
ي   ب  دري  امج  الت  رن  الب 

ت  
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تعليقك الشخصي على الصورة 



من الذين يحضرون % 30

الدورات التدريبية ال يتغيرون مطلقا  

يغيرون شيئا بسيطا % 70

كم نسبة التغير في الشخص الذي يحضر برنامج تدريبي ؟

Marshall Goldsmith دراسة للدكتور



تعليقك الشخصي على القصة 

ري  يا أم: دخل عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه، فقال

فلم رأيت بدعة: املؤمنني، ما أنت قائل لربك غًدا إذا سألك فقال

لد  رمحك اهلل وجزاك من و: متتها، أو سنة فلم حتيها؟ فقال أبوه

خرًيا يا بين إن قومك قد شدوا هذا األمر عقدة عقدة، وعروة  

ن عروة، ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما يف أيديهم مل آمن أ

ن علّي من  يفتقوا علّي فتًقا يكثر فيه الدماء، واهلل لزوال الدنيا أهو

بيك أن يراق يف سبيب حمجمة من دم، أو ما ترضى أال يأتي على أ

؟يوم من أيام الدنيا إال وهو مييت فيه بدعة وحييي فيه سنة



ما هو تعليقك على مقطع الفيديو ؟



االرتباط بين التفكير والتغيير 
العقل والتفكير هو المتحكم في عملية التغيير

تقييم األفكار والمخاوف يساعد على التعرف على 
الطرق المناسبة إلجراء التغيير 

تطور الفكر يجب أن يصاحبه تغير موازي له

مليات التفكير نشاط ذهني عقلي يستوجب تحليل الع
المعقدة لإلدراك واالستبصار وحل المشكالت

نفسك التفكير أقوى عملية تستطيع من خاللها تغيير
ومن حولك 



أسئلة تثير التفكير قبل التغيير 6

ماذا أغير•

 (what )

لماذا •
أغير

( why)

من •
سيغير

 (who  )

من •
المتغير 

( whom)

أين •
سيكون 
التغيير

( where )

متى •
سيبدأ 
التغيير

(  when  ) 
-

1 2 3

4 5 6



مناسب 
لمن يراد
به 
التغيي  

يعطي 
صورة 
حسنة 

يمكن 
مشاهدته
ه ز وتميي 

لكي يكون التغيير ايجابيا 

يحقق 

ا  تغي 
محسوسا 



محركات 
التغيير 
الذاتي

دافعية 

استعداد

مهارة

التزام صبر

مرونة

تطبيق



ثقافة التغيير الذاتي 

ة االنطالق
ةالصحيح

تجارب 
اآلخرين 
والمحيط
الخارجي

قوة 
المعرفة

الممارسة 
المدروسة 



ي   ب  دري  امج  الت  رن  الب 
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ة   ت  اي  لسة  الث  ج 
ال



تحفيز الذات نحو التغيير

:كيفية القيام بذلك

1

2

3

4

احتضان طاقة الفرد

اجعله أقرب للحقيقة

أرسم صورة حية

تفعيل ضغط التحدي



تحفيز الذات نحو التغيير

:كيفية القيام بذلك

5 ترتيب األفكار

قيادة املوقف

أحذف وأضف

أوجد صلة للتغيري

6

7

8



تحفيز الذات نحو التغيير

:كيفية القيام بذلك

9 علم وقد بشكل جيد

10السلوك اإلجيابي 

ال تتأثر بالعوامل اخلارجية

تعلم من اخطائك

11

12



متي يشعر الفرد بالحاجة الي التغيير

:كيفية القيام بذلك

دإء ن   ي  إلأ 
ي  ف 
دن  ة  حدوب  ي  اري  المق 

ق   دإء الساب  الأ  ن 
ب   دة  غ  دي  اب  ح  اج  ث  هور إحت 

ر ظ 

غة   ت  .مس 

ا  ق  وي  الت 
طور المست 

لب  ت 
ع الت 

و  ي  إ 
مي  ف 

دإء ن   ي  إلأ 
ي  ف 
دن  ة  حدوب  ي  اري  المق 

ن   خ ري  الأ  ن 

دة   دي  ساب  معلوماب  ح  إكت 

 
ي  إلأت 

ر ف  ب  ت 
غ  لي  ب   ا 

اهاب  إ دب  ج 

ة  إ و د ت  ارح  وط ج  غ 
عرض  لض  ة  الت  لت 

إج 

غ   رد الت  لي  الف 
م ع

حب 
ت 

ر ب 

12

34

56



أسباب جناح التغيري الذاتي 

توفر املعرفة  

باخلطوات الضرورية

إلحداث التغيري 

ياجا التغيري يليب احت

لدى الشخص 

التغيري اختياري 

برغبة ذاتية 

االستمتاع باإلجناز

أثناء التغيري

اختاذ االحتياطات 

الالزمة  املساعدة 

للتغيري

التغيري علي مراحل

متدرجة 

ا أوالا  ا ثالثثانيا ا

ا  ا رابعا ا خامسا سادسا



التغيير من 
الداخل

خطط قبل 
االنطالق

اختر التوقيت
المناسب

كيف تدير 
يربوصلة التغي

تعدى الحواجز 
ونحد العوائق

حقق معادلة 
التوازن

أهدافك تحدد 
مسارك

اقتنص الفرص

اشحذ المنشار

قيم وتابع 
خطواتك

مهارات قيادة عجلة التغيير

رمهارات لقيادة عجلة التغيي10



التغيير من 
الداخل

خطط قبل 
االنطالق

اختر التوقيت
المناسب

كيف تدير 
يربوصلة التغي

تعدى الحواجز 
ونحد العوائق

حقق معادلة 
التوازن

أهدافك تحدد 
مسارك

اقتنص الفرص

اشحذ المنشار

قيم وتابع 
خطواتك

رمهارات لقيادة عجلة التغيي10



التغيير من الداخل: المهارة األولى 

3

كن مبادرا  2اعرف قيمتك
1

ثق بنفسك

لككن يف نفسك التغيري الذي تريد أن تراه يف العامل من حو
نديالنيلسون ما 



ما هو تعليقك على الصورة ؟



ما هو عالقة الصورة بالبرنامج التدريبي  ؟



لذاتالتخطيط الشخصي لتطوير ا: المهارة الثانية  

من الداخل 
الى الخارج 

من الخارج 
الى 
الداخل

مسارات 
ط التخطي
رللتغيي



حدد أ ولوايتك

عفكمايه نقاط قوتك ونقاط ض

ما اذلي حتتاجه

أ ين انت الآن

2

3

1

4

((ر خطوات التغيي)) خطط بجدارة لتغيير حياتك 
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ي  
ان  وم الث  الت 





توقيت التغيير : المهارة الثالثة  

التوقيت أمر حاسم في شئون الحياة

يجب اال يكون التغيير انفعاليا  

اتاستباق األمور واالستعداد للمستجد

التأني والصبر قبل البدء بالتغيير

اختيار التوقيت بما يناسبك واآلخرين 

1

2

3

4

5

است   ت  المث  ت  وق  وإغد الت  ق 



توقيت التغيير : المهارة الثالثة  

رتحديد الزمن الذي يحتاجه التغيي

تحديد حجم التغيير ومقداره

غييرتوفر اإلمكانات الالزمة لبدء الت

أبدأ والنهاية في ذهنك 

1

2

3

4



أداء غير مطلوب

هتضييع االتجا

تأكد من اتجاه بوصلتك: المهارة الرابعة 



تعدي الحواجز وتحدي العوائق : المهارة الخامسة  

اعاقات •ة أفكار سلبي•

مرض •

خوف•

قلق•

أحالم يقظة•

فقر •

ديون•

بطالة•

مادية ةنفسي

جسديةفكرية



حقق معادلة التوازن : المهارة السادسة  

التوازن هو إعطاء كّل شيء

قدره من غير زيادة أو نقصان



التوازن بين متطلبات الروح والجسد: أوال 

الجسد الروح 



التوازن بين العقل والعاطفة: ثانيا  

مييز، العواطف عمياء ال تملك القدرة على االختيار والت:" يقول الدكتور بكار

. "والعقل راسم خطط وخرائط عليه أن يوجهها الوجه الصحيحة

القرارات

العالقاتاالهتمامات



التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة: ثالثا 

من الخطأ الكبير أن تنظم الحياة:" يقول الرافعي

. "من حولك وتترك الفوضى في قلبك 



ي   ب  دري  امج  الت  رن  الب 

ت  
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ال



المسار والهدفحدد : المهارة السابعة  

المسار يحدد الهدف 

الهدف  يحدد المسار 

بدأتبأيهماغير مهم 

1

2

3



األساليب المساعدة للسير على المسار 

1



2



3

األساليب المساعدة للسير على المسار 



4

األساليب المساعدة للسير على المسار 





اشحذ المنشار 

تجديدتطوير تعديل

:  المهارة الثامنة 

اشحذ المنشار 

تجديد

تطوير

تعديل





اقتناص الفرص: المهارة التاسعة  

1
الفرص تأتي ضبابية، غير واضحة المعالم•

2
فالزمن ليس في مصلحة من يريد اقتناصها، إنها ال تبطئ•

3
كل الناسإنها تأتي متكافئة، فهي متسواية للجميع، واقتناصها متاح ل•

4
إنها بعد أن تذهب ال تعود•

خصائص الفرصة 



كيف تصيد الفرص ؟

التمسك 
بقوة 
بالفرصة 
دون تردد

االستعداد 
المسبق

استغل 
الفرصة 
بدون 
شروط

القفز على
الفرصة 
دون تأخير



قيم وتابع خطواتك: المهارة العاشرة  

فوائد 
يمالتقي

اختيار افضل 
البدائل 
المتاحة

الدقة في 
االنجاز

ة الشعور بالثق
في حال 
تحقيق 
االهداف

تصحيح 
المسار في 
حال الفشل 
واالخفاق

توفير الوقت
والجهد

التحفيز 
والدعم في 
حال النجاح 



مراحل تقويم عملية التغيير

المتابعة 
واالشراف

متابعة سير •
ر عمليات التغيي

وتعديل األخطاء
وتعزيز األداء 

تقييم جودة 
األداء

تحديد مستوى •
األداء الذي تم 
الوصول اليه 

بدرجات محددة 
جيد –ممتاز ) 

–جيد –جدا 
(ضعيف 

ناتتحليل البيا

ينظر الى نقاط•
القوة وأولويات 

التطوير التي 
ظهرت بعد 

عملية التغيير

جمع البيانات

جمع شواهد عن •
مدى التغير الذي
حدث للشخص 

بعد اتباعه 
خطوات التغيير

الذاتي  

1234



سبحانك اللهم وبحمدك 

أشهد أن ال إله إال أنت 

أستغفرك وأتوب إليك
أخوكم 

مشرف التدريب التربوي 

بتعليم األحساء 

سامي بن سعد : األستاذ

الوصالي


