقف ربما أدهش  في القرآن  محمودة ذكرت لما كانت المبادرة صفة  

رة صاحبة القرار والمسؤولية التي صاحت في معشر  لغرابته ولروعته، ذلك الموقف هو موقف النملة المباد ر ثيالك

ل وا َمسَ النمل قائلة: } ن ود ه   ك ْم س لَْيَماك ْم اَل يَْحِطَمنَّ نَاكِ يَا أَيَُّها النَّْمل  اْدخ  ن قَوْ ن  َوج  وَن، فَتَبَسََّم َضاِحًكا ّمِ {  اهَ لِ َوه ْم اَل يَْشع ر 

ية فاستحقت ل اختلفت.. فكانت هي المبادرة التي تحملت المسؤولولعل بقية النمل شاهد نفس الموقف ولكن ردة الفع

 بذلك أن تذكر في القرآن الكريم. 

 تتحمل أنت، وأنت فقط مسؤولية اتخاذها. اراتك، قراراتك التي يجب أن تكون نتاج قر . تعني أن حياتك . راً كن مباد 

لديك اليقين الكامل فيها، وتعيش حياتك وفقاً  ياتك يجب أن تكون نتيجة قيم أنت تؤمن بها، وتعني أن ح .  كن مبادراً. 

 أن تموت من أجلها لها، ولديك االستعداد 

   ثق بنفسك   ثالثا:

دائما   أهدافكاجعل  لة من مشاكل الحياه تهدد احالمك باالنهيارشكم أي نفسك دائما وال تجعل  من  اً كن واثق -1

 : ان تكون علىقة بالنفس مبنية انك مميز وثق بنفسك والث  فيدى مخاوفك وفكر دائما تحو  نكمام عي ا

 .الداخليمؤمن بجمالك  -2

 إيجابي يكون تفكيرك   أن -3

 ك حاول السيطرة على سلبيات -4

 الحياة  فياحتفل دائما بنفسك وانجازاتك  -5

 اظهر افكارك االيجابية  -6

 .مستحيل لا قادر على فعل  أنك يجب ان تحترم ذاتك وتقنع نفسك  -7

  إنهاعك صنمن   ولكن ثقتك بذاتك هي دائما  حولك يولونك هذه الثقةصعوبة ثقتك بنفسك عندما ال تجد من   قد تزداد 

 .تصورك ألفضل ما فيك

هد الوحيد على ذلك السر سر تطويرك لذاتك  لشان ااهد على خبراتك إنك غالباً ما تكوش  ضلأف ثقتك بنفسك   إن

ً الذي قد ي مكنك يوم وخبراتك  . ن تغيير العالمم ا
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 لذاتتطوير ا التخطيط الشخصي ل الموضوع 

  
 األهداف

يفرق المشارك بين التخطيط  أن   -

 رج التخطيط من الخمن الداخل وا

فوائد التخطيط   مشاركال أن يعدد  -

   نحو التغيير   الشخصي

 د 25 الزمن

 4  /2 / 1 النشاط: رقم    حلقة نقاش   النشاط نوع 

 

 :      جماعينشاط  

   ؟الداخل الى الخارج قوم الفرد بالتخطيط من كيف يالفريق األول يتبنى   فريقين،كل مجموعة الى م يتم تقسي

    ؟ تخطيط من الخارج الى الداخلبالم الفرد كيف يقو والفريق الثاني يتبنى 

         ر  ييتغنحو التخطيط الشخصي للالفوائد  بتلخيص ألهمكاملة   تقوم المجموعة م ث
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 لذاتتطوير ا التخطيط الشخصي ل الموضوع 

 األهداف

يفرق المشارك بين التخطيط من الداخل  أن   -

 رج لتخطيط من الخاوا

الشخصي  فوائد التخطيط  المشارك أن يعدد  -

   يير نحو التغ 

 د 10 الزمن

   4/ 2/ 1  للنشاط: العلمية المادة  محاضرة  سلوب ألا

 

الستعانة بالخطط  لك من وضعك الحالي إلى ما تطمح في الوصول إليه وذلك من خالل ا نق ي  التخطيط هو النشاط الذي

 قية على أرض الواقع. المختلفة. هو تحويل األمنيات واألحالم إلى أهداف وانجازات حقي واالستراتيجيات 

   س؟ثير من النا ك  لماذا ال يخطط 

  ب االلتزام بالتخطيطهناك فئة ال تحو  األعمال.ل جاخاص برأن التخطيط  يفتقدون الثقة ويعتقدونألن البعض   -

بصورة جيدة يحقق  خصص له وقتاً مناسباً لكي يتم  من األفضل أن نلذا ف ثمينا،طلب وقتا  التخطيط يتالبعض أن  ويجهل 

  ،إنجازساعات  4كل ساعة تخطيط تعادل ف النتائج. وتحقيق أفضل   جاز فاإلنسان لديه بالفطرة حب اإلن المرجوة، ثماره

فالتخطيط إذاً عمل   ، النتائجكبر قدر ممكن من يعمل بدون تخطيط يقنع بأقل النتائج ومن يخطط ال يرضى إال بأ  نمف

 ا أنه يعطيك انطباعاً عن الصورة المستقبلية مرن ومتفتح الذهن يحث على التغيير بشكل مستمر، كم 

 - التخطيط: ت مسارا
   الذاتي.وي القيام به على المستوى وما تن  يكعل من الداخل إلى الخارج، ويعتمد  أوال: التخطيط 

الداخل، ويعتمد بالدرجة األولى على من حولك من الناس واألحداث، أما أنت فتأتي   الخارج إلى التخطيط من ثانيا ً
   الثانية. درجة بال

   –  الشخصي التخطيط:فوائد 
   المستقبلي.يحفزك على التفكير و  االتجاهيحدد  -
   والتطلعات.ت لمجهوداسيلة ربط بين او  مل ينسق الجهود: يع -
   تحرزه.التقدم الذي ايير وأدوات يمكنها قياس يوفر المعايير: يحدد مع -
   إليه.ما تريد فعله والوصول يوضح معالم الطريق: يساعدك التخطيط على تحديد  -
   الطارئة.للتعامل مع الظروف والمشكالت  على أهبة االستعداد  يجهز المرء: يجعلك  -
 نشطة المختلفة.  ة واضحة لكيفية التفاعل مع المهام، واألطيك صوريكشف الوضع: يع -
معنوية، ويحسن رؤاك وعالقاتك  يحفز المرء: يدفعك التخطيط إلى األمام، ويقود خطاك إلى أعلى، ويرفع روحك ال  -

 اآلخرين. مع 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ير: طيط نحو التغيلتخت اخطوا
 اآلن( أنت  )أين تحليل الوضع الحالي  -
 تحتاجه (   يلذ اما االحتياج الشخصي )  ل ليتح -
 لضعف  قاط اتحليل نقاط القوة ون -
   األولويات تحديد  -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( الثاني)ي اليوم التدريب

 دقيقة  (120     )الزمن :                            التغيير الذاتي مهارات  عنوان الجلسة :              :  (1)الجلسة 

   : بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن   : ة لسالج هدف

 ية التوقيت في عملية التغيير الذاتي أهم يدركيعدد   -1

 يحدد االتجاهات الصحيحة لعملية التغيير   -2

 ة للتغلب على عقبات وعوائق التغيير  ق المناسبيحدد الطر -3

 حياته   ت يتقن مهارة تحقيق التوازن في شتى مجاال -4

 

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  ذفيات التنخطو م

   د15  مذكرة المشارك  يحةرش  حلقة نقاش 2/1/1نشاط  1

2 
 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي

   السبورة الورقية
   د5

   د15  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 2/1/2نشاط  3

 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي 4

   السبورة الورقية
   د5

   د30  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 2/1/3نشاط  5

 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   رفيمع عرض 6

   السبورة الورقية
   د10

   د30  كرة المشاركذم شريحة  حلقة نقاش 2/1/4نشاط  7

 جهاز حاسب  شريحة محاضرة   عرض معرفي 8

   السبورة الورقية
   د10

 

 

 األولى خطة سير تنفيذ الجلسة  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 توقيت التغيير   الموضوع 

  

ية التوقيت قبل  أن يدرك المشارك مدى أهم  :  الهدف

 لتغيير  ملية االبدء بع

 د 15 الزمن

 1/  1 / 2 النشاط: رقم  دراسة حالة  النشاط نوع 

 

 :   جماعي  نشاط  

أهمية التوقيت   ن عللمفرج عنهم  عمل توصيات طلبت منك لمتابعة شئون المساجين  الخيرية العمل الصالح  جمعية 

   االجرامية.  الخاطئ والحياة لسلوك بعيدا عن ا  إيجابية والبدء بحياة المناسب للبدء بتغيير حياتهم وأفكارهم القديمة 

            للجمعية؟  ونها التوصيات التي سترفع أهم  أكتب بالتعاون مع مجموعتك 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 التغيير  توقيت  الموضوع 

 الهدف:
بدء بعملية  ة التوقيت قبل الميأهأن يدرك المشارك مدى 

 التغيير 
 د 5 الزمن

 1/ 1/  2  نشاط:ل ل   ةالمادة العلمي رة محاض األسلوب 

 

يضاً. فإذا كنت تتقن فن معرفة الوقت المناسب في  اة أالحيك في نجاحهو مفتاح  و  لتوقيت هو العامل األكثر أهمية ا
عادة والنجاح، ذلك أنهما سيجتازان  اء السى السعي ورإلج ، فإنك لن تحتاةشئون حياتك الشخصية والعملية واالجتماعي 

 تلقائهما.. بابك من 
  

ايا الحياة. وأولئك  أمامك قض ها، تتيسرحينما تسنح، وأن تتصرف يقبل انقضائ نم اللحظة المناسبة فإذا استطعت أن تغت 
لمعادي. إال أن ما  يقف منهم موقف ا لم عاالذين يحالفهم الفشل باستمرار، يحز في نفوسهم ـ غالباً ـ ما يبدو لهم من أن ال

   المناسب ماً، ولكن ليس في الوقت ن أنهم يبذلون الجهد المناسب دائيفوتهم هو أنهم ال يعلمو 
مع المرء إال أنه مهارة يمكن أن يكتسبها كل من يهتم ببذل جهد في هذا  ن هبة طبيعية تولد إن التوقيت قد ال يكو

 السبيل. 
  

 خمسة التالية: لاعليك مراعاة القواعد   يجب لك، وتقويم سلوكك، ومن أجل التحكم في أوقاتك وتنظيم أعما
  

ما أن تعي األهمية الكاملة لـ )معرفة الوقت ت الصحيح أمر حاسم في الشؤون البشرية. وأوالً: اذكر دائماً أن التوقي
 على اإلفادة منه.   المناسب( حتى تكون قد خطوت أول خطوة نحو اكتساب القدرة

  
ت الغضب، أو الخوف، أو األذى، أو  ل وأنت فريسة ثورااهداً مع نفسك يقضي بأال تتكلم أو تقوم بأي عمثانياً: اعقد تع

 كفيلة بأن تدمر أداة التوقيت مهما تكن متقنة الصنع.   الحسد، أو الحقد... فإن هذه المشاعر
غلقاً، فالكثير مما سيحدث يحدده ما  ي تتمتع بها، فالمستقبل ليس كتاباً مثالثاً: اشحذ قوى التحسب واستباق األمور الت

االحتماالت الممكنة،   ين ـ نسبياً ـ يبذلون جهداً واعياً لالمتداد إلى ما يتجاوزهم، فيزنون ومع ذلك فإن قليل ن. يحدث اآل 
يزيل عمل ما ـ اآلن ـ متاعب  إن فن التوقيت الصحيح ينطوي على معرفة الوقت الذي  ويتصرفون على هذا األساس.

 المستقبل، أو وفر فوائد عديدة.  ستحدث في
  

إال أن على  الصبر. إنه مزيج ممتاز من الحكمة وضبط النفس،  الكتساب ثمة مبدأ سهل   م الصبر. ليس هناكرابعاً: تعل 
 المرء أن يعرف أن عمالً واحداً يؤتى قبل أوانه يمكن أن يفسد كل شيء.. 

  
اطرها  كل لحظة يتشخر المتطلبات وأصعبها وأخطرها. إن كيف تخرج من نفسك وتتجاوزيها، وهذا آخامساً: معرفة 
ي معرفة كيف يبدو  ، سوى أن كل شخص يراها من وجهة نظر مختلفة. ومعرفة الوقت المناسب تعنكل مخلوق حي
 ذلك لآلخرين. 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  
 األربع المذكورة، وهي:  لمتطلبات مل باالعبغيير  عملية الت إلجراء اسب مهارة التوقيت المنواآلن فلك تحسن 

  
 تحديد الزمن الذي يحتاجه التغيير  -1
 التغيير ومقداره  تحديد حجم  -2
 الالزمة لبدء عملية التغيير   اإلمكانات توفر  -3
 أبدأ والنهاية في ذهنك   -4
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 يير  بوصلة التغ  الموضوع 

  

تجاهات الصحيحة  اال المشارك  يحدد أن   :الهدف

   تي لعملية التغيير الذا

 د 15 الزمن

 2/  1 / 2 النشاط: رقم  دراسة حالة  النشاط نوع 

 

   جماعي: نشاط 

ْنيَا وَ ﴿ق ْل َهْل ن نَبِّ  بحانه وتعالى في سورة الكهف س  هللا يقول  ه ْم  ئ ك ْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعي ه ْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
ْنعًا﴾يَْحَسب وَن أَنَّه ْم ي    ) ْحِسن وَن ص 

 السليم. عن أشخاص انحرف بهم مسارهم عن الطريق ة واقعية  وهناك أدلة كثيرة وأمثل
والعمل   االيجابي بعض الراغبين في التغييرجعل ئك ماهي األسباب التي تناقش مع زمال   الكريمةمن خالل هذه اآلية 

 سليم  الطريق الاالنحراف عن الجاد 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 يير  بوصلة التغ  الموضوع 

 الهدف:
االنطالق   للفرد قبل ئم المال أهمية تحديد االتجاه توضيح 

           في عملية التغيير  
 د 5 الزمن

 2/  1/  2  لنشاط:   ميةالمادة العل محاضرة  األسلوب 

 

تتجه  واقعك الحاضر وإلى أين  تي تعيشها االن، أي  درتك على معرفة اللحظة الالبوصلة الحقيقية لحياتك هي ق
  االستفادةي الحياة على مبدأ إدارة وقتهم ، ويحاولون جاهدين ، األغلبية و السواد األعظم من الناس يعيشون ف مستقبالً 

في  أن تقضي كل وقتك  ةما فائد وم، وهم بذلك يعتقدون أنهم سيكسبون أكثر لكن الحقيقة قدر المستطاع من ساعات الي
الذي تسلكه و  تي هنا دور البوصلة التي تقودك وتريك االتجاه بداية، اذن يأتشف أنها ليست لك من ال تحقيق أهداف لتك 

، ألنك مدرك تماما أنك في الطريق  يصلح لك ،عندما تمسك بالبوصلة ال يهم الوقت الذي ستقضيه في تحقيق ما تريد 
 .الصحيح 

مؤكدة والتي تم  هذه الخطوة التي الخاصة أم ال؟ إليك نني أمسك بوصلة حياسأل معي ماذا أفعل ألعرف أ االن أنت تت
شهرة و بطبيعة الحال لست أقل منهم في الحصول عليها ومنه امتالك هذه النعمة،  تجريبها مع أكثر الناس نجاحا و

أنك فاقد   الكافية، اعلم ك ال يعطيك المتعة قدرتك على االستمتاع في رحلة الحياة، إذن إذا كان هدفالخطوة هي 
 .وصلتك الداخلية لب

التناغم دائما يقاس بدرجة   الحياة هذاث ل تناغم كبير و سريان بين ما تود تحقيقه وأحداة تظهر على شكالبوصل
جب  ي   ءشيأنك لست في المكان الصحيح أو يوجد  فاعلم يق ذلكثرت في تحقتع في حياتك فإذا  واالنجاز   اإلنتاجية

 .األساسالتي تفعلها ليست هي ا لك األهداف مه . القيمة التي تعطيهفيه من خالل فه عليك تصحيحه و تصحيح الخلل
  االحياة. الرض وأحداث بمقدار الرضا الداخلي الذي تشعر تجاه نفسك    وينعكسلحياة يقاس كذلك امتالكك لبوصلة ا

ومهما كانت   يهم ما الذي تفعله  صبحت البوصلة ملك يدك فالإذا أ  حياتك،جزءا من  ويصبح يدخل يأخذ وقته ليتبلور  
ألن الكون   تقلق، رسالتك في الحياة ال العمل ألنك في الطريق الصحيح الذي يتوافق مع  تؤدي بها هذا  السرعة التي

  عيد تشكيل نفسه عن طريق ترتيب أحداث الحياة من أجل أنكل طاقاته ليساعدك على تحقيق ما تريده. بل ي يسخر
 .اسب لكه يظهر في الوقت المنيدعمك وكل ما تحتاج إلي

 
 

ْنيَا َوه مْ ﴿ق ْل َهْل ن نَبِّئ ك ْم بِاأْلَ  ي سورة الكهف بحانه وتعالى ف س  هللا يقول    ْخَسِريَن أَْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعي ه ْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
ْنعًا﴾  ) يَْحَسب وَن أَنَّه ْم ي ْحِسن وَن ص 

 
لم، وأنه يصب ثواب هذه  بة في هذا العاقد أنه يقوم بأعمال طيله من خسران أن تضيع هباًء كلُّ أعمال شخص يعت يا 

فيرسله إلى اآلخرة ليحصل على ثوابه يوم القيامة، ثّم يرحل إلى اآلخرة مفلًسا من   األعمال الصالحة في حوض 
 هؤالء عالًما من المصالح في الدنيا كل  ات؛ ألنه أدخل الرياء والسمعة في أعماله، وأّسس بالحسن

 



 

43 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 عوقات التغيير الذاتي م الموضوع 

  
 

 األهداف

أن يميز المشارك بين أنواع   -

  يف د رفل ا هجاوت  ي تل االعوائق 

 تغيير  لا ه طريق

ناقش المشارك زمالئه في  أن ي -

 عوائق  لتعامل مع الطرق ا

 د 30 نالزم

 3/  1 / 2 النشاط: رقم  حلقات نقاش  النشاط نوع 

 

 -: جماعي نشاط 

 مجموعات    4الى  القاعة التدريبية  تقسم

 د نحو التغير  عوائق التي تواجه الفرأحد ال تقوم كل مجموعة بمناقشة:  أوال 

 عوائق المادية  ال -4العوائق الجسدية  -3العوائق الفكرية   -2النفسية   وائقالع -1

 يتم عرض ملخص كل مجموعة من أحد األعضاء    ثانيا:

              لسبورة الورقية  زة لكل محور على اثالثا: يتم كتابة أهم النقاط البار
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 معوقات التغيير الذاتي  الموضوع 

 األهداف

يميز المشارك بين أنواع العوائق التي تواجه  أن   -

 نحو التغيير  الفرد 

لمشارك زمالئه في طرق التعامل مع  اقش انأن ي -

 عوائق ال

 د 10 الزمن

 3/ 1  / 2نشاط:  لل    المادة العلمية محاضرة  األسلوب 

 

وحواجز تمنعه من المضي قدًما فيه بسالسة وسرعة، ربما تحبط البعض ال يخلو طريق حياة اإلنسان من عوائق  

 آخرين يفشلون ويستسلمون لليأس.  وتجعل 

ات لهم تزيدهم صالبة وقوة  يرون أن هذه العوائق ليست سوى امتحانات وتحديّ  في الحياة فهم النسبة للناجحين ولكن ب

 سوى اختالف في النظر وطريقة التفكير. هذا التباين في طريقة فهم هذه العوائق ليس   ..في الحياة 

 -عليها: التحدي لتجاوزها والتغلب  بمثابةوتكون له عوائق التي تواجه الفرد أنواع ال

 فسية  العوائق الن :أوال 

  أو برمجة سلبية ة اإلنسان مما كان ناتجا عن تجارب قديمبالعوائق النفسية هي ما اتصل بذات   يقصد 

مرة التي تعرقل المد  النفسية والعوائقالحياة البد له اوال من التحرر من القيود  اح في والنج للتميز  يسعىن كل من ا

العقبة الكأداء أمام  التي تقف ك  فسية هي كل المشاعر السلبية الن  والعوائق  الحياة دون ان يشعر، إن القيود  تطوره في 

   الحياة.في  زميوالت  والنجاحالسعادة 

الحياة  في  والنجاحيق السعادة  النفسية كي تتعرف على هذه العراقيل التي تعيق تحق  قوالعوائ اليك أمثلة عن القيود  

 طريقك. من التغلب عليها وإزاحتها من  لتتمكن

 النجاح: اليأس من  أ(

فمن االفضل ان تحاول بطريقة اخرى   ل، الفشنفشل مثال فما فائدة اليأس غير تكريس  وعندما النجاح أبداال تيأس من 

 االستسالم. يد من احتمال النجاح بدال من اليأس وتز  وبذلك
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  : التحسر على الماضي ب( 

عة الوقت على االطالل غير اضا   والبكاءالحسرة فائدة من   من التحسر ابدا فال فال فائدةال تتحسر على ما فات أبدا 

ن يبدأ من جديد ويخلق  اء وتغيير بداية سيئة.. ولكن أي شخص يمكن ا لورالفشل فال أحد يستطيع العودة ل وتكريس

 . وسعيدة نهاية ناجحة  

 

 الفشل: الخوف من ( ج

قول صائب الى حد   وهو  الفشل.  و الخوف من عائق للنجاح ه   أكبر شهير: انيقول مثل فرنسي  ابدا،ى الفشل شال تخ

يعني    ال  وهذاتحقيقه  يخشى ان يفشل في    إلنه عب بل  ص  هإلنفي الغالب يحجم عن عمل شيء ما ليس  فاإلنسان  كبير،

ففي كال   االنسان. محاولة االولى فمن الفشل يتعلم نسان في الاذا فشل اال  لكن حتى ابدا   ان الفشل غير وارد بالمرة  

 . الخبرة تحقيق الشيء او اكتساب  فإما  فائدة اذن الحالتين 

 

 ً  الفكرية: العوائق  :ثانيا

لنا على أنّه تحّد واختبار يدفعنا لمزيد من العمل   صل لكل ما يح والنظر   تفكيرنا،ام لتغيير طريقة ألي ما أحوجنا في هذه ا 

 نكون كما يجب أن نكون أوقات األزمات الكبرى واستثمار الوقت ل

إلخراج ما في داخلك من طاقة وإعمالها في تحدي   طريق بحّد ذاته، هو امتحان يدفعكطريقك هو  كل عائق يقف في 

 ًحا وأكثر سعادة. تمضي في طريق جديد أكثر نجاوالتغلب عليه ل  ائقالع

اكل وتغلبت عليها بنفسك وعالجتها تزيد نفسك قّوة ومعرفة  يسمي البعض هذا بالخبرة، فكلما واجهتك العوائق والمش

 برة وحكمة في الحياة. صبح أكثر خ وت

   الفكر:معوقات 

، أو من غيره؛  اإلبداعي هو انعدام التوجيه من الشخص نفسه كير ي عد أول عائق من عوائق التف التوجيه: انعدام  -1

ص، لذلك فإنه يجب على الفرد أن يحدد هذه  حيث يتمثل ذلك في عدم وجود أهداف واضحة ومحددة لدى الشخ

اإلبداعية وانطالقها، وبالتالي تحسين   األفكار  لتحقيقها، مما يؤدي إلى تدفّق  خطة مفّصلةاألهداف، وأن يضع 

 اإلبداعية.  رات المها

أو   بحيث يخشى من عمل،تكيّف ت عّد عدم قدرة الشخص على التغيّر أو التكيّف عدم القدرة على التغيّر أو ال  -2

النجاح، وتقضي على   تحقيق   الشخص على قول شيء جديد أو مختلف، وتؤدي هذه النزعة إلى عدم قدرة

 على التغيير   رتهته في اإلبداع والتقدم، ثم يبدأ بتبرير فشله وعدم قد قدرا
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

فإذا لم ي منح   المجتمع؛ أو في  يئة في وجه التفكير اإلبداعي داخل المؤسسات الس لقيادةاالسيئة تقف أحياناً  القيادة -3

وآليات جديدة لتحقيقها،   غالباً لن يبتكر مشاريع جديدة،راً، فإنه  الوقت أو التشجيع ليكون مبدعاً ومبتك الشخص 

 ] والحقد. بعدم األمان،    مليئاً باالنتقادات التي ت شِعر المحيط به  لجووفي كثير من األحيان يصبح ا

ذاته من أكبر العوامل التي تنّمي التفكير اإلبداعي، وفي  انعدام إيمان الشخص بذاته: ي عد إيمان الشخص ب -4

 ق األهداف المرغوبة. عدم قدرته على تحقي انعدام إيمان الشخص بذاته إلى  مقابل يؤديال

الشخص إلى شعوره باإلحباط، لذلك يجب عليه  على الشخص: تؤدي سيطرة إخفاقات الماضي على ضي  سيطرة الما 

 ية كأنها دروس قيّمة يكتسب الخبرة منها.  النظر إلى هذه األخطاء الماض

 

 الجسدية:  العوائق  ثالثاً:

المهارة الحركية الكبرى   أو  هي أية إعاقة تعرقل الوظيفة الجسدية لطرف واحد أو أكثر أو المهارة الحركية الدقيقة 

األمراض التنفسية  سدية األخرى التي تعرقل الجوانب األخرى من أنشطة الحياة اليومية، مثل وتضم اإلعاقات الج

 .والصرع 

 : واع االعاقة الجسدية أن

 الحركية اإلعاقة  (1

 .أحد أنواع اإلعاقة التي تضم األشخاص المصابين بمختلف أنواع اإلعاقات الجسدية هي

ليدوية وإعاقة تنسيق مختلف أعضاء الجسم وقد تكون اإلعاقة  ذا النوع إعاقات األطراف العليا والمهارة ام هويض 

ناتجة أيًضا عن مرض ما. ويقع  ه المشكلة ة خلقية أو مكتسبة نتيجة لمشكلة مرتبطة بالسن. وقد تكون هذ الحركية إعاق

 .ل العظمي هيكأيًضا تحت هذا النوع من اإلعاقة من أصيبوا بكسر في ال

 ضعف البصر ( 2 

 .عاقات الجسديةهو نوع آخر من اإل 

ة من إصابات البصر أو ضعف البصر البسيط إلى الحاد.  هناك مئات اآلالف من األشخاص الذين يعانون معاناة كبير

 . ابات هذه أيًضا إلى مشكالت خطيرة أو أمراض مثل العمى وإصابات العين صي أنواع اإلوقد تؤد 

      

 مم الص( 3 

لصمم الكلي أو الجزئي. ويستطيع األشخاص الذين لديهم  المصابين با من أنواع اإلعاقة الجسدية التي تضم األشخاص 

 .ع م على السمزئي فقط أن يستفيدوا أحيانًا من سماعات األذن لتحسين قدرتهصمم ج

 الجسدية:   اإلعاقة التعامل مع  

ظهرهم  في التعامل معهم تتعلق بكفاءتهم الجسدية ومكل عادة ما يجد األشخاص المصابون بإعاقات جسدية مشا 

 .الذات مما يؤدي إلى ضعف عالقاتهم االجتماعية وشعورهم بتحقير  الجسماني 

اضية والجسدية يساعد في عالج هذا الشعور لدى  نشطة الريولقد قام العلماء بدراسة ما إذا كان االشتراك في األ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

شعورهم تجاه االشتراك في   لبًا جامعيًا لديهم إعاقات جسدية وسئلوا عناط  24األشخاص المعاقين. فعقدت لقاءات مع 

بطة  في الرياضات واألنشطة البدنية تساعد في عالج الحالة المرت  األنشطة البدنية. ووجدت الدراسة أن المشاركة 

الرياضات  ي ف المعاق حيث تظهر مدى لياقة الجسم وصحته وقوته وتحرره. ومن ثم فإن اشتراك المعاقين بالجسد 

 .د من الصفات االنتقاصية نحو األجساد المعاقةواألنشطة البدنية يساعدهم في الح

 .سيةالنف جابي كبير خاصة من الناحية يهل والمقربين لها تأثير ا تفهم ومساعدة اال لذا فإن  

 ور هاورد راسك مكتشف الطب التأهيلي الدكت

 :يقول  ... التأهيلي(الطب  )ابو والملقب ب 

جاعته وتصميمه وعمله الجاد يفهم ما به لما عنده من العمق  ي يعاني من اي اعاقة في جسمه هو وحده بش الذ ان االنس

 نفهمه. ادة الذي ال انا وال انت ممكن ان  الروحي واالر

 لمادية: االعوائق  رابعاً: 

الحاجات  -للبقاء، أو كما ت عّرف مة مادية الالزمة لتلبية الحاجات األساسية الالزاالفتقار إلى الوسائل المكن تحديدها بوي

تعارف عليها ضمن اإلطار االجتماعي الس -األساسية ائد للفرد او األسرة، مما يعني  من منظور آخر بأنها الحاجات الم 

ناً، أو تلبية احتياجات المأكل والمشرب درجة التي تتسبب بالجوع أو الموت أحياحتياجات للأّن العجز عن تلبية هذه اال

بمؤشرات غير    ق المادية ترتبطلك العوائ بأن ت، فيما ي لمح بشكل ال يتواءم مع متطلبات الحياة الكريمة كن والمس

وعدم امتالك المهارات    ى التعليم،داللة خطيرة مثل: الحالة الصحيّة المتدهورة، وانخفاض مستو اقتصادية ذات 

ي  عدم توفر فرص العمل، أو عدم توفر الحافز ف  إلىدل الجريمة، والسلوك المنحرف، باإلضافة الكافية، وارتفاع مع

  العمل.

 

 : المادية وائق طرق عملية للتغلب على الع

ير، هذا ال يعني أن  يس والمعاي هو أن تستخدم األرقام والمقاي أول ما يجب أن تفعله  :ألرقام استخدم المقاييس وا -1

ثير. أنت بحاجة إلى تحديد كل ما يتعلق  بك  تتحول إلى عالم اقتصاد أو أستاذ بالرياضيات، األمر أبسط من ذلك

 إيجاد عوامل الربط بينهما ك وإنفاقك مع بدخل

تلك  تم  راهن لم نفاق ال يقل أهمية عن التفكير بالدخل، وإن كنت في الوقت الباإل التفكير  :بحزمخفض نفقاتك   -2

 .بعد اآلليات المناسبة لزيادة الدخل فال بد أن تبدأ بتنظيم النفقات بشكل صحيح 

، وال تغرق نفسك بالديون من أجل  دخلك يزيد أن  اليات بمجرد ال تلجأ لشراء الكم :تستعجل حياة األثرياء ال   -3

 . المظاهر

تنتظر الصدفة أو الحظ، بل استمر    مادية، والأبداً عن رغبتك بتغيير أحوالك الال تتراجع  :تنكسر بسهولة ال   -4

 .ن تنهض في كل مرة أقوى مما كنت عليهب أبإصرار بالعمل والتخطيط حتى تصل إلى ما تريده، يج 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 الذاتي معادلة التوازن تحقيق  وع الموض

  

 األهداف

متطلبات   بينالمشارك   يفرق أن   -

 الروح والجسد 

العقل   بينك  ارالمش يفرق أن   -

   والعاطفة 

العمل   بينالمشارك   يفرق أن   -

 ومجاالت الحياة 

 د 30 الزمن

 4/  1 / 2 النشاط: رقم  ت نقاش حلقا لنشاط انوع 

 

                                                            :   اعي جم نشاط 

 :        عزيزي المشارك 

 ة  مجاالت لتوازن الشخصي 3أمامك 

 متطلبات الروح والجسد   توازن بين -1

 توازن بين العقل والعاطفة    -2

 توازن بين العمل ومجاالت الحياة   -3

 فرقة باختيار عنصر واحد للبحث والتعليق عليه  فرق وتقوم كل  3ل مجموعة تنقسم الى ك المطلوب:

     .مكن اضافته الورقة للفرقة األخرى لالطالع عليها واالضافة في حالة وجود ما يمرير ثم يتم ت
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 الذاتي معادلة التوازن تحقيق  الموضوع 

 الهدف:
  قيق معادلة التوازنطرق تحالمشارك  يوضح أن   -

 الثالثة   أنواعهاختلف بمللتعامل مع تغيير الذات 
  الزمن

 4/ 1/  2لنشاط:  ل   العلمية المادة محاضرة  األسلوب 

 

  دلةمعت :ي الرأ ين  وز  واستقامة، تعديل  على  يدل  بناء لغةً  التوازن 

ً  أما   ومعرفة  عليه   ي ه ما  على   األشياء قحقائ   ومعرفة  نقص،  وال  زيادة غير  من  حقه  حق ذي كل إعطاء فهو  اصطالحا

 .ومنافعها  تها وغايا  حدودها

 .  شيء قدره من غير زيادة أو نقصان هو إعطاء كلّ التوازن  بالتالي:لذا فيمكن التعبير عن مفهوم التوازن  

 

 لجسد روح واأوال: التوازن بين ال

 
   تغالي، وال إفراط فيه وال زن، فال غلو فيه وال خلق هللا تعالى اإلنسان من روحٍ وجسٍد، وديننا دين االعتدال والتوافقد 

حقه، وللروح حقها، كما أن اإلسالم هو   للبدنتفريط، فقد وازن اإلسالم بين جانب الروح والمادة في اإلنسان، فأعطى 

عتقدين أن ذلك من الورع، قال تعالى: }ق ْل مَ  وجل دين دنيا وآخرة؛ وهللا عزّ  ْن  أنكر على الذين يحرمون الطيبات م 

َم ِزينَةَ  ِ الَّتِي أَْخَرجَ َحرَّ ْزِق ق ْل ِهَي ِللَِّذيَن آ  َّللاَّ َك  ا فِي اْلَحيَاةِ الدْنيَا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكذَلِ َمن وِلِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِ

وَن{] األعراف: ن   ل  اآْلياِت ِلقَْوٍم يَْعلَم   [ 32فَّصِ

وسلم رسالة  نيف ورسالة نبينا صلى هللا عليه ذلك تجدهم في روح ديننا الح ليس بالهين؛ ورغم  الموازنة واالعتدال أمر

عتدال في كل  ًما اال وسلم دون الموافق للفطرة السليمة، ولقد كان هدي النبي صلى هللا عليه الوسطية والسماحة والتواز 

ْنيَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ  إِلَْيَك َوال  ال تَْنَس نَِصيبََك ِمَن ااَر اآلِخَرةَ وَ ور. يقول هللا تعالى: }َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك َّللاَّ  الدَّ األم لدُّ

ْفِسِديَن{ ]اتَْبغِ ا َ ال ي ِحبُّ اْلم   [؛77لقصص:ْلفََساَد فِي األَْرِض إِنَّ َّللاَّ

ن عبد هللا بن  ته وأهله وضيفه، فع من يبالغ في العبادة على حساب جسده وبي  -صلى هللا عليه وسلم -ونهى الرسول 

: بَلَى يَا  فقال: »أَلَْم أ ْخبَْر أَنَّكَ  -صلى هللا عليه وسلم-ل على رسول هللا عمرو قال: دخ  تَص وم  النََّهاَر، َوتَق وم  اللَّْيَل؟« ق ْلت 

ِ َرس   ْم َوأَْفِطْر، َوق ْم َونَْم، فَإِنَّ ِلجَ وَل َّللاَّ لَْيَك َحقًّا، َوإِنَّ ِلَزْوِجَك َعلَْيَك  قًّا، َوإِنَّ ِلعَْينَِك عَ َسِدَك َعلَْيَك حَ ، قَاَل: »فاَل تَْفعَْل، ص 

، قَاَل: فَق ْلت  ثَ ْهٍر  ِرَك َعلَْيَك َحقًّا، َوإِنَّ بَِحْسبَِك أَْن تَص وَم ِمْن ك ّلِ شَ َحقًّا؛ َوإِنَّ ِلَزوْ  َد َعلَيَّ ، فَش ّدِ : يَا  اَلثَةَ أَيَّاٍم«، قَاَل: فََشدَّْدت 

 ِ ةً َرس وَل َّللاَّ عٍَة ثاََلثَةَ أَيَّاٍم«، قَاَل: ، إِنِّي أَِجد  ق وَّ م  ْم ِمْن ك ّلِ ج  ِ ، قَاَل: »فَص  : يَا َرس وَل َّللاَّ ، قَاَل: فَق ْلت  َد َعلَيَّ ، فَش ّدِ ،  فََشدَّْدت 

َد ، َواَل تَ نِّ إِ  ِ َداو  ْم َصْوَم نَبِّيِ َّللاَّ ةً، قَاَل: »ص  ِ ِزْد َعلَْيِه«، ق  ي أَِجد  ق وَّ : يَا َرس وَل َّللاَّ َد ؟ قَاَل: »َكاَن  ْلت  ، َوَما َكاَن ِصيَام  َداو 

 ْفِطر  يَْوًما« )رواه البخاري(. يَص وم  يَْوًما َوي  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ً    العقل والعاطفة : التوازن بين ثانيا

 
قاط مفاصلة، هما نقاط التقاء ونل العقل والعواطف واالنفعاالت جانبين مهّمين من جوانب حياتنا المعنوية، وبينيشكّ 

رورة حياتية وإنسانية،  التوازن بينهما، بحيث ال يطغى جانب على آخر، مطلب ديني، وض اد نوع من والعمل على إيج

 .ة الحيا وهو نوع من االبتالء علينا أن ننجح فيه في هذه

ا متباينان: ففي  ن الجانبين وتوزعهمالتوازن بين العقل والعاطفة أساس توازن الشخصية ونضجها واعتدالها، نمو هذي 

واالنفعاالت، وهو ما يجعل  السيطرة والتحكم األكبر في شخصية اإلنسان للعواطف والغرائز ولة تكون مرحلة الطف 

لى التوازن لعدم اكتمال قدراته العقلية التي تمّكنه من السيطرة  فتقد إالطفل سريع الغضب مثال وسريع الرضا، ألنه ي

 .قبولوإيقافها إلى حد م  على انفعاالته

س بالشكل والحد الكافي  ة فيكون النمو لألفكار والمفاهيم والقدرات العقلية بشكل سريع، لكن ليأما في مرحلة المراهق

ّدم في العمر ازداد نضجا، وبالضرورة يزداد اتزانا واعتداال  لما تقوالمرجو؛ كون عامل السن يفعل فعله، فاإلنسان ك

رب إليها الملل وتذوي فيها العواطف  لة الشيخوخة التي يتسصل مرحوانفعاالته، حتى ي في سلوكه وتصرفاته 

 .وتتراجع 

 ل والعاطفة رباعية التوازن بين العق ❖

بمعنى أن تترك لك خط رجعة بعيدا عن  تلفة،  االحتفاظ بنهايات مفتوحة في رؤيتنا لألشياء والقضايا المخ -1

لرسول صلى هللا  شياء. وهذا ما وجهنا إليه اعواطفك نحو تلك األالخيار األوحد، وهو ما ينعكس إيجابيا على 

يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون  ا ما عسى أن يكون بغيضك عليه بقوله: )أحبب حبيبك هونً 

لحالتين هي النهايات المفتوحة؛ كي ال نغرق في بحار الحسرة واأللم والمالمة  ( في احبيبك يوماً ما(. )فهونا ما

   .هم وبالغنا في حبهم أو بغضل تجاه أولئك الذين غالينا  ن تتغير أحكام العقحي

متقدمة في عالقتنا مع العواطف، وهي رؤية تقوم على عدم   طف، فاإلسالم أعطانا رؤيةال تستسلم للعوا -2

شيء  الرضوخ لها، وكأنها أمر إجباري ال فكاك منه كما يظن البعض، لكنها في الحقيقة واطف واالستسالم للع

فالمرء يستطيع أن ينمي   .اشد وفق هدي الشرع وأحكام العقل وتطويعه وتوجيهه على نحو ر يمكن التحكم به 

ا يستطيع تنمية  سه. كمديه إلى مرتبة أن يحب للمسلمين من الخير والصالح والنجاح ما يحبه لنفعاطفة الحب ل

طاب عندما سأله  كما فعل عمر بن الخصلى هللا عليه وسلم حتى يصبح أحب إليه عاطفة الحب تجاه النبي 

انه وعواطفه فقال: )ألنت   عليه وسلم عن ذلك، فقال في البداية نعم إال من نفسي، ثم راجع إيمالنبي صلى هللا 

  .اآلن يا عمر  لسالم: اآلن أحب إلّي من نفسي( فقال عليه الصالة وا

 

ها: كالحقد والغضب  الت السلبية وأمراضعليك أن تخوض المعركة الحقيقية بين العقل والعواطف واالنفعا  -3

العقل، ويذكي الصراعات   الشح واألنانية وما شابهها مما يؤثر على توازن الشخصية، ويناقض أحكاموالكبر و

يصبر ويدفع بالتي هي أحسن تتغيّر عواطف اآلخرين    ، فحينعواطفهأن يتحّكم ب  الفرد يستطيع  ، واالنقسامات 

الصداقة. وهو ما تعنيه  تتمثّل في األخوة والمحبة وإلى عواطف مسالمة   نحوه من مشاعر وعواطف معادية

 [. 34  ]فصلت:ميٌم﴾ إِذَا الَّذي بَينََك َوبَينَه  َعداَوةٌ َكأَنَّه  َوِليٌّ حَ اآلية الكريمة )ادفَع بِالَّتي ِهَي أَحَسن  فَ 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

الواقع ويقيّم  الدليل الذي يكتشف أن تعرف وتستخدم كالً من العقل والعاطفة في مجاله الصحيح، فالعقل هو   -4

ويصوغ المنهج  بالتالي رد الفعل المناسب. والعقل هو الذي يرسم الخطط ويضع البرامج   الحدث، ويحدد 

لدكتور بكار:" العواطف عمياء ال  . يقول الحماسةالنقدي، بينما العواطف توفّر الوقود والمحرك والدافع وا

 . "الصحيحة رائط عليه أن يوجهها الوجه والعقل راسم خطط وختملك القدرة على االختيار والتمييز، 

 

 ً    العمل ومتطلبات الحياة: التوازن بين ثالثا

لى التوالي، والهدف هو  خصية عالعمل والحياة هو مقدار الوقت الذي يمنحه الشخص لحياته المهنية والش  التوازن بين

كذلك   يساعد على الحد من التوتر،  تك خارج العمل، مما الحفاظ على الرضا في مكان العمل والوفاء الحتياجات حيا

ضوع سهل دائماً، حيث يصارع العديد من  لك ليس الموتجنب اإلجهاد وتحقيق األهداف في كال المجالين، مع ذ 

 واة بينها وإنشاء حدود واقعية بين العمل والحياة المنزلية، حيث والمسا األشخاص لتحديد أولويات المهام  

 
لوصول إلى هذا التوازن فوائد إذا استطعت استحقق عدة  :  

     سوف تتحسن صحتك ورفاهيتك الشخصية -  
ملي العسوف تكون أكثر إنتاجية ف -    

     -  سوف تستمتع بعملك ولن تشعر بروتينه 
   -    الفراغ  من وقت سوف تحصل على المزيد   

أهم  يد األولويات وفقاً لما هو إلى قدرتك على تحد  تذكر أن تحقيق التوازن الجيد بين العمل والحياة؛ غالباً ما يعود 
حياتك المهنية، حيث يمكن أن يكون العمل   جل بالنسبة إليك، حيث يتعلق األمر بما تضحي به في حياتك الخاصة من أ

. عة، لكن ال يجب التضحية بعالقاتك وحياتك االجتماعية نتيجة لذلكرة رائاإلضافي لكسب دخل إضافي فك  

 اة؟ مج بين العمل والحيالتكامل والد 

ن صعوبة تقسيم الوقت  قيق التوازن المثالي بين العمل والحياة العائلية والخاصة، وما يزيد م المستحيل تحقد يكون من 

يفية في المنزل بشكل  ، حيث نضطر للقيام بمهام وظوأجهزة الهاتف الذكية بين المنزل والعمل؛ التطور التكنولوجي

 ثل..  دائم، لذلك وفي هذه الحال؛ التكامل هو الحل األم

 الفوائد التي يحققها التكامل والدمج ما بين العمل والحياة الخاصة؟ 
الوقت واالهتمام على قدم المساواة لجميع مجاالت حياتك، جدية إلعطاء  ة؛ إنه طريقة م كامل الحياة العمليما يعنيه ت

إلى التضحية بآخر وذلك لألسباب التاليةدون االضطرار  : 
ة إنشاء فصل نهائي بين العمل والمنزل، فهذا غير قابل للتنفيذ مما يعني أن  محاول التكامل أكثر واقعية من -1  

يل المثال، عندما يكون عليك العمل لساعات إضافية العمل على سبغيير ظروفك في جك سيتأثر إذا تم تمزا . 
مل حتى تتمكن من  ات العنظرتك للعمل كما سيغير رتابة روتين حياتك اليومي، بدالً من تعداد ساعيغير التكامل   -2  

ئلتكقت مع أفراد عان المنزل وقضاء الواالجتماع مع عائلتك وقضاء بعض الوقت معهم، حيث يمكنك العمل م  . 
واجبات المنزلية، ستتمكن من إدارة  لتكامل طريقة مجدية لتحديد األولويات، فمن خالل دمج مهام العمل مع الا -3  

. تياجاتك مع اح  هذه المهام بطريقة ممتازة.. تتناسب   
 

https://www.hellooha.com/articles/462-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  

حقيق التكامل بين الحياة المهنية والشخصية كيفية ت   

عمل آخر أو   يفعلوا فقم بإجراء بحث عن كانت سياسة العمل تسمح بذلك، إذا لم  إذا  :ةأوالً: اطلب ساعات عمل مرن

 .تحدث إلى مديرك واطلب ساعات عمل مرنة 

سبة للجميع، حيث ستعتمد  اة بنفس الصيغة بالن و التكامل بين العمل والحي ال يبد  :ثانياً: معرفة احتياجاتك

ولويات المهام  ك المهنية والشخصية، لذا قم بتحديد ألتزاماتالطريقة التي تختارها لتنظيم وقتك في كل من ا

 .أوالً الخاصة بك 

 ً اد جدول خطوة سهلة، كما  وذلك بعد أن تحدد ما تريده، حيث يجب أن يكون إعد  :ثالثاً: حدد جدوالً زمنيا

كان   ؟ فأيًّ تخطط وفقا لساعتك البيولوجية، هل أنت شخص نشيط في النهار أم في الليليك أن تتأكد من أنك  عل

األكثر أهمية على هذا األساس، وكلما شعرت  إنتاجية؛ قم بجدولة عملك الوقت الذي تشعر فيه بأنك أكثر 

ان العمل  ضية أو الخروج من مكخالل بعض التمرينات الريا باإلجهاد اسمح لنفسك بإعادة شحن طاقتك، من

 .تفرغين في نفس وقت فراغك هذاقاء الم خالل استراحة الغداء مع شريك حياتك أو زمالء العمل أو األصد 

 ً كانت لديك عائلة أو شخصاً تهتم ألمره، عليك أن تنسق وقتك وفقاً لهم،   إذا :: تنسيق وترتيب خططكرابعا

ر مع العائلة، بحيث يجب أن يساهم  أو تناول وجبة الفطوإحضار األطفال من المدرسة كواجب إيصال و

 .ياة أسهل جعل الحالتكامل بين عملك وحياتك الخاصة في 

قد يتم ربط الوقت باإلنتاجية في العمل وهذا ليس   :ة أهم من عدد ساعات العملخامساً: النوعية واإلنتاجي

ليك أن تحدد لنفسك موعداً  وم به وتنتجه، كما عمن ذلك ركز على قيمة ما تقمقياساً جيداً بشكل دائم، فبدالً 

 .لذي تقوم بهالعمل انهائياً للتسليم وأن تكافئ نفسك على نوعية 

يكون التكامل بين العمل والحياة في كثير من األحيان؛  في حين  :دود وحافظ عليها سادساً: احتفظ ببعض الح

لمبالغة في ذلك، فال أحد  ، لكن هناك شيء من اخصية والمهنية في وقت واحد وسيلة مفيدة لتحقيق أهدافك الش

هو مناسب  وسعادتك بشكل عام، كما عليك فعل ما  لى رضاك يتوقع منك دمج مجالي حياتك بالكامل، انتبه إ

كل  موضوع التكامل بين الحياة الخاصة والعمل قد ال ينجح مع الجميع، إال أن القيام به بش لك بالفعل، ألن 

 .دتك المهنية ساسياً في تحسين سعاصحيح، قد يكون عنصراً أ 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( الثاني)ي اليوم التدريب 

 دقيقة  ( 120    ) الزمن :                              الذاتي مهارات التغيير  جلسة :  عنوان ال            :(  2)الجلسة 

   : بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن   : الجلسة  هدف

 اتي نحو التغيير الذ  حيح مسار الصيحدد أهدافه وال  -1

 يتعرف على وسائل التجديد الذاتي المتوازن   -2

 ير ذاته وتغيير اتجاهاتهيدرك أهمية اقتناص الفرص لتطو -3

 يطبق خطوات تقويم عملية التغير الذاتي   -4

 

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  ات التنفيذخطو م

   20  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 2/1/1نشاط  1

2 
 جهاز حاسب   شريحة ضرةمحا   عرض معرفي

   السبورة الورقية
   د10

   د15  مذكرة المشارك  ةشريح  حلقة نقاش 2/2/2نشاط  3

 جهاز حاسب   شريحة محاضرة   عرض معرفي 4

   السبورة الورقية
   د5

   د20  مذكرة المشارك  شريحة  حلقة نقاش 2/2/3نشاط  5

 هاز حاسب ج  شريحة محاضرة   رض معرفيع 6

   لورقيةالسبورة ا
   د10

   د30  مذكرة المشارك شريحة  حلقة نقاش 2/2/4نشاط  7

 جهاز حاسب  شريحة محاضرة   رفيعرض مع 8

   السبورة الورقية
   د10

 

 

 الثانية ير تنفيذ الجلسة  خطة س
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ي لذاتتغيير االتحديد الهدف والمسار نحو  الموضوع 

  
 األهداف

ع  وضيوضح المشارك أهمية أن   -

 لذات  أهداف لتغيير وتطوير ا

  األهدافارتباط أن يحدد المشارك  -

    بالمسار نحو تغيير الذات  

 د 20 الزمن

 1/  1 / 2 النشاط: رقم  حلقات نقاش  النشاط نوع 

 

                                                              جماعي: نشاط 

    المشارك:عزيزي 

   يلي: ا  م مجموعتك وضحن مع لتعاو با

 ولماذا؟   المسار.تحديد الهدف أم تحديد  والً ما نبدأ به أ أيه -1        

        الذات الداعية للفرد من أجل وضع أهداف لتطوير وتغيير  األسباب برز ش مع مجموعتك أناق -2
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 تحديد الهدف والمسار نحو تغيير الذات  الموضوع 

 : األهداف

ف لتغيير  رك أهمية وضع أهدالمشاأن يوضح ا -

 وتطوير الذات 

بالمسار نحو   األهدافارتباط أن يحدد المشارك  -

     تغيير الذات 

 د 10 الزمن

 1/ 1/  2لنشاط:  ل   المادة العلمية محاضرة  األسلوب 

 

ً  يضع  أن دون للتغيير  واإلرادة  الرغبة يمتلك   فمن يير.التغ  عملية  في الهامة  األركان  من  األهداف وضع  عملية    أهدافا

  الدافعة الرغبة يفقد   ثمّ   ومن فعّال وغير  عشوائي   بشكل جهده يصرف   – لب األغ على  – فسوف واضحة،و دةمحد 

 .غيير للت

  التفاصيل  واضحة  صورة   تكوين عبر  أذهاننا في األولى  مرتين، تصنع  األشياء أنّ  مبدأ على األهداف وضع   فكرة تقوم 

  عبر   الواقع أرض  على ثانية وال  سنوات. عشر   أو خمس  وأ  ةسن  بعد  حياتنا  أخذهست  شكل  وأي  إليه، الوصول نود   ما لكل

ً   الموّجه..  الجاد  العمل ً  يضع الذي  ماريالمع سالمهند  يفعل كما  تماما   هذا  يحوي  بناءه.   يريد   الذي للبيت  مخططا

 .واحداً   مسماراً  يضرب   أن قبل البيت  ان أرك من  ركن لكل الدقيقة التفاصيل كل المخطط

 

ً أهد  نضع أن  يجب   اذالم -   :افا

 :خاصة   أهمية ذا األهداف وضع  تجعل   التي باب األس من  مجموعة  سأذكر

  نواصل وتجعلنا   للعمل، تدفعنا األهداف لإلنسان.  محفز  طاقة  مصدر أكبر  فستكون  د جيِّ  لبشك  رسمت  إذا األهداف: أّوالً 

  ه؟ نرجو  ما  نحقق  أن نستطع  مل الماذ  سألوه: الناس من جماعة   أن روبنز أنتوني ذكر وقد  وإجتهاداً.  عمالً   بالنهار الليل

ً  لديكم ولكن كسالى  "لستم   لهم: فقال  :أكرر دعوني  عاجزة(..  أهدافا

ً  لديكم ولكنّ   ىكسال  ملست "  ."عاجزة  أهدافا

 

 ً   حيث  1953  عام   ييل   جامعة في أجريت  دراسة  ففي وإنجازه..  المرء إنتاجية  لزيادة األمثل  السبيل  هي  األهداف: ثانيا

  أهداف لديهم  ليس  والبقية   بالمائة.  الثالثة يقارب   ما النسبة انت فك مكتوبة. مستقبلية اف د أه له  عمن  الطالب  س ئل

  إنجاز أن – إليه  الوصول  استطاعوا  ممن  – فوجدوا  سنة  عشرين  مدار على  الطالب  هؤالء لباحثون ا ابع ت  واضحة.

ً  كان بالمائة  ثة الثال  أولئك  .الطالب  نم  ةبالمائ   والتسعين   عةالسب بقية أنجزه  لما  مساويا

 

 ً   إليه  يحتكم عيار كم ن وتكو  يسلكه، أن  يجب  التي  الطريق  وجهة  على   اإلنسان وتدل الرؤية، توضح   دافاأله: ثالثا

  مع  يسير  العمل هذا  هل  نفسك: فستسأل معيّن عمل  إلى د عيت  إذا فمثالً  مشروع. أي  إنجاز على  إقدامه قبل  منّا  الواحد 

 فائدة؟ عظيم  دون  غلنيسيش أنّه  أم إليه، أصبو ما  سيحقق  وبالتالي  تها رسم التي  أهدافي
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

ً  له  يضع  من ز روبن أنتوني  شبه  وقد    هنا الطفل أنّ  وتعلمون  التركيبية.  باأللعاب   يلعب  الذي  بالطفل ع،يض   ال  ومن  أهدافا

ً  الصغيرة  القطع  ويركب   الكبيرة الصورة  يرى  ً  لحياته  ع يض  ال  الذي الشخص  الصورة. حسب  جنب   إلى جنبا   منك أهدافا

 .مستحيلة   بل  صعبة  مهمته   كم وتخيل  األصلية. الصورة  يرى   أن  دون  الصغيرة القطع ركب ي

 

 ً   الجيِّدة العقلية والقدرات  الصادقة الرغبة  لديهم الذين الشباب  من  وكم التشتت.  وتمنع  الجهود  ترّكز  فااألهد : رابعا

ً  والتركيز، الذهن  مشتتو  هم لكن   وهكذا   ر،آلخ  ينصرف  ثمّ  ما عمل  ي ف دهجه ويصرف هناك، وما وي   هنا  يقرأ  فيوما

 .واأل ّمة  الفرد  بمستوى   يرتقي حقيقي  إنجازٍ  دون العمر يمضي 

 

 :األهداف خصائص   - 

 وسمات:   معيّنة خصائص   لها المحفزة  األهداف

 قوافالت هذا  ألنّ   صية..الشخ قيمك وإبراز  حفظ  على   وتعمل أولوياتك،  لمس مع تتوافق  أن  البدّ  المحفزة  األهداف: أّوالً 

 نفسك  تسأل  أن  بدّ ال  أهدافك بناء  على  تعمل  عندما   ولهذا التغيير..  تحقيق   في للمثابرة  الدافعو  القوة  يعطيك   الذي هو 

  هي ما الجهود؟ أجله من وتبذل واأليام،  الساعات  فيه  تصرف أن  حق يست الذي  الشيء هو   ما األهمية: غاية   في سؤاالً 

 مستعداً  نفسك   تجد   الذي العمل أو  الفكرة  هي  ما  بالضبط؟  تريد   ماذا ؟ كياتح  في قيمة  وأهم  كبر أ تعطيها  التي  األشياء 

 رخيص؟ وال  الغالي  أجله  من تبذل ألن 

  األهمية  هذه  فقو  بالتغيير  تبدأ  ثم ومن  القيم(،  سلم  ميه نس  ما )وهذا حياتك  في  وأساسي   مهم  هو   بما بصيرة  تمتلك عندما 

ً  هذا مشروعك  في نفثت  أنّ  فاعلم    من  إحياؤها  السهولة  من  فسيكون ا نوره خبا  إذا وحتى  طفئ. ن ت  ن ل سوف  قويةً  روحا

 .تقبله  أو عليه التغلب  عليك فسيسهل  طريقك في  وعقبات   فشل من  له ستتعرض  ما وحتى  جديد.

  قد  التيو اإلنسان،  على  القاسية  اللحظات  من أنّه  واقع وال  الوقت. طوال  ذهنك  في  حاضرة  ألولويات ا  هذه تكون   أن البدّ 

ً  كان  وأنّه األهمية،  قليل كان نفسه  به  أشغل  ما  بأن إحساسه  هو  د والجه العمل  من  طويل  مد أ عد ب عليه   تمر   متوهما

 .يحتمل  مما أكثر  أهمية  العمل هذا  حّمل ندما ع

 

 ً  ..سيطرتك وتحت   ديكي في إليها والوصول  أهدافك في التحكم كون ي  أن البدّ : ثانيا

ً  وليس  أمنية  هو  رين اآلخ ومساهمة  بوجود   إال يتحقق  ال  الذي الهدف"  ."هدفا

ً  أبدأ أن  أريد  تقول:   كأن ً   مشروعا   أن لكن محفز.  وغير  عملي  غير الهدف اهذ   بالمال.   يمّدني  من أجد  عندما   تجاريا

  لكنه الصياغة  من   طفيف الفرق ل. ومقبو منطقي  هدف فهذا  التجاري  لمشروعي  ول مم إيجاد  أجل من  سأسعى تقول 

ً  كبير  ً  شعوريا  .وواقعا

 

 ً   الشخصية  الصحة على فالمحافظة قياسها. يمكن  صغيرة  أجزاء إلى تجزئته هل يس مما الهدف يكون أن  دّ الب: ثالثا

  يةحم وإتّباع  يوم، كل  دقيقة عشرين لمدة  لمشيا رياضة  ممارسة إلى  تجزئته يمكن   كبير هدف  مثالً  البدنية للياقةوا

 ..وهكذا معيّنة 

 ."إليه  الوصول  عب صي  هفي التقدمِ  قياسَ  و أ تحديده   يصعب  الذي الهدف"
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

   -المسار: ساليب المساعدة في السير على األ

 للتطبيق  طور استراتيجياتك واجعلها قابلة -1

 تعرف على العوائق المحتملة -2

 واستمر في التركيز  استعرض ما حققته من انجاز  -3

 . ةصغيراية كل مهمة يم ألدائك عند نهضع تقي   -4

 ز از واستمر في التركيما حققته من انج  استعرض   -5
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 المنشار( )اشحذة التجديد الذاتي المتوازن مهار الموضوع 

  

 األهداف

التجديد   المشارك بين يفرق أن   -

 والتطوير  

  التجديد   أساليب المشارك أن يوضح  -

   الذاتي 

 

 د 15 الزمن

 2  /2 / 2 النشاط: رقم  حلقات نقاش  النشاط نوع 

 

                                                                جماعي: نشاط 

    المشارك:عزيزي 

   يلي: ما   ضحمجموعتك و ن مع بالتعاو 

 (التطوير  –التجديد   –التعديل )  وضح المقصود بكل من  -1

ي مختلف  فتسعى لتحقيقها  إيجابية عادات   ضع  ومقابل لها  القديمة أو السلبية عاداتك الحالية بقائمة ضع  -2

   حياتك.   مجاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 المنشار(  )اشحذ مهارة التجديد الذاتي المتوازن  ضوع المو

 الهدف:
ك معنى شحذ المنشار وعالقته  شرح المشارأن ي -

        بالتغير  
 د 5 الزمن

 2/ 2/2للنشاط    المادة العلمية محاضرة  األسلوب 

 

يّة والّروحيّة والعقليّة  نربعة لطبيعتنا: البد  متوازناً لألبعاد األالتّجديد الذّاتي تجديداً  ال بد أن تتضّمن عمليّة
احد من األبعاد، فإّن هذا التّجديد ال يصبح فعّاالً بشكل كامل إاّل إذا واالجتماعيّة/العاطفيّة. ورغم أهّمية تجديد كل و

ً تعاملنا مع األبعاد األربعة ت ر سلباً على البقيّة، فإهمال واحد منها يؤثّ عامالً حكيماً ومتوازنا . 

حد منها سوف  األفراد تنمية األبعاد وتجديدها بأسلوب حكيم ومتوازن، وإهمال أي وامستوى  ى وتتطلّب الفعاليّة عل
 يخلق مجال مقاومة سلبي القّوة يؤثّر سلباً على الفعاليّة والنّمو 

في التّجديد التّكاتف   

ي واحد من األبعاد فمن أجل شحذ المنشار  األشياء التي تقوم بها و أفضل أنواع التّكاتف، وإّن التّجديد المتوازن ه 
ها مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، فصّحتك البدنيّة تؤثر على  األربعة يكون لها تأثير إيجابي على األبعاد األخرى؛ ألنّ 

بعاد يزيد  حسين واحدة من هذه األة/العاطفيّة، وعملك على تلّروحيّة تؤثّر على قّوتك االجتماعيّ صّحتك العقليّة، وقّوتك ا
. ى معايشة العادات األخرىلمن قدرتك ع  

 طرق لتجديد حياتك  

من شأنها مساعدتك على الحفاظ على صّحتك البدنيّة، والتي تناسب نمط حياتك وفي  ضع قائمة باألنشطة التي  -1  
  نفس الوقت تحقق لك المتعة 

خالل األسبوع   ي والذي تسعى لتحقيقه ك في مجال دورك الّشخص ن األنشطة واجعله هدفاً لواحداً م   اختر -2   
ل كان هذا ألنّك اعتبرته أقل أهّمية أو شأناً من إحدى قيمك  المقبل، وفي نهاية األسبوع قيّم أدائك وإذا لم تحقّق هدفك فه

 األعلى، أم ألنّك أخفقت في العمل بأمانة مع قيمك؟ 

سبة لمنطقة البعد  نّ لّروحي والعقلي، وبال ك على مستوى البعدين اائمة مماثلة لتجديد أنشطتق م بوضع ق - 3
ا، أو بالّظروف التي سيحقّق النّصر العام من  االجتماعي/العاطفي ضع قائمة بالعالقات التي توّد تحسينه

فاً تسعى لتحقيقه خالل  كل مجال ليصبح هد خاللها درجة عالية من درجات الفعاليّة، واختر بنداً واحداً من 
ييمهبوع، وق م بتنفيذه وتقأس .  

والنتائج  بها وتقييم أدائك  تابة أنشطة محّددة “لشحذ المنشار” على مستوى جميع األبعاد كل أسبوع للقيامك التزم ب -  4   . 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

  اقتناص الفرص  مهارة  الموضوع 

 األهداف 

  المشارك خصائص يعدد   أن -

 الفرصة  

طرق  على المشارك   يتعرف أن   -

      الفرص  اقتناص 

 د 20 نالزم

 3  /2 / 2 النشاط: رقم  ات نقاش لقح النشاط نوع 

 

                                                        زميلك مع  : بالتعاون ثنائي نشاط 

    المشارك:عزيزي 

   منها:العبارات التالية ثم وضح المقصود  كليم ز عم  أوالً: ناقش

 واضحة المعالم الفرص تأتي ضبابية غير   -1

 اوية للجميع هي متسمتكافئة ف الفرص تأتي  -2

 

     "تأكد من فتح الباب للفرصة التي تطرق بابك  "    اإلدارة:علماء حد  أ ثانياً: يقول

ثم قدم نصائح لآلخرين الراغبين في تطوير ذواتهم عن كيفية استغاللهم للفرص   المقولة،وضح رأيك في هذه  

   المتاحة؟ 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 اقتناص الفرص  مهارة  لموضوع ا

 األهداف
 الفرصة    خصائص  المشاركيعدد   أن -

      الفرص  طرق اقتناص على المشارك   يتعرف أن   -

 د 10 الزمن

   3/ 2/  2لنشاط:  ل    لميةالمادة الع محاضرة  األسلوب 

 

الكثير منا يستطيع أن يحقق نجاحات ص النجاح إلحداث تغيير، وستفادة من فراقتناص الفرص هو القدرة على اال

صلى   -رسول هللا  ، يقولاستعداداً ي ت تَاح له فالحظ فرصة القت منك ص الت القتناص الفر باالستعداد ي حياته وقفزات ف

تَك قبَل سِ "اغتَنِ   -هللا عليه وسلم  قَبَل َهَرِمك   ك قبَل ش غ ِلَك وشبابَكَ قَِمك وفراغَ م َخمًسا قبَل َخمٍس حياتَك قبَل موتَِك وصحَّ

 .سنح وغناَك قبَل فقِرَك" مرسل 

 : خصائص الفرص 

 غير واضحة المعالم  ة بيضباأتي الفرص ت -1

 انها ال تبطئ فالزمن ليس في مصلحة من يريد اقتناصها   -2

 تاح لكل الناس هي متساوية للجميع واقتناصها م انها تأتي متكافئة ف -3

 وال تعود ب  انها قد تذه -4

 : الفرص  تصيد   كيف

 لمسبق االستعداد ا -1

 التمسك بقوة بالفرصة دون تردد -2

 على الفرصة دون تأخيرالقفز   -3

 صة بدون شروط استغل الفر -4
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

    الذاتي التغيير  تقويم  مهارة الموضوع 

 
 األهداف

الفرد   تقويمفوائد المشارك يعدد   أن -

   لخطوات التغيير 

طرق تقويم   المشارك  يرتب أن   -

      عملية التغيير 

 د 30 الزمن

 4/  1 / 2 النشاط: رقم  حلقات نقاش  النشاط نوع 

 

     المشارك:عزيزي 

 ائق ( دق 10-ماعي نشاط ج )                 الذاتي  التغييرلعملية ع مجموعتك عدد فوائد التقويم بالتعاون م  -1

 ( يقةدق20  - يفرد  )نشاط المرحلة  ما تعنيه تلك مبيناً  ية الذاتي التال التغيير مراحل تقويم عملية رتب  -2

 األداءجودة   تقييم  - 

 تحليل البيانات   -

 المتابعة واالشراف   -

   مع البيانات  ج -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

   الذاتي التغيير  تقويم  مهارة الموضوع 

 األهداف
   الفرد لخطوات التغيير   ويمتقفوائد المشارك يعدد   أن -

      قويم عملية التغيير طرق ت ارك المش يرتب أن   -

 د 10 زمنال

 4/ 1/  2لنشاط:  ل   المادة العلمية محاضرة  األسلوب 

 

ن خاللها نحدد مدى تقدم الفرد ونجاحه في تحقيق األهداف التي تم وضعها، وذلك عرف التقويم بأنها العملية التي م ي

، في حين  امستواه تحسين العملية التربوية ورفعات التي مر بها بهدف عرفة المشكلة والعقب عن طريق قدرته على م

ساعد الشخص على إصدار ت والعمل على تحليلها وتفسيرها لترون بأنه العملية التي يتم بها جمع المعلوماعرفه آخ

 ا يتم قياس التغيرات لعملية التي من خاللهحكم أو قرار في مشكلة لديه، في حين أن بعض العلماء عّرفوا التقويم بأنّه ا

 .رد المرغوبة التي ظهرت على الف

 التقويم: فوائد 

 حة البدائل المتا  أفضلار اختي -1

 اإلنجاز الدقة في  -2

 األهداف تحقيقلشعور بالثقة في حال ا -3

 سار في حال الفشل واالخفاق تصحيح الم -4

 توفير الوقت والجهد  -5

 التحفيز والدعم في حال النجاح  -6

 ويم عملية التغيير مراحل تق 

اتباعه خطوات التغيير   لتغير الذي حدث للشخص بعد جمع شواهد عن مدى ا بيانات:الجمع المرحلة األولى  •
 الذاتي   

 ط القوة وأولويات التطوير التي ظهرت بعد عملية التغيير  ينظر الى نقا  البيانات:تحليل  انية المرحلة الث •
جيد   – )ممتاز جات محددة يد مستوى األداء الذي تم الوصول اليه بدرتحد :  تقييم جودة األداءالثة  المرحلة الث •

 ضعيف(  –جيد  –ا جد 
  ألداءيات التغيير وتعديل األخطاء وتعزيز ا متابعة سير عمل واالشراف:   الرابعة المتابعة المرحلة •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 ( )بنين يميةالشؤون التعل

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 : والمصادر مراجعلا

 

 نوع المنشور المؤلف المرجع م

قيالف م. ابراهيد قوة التحكم في الذات 1  كتاب  

.. كيف تنمي ذكاءك العاطفي يديك فيالقوة  2 بكار  معبد الكري د. ياسر   كتاب  

 العادات السبع للناس األكثر فعالية 3
 

 كتاب  ستيفن كوفي 

كل شيءغير  ءيالتغيير .. عندما يتغير كل ش 4  كتاب  نيل دونالد والش  

 كتاب  جون بي كوتر  قيادة التغيير  5

وقراراتك أهدافك إلدراكخطوات  5 6 كروسنور  –د. جون سي    كتاب  

 كتاب  د. أيمن أسعد عبده التغيير من الداخل  7

 د. محمد خضر المختار  التفكير النمطي االبداعي 8
 د. إنجي صالح فريد عدوي 

 كتاب 

الجسدية اقةاإلع 9  Dr. Nahrain Aziz  وك بفيس -موقع الكتروني  

التخطيط غيير والت 10 الفاضل  عبد هللا نعبد الرحم  االلكترونية جريدة الرياض   

لناجحين اقتناص الفرص استراتيجية كل ا 11 رونيموقع البالغ االلكت هادي المدرسي    

ظة ابرباب أ التكامل بين العمل والحياة  12 روني لكتاال حلوهاموقع    

عمران مرصد ومدونات  ناصر عمر الشكلية  كيف تصبح شخصا متوازنا  13
 االلكترونية

ر عاصفة ذهنية يجتاح المألوف السلبيالتغيي 14  جريدة الرياض االلكترونية عبير البراهيم  

والغرب اإلسالمطريقة التفكير في التغيير بين  15 ةرونيااللكت الوعي مجلة روال ابراهيم   

لناجحين تناص الفرص استراتيجية كل ااق  16 رونيموقع البالغ االلكت هادي المدرسي    

 

 بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  وسلم على ن وصلى للا 
 


