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 إستطالع هاريس التفاعلي

 

شخص في الواليات  23،000أُجري استطالع حديث شمل 

المتحدة، يعملون بدوام كامل في صناعات أساسية وفي 

.مواقع وظيفية رئيسية  

 

!!  كانت النتائج مذهلة...   
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 نتائج اإلستطالع

 لديهم فهم واضح لما تسعى المنظمة لتحقيقه ولماذا تقوم بذلك؛   :فقط% 37

 متحمسون ألهداف فريقهم ومنظمتهم؛ :فقط 5 من 1

 عّبروا عن وضوح الرؤية لديهم حول صلة  مهامهم بأهداف المنظمة؛  :فقط 5 من 1

 راضون عن العمل الذي أنجزوه خالل اسبوع عمل :فقطالنصف 

 لديهم عالقات عمل تعاونية جيدة وثقة عالية بالمجموعات واألقسام األخرى :فقط% 13

 ؛األهداِف الرئيسيةِ  يشعرون بأن منظمتهم تمّكنهم بشكل كامل لتنفيذ :فقط% 15

 يشعرون بأنهم يعملون في جو من الثقة العالية؛  :فقط 15%

 عملية االتصال المفتوح؛  تعززمنظمَتهم يشعرون بأن  :فقط% 17

 ؛مسؤوليَة الَنتاِئج العاملين ُتحّمليشعرون بأن منظمتهم  :فقط 10%

 .يثقون بشكل كامل بالمنظمة التي يعملون لديها :فقط 20%
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 إسقاط اإلستطالع على أداء فريق لكرة القدم

 :  إذا طبقنا تلك النتائج على  فريق لكرة القدم سنحصل على

 

 سيعرفون المرمى الخاص بهم؛  :العب  11 من 4فقط 

 سوف يهتمان؛  : 11 من 2فقط 

 أي موقع يلعبان، ويعرفان بالضبط َيعرفان   : 11 نم 2فقط

 . المنتظر منهما فعله     

سيكونون في حالة منافسة ضد أعضاء فريقهم  :  الجميع ما عدا العبانما،  بشكل

 . بدالً من منافسة الفريق الخصم     
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 تعريف اإلستراتيجية  -2  

  

  أساليب األمد للمنظمة، وتبنيطويلة تحديد الغايات واألهداف ال

 .  وتخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ هذه األهدافالعمل 

 

 الفرد شاندلر

   اإلستراتيجية والهيكلية 
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 تعريف اإلستراتيجية -2

  

 اإلستراتيجية هي جملة األهداف، األغراض أو الغايات؛ وهي الخطط 

 والسياسات الرئيسية المتبعة لتحقيق تلك الغايات، والمصاغة بحيث 

 تعّرف عن ماهية العمل الذي تتعاطاه المنظمة أو ستتعاطاه مستقبالً، 

 . وعن شكل هذه المنظمة أو ما ستكون عليه

 

    كينيث أندروز

  اتمفهوم إستراتيجية الشرك 
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تعريف اإلستراتيجية -2  

  

   الغرض الوحيد ... ال أكثر وال أقل الميزة التنافسيةإستراتيجية العمل هي 

   هو تمكين المنظمة، وبأفضل طريقة متاحة، تخطيط اإلستراتيجي  من ال

 إذن  –شركة ما هي إستراتيجية . على منافسيها من إكتساب ميزة دائمة

 .محاولتها تعديل موازين القوى مع المنافسين لمصلحتها -

 

   كينيشي أومي

  عقل اإلستراتيجي
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اإلستراتيجيات الناجحة  -3  

 اإلستراتيجية الناجحة

 تقدير موضوعي للموارد فهم عميق للبيئة التنافسية  أهداف طويلة األمد ومتوافق عليها

التطبيق الفّعال   
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الفعال التطبيق  
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 اإلستراتيجيات الناجحة

 

   :بسيطة، متسقة، وبعيدة المدى األهداف-1

 

تعكس إلتزاماً جامعاً بهدف محّدد بوضوح ويمكن متابعته بثبات مع 
 .الوقت
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 اإلستراتيجيات الناجحة

 

 :للبيئة التنافسية المعّمقهم فال -2

  

 .تصميم اإلستراتيجية بناًء على تقديرعميق ومستقبلي لحلبة المنافسة
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 اإلستراتيجيات الناجحة

 :للمواردموضوعي  تقدير   -3

 

 . الكفاءة في اإلستفادة من نقاط القوة الداخلية دون إهمال مناطق الضعف
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 اإلستراتيجيات الناجحة

 

 :التطبيق الفّعال -4

 

اإلستراتيجيات مجّرد حبٍر أفضل تبقى فّعال، التطبيق البدون   
التي تتيح اإلستفادة األمثل  المنّظمات الناجحة هي .  على ورق

من الموارد واإلمكانيات، واإلستجابة السريعة للمتغيرات في 
 .  البيئة التنافسية 
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 أدوار المدير اإلستراتيجي

 والمكانة السلطة الرسمية

 

 األدوارالشخصية

 الرمز•

 القائد•

 الرابط•

 األدوارالتواصلية

 متابعال •

 ناشر األفكار •

 الرسمي الناطق •

 

 أدوارصناعة القرار 

 رجل األعمال •

 حالل المشاكل •

 مدير الموارد  •

 المفاوض •
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 المدخل المتكامل

 

مثلما يحتاج اإلنسان لتشكيلة من األدوات واألجهزة  لإلطمئنان  “ 

إلى سالمته الجسدية، تحتاج المنظمة إلى تشكيلة أدوات ومعايير 

 .  ” لتقييم صحتها

  بيتر دراكر

 الحقائق الجديدة
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  جدول األداء المتوازن 

 

 هو مجموعة من المقاييس التي تعطيجدول األداء المتوازن 

 . العملمستوى أداء سريعة وشاملة عن  فكرةالمدراء 

 

 –وليس السيطرة  -ستراتيجية إلضع اجدول األداء المتوازن ي

 .   بؤرة االهتمامفي 
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 جدول األداء المتوازن

 : يجيب جدول األداء المتوازن عن أربعة أسئلة رئيسية 

 

 (منظور الزبائن)كيف يرانا الزبائن؟ 

 (منظور داخلي)ما الذي يجب أن نبرع فيه؟ 

(والتعلّم منظوراإلبتكار)؟ بتوليد القيمة وتحسينهاستمرار إلهل يمكننا ا 

( ماليمنظور )؟ بالنسبة للمساهمين ما هي العوائد 
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 ؟ للمساهمين عوائد

 ما الذي يجب أن نبرع فيه؟ 

 ؟ بتوليد القيمة وتحسينهاهل بإمكاننا االستمرار 

 كيف يرانا الزبائن؟ 

 

األداء  مقاييسربط ي جدول األداء المتوازن  
 

Source: HBR, Jan.-Feb., 1992 

المالية منظور  

 المقاييس  األهداف 

   الداخلية البيئة منظور

 المقاييس  األهداف 

   والتعلّم اإلبتكارمنظور 

 المقاييس  األهداف 

  الزبائن منظور

 المقاييس  األهداف 
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 المنظور المالي 

 العائد من الرأسمال المستخدم

 النقديتدفق ال

 ربحية المشروعِ 

 الربح  اتتوقّع في موثوقية

 البضاعةتراكم 

 منظور الزبائن

 الزبائنرضى  مؤّشر 

 في السوقحّصة ال

 األعمال شرائح

 الحسابات الرئيسية

 الداخلية البيئةمنظور 

 الساعات مع الزبائن في األعمال الجديدة

 إعادة العمل

 مؤّشر أمان الحوادث

 مؤّشر أداء المشروع

 منظور اإلبداع والتعلّم  

 

 نسبة العائد من الخدمات الجديدة

 ات التحسينمؤّشر معّدل

 الموظفين  بمواقف مسح

 اقتراحات العاملين معّدل

 العامل الواحد/ معّدل العائد

 

 جدول األداء المتوازن

روك واتر شركة: مثال  
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مجموعات - تمرين  

بطاقة على  األداء المتوازنكيف يمكنك تطبيق مفهوم  

ستراتيجية إلا مفهومالشخصي، آخذاً بعين االعتبار  أدائك

 الشخصية؟ 
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 ستراتيجية الشخصيةإلا -4 

 :  المتكاملالشخص   نسق
 

الروحو القلبو العقلو دالجس :أربعة أبعاد لإلنسان. 

الناس لديهم خيارات. 

 ًت التي يواجهونهامعطياعلى ال ايمارسون خياراتهم بناء . 

 من أنفسهم للعمل  سيسخرونهم يقررون شعورياً أَو ال شعورياً كم

، وذلك تبعاً للطريقة التي يعاملون بها، وتبعاً للفرص المتاحة والحياة

 .  األربعة من طبيعتهم إلستخدام األبعاد أمامهم
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  المتكامل الشخص نسق

 الروح

 العقل

 القلب الجسم
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األربعة البشريةحاجات ال  

 األثرالطيب
والمساهمة المغزى  
(الروح)  

لتعلّما  
النمو والتطوير   

(العقل)  

لعيشا  
البقاء   

(مالجس)  

لحبّ ا  
العالقات    

(القلب)  
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العملكامل في عالم متالشخص ال  

 دعني أخدم

 الروح

ستخدمني علىإ  

نحو خالّق   

 العقل

بانصافلي  إدفع  

 الجسم

 عاملني بلطف

 القلب
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يةمؤسسالحاجات ال  

،التكامل،غزىالم  

 اإلسهام

(الروح)  

 النمو والتطوير

(العقل)  

المالي اإلكتفاء  

(الجسم)  

 العالقات 

( القلب)  
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األربع( الكفايات) اتالذكاء -5  

 

   .العقل إلى يعود (IQ ) عقلي -1

  .القلب إلى يعود (EQ) اجتماعي/عاطفي -2

   .دالجس إلى يعود (PQ) اقتصادي/جسدي -3

   .الروح إلى يعود ( SQ ) روحي -4
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  ذاتكِجد 

 

لمتكاملا الشخص  

 

دالجس  

 

 العقل

 

 القلب

 

 الروح

 

 الحاجات األربعة

 

 للعيش

 

 

 للتعلّم

 

 للحبّ 

 

األثرالطيبلترك   

 

األربعة اتالذكاء  

 

 الذكاء الجسدي

 

 

 الذكاء العقلي

 

 الذكاء العاطفي

 

 

 الذكاء الروحي

 

 

األربعة الخصال  

 

نضباطإلا  

 

 الرؤية

 

 العاطفة

 

 الضمير
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األربع( الكفايات) اتالذكاءتطوير   

 .   اآلن وفقاً لذلك عشإفترض أنك تعرّضت لذبحة قلبية، :  للجسد

 . اآلن وفقاً لذلك إستعدإفترض أن باقي عمر مهنتك هو سنتان، :  للعقل

اآلن  تحّدثإفترض أن كل ما تقوله عن اآلخرين يمكنهم سماعه، :  للقلب

 .  وفقاً لذلك 

اآلن  حبّ أ، فصلفترض أن لديك زيارة بينك وبين خالقك كل إ: للروح

 .  وفقاً لذلك 

Personal Development Strategy                     Raed H. Charafeddine - November 22, 2008 



Personal Development Strategy Raed H. Charafeddine – January 12, 2008 

 IQ الذكاء العقلي/القدرة

 الرؤية

 مثالي
 
  

 لديه نظرة بعيدة

 يستشرف المستقبل
 حالم

 يؤمن بالناس

 رائد يضع التوقعات

 فيلسوف

 متأمل مفكر إستراتيجي
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 PQ الذكاء الجسدي/القدرة

 االنضباط

  واقعي
 يركز

 قادر على التنفيذ

 َجل د
 مبادر

 جاد ملتزم

 مضحي

 منضبط ذاتياً 

 مثابر كفؤ
 حازم

 مستقل
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 EQ الذكاء العاطفي/القدرة

 الحماس

 متعاطف متفائل

 متكاتف
 شجاع

 إيجابي

 حساس

 محفز يحب التحديات

 يهتم بالناس مرح مؤثر
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 SQ الذكاء الروحي/ القدرة 

 الضمير

 متحمس
 
  

 حدسي
 يتحمل المسؤولية

 خلوق

 حكيم
 مستقيم

 خدوم

 رحيم

 اخالقي

                  ُملهم

 منصف
 

 يحترم اآلخرين
 يعيش من أجل قضية
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 التعبيرعن خيارك

 (.لماذا)الغائية، أي عن غالباً ما يجيب عن الضمير 
 

 (.ماذا) - نجازهإل تحّدد ما أنت ساعٍ الرؤية 
 

 (.كيف) -بالكيفية التي ستحقق بها رؤيتك  يرتبطنضباط إلا
 

 (.كيفو ماذا، لماذا،)بـ والمرتبط  المحّركتمّثل قوة الشعور العاطفة 
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 وقفة تأمل

 

 “  !كان يمكن أن يكون”: أكثر التعابير مدعاًة للحزن والكآبة

 “ إنه لم يفت الوقت لنصبح ما كان يمكننا أن نكون” لكن أحد ما علّمنا 

 

 جون جرينليف ويّتير
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مجموعات  - تمرين  

 
 

األربعة؟  كفاياتككيف يمكنك أن تطّور كلّ من   
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 الوعي الذاتي

 الوعي الذاتي العاطفي

 التقييم الذاتي الدقيق

 الثقة بالّنفس

 الوعي االجتماعي

 التعاطف

 الوعي التنظيمي

الخدمة التوّجه نحو  

 الذات إدارة

 ضبط النفس

 الجدارة بالثقة

 الوعي

 التكّيف

 اإلنجاز التوّجه نحو

 المبادرة

 المهارات االجتماعية

 تنمية اآلخرين

 القيادة

 التأثير

 التواصل

لتغييرل محّفز  

 إدارة النزاع

 التجسير

والتعاون الفريق عمل  

ةيإطار الكفا  
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البشريةإدراك الحاجات العاطفية   
  

 
 
 

 مقبول

 متقّبل

 منجز 

   معترف به

 مقّدر 

 حّي 

 مسلّي

ر  مقدَّ

ر  مقدِّ

 مقبول به

 ملفت

 قادر  

 ُمَتحّدى 

 (مشّوشَ غير )واضح 

 مؤهل

 واثق

 متطور 

 متعلم

 متمّكن

 مرّكز

 مغفور له

 مقابل باليغفر 

 منجز

 قابل للنمونامي أو 

 سعيد

 مسموع

 مساَعد

د  مساع 

 مهم

 ضمن السيطرة

 مشمول 

 مستقل

 مهتم

 عارف

 مستمع إليه

 محبوب

 مطلوب

 ظمالحَ 

 منفتح

 متفائل

 قوي

 يتمتع بالخصوصية

 جمنت  

 محمي

 فخور

 مطمئن

 معترف به

 مرتاح

 محترم

 آمن 

راضي/ مكتفي  

 محمي

 هام

 ناجح

 مدعوم

جمعالَ   

فمنصَ   

 متفّهم

 مفهوم

 نافع

 (له قيمة)محترم 

 جدير
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 الحساب المصرفي العاطفي
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 المبادىء الُمتضمنة التضحية المطلوبة السحوبات اإليداعات

اطلب من اآلخرين أن  إفهم اآلخرين أوالً 

 يفهموك أوالً 

قلة الصبر، األنا، األجندة 

 الخاصة بك

 الفهم المتبادل

المزاج، المشاعر،  النكث بالوعود الوفاء بالوعود

 العواطف، الوقت

 التنفيذ/ اإلستقامة 

/  القيم، االستقامة / الرؤية  األنا، التكبر، التحكم التالعب الخفي الصدق، الصراحة

 التنفيذ، 

 الفهم المتبادل 

الذات، الوقت،  الغلظة، الفظاظة اللطف، الكياسة

اإلدراكات، الصورة 

 النمطية، التحامل

 القيم، / الرؤية 

 التنفيذ/ اإلستقامة 

التفكير بتحقيق المنفعة 

 للجميع أو ال إتفاق

أنت  –تفكير أنا أربح 

أنت  –تخسر أو أنا أخسر 

 تربح

الربح يعني هزيمة اآلخر، 

 المنافسة

 اإلحترام والمنفعة المتبادالن
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 الحساب المصرفي العاطفي
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 المبادىء الُمتضمنة التضحية المطلوبة السحوبات اإليداعات

اإلحترام والمنفعة المتبادالن،  التواصل القائم على النفاق مخالفة التوقعات توضيح التوقعات

الفهم المتبادل، التعاون 

 الخالق، التجديد

بعض التقبل االجتماعي،  انعدام الوالء، االزدواجية الوالء للغائب

 دغدغة العواطف

 القيم / الرؤية 

 التنفيذ/ االستقامة 

األنا، التكبر، الفخر،  الفخر، الغرور، التكبر اإلعتذار

 الوقت

 القيم / الرؤية 

 التنفيذ/ االستقامة 

تقبل التغذية الراجعة 

 (أنا)وإرسال رسائل 

عدم تقبل التغذية الراجعة 

 (أنت)وإرسال رسائل 

األنا، التكبر، الفخر، 

 التواصل االنفعالي

 الفهم المتبادل

الفخر، التمركز حول  حمل األحقاد التسامح

 الذات

 القيم / الرؤية 

 األخالق/ اإلستقامة 



Personal Development Strategy Raed H. Charafeddine – January 12, 2008 

يزات القيادةمم -6  

في األوقات  إلستبشاروا، بحماسة على المضي قدماً القدرة : الطاقة اإليجابية -1

 .السيئةكما الطيبة 
 

 .  طاقتهم اإليجابية لمواجهة أي صعوبة إطالق: اآلخرين على إستنهاضالقدرة  -2
 

 .قول ال أو نعم ، وليس ربماعلى ، مواجهة مواقف عصيبةالقدرة على : الحسم -3
 

 .  إنجاز األمور: لتنفيذاموهبة  -4
 

 .، ويؤمنونيكافحونهم يهتمون بعمق ، :الشغف -5
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 القائد الفّعال

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Integrity

Communicator

People Focused

Visionary

Caring

Decision Maker

Other

Dedicated

Model

Motivator

Expert

Courageousشجاع 

 خبير

 محفز

 قدوة حسنة 

 مخلص

 متمّيز

 صانع قرار

 يعنى باآلخرين

 صاحب رؤية

 يرّكزعلى الناس

 يتواصل بفعالية

 

 

 

 اإلستقامة
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الكفوءالمدير   
 يؤطر الناس وينظم العمل من أجل الوصول الى األهداف المحددة بشكل كفء وفعال

الفريق فاعل في عضو  
 يساهم في إنجاز أهداف المجموعة ويعمل بفاعلية مع اآلخرين في إطار الفريق

عالي الكفاءةفرد   
 يقدم مساهمة مفيدة من خالل موهبته ومعرفته ومهاراته وعادات العمل الجيدة التي يتحلى بها

المستويات الخمس -القادة  تراتبية  
Good To Great – Jim Collins 
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 المستوى الخامس

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

 المستوى األول

في المستوى الخامس تنفيذيال  
الدائمة من خالل الجمع بين التواضع الشخصي واالرادة المهنية“ العظمة”يبني      

 القائد الفعال
يحفر الناس لاللتزام برؤية واضحة ومحفزة وللعمل 

 الدؤوب على تحقيقها وفق معايير أداء عالية
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في المستوى الخامس تنفيذيال  

 :لمهنيةا اإلرادة

من الحسن إلى األحسن  لإلرتقاء دائممحّفز  :نتائج رائعةب من يأتي . 

علىأفضل الَنتائج   للحصول على كلّ ما يلزمعزيمًة ثابتًة لعمل يظهر 

 .ات، مهما كانت الصعوبالطويل المدى

بأقل  وال يرضى؛ وقابلة للحياةعظيمَة  منظمةلبناء  المعاييرضع ي

 .من ذلك 

فيما لو  اتالمسؤولي لتشتيت وال يتوّسل المخارج ،نظر في المرآةي

العوامل أو اآلخرين ال يلقي اللوم على . جاءت النتائج ضعيفة

 .سوء الطالعالخارجية، أَو 
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في المستوى الخامس تنفيذيال  

 :التواضع الشخصي 

 ال يتبّجح مطلقاً يظهر تواضعاً مثيراً، يتجّنب التملّق العام؛. 

 عتمد بشكل أساسي على المعايير  ي .بتصميم هادئ وساكنيتصّرف

 . الملهمة المهابة، وليس على لتحفيز اآلخرين الُملَهمة

لنجاح  من سيليه يؤهل؛  إلى ذاتهالطموح إلى الشركة، وليس  ينقل

 .   الحقاً أكبر 

نجاح  في الفضل  لمشاطرة اآلخرين، وليس في المرآة، يفتش حوله

 .الحظّ حسن العوامل الخارجية وإلى  وال يعزوهاالشركة،
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القيادة اإلخفاق فيحاالت   

 “ فشل الشخصية إلى تعود اإلخفاقمن حاالت  % 90”
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 عملية القيادة

خدمإ  

(الروح)  

 خّطط

(العقل)  

فعلإ  

(الجسم)  

 قّيم

(القلب)  
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 األدوار األربعة للقيادة

 القدوة الحسنة
            

 ينتظرها من اآلخرينبدون أن باآلخرين لهم الثقة ي

( شخصيةالخالقية األسلطة ال ) 

 تحديد المسار
 يخلق النظام بدون أن يتوسلها من اآلخرين

(السلطة األخالقية التابعة من الرؤيا)  

 

 التأطير

            

 يعزز الرؤية بدون إعالنها

(مؤسساتيةال األخالقيةسلطة ال)  

 

 التمكين

                                         

الحاجة الى محفز خارجي بدون الكامنة يطلق العنان البشرية  

 (السلطة األخالقية الثقافية)
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 ماذا يفعل القادة الناجحون ؟

  اإلتجاه يحددون

 (رؤية، زبائن، مستقبل)

 الشخصيةثبتون ميزاتهم ي

 (العادات، التكامل ، الثقة، التفكير التحليلي )

 

األفراد إلتزام يحّرك  

( السلطة يشاطراآلخرين،  يشرك ) 

تنظيمية ال القدرات يحثّ   

(يبني الفرق ، يدير عملية التغيير )  

Personal Development Strategy                     Raed H. Charafeddine - November 22, 2008 



Personal Development Strategy Raed H. Charafeddine – January 12, 2008 

 تحديات القيادة

 

كاملمتالشخص ال  

 الجسم 

(للعيش)  

 العقل

(للتعلم)  

 القلب 

(للحب)  

 الروح

(األثرالطيبلترك )  

 

 األدوار األربعة

 

 النموذج

 

 

 تحديد المسار

 

 التأطير

 

 التمكين

 التركيز

 التنفيذ

 

 

األربعة اتالذكاء  

 

 الجسدي

 

 

 العقلي

 

 العاطفي

 

 الروحي

 

 

األربعة الخصال  

 

 اإلنضباط

 

 الرؤية

 

 العاطفة

 

 الضمير
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 7 - التركيز والتنفيذ
 

 

 تحديد األولويات  :لتركيزا

 نقلها إلى عالم الواقع والفعل : التنفيذ
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 المجاالت األربعة للتنفيذ

 

 .  األكثر أهمية موراأل رّكز على1.

 .  بياناً بالمهام ىءنشإ2.

 .  إلى أهداف محددة العلياترجم األهداف 3.

 .وبكّل الحاالت كل فرد مسؤولياتهحّمل 4.
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 فجوة التنفيذ

 عدم معرفة أهداَف وأولوياَت الفريق  أَو المنظمة بشكل   -الوضوح 1.

 . واضح  

 .عدم العمل لتحقيق األهداف   - اإللتزام  2.

 عدم معرفة ماذا يجب فعله لمساعدة الفريق أو المنظمة   -الترجمة 3.

 .  لتحقيق أهدافها   

  بالمهامأو الحرية للقيام  النظم، البنى التنظيميةعدم وجود   -الَتْمكين 4.

 .  بشكل حسن  

 .  عدم التقّدم والعمل سوياً  - قوة الفريق5.

 .بعضهم البعض لعدم تحميل المسؤولية   - المساءلة6.
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 ورشة عمل - 8

  رسالة الحياة الشخصية

 Personal Mission Statement 
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 منكم البداية

(دقائق عشر)أرجو اإلجابة على هذه االسئلة   
 

(هذه االجابات ستبقى معك ولن يقرأها أحد)  
 

 

ما هي األمور التي تهمك فعال في الحياة؟ -  

أهداف تحب أن تحققها في حياتك الشخصية 5إكتب  -  

أهداف تحب أن تحققها في حياتك المهنية 5إكتب  -  

ما هي نقاط قوتك؟ -  

ما هي نقاط ضعفك؟ -  
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 أهداف الورشة 

 

 .  التعرف الى ماهية الرسالة الشخصية1.

 .التعرف الى أهمية الرسالة الشخصية2.

التعرف الى الدور الذي تلعبه الرسالة الشخصية في تحقيق 3.

 . األهداف الحقيقية التي نريدها

 (.  الحاجات)التعرف على االبعاد األربعة 4.

 .  البدء بالتعرف على صياغة الرسالة الشخصية5.
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نظرة عامة –المقدمة   

 

 (  قرآن كريم )” من يمشي سويا على صراط مستقيم َّأفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى ، ا” •

 “  العامل على غير بصيرة، كالسالك على غير الطريق، ال تزيده سرعة المسير إال بعداً ”•

 ( ( ع)االمام الصادق )  

. “ إذا كنت ال تعرف الميناء الذي سترسو عليه سفينتك ، فلن يهمك سرعة الرياح أو اتجاهها”•

  (مثل شعبي)

 

 “اذا لم تكن تعلم أين تذهب، فكل الطرق تؤدي الى هناك” 
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 ماذا تعني الرسالة 

 الشخصية ؟

 

If you don’t know 

where you’re going  

      it  doesn't 

matter which way 

you go” 
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 أسئلة عامة 

 

 هل فكرت يوما ما هي أهدافك الشخصية في الحياة ؟ -1

 هل فكرت يوما في التخطيط لحياتك وآلخرتك؟  -2

 هل فكرت في أولوياتك في الحياة؟ هل تملك رؤية لمستقبلك؟ -3

 هل هناك أهمية للتخطيط والرسالة والرؤية؟  -4

هناك أناس كثيرون يعيشون من دون رسالة ، فلماذا علي أن أكتب رسالة  -5

 شخصية لحياتي؟ 

 ما هوالفرق بين من يخطط لحياته وآلخرته وبين ما ال يخطط لها؟  -6

 واضحة أم أننا نسلك على غيرالطريق؟” بصيرتنا ” هل  -7
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 لماذا الرسالة؟

 

 إنه عمل جدير بأن نعطيه جزءا من وقتنا الثمين•

    

ألن الفرق بين من يملك رسالة ورؤية وبين من ال يملكهما كالفرق بين من •

يعيش وفق أولويات محددة لتحقيق اهداف وطموحات وأحالم محددة وبين 

 . من يعيش كل يوم بيومه
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 مرحلتي الوجود

: كل األمور تمر في مرحلتين من الوجود  

 

 الوجود الذهني اوالً 

 الوجود المادي  ثانياً 
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Mental creation precedes 

 physical creation 
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 ماهية رسالة الحياة الشخصية

 

إن من أهم الوسائل التي تساعد على بناء شخصية فعالة وناجحة •

فلسفة أو عقيدة أو رؤية  )ورسالية هي صياغة رسالة حياة  قائمة على 

Vision ) قوة المبادئ اإلنسانية والقيم األخالقية ” ومبنية على”. 

 

هي تعبير خاص ومميز لكل فرد بمفرده، ألن كل فرد هو حالة نادرة •

لهذا فإن رسالته الشخصية سوف تعكس هذا . ومميزة وال نظير لها

 .  التفرد وهذه  الخصوصية في الشكل وفي المضمون
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 ماهية الرسالة الشخصية 

 لكل الشخصي “الدستور ” الى ستتحول الشخصية الحياة رسالة إن 

 كل الفرد هذا يحدد أساسه على الذي أوالدليل المرشد وإلى فرد

 وهذا الدستور هذا من إنطالقا وعالقاته وسلوكه وتصرفاته أهدافه

 . الدليل

  

 أعمالك لتقيس اليه تلجأ الذي المقياس تصبح الشخصية الرسالة•

 في آخر شيء وأي  الفعلية وقيمك وأفكارك وسلوكك  وإنجازاتك

 .حياتك
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 تعريف الرسالة الشخصية

 

وثيقة واضحة وصلبة تعبر بعمق عن المعنى الحقيقي الذي تريده ”  

لحياتك وعن األهداف الحقيقية التي تريد تحقيقها إستنادا إلى المبادئ 

والذي من ” كدستور حاكم” إنها تعمل .والقيم التي تؤمن بها فعال 

 .  ” خالله تقوم بتقييم قراراتك وتختار سلوكك وإتجاهاتك 
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 مكمن الرسالة الشخصية
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 في الواقع إننا نكتشف رسالتنا الشخصية ” 

 ”في الحياة وال نخترعها 
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 مكمن الرسالة الشخصية

 

إن رسالة الحياة الشخصية ليست نفحة وجدانية تكتبها خالل الليل أو •

إنها . في ساعة راحة بال في لحظة فرح أو إطمئنان نفسي مؤقت

رحلة طويلة وعميقة إلى داخل نفسك لتكتشف ما هو المهم فعال في 

رحلة قد تستغرق . حياتك وماذا تريد أن تفعل وأين تريد ان تصل 

صحيح أننا ال . شهوراً قبل أن تتكشف نفسك على حقيقتها أمام ناظريك

نخترع رسالتنا ولكننا يجب أن نكتشف ماذا يوجد في أعماقنا وليس 

 .  على الضفاف أو المستنقعات الصغيرة 
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 معادلة الرسالة الشخصية

 

 : رسالة الحياة الشخصية هي•

 

 

                         +                             = 

 

 

 .مرتكزان على المبادئ والقيم المختارة” الفعل” وهذا ”  الكون”وهذا •
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 ما تريد ان

(الشخصية)” تكون”    

 وماذا تريد ان •

 (التصرف)” تفعل وكيف” 

 

الرسالة   

  الشخصية 
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 أهمية صياغة رسالة شخصية

 

عما نريده إن صياغة رسالة حياة شخصية متميزة وفريدة تبدأ بالتعبير•

 .في حياتنا أن يكون أو لما نريد أن نفعله

 

ومن خالل التحضير لكتابة هذه الرسالة والبدء بصياغتها ثم  تعديلها  •

كل فترة من الزمن سوف يزيد بشكل كبير من عمق معرفتنا ألهدافنا 

 .نريد أن نعيش هذه الحياة  وكيفوما نريد تحقيقه في هذه الحياة 
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كتابة حرة -تمرين   

 حول أي موضوع يخطر في بالك، ال تهتم للقواعد واإلمالء“  كتابة حرة”عشر دقائق 

 

الزوج  –العائلة : فكر في كتابة أمور تهمك في الحياة في جميع ابعادها  •

مشاعر  -االيمان  -العقيدة  –العالقات اإلجتماعية  –األصدقاء  –العمل 

 .........فرح أو كآبة أو احباط أو أمل 
 

 .لن يقرأها أحد... هذه الورقة سوف تبقى معك •
 

القلم على الورقة حتى تأتي  ِِ في حال توقفت عن إيجاد أي فكرة ، إبقِ •

 .أفكار جديدة
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 أهمية الرسالة الشخصية 

 .  إنها تحثك على أن تفكر بشكل عميق في حياتك -1

 إنها تساعدك على إختبار المشاعر واألفكار األكثر عمقا وجوهرية في داخلك -2

 .إنها توضح ما هو المهم حقيقة بالنسبة لك  -3

 إنها توسع نظرتك ورؤيتك للحياة والكون والوجود  -4

 .  إنها تحفز قيمك الكبرى وأهدافك األساسية في عقلك ومخيلتك  -5

 .  إنها تمدك بروح اإللتزام لهذه القيم واألهداف  -6

 إنها تعطيك اإلتجاه الصحيح والحقيقي لما يهمك  -7

إنها تمنحك القوة لتقوم بخطوات تطويرية لنفسك كل يوم باتجاه األهداف البعيدة  -8
 (  خطط أسبوعية وخطط يومية ) المدى 

 .  إنها تمنحك الوجود أو الخلق الذهني لألهداف التي ترغب بتحقيقها في الحياة  -9

إنها تعلمك أَن السعادة الحقيقية ال ترتبط فقط بما تحققه في الحياة ، وإنما بأسلوب -10
 .  الحياة الذي تعيشه
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ربع ساعة: كتابة حرة  

ممكن أن تكون )إكتب الئحة باألمور أواألشياء التي تحب أن تمتلكها أو تكون لديك •

أو معنوية مثل عائلة مؤمنة، أوالد  -مثل شراء بيت أو سيارة : أشياء مادية

 ...(.صالحون، عالقات جيدة ، المساهمة في أعمال تطوعية 

 .  عليك أن تختار من هذه الالئحة أهم ثالثة اشياء بالنسبة إليك وبالترتيب•

 :يمكن ان تقسم المواضيع في الالئحة بحسب أبعاد مختلفة •
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االربعة للحياة( الحاجات)االبعاد   

 

تتفق كل النظريات والفلسفات في العالم على أن اإلنسان يتشكل من أبعاد أربعة أو قل •

 :  إذا شئت لديه حاجات أربعة 

 أن نعيش :           Physical /Bodyالبعد الجسدي     •

 أن نتعلم :           Mental/Headالبعد الفكري         •

 أن نحب :   Heart/Social - Emotionalالعاطفي /البعد اإلجتماعي•

 أن نترك األثرالطيب:       Spiritual        /Spiritالبعد الروحي   •
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األربعة للحياة( الحاجات)األبعاد   

 

تذكر وأنت تبدأ بصياغة رسالة حياتك الشخصية أن توازن بين هذه •

النهائية ال تظهران إال  الفاعلية والنتيجةفإن . األبعاد أو الحاجات األربعة 

 .بالتعامل مع األبعاد األربعة بطريقة حكيمة ومتوازنة 

  

إن الفاعلية والنتيجة المرغوبة ال تأتيان من كثرة الجهود المبذولة إال إذا •

 (  كالسالك على غير الطريق)كانت هذه الجهود موجهة باإلتجاه الصحيح 
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 كيف نوازن بين هذه األبعاد 

 

 –الرياضة  –التغذية الجيدة : نعمل على الحفاظ على صحة سليمة من خالل :  جسدياً •

 .......  االبتعاد عن الضغوطات  –الراحة 
 

النقاشات البناءة   –التفكير  –الكتابة  –القراءة : إننا نتطورذهنيا  من خالل   :فكرياً •

 .حضور الندوات وورش العمل،أي من خالل التعلم والتعليم
 

 .....  الدعاء  –التأمل  –الصوم  –الصالة : إننا نتطور روحيا من خالل  :روحياً •
 

نحن ننضج إجتماعيا وعاطفيا بزيادة أرصدة المحبة والعالقة الجيدة  :عاطفياً /إجتماعياً •

 . مع الجميع
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ملأت ةوقف  

 فكر بعمق قبل االجابة: قبل صياغة رسالتك الشخصية أجب على هذه االسئلة 
 

 ما هي أهم االشياء في حياتي ؟ 1.

 ما هو الشيء الذي يعطي معنى لحياتي؟ 2.

 هم نقاط قوتي؟ أما هي، من وجهة نظري، 3.

 فراد القريبون مني؟ألما هي نقاط القوة لدي والتي يعرفها ا4.

 حد عنها سواي؟أملكها وال يعرف أما هي المواهب التي 5.

 ستمتع بممارستها؟أ عمال التيألما هي ا6.

 سعد لحظات حياتي؟أمتى كانت 7.

 نها كانت لحظات سعيدة؟أما هو السبب في 8.

 خرين؟األما هي الصفات التي تعجبني جدا في 9.

  وتعجبني؟  كبر على  حياتي؟ما هي الصفات التي يمتلكهااألثرألمن هو الشخص الذي كان له ا10.

ثناء النهار أذا سرحت بخيالي إو ، (Unlimited Resources)لو كان لدي موارد غير محددة11.
(Daydreaming) ختار القيام بها؟ أعمال التي سألما هي ا 

 ولماذا ؟فعل في هذه الحياة؟ أن أريد أكون ؟ وماذا أن أريد حقيقة أماذا 12.
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 األبعاد أوالحاجات الجسدية

 

 (Physical)ما هي حاجاتي وطاقاتي المادية ؟  -1

 نجازي حاليا في المجال المادي؟إما مدى شعوري بالرضا عن مستوى  -2

في  أتمناهما هي الفروق في النتائج التي حققتها في مستوى جودة الحياة مقارنة بما  -3

 هذا المجال؟

 ما هي المبادئ التي تضمن تحقيق هذه النتائج ؟  -4
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أوالحاجات االجتماعيةاألبعاد   

 

 

 (Social/Emotional)ما هي حاجاتي وطاقاتي االجتماعية؟ -5

 نجاز في هذا المجال؟ إريده من أي حد تحقق لي ما ألى إ -6

 رغبه من نتائج، وما حققته، في هذا المجال؟أختالف بين ما إلما هو مقدار ا -7

 ما هي المبادئ التي تحقق هذه النتائج ؟  - 8

 

 

Personal Development Strategy                     Raed H. Charafeddine - November 22, 2008 



Personal Development Strategy Raed H. Charafeddine – January 12, 2008 

أوالحاجات الذهنيةاألبعاد   

 

 (Mental)ما هي حاجاتي وطاقاتي الذهنية ؟  - 1

 نجاز في هذا المجال؟إما هو المستوى الذي حققته من  -2

 رغبه، من نتائج في هذا المجال؟أختالفات بين ما حققته، وما إلما هي ا -3

 ؟ما هي المبادئ التي تضمن تحقيق هذه النتائج -4
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 األبعاد أوالحاجات الروحية 

 

 

 (Spiritual)ما هي حاجاتي وطاقاتي الروحية ؟  -1

 جاز في هذا المجال؟إنما هو المستوى الذي حققته من  -2

 رغبها في هذا المجال؟أختالفات بين ما حققته، والنتائج، التي إلما هي ا -3

 ؟ما هي المبادئ التي تضمن تحقيق تلك النتائج  -4
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 أدوار الحياة

 

 

 .هذا السؤال جدا مهمدوار الهامة في حياتي ؟ ألما هي ا  -1

 دوار؟ ألما هي اهم االهداف التي اتمنى تحقيقها في كل من هذه ا - 2

 نا سعيد بها ؟أحققها في حياتي وأما هي النتائج التي  - 3

 ما هي المبادئ التي تحقق لي هذه النتائج ؟ - 4

 

  .مكنك من صياغة رسالتك الشخصية ت فرصةجابتك عن هذه االسئلة ستعطيك إن إ
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

 

 

 

  ”إدارة األولويات ”نماذج من كتاب               

 
 ستيفن كوفي                                 
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

 .  سأعيش أيامي شاكرا وملتزما بالمبادئ والهدف والمغامرة •

سأحاول إكتشاف هويتي الحقيقية محاوال إستخدام نقاط القوة عندي بكل الثقة •
 .  والسعادة 

 .  سأعتز بأسرتي وأحافظ عليها •

سأثري حياتي ، وحياة كل من حولي وساؤكد لهم انهم يستحقون الحب والعطاء ، •
 .  مبادالً إياهم ما يمكنني وما يمكنهم تقديمه 

سأحاول أن أعلمهم ، وأتعلم منهم ، وساساعدهم على اكتشاف طريقهم والمضي •
 .فيه ، سأحمي قيم مجتمعي ، وسأحمي البيئة التي أعيش فيها

أنا أومن بانني ال املك شيئا ، ولكن مجرد أمين على اشياء ، وأن الحقوق أقل •
 أهمية من الواحبات 

 .  أن أستعين باهلل ، دائما وأن أجد طريقي إليه •
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

بعون هللا سأحاول جعل هذا العالم مكانا أفضل للعيش فيه ، من خالل مساعدة الغير •

 .  على العيش حياة ذات معنى، بادئا بأسرتي ، ثم تتسع دائرة التأثير لتشمل غيرهم 

أن أعيش المبادئ التي أعتز بها وهي اإلحسان، والوفاء، والرضا، واألمانة، والكرامة، •

 .والتعاون، والعطاء، والثقة

 .  أن أجعل العبء أقل ثقال، وأن أجعل الطريق أكثر نورا لكل من حولي •

 .  عدم تحميل النفس أكثر مما يجب، ووضع كل شيء في نصابه الصحيح •

أن أعيش وأدع غيري يعيش، أن أعلم وأتعلم، أن أعطي وآخذ، وأحب، وأن أفهم •

 .  وأُفهم
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

سوف أنظر الى كل يوم كفرصة جديدة مليئة باإلثارة ، سأختار وحدي األعمال التي •

 .  أحب أن أوم بها 

أولوياتي تبدأ من سعادتي . أحب أن أعيش حياة قائمة على األخالق، والبساطة •

 . سأبقى مخلصا لقيمي، وساحدث تأثير في كل من حولي . الشخصية 

 . سأحاول أن أشرك كل من حولي في أفكاري القادمة من الداخل •

. أشعر بأنني مسؤول عن الغير ، كما إنني اعتمد على الغيركما يعتمد الغير علي •

 .  سأعمل بتعاون وحب مع أسرتي ومع زمالئي 

 .  سأظل أنمو من خالل التزود العقلي والتعلم المستمر  •

بيننما اؤمن بالحرية ، واألمن المالي ، إال أنهما ال يضمنان بالضرورة السعادة التي •

 . أبحث عنها 

 . سأختار وحدي ما أقرره لنفسي •
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

رسالتي أن أكون قوة للتغيير اإليجابي واإللهام لألخرين، وأن أدفعهم نحواألفضل •

 .  من خالل المساعدة على الرؤية المشتركة وتطوير األفكار 

سأحرص . سأبتكر المستقبل من خالل خيالي، بدالً من أن ابقى ضحية الماضي•

 .  على الشجاعة، والعدالة، والتواضع، والرحمة، والفهم، والكرامة

سأتذكر دائما . أخيرا، سأتذكر دائما أنه بدون مخاطرة ال يوجد نجاح وال فشل •

إذا كان هم الربان المحافظة على سالمة السفينة فسفينته لن ” توما األقوينيقول 

 “  .تبرح الميناء

سأحافظ على أن أكون صديقا أمينا حنونا لكل من حولي ، وأن تكون أفعالي •

 .  صدى أقوالي 
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

أريد أن أستخدم قدراتي . أريد أن أنمي معارفي ، وحريتي وقدرتي على الحب •

 .  لبعث األمل دائما ، وأن أعبر عن رؤيتي بشجاعة بالقول والفعل 

 .  بالنسبة ألسرتي أريد عالقات صحية وحميمة بين أعضائها •

 .  في العمل أريد مناخ عمل بال أخطاء يدفع الى الحماس والتعلم •

 .بالنسبة للعالم أريد أن أساعد على تنمية كل صور الحياة بانسجام قوانين الطبيعة •

أن أتصرف بشكل يظهر أفضل بما داخلي وما بداخل كل من حولي ، خاصة  •

 .  عندما يكون هناك ما يبرر بالتصرف بعكس ذلك 
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

 .  أن أكون متواضعا •

 .  أشكر هللا دوما وكل يوم •

 .  إذا وقع علي ظلم اال أمرره لغيري •

 أن أجد نفسي في الرؤية الشمولية لكل الجوانب في أي موقف •

 .  أن أحب الناس واحترمهم •

 .  أن تقودني قيمي ومعتقداتي •

 .  أريد أن أعيش عواطف الحياة كطفل بريء وبحب ومتعة واحترام •

أهدافي هي الوصول الى االحترام ، والمعرفة ، ومساعدة الغير ، والمساهمة في •
 .  الخدمات العامة 

 .  أن أعبر الحياة بوجه مبتسم وعيون مرحة •
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

 .  أن أكون الشخص الذي يفخر به أبناؤه •

 .  أن أكون الشخص الذي ياتيه أبناؤه طلبا للحب والراحة والفهم •

 .  أن أكون الصديق الرؤوف المنصت باهتمام لمشكالت اصدقائه •

 .  أن أكون الشخص الذي ال يكسب على حساب غيره •

 .  أن أكون الشخص الذي يتحمل األلم حتى ال يجرح األخرين•

أن أكون الشخص الذي يتحدث وينصت ويرى نيابة عن اولئك الذين ال •

 .  يستطيعون القيام بذلك 

 .  أن تصبح أقوالي مطابقة ألفعالي •
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

وأن أكون مصدرا للحب . سأحتفظ باتجاه إيجابي ، وروح مرحة ، في كل ما أصنع •

وأن أحترم كل من يتعامل . والحنان لألسرة ، وأمينا في عملي ، وسندا ألصدقائي 

عندما اتحكم في افعالي اشعر بالكرامة ، وهي . معي ، وان أكون محال الحترامه 

 . صفة هامة من صفاتي الشخصية
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 نماذج من رسائل حياة شخصية

سأخدم غيري، وأثناء ذلك اتعلم أفكار . سأستخدم كل قدراتي كل يوم ألجعل العالم مثاليا •

 .جديدة ، وأكسب رؤى جديدة

سأحاول التحكم في حياتي لزيادة دائرة التأثير، مع التقليل من دوائر اإلهتمام التي ال استطيع •

 . التأثير فيها 

 .سأتصرف بشكل يجعلني مصدراً للنور الذي يقتدى به من يسير معي•

 . سأثق بأحالمي ، ولن أكون أسيرا لشيء •

سأستفيد من نجاحي في نفع الغير، وبال أنانية ، سأبحث عن التميز لكي يكون مرشدا •

 . الختياراتي وممارساتي 

سأبحث كيف اتعلم الجديد ، واحقق النمو في . لن اتوقع من غيري اكثر ما اتوقعه من نفسي •

 . مجاالت األسرة ، واألدب ، والفكرة ، والطبيعة 

سأحاول أن أغير العالم الى . سأركز على ان أكون فعاالً . سأمنح الحب اكثر مما أتوقعه •

 . األفضل 
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DECALOGUE 

• Never put off till tomorrow what you can do today .  

• Never trouble another for what you can do yourself.  

• Never spend your money before you have it . 

• Never buy what you do not want, because it is cheap; it will 
be dear to you  

• Pride costs us more than hunger, thirst, and cold.  

• Forget the mistakes of the past and press on to the greater  
achievements of the future .  

• Wear a cheerful countenance at all times and give every 
living  creature you meet a smile . 

• Give so much time to the improvement of yourself that you 
have no time to criticize others. 

• Be too large for worry, too noble for anger, too strong for 
fear and too happy to permit troubles.  
 

Personal Development Strategy                     Raed H. Charafeddine - November 22, 2008 



Personal Development Strategy Raed H. Charafeddine – January 12, 2008 

Resolution –  

Mahatma  Gandhi 

Let the first act of every morning be to make the following  

resolve for the day:  

• I shall not fear anyone on earth. 

• I shall fear only God.  

• I shall not bear ill toward anyone. 

• I shall not submit to injustice from anyone.  

• I shall conquer untruth by truth.  

• And in resisting untruth, I shall put up with all 

suffering 
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Another Mission 

Statement 

• To live my life ever aware that who I am is as much what 
others see as it is what I believe.  

• To live my life without excessive indulgences.  Aware that my 
mind and my body are my true assets.  

• To Love my family. Aware that they are my only treasures.  

• To deal with others with honesty and integrity, tolerance and 
compassion, evenness, and consideration.  

• To dedicate my remaining years to helping others find 
purpose in their lives, ensuring that my influence on others is 
consistent with my values and principles.  

• To teach others that which I believe to be right in both the 
personal and professional stream,  yet never presume that my 
way is the only way. 

• To live my life on purpose and with purpose and use up all my 
potential.  
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!واآلن، جاء دورك -9  

ستراتيجيتك؟ إما هي   

 
 .القصة ال تنتهي هنا بل بالحقيقة تبدأ•

 

“ اإلستراتيجية”عند اإلنتهاء من كتابة رسالتك الشخصية عليك أن تبدأ  بكتابة خطتك •

والتي ننصح بان تكون أسبوعية معتمداً، اساسا، “ التشغيلية”والتي منها ستنبع خططك 

 .                                على الرسالة التي كتبتها
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  شكراً لكم
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