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إىل أمي احلنون، اليت محلتين بداخلها شهوًرا وحبواسها 

 ودعائها طوال سنني حياتي.

 إمكانياتوتي من العزيز، الذي دعمين بكل ما ُأإىل أبي 

 مادية ومعنوية.

إىل زوجيت الغالية، اليت آمنت بي وبأحالمي وساندتين 

 .كلها دايف يف اجملاالتلتحقيق أه

إىل إخوتي وأهلي وأصدقائي، وكل من ساعدني بكلمة 

 حتفيز جعلتين أستمر يف العطاء.
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ا إال لمن يريد أن يأخذ   زً إن الحياة ال تعطي ثراًء وال نجاًحا وال تمي 

 لتحقق أحالمك وتحصل عىل ما تريد منها،  فخذ الحياة بقوةمنها،  

ي   وهذه القوة تنبع وتزداد باإلرادة، إلن
اإلرادة هي أصل كل نجاح فز

آخر  شخًصا  تجعل  أن  تستطيع  ال  فأنت كشخص  الحياة،  هذه 

هو لنفسه ذلك، وكل ما تستطيع أن تفعله هو أن    ينجح إال إذا أراد 

 تساعده عىل النجاح بالتوجيه والدعم النفسي والمعنوي. 

 

ي 
يطائ  ي البر

وس:  يد ڤ دييقول الكاتب والروائ     أمبر

"إذا كانت لديك اإلرادة لتنجح، فقد حققت نصف نجاحك،  

 وإذا لم تكن فقد حققت نصف فشلك". 
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ي المهنية منذ أن كنت أعمل مهندَس موقع   ولقد 

تأملت رحلت 

ي القاهرة براتب  
ة فز كة مقاوالت صغي  ي شر

جنيه، ثم انتقلت   500فز

ي مدينة األقرص جنوب مرص، ومنها للعم
ي دولة ليبيا، ثم  للعمل فز

ل فز

كات لمدة   ز عدة شر ي دولة السعودية والتنقل بي 
سنة،    13العمل فز

ا   كات المقاوالت  شاءات  مدير إنإىل أن أصبحت حاليًّ ي أكير شر
ي ثانز

فز

المواد   لتجارة  كة  شر وصاحب  السعودية،  العربية  المملكة  ي 
فز

ي عدة مشاري    ع أخرى. 
ا فز
ً
يك  الغذائية وشر

أخت  تأملت لكي  الرحلة  واحدة  هذه  جملة  ي 
فز بها رصها  أنصح 

ي  
فز تتلخص  فوجدتها  حياتهم،  بداية  ي 

فز الطموح  ز الشباب  كلمتي 

 "رحلة إرادة". : فقط

 

كة عملت فيها،   ، نعم ي كل شر
ز فز إنها اإلرادة والرغبة القوية للتمي 

ي إال لمن يريده
 . إال لمن يأخذها بقوة  والحياة ال تعطي ،  فالنجاح ال يأن 

 

ء داإلرادة أنها ال    مشكلة ي
ح، فهي شر

َ
من
ُ
اخىلي وال أحد يستطيع  ت

ي الواقع 
ا ما. ويمكنك مالحظة ذلك فز

ً
 لكي تفعل شيئ

ً
أن يعطيك إرادة

ي الحياة، كيف أنهم ال من خال
ز والمؤثرين فز ل األشخاص الناجحي 

يستطيعون نقل هذا النجاح إىل أبنائهم، وذلك ألن أبناءهم يفتقرون 

 . دةإىل عنرص اإلرا
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ي شخص ن  أحد 
كةأصدقان  مقاوالت ناجحة، أراد   اجح ولديه شر

له   كته ويضمن  إدارة شر ي 
فز ليساعده  مهندًسا  الكبي   ابنه  يكون  أن 

 
ً
إذا    وظيفة البحث عن عمل  إىل  يحتاج  التخرج وال  بعد  كته  ي شر
فز

 آخر غي  الهندسة. 
ً
 اختار مجاًل

ي    فتوىل
ي مسئولية اختيار أفضل مدرشي المواد العلمية فز

صديق 

العامة ح ليدخل  الثانوية  الدرجات  بأعىل  النجاح  ابنه  يستطيع  ت  

، إىل ي بعض المواد الدراسيةكلية الهندسة كما يتمتز
كان    درجة أنه فز

المواد إىل أقىص درجة.  أكير من مدرس حت  يتقن تلك  ر له 
ُيحرصز

ز إذ وعده    حته، كان يهتم بغذائه ورا بل استخدم معه أسلوب التحفي 

   ي بأن يشي  
ً
   له سيارة

ً
ة الهندسة وشقة تمليك خل كليإذا د  جديدة

ي إحدى المدن الجديدة.  
 باسمه فز

ه دائًما بأنه يذاكر ويتابع دروسه   وكان االبن مطيًعا ومؤدًبا ويخير

 . ز  مع المدرسي 

ةأن جاءت  إىل االختبارات، ووالده يتابعه ساعة بساعة قبل   في 

ي االختبارات وأن 
ه بأنه يجيد فز   االختبار وبعد االختبار، واالبن يخير

ليحقق    جيد    أموره عىل ما يرام، وأنه يتوقع الحصول عىل مجموع  

كة.  ي إدارة الشر
 حلم والده بدخول كلية الهندسة ومساعدته فز

 

ي حياة تلك العائلة، فقد يوم ظهور النتيجة يوًما استثنا  وكان
ا فز ئيًّ

جعلته يصاب بمرض السكري، وطرد ابنه من  أصيب األب بصدمة  

ليس لديه إرادة قوية لدخول كلية الهندسة    البيت، ألن االبن الذي
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عىل الحصول  ع  يستطر الهندسة لم  لدخول كليات  تؤهله  درجات   

ا حت   أو  الحكومية  ارتفاع   لخاصةسواء  من  الرغم  عىل  ي 
الت    منها 

ي ابنه،  
ا لدفع أي مبلغ ليحقق حلمه فز

ً
أسعارها فإن األب كان مستعد

 لكن إرادة ابنه لم تساعده. 

 

أدوات النجاح ويعلمه أساليبها،  يعطي ابنه  كل أب أن    يستطيع

 لكنه ال يستطيع أن يعطيه اإلرادة لكي ينجح. 

لهم   كل نحب  ومن  أوالدنا  لمساعدة  نفعله  أن  نستطيع  ما 

ا أن اإلرادة هي 
ً
النجاح هو تقوية إرادتهم، ونستطيع أن نقول مجاز

تنمو   لكي  وفيتامينات  تغذية  إىل  وتحتاج  الجسم  داخل  عضلة 

 وتقوى. 

فيتامينات لكي تقوى   7وجهة نظري المتواضعة، إن أهم    نوم

 عضلة اإلرادة: 

القرار:  ● مجموعة    ألن  اتخاذ  عن  عبارة  بأكملها  حياتك 

ي 
الماضز قرارات  نتاج  الحالية  وحياتك  ي   ، قرارات، 

فز وحياتك 

 . ي الحاضز
 المستقبل ستكون نتاج قراراتك فز

 

ألن من ال يخطط للنجاح هو شخص يخطط    التخطيط:  ●

كون هو ضمن  شل دون أن يدري، ومن ال يخطط لنفسه قد يللف

 خطط اآلخرين للنجاح. 
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مجرد   ألن  المبادرة:  ● من  ينقلك  ما  هي  بالتنفيذ  المبادرة 

ي  
التفكي  إىل العمل، وهي بداية كل نجاح، وكلما زادت المبادرات فز

 حياتك، زادت فرصة النجاح، فقد ال تنجح من أول مبادرة. 

 

●  : كب  
ي أثناء شتت قد ي ألن الت   البر

جعلك تحيد عن هدفك فز

أمامك   واضًحا  هدفك  فيجعل  ز  كي 
الي  أما  النجاح،  وسهل رحلة 

 المنال. 

 

، فعليك   الثقة بالنفس:  ● ز ء بالمثبطي  ألن طريق النجاح مىلي

العمل الجاد وبذل طاقتك   التحىلي بثقتك بنفسك دون غرور، مع 

ي محلها. 
ي العمل لتكون تلك الثقة فز

 فز
ً
 كاملة

 

الذالتو  ● : جه  ي اإليجائر ي 
مع   هن  التعامل  ي 

فز سيساعدك  ألنه 

ن اليوم األول عند اتخاذك  المواقف السيئة، وهو أمر ستحتاج إليه م

 قرارات النجاح وحت  النهاية. 

 

   العالقات:  ●
ألنك ستحتاج إىل من يعاونك عىل النجاح، فاخي َ

 َمن حولك بعناية طوال رحلة نجاحك. 
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ي داخلك تلك ال  فإذا 

يت فز ع أن تغي   مهارات واألفكار، ستستطينمَّ

ما  ي دوًما 
الت  األمور  النجاح وتنفذ  تحقق  بأن  األفضل،  إىل  حياتك 

بسبب ضعف   تستطع  لم  ولكنك  مدة طويلة  منذ  تنفيذها  أردت 

 إرادتك. 

ي ثمار طموحك، فالحياة ال تعطي الضعفاء.  بقوة فخذها 
 لتجتز

  

 ماسك  إيلون

قيقة. فمن يصدق أن  اإلرادة القوية تجعل من المستحيل ح  إن

ماسك "ك   شخًصا   أن  إيلون  يستطيع   ، ي
إفريق  الجنوب  الشاب   ،"

إذ صنع   ز فعله؟!  ع دول كأمريكا وروسيا والصي  يفعل ما لم تستطر

ا لحمل األقمار الصناعية إىل الفضاء، ثم تمكن من استدعاء 
ً
صاروخ

ي  
فز أخرى  مرة  واستخدامه  يوفر   حالتر الصاروخ  مما  الفضاء،  إىل 

 ضائية. الضخمة لصناعة صاروخ لكل رحلة فالتكلفة 

 

لمسافة    بل السي   تستطيع  بالكهرباء  تعمل  سيارة  أول  وصنع 

ي    610
كته تسال، واستمر فز ات بشحنة واحدة من خالل شر كيلومي 

كته بعد سنوات قليلة األعىل قيمة   ز كفاءتها حت  أصبحت شر تحسي 

ي الوالي
ال مو تسويقية فز كة جيز  شر

ً
تورز، أكير  ات المتحدة، متجاوزة

وث أمريكية،  سيارات  كة  ي شر
مستوى    انز عىل  تسويقية  قيمة  أعىل 

كة تويوتا اليابانية.   العالم بعد شر
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 سنغافورة 

 

وليس    إن بأكملها،  دول  وشكل  حياة  تغي   أن  تستطيع  اإلرادة 

ي  
الت  سنغافورة،  دولة  مثال عىل هذا  وأكير  األشخاص.  حياة  فقط 

ي استطاعت أن تنتقل من دول العالم الثا
لث إىل دول العالم األول فز

ي خالل  
، فز  سنة فقط.  24وقت قياشي

ول أو معادن، فقد قضت  عىل   الرغم من انعدام الموارد من بي 

رت   الدولة كلها، وطوَّ قطاعات  ي 
فز ًيا  مستشر الذي كان  الفساد  عىل 

وجعلت  المرور،  مشكالت  ت 
َّ
وحل بالصحة  واعتنت  التعليم 

 و 
ً
ة ز  متمي 

ً
 سياحية

ً
كات سنغافورة واجهة الشر ا لكل  ا عالميًّ ماليًّ مركًزا 

عيوب   وأصلحت  العدالة،    النظامالعالمية،  تنفيذ  وبطء  ي 
القضان 

ز جديدة   ز الطائفية  ووضعت قواني   الفي 
ً
ب سنغافورة مستقبًل

ِّ
جن
ُ
ت

ي دولة متعددة األعراق. 
 فز

 

النجاح    لذلك،  عن  قرأتها  ي 
الت  جميعها  الكتب  تأملت  عندما 

الذاتية وتجارب ب هي خالصة    اإلرادةناء الدول، رأيت أن  والتنمية 

هذه الكتب جميعها، وهي الخطوة األوىل والش األعظم لكل نجاح  

ي حيا
 تنا. نريد تحقيقه فز
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نقرر    فقط وأن  بصدق،  نريده  عما  داخلنا  ي 

فز نبحث  أن  علينا 

ي أثناء التنفيذ. 
 ونخطط لما نريد ونبادر بتنفيذه ونركز ونثق بأنفسنا فز

ي خالل هذه الرح
صورة إيجابية ونصنع  لة، يجب أن نفكر بوفز

عالقات جيدة، وسنجد أن هذه األمور ستساعدنا عىل تقوية إرادتنا 

 
ًّ
ة جد ىا كما سبدرجة كبي  ي هذا الكتاب.  يز

ز دفت   مًعا بي 

 

***** 
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 الحياة مجموعة قرارات 

 

مجموعة قرارات  تأملت حياتك كلها ستجدها عبارة عن    إذا 

 قد اتخذتها بإرادتك. 

 

ي أثناء الدراسة أم ال.  -
 فأنت من قررت أن تذاكر فز

 ستدرس بالجامعة. وأنت من قررت ماذا  -

 وأنت من قررت هل ستمارس الرياضة أم ال.  -

. وأنت من قررت مَ  - وج ومت  ز  ن ستي 

-  . ز  وأنت من قررت من ستجعلهم أصدقاءك المقربي 

ا أم ستعيش تعوأنت من قررت هل ستع -
ً
 يًسا. يش سعيد

وأنت أيضا من قررت هل ستجتهد وتبذل قصارى جهدك   -

وت أم ستتخاذل  الحياة  ي 
فز اللوم عىل  لتنجح  ي 

وتلق  للفشل  ستسلم 

ز بك.   الظروف واألشخاص المحيطي 
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د دون االنحياز لنفسك أو اختالق    إذا  ا بتجرُّ
ً
تأملت حياتك جيد

 ية: أعذار واهية، ستصل إىل الحقيقة اآلت

اقتصادي واجتماعي ونفسي ما هو   ما تعيشه اآلن من وضع    إن"

ي المستقبل  
ا أن حياتك فز

ً
، وستعي جيد ي

ي الماضز
إال نتاج قراراتك فز

ي الحاضز 
 . "ستتحسن إذا تحسنت قراراتك فز

 

من   لقد  فتحول  الحقيقة،  هذه  جاردنز  األمريكي كريس  أدرك 

ي محطات القطارات إىل رجل أعمال و 
د ينام فز َّ خبي  أوراق مالية  ُمشر

إىل   نجاحه  قصة  تحولت  بل  ية.  البشر التنمية  ي 
فز عالمي  وُمحاضزر 

ي يحمل االسم كتاب باسم "البحث عن  
السعادة"، وإىل فيلم سينمان 

ح    ا سينمنفسه، أدى بطولته نجم ال
ِّ
األمريكي ويل سميث، الذي ُرش

الفيلم   ي هذا 
للحصول عىل جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره فز

 مليون دوالر.  300، وحقق الفيلم إيرادات تتجاوز  الرائع

 

ي   إن
الش األعظم وراء نجاح كريس جاردنز هو إرادته القوية الت 

لتغيي  مسار حي اتخذها  ي 
الت  الصحيحة،  نتيجة قراراته  اته  تكونت 

د إىل مليوني  ورجل أعمال.    من مشر

ون منا، لكنه كان يقول   لقد مر كريس بظروف ال يتحملها كثي 

ي أحد من الوصول إليلنف
ا فلن يمنعتز

ً
 ". هسه: "إذا أردت شيئ
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د  ي عام    ُولر

ي والية ويسكنس األمريكية، وعاش    1954كريس فز
فز

ل زوج والدته، إذ لم يجد منه إال معا ز ي ميز
ملة شديدة  طفولة قاسية فز

عىل   االعتماد  وكيفية  المثابرة  والدته  من  تعلم  أنه  إال  القسوة، 

عىل   ساعده  ما  وهذا  منذ  النفس.  بدأت  ي 
الت  الصعوبات  تخطي 

 
ُ
ط
ْ
ي ملجأ متواضع مع إخوته.   ر نعومة أظافره، عندما اض

 إىل العيش فز

عرف عىل الطبيب الجراح تكير كريس، التحق بالجيش و   عندما 

ت إليس، ثم عم ي  أولير
ا بعد انتهاء خدمته العسكرية فز

ً
ل معه الحق

ي  
الت  األموال  بعض  خر 

َّ
واد عديدة،  طبية  ومعامل  مستشفيات 

ي دايسون، إال أن الحال لم تكن  ساعدته عىل الزواج من السيدة شي 

الم تعددت  فقد  الزواج،  قبل  ظروفه   شاكلأفضل  بسبب  بينهما 

أن يعيش طفلهما    المالية الصعبة، مما أدى إىل انفصالهما، لكنه قرر 

 الصغي  معه بعد االنفصال. 

إرادة    عىل  الظروف، فقد كان داخل كريس  الرغم من كل هذه 

ي اقو 
ك وظيفته فز لمعمل الذي ية بأنه سينجح يوًما ما، لذا قرر أن يي 

المتنقل. لكنه بعد مدة   البائع  ف عليه ويتجه إىل وظيفة  كان يشر

ة، أيقن أن هذه المهنة لن توصله إىل م ز ا يريد من نجاح، فقرر  وجي 

 يجد طريقه إىل النجاح، ألنه يعي أن    رىأن يغي  مهنته مرة أخ
حت 

 و. نجاحه قراره ه

ي الطرقات، فشاهد سيارة    ذات
يوم، كان كريس يسي  مع طفله فز

دد كريس  اء، فلم يي  فراري فارهة يقودها رجل تبدو عليه عالمات الير

ي حماس بالغ ويسأله عن  
ء واحد فقط: ماذا  قبل أن يتجه إليه فز ي

شر

ي البورصة. 
 تعمل؟ فأجابه الرجل بأنه يعمل سمساًرا فز
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داخل  وألن النجاح كانت  القرار   إرادة  ينقصها  لكن  ات كريس 

لكنه وجد   البورصة،  عالم  اقتحام  الفور  السليمة، قرر كريس عىل 

أجر   دون 
ً
أوًل متدرًبا  يعمل  أن  عليه  أنه  أمامه وهي  أخرى  صعوبة 

 ذا نجح يتم تعينه براتب. لمدة ستة أشهر، وإ

قرر   للدخل، وعىل الرغم من أنه آنذاك لم يكن لديه أي مصدر  

التجربة يخوض  النجاح  أن  إىل  يصل  مدة    لعله  فبدأ  يريده.  الذي 

ي كانت 
التدريب بكل قوة وحماس، ولكن مع الوقت نفدت النقود الت 

ي  
فز النوم  إىل  واضطر  فيه  يقيم  الذي كان  السكن  ك  في  بحوزته، 

 محطات القطار ودورات المياه العامة بالشوارع. 

أص  لقد  تقهر  أن  تستطيع  بظروف  كريس  اإلرادة  مر  حاب 

إرادة كريس وقر   الضعيفة،  يريد ولكن  ليحقق ما  ي يتخذها 
الت  اراته 

ى للبورصة، ليكون ذلك   الكير كة  ي الشر
ي أن يتم قبوله فز

ساعدته فز

ا ببداية نجاحه. 
ً
 إيذان

من   فقد  وتمكن  شيًعا  البورصة  عالم  ي 
فز نفسه  أثبت كريس 

ة لألوراق ا كته الصغي  لمالية،  ادخار األموال من جديد، ليؤسس شر

ي بدأت بر 
ة آالف دوالر، وأصبحت فيما  أس مال ال يتجاوز عشر الت 

ي سنوات قليلة.  
ز فز  بعد تساوي الماليي 

ي تنقل دائم  
ي الملهم فز

واليوم يعيش كريس جاردنز الرجل الستيتز

ية.  ي التنمية البشر
ا فز ا عالميًّ ً ز دول العالم، فقد تفرغ لعمله محاضز  بي 
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الملهمةقصة كريس جاردنز واحدة م  إن القصص  أكير  ي   ن 

الت 

ا المعتز  عىل  تعلمك  تساعدك  إنها  بل  القوية.  لإلرادة  ي 
لحقيق 

لت  
َّ
ي كنت تريد تنفيذها ولكنك فشلت وعل

الت  اكتشاف أن األمور 

فشلك بأن الظروف لم تساعدك أو أن أهلك لم يساعدوك أو ألنك 

وهمية وضعتها لنفسك    ر ال تمتلك عالقات قوية، هي مجرد أسوا

األمور كانت إرادة  ن إرادتك لتنفيذ تلك   ترى الحقيقة، وهي أحت  ال 

ي اتخذتها كانت خاطئة. 
 ضعيفة وقراراتك الت 

 

***** 
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 القرارات الجيدة تؤدي إىل نتائج جيدة

 

زويل    يقول أحمد  الدكتور  المرصي  عىل  العالم  الحائز   ،

ي الكيمياء عام 
   : م 1999جائزة نوبل فز

رار الجيد الذي حصوله عىل جائزة نوبل هو القإن أحد أسباب  "

بالعمل من    اتخذه  عروض  أمامه  أن كان  بعد  جامعة كالتك،  ي 
فز

بصو  القرار  اتخاذ  ي 
فز مهارته  إن  إذ  أخرى.  أمريكية    رة جامعات 

ي نجاحه والحصول فيما بعد عىل جائزة نوبل
 . "صحيحة أسهمت فز

 

ك أن تقرر إذا كنت تريد تغيي  مستقبلك إىل األفضل، فعلي لذا، 

 ذلك اآلن. 

ل لن
ُ
ي وت مسموع ألذنك:  فسك بصق

"لقد قررت أن أغب  حيائر

األفضل"، بهذه   إىل  الباطن  عقلك  تغذي  حت   مراًرا  ذلك  وكرر 

ي  
دد فز ة أن صدى هذه الكلمات سيي  ز القناعة. وستجد بعد مدة وجي 

 
 
   طنك الباداخلك، وسيغذي عقل

 
ي تحتاج عقل

ك الواعي بالقرارات الت 

لتح ثم  إليها  ومن  الحاضز  ي 
فز حياتك  ز  إىل  سي  المستقبل  تغيي  

 األفضل. 
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ي حياتك  كل

تماًما كما   ، تقرر ذلك   أن   ما عليك اآلن لكي تنجح فز

ْرت 
َ
ي اتجاه الشمال ثم أد

لو كنت تقود سيارتك إىل وجهة معينة فز

ا إىل وجهتك 
ً
ق، فبالتأكيد لن تصل أبد عجلة القيادة نحو اتجاه الشر

ا. وكذ
ً
ق ، وستصل إىل وجهة أخرى شر

ً
ي  السابقة شماًل

لك وجهتك الت 

  الممكن كنت تراها لنفسك حسب قراراتك وترصفاتك السابقة، من  

تت ، كل ما عليك فعله هو اتخاذ أن  ك الحاىلي غي  تماًما بتغيي  تفكي 

 قرار اآلن وستتغي  حياتك تباًعا. 

 

***** 
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 قوية   التغيري يحتاج إىل إرادة  

 

ث من تلقاء  التغيي  إىل األفضل الذي ينشده الجميع ال يحد   إن

قوية   إرادة  إىل  يحتاج  ولكنه  لكي  نفسه،  قرارات،  اتخاذ  ي 
فز تتمثل 

 تتحول الكلمات إىل أفعال واألحالم إىل حقائق. 

 

حياتك،   وعليك ي 
فز ها  تغيي  تريد  ي 

الت  األمور  هي  ما  تقرر  أن 

ي ورقة وتحتفظ بها لكي تراها من وقت إىل آخر 
ويفضل أن تكتبها فز

 التكاسل. فتكون محفزة لك وتمنعك من 

 

وال   دون كتابة  داخله  يرددها  قرارات  لديه  يكون  منا   ٌ فكثي 

اإلرا تقوية  عىل  ستساعدك  الكتابة  ولكن  تنفيذها،   دةيستطيع 

 لتنفيذ ما تريد. 

 

واإلحصائيات تؤكد أن أولئك الذين يكتبون أهدافهم ينجحون 

ي تحقيقها أكير 
 من الذين ال يكتبون أهدافهم.  %80فز

 

 



24 

 
 خذها بقوة                     

 
ي يؤجلها  القرارات ا  من

كثي  من الناس، وقد تساعدهم كتابة  لت 

ي تنفيذها: 
 هذه القرارات للبدء فز

 

ا ب -
ً
ي وال أضيع فرض

ي صالن 
م فز ز  عد اليوم. لقد قررت أن ألي 

ي مجال الحاسب اآلىلي أو برنامج   -
ي فز
لقد قررت أن أطور مهاران 

 . ي
ز خاص بعمىلي الخاص أو وظيفت   معي 

ية،  - ز ي اإلنجلي 
ألنها مطلب أساشي لكل    لقد قررت أن أطور لغت 

كات الكبي   كات. الشر ي تلك الشر
ي للعمل فز

 ة وبالتاىلي تزداد فرصت 

و  -  عي الخاص. لقد قررت أن أترك الوظيفة وأن أبدأ مشر

ي العمل.  -
 لقد قررت أن أغي  مجاىلي فز

 

ي تريد اتخاذها؟  ولكن،
ي أن تكتب القرارات النر

 هل يكف 

ي تريد تنفيذها، أن  ال، إذ يجب بعد تحديد القرارات ال  بالطبع
ت 

األ  هم  من  يساعدوك  تحدد  لكي  بهم   
ز ستستعي  الذين  شخاص 

ي تنفيذها. 
 ويحفزوك عىل تنفيذ تلك القرارات واالستمرارية فز

 

بل    معظم بمفردهم،  يبدؤوا  لم  اآلن  نعرفهم  الذين  ز  الناجحي 

 عىل تنفيذ قراراتهم.   استعانوا بأصدقاء أو أقرباء لهم لكي يساعدوهم
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ه  أمثلة  الملياومن  ج، مؤسس  ؤالء  بي  مارك زوكر  الشاب  ردير 

(. لم يبدأ Facebook  -أكير موقع للتواصل االجتماعي )فيسبوك  

وعه بمفرده، بل استعان بأ من جامعة هارفارد لكي يبدأ   صدقائهمشر

تستهر  فال  العالم،  ي 
فز ملياردير  أصغر  جعله  الذي  بمبدأ برنامجه  ن 

 شاركة لتحقيق األهداف المنشودة. الم

 

كز عليها وما األخطاء   بجي ي سي 
ا أن تقرر ما هي األمور الت 

ً
أيض

ي ستحاول أن تتجنبها، وقرر من اآلن أنك إذا أخطأت أو أخفقت 
الت 

فلن تتوقف عن االستمرار لتنفيذ قراراتك. فاإلخفاق ما هو إال خطوة  

 المحاولة. من خطوات النجاح، أما الفشل فهو التوقف عن 

 

الذي حاول مئات  الم توماس أديسون،  مثال عىل ذلك، الع  أكير 

ي ولكنه لم ينجح. وعندما أراد أحد 
اع المصباح الكهربان  المرات اخي 

 عليه أديسون  
َّ
ي تجاربه العديدة، رد

أصدقائه مواساته عىل فشله فز

ي اكتشفت مئات الطرق  
؟! أنا لم أفشل، ولكتز ي

بكل قوة: "لَم تواسيتز

إىل صنع  تؤدي  ال  ي 
ي   الت 

الكهربان  إر المصباح  لقوة   
ً
ونتيجة ادته،  ". 

ي  
د اسمه بحروف من نور فز

ِّ
ل
ُ
ي وخ

اع المصباح الكهربان  ي اخي 
نجح فز

ية.  اع عرفته البشر  سجل التاري    خ كصاحب أعظم اخي 

***** 
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 بعض القرارات تحتاج إىل تضحية 

 

ء،    ال  ي
تعتقد أنه يوجد قرارات سحرية ستجعلك تكسب كل شر

حساب عىل  مكتسبات  ستمنحك  القرارات  تضحي    معظم  أن 

 بمكتسبات أخرى كانت لديك. 

 

عام    لقد  بنفسي  ذلك  أسافر 2006جربت  أن  قررت  ز  حي   ،

ي دولة ليبيا لتوفي   
المال من   4للعمل فز أضعاف ما كنت أوفر من 

رص، ولكن كان القرار مصحوًبا بالتخىلي عن دفء العائلة   ي مر
العمل فز

ي خال
ي بنيتها فز

ل سنوات  والُبعد عن األصدقاء وخسارة العالقات الت 

رص.   ي مر
 عمىلي فز

 

ا معظم  إيجابية    قراراتلوهكذا  جوانب  لها  يكون  حياتنا؛  ي 
فز

ي من مرض  ما وله 
وبعض الجوانب السلبية، تماًما كالدواء الذي يشقز

 آثار جانبية أخرى. 

ي حياتك بحجة أنها قد   فال 
تتكاسل عن اتخاذ القرارات المهمة فز

ي الحياة  ي 
ء، ولكي  تؤثر عىل جوانب أخرى، ال أحد فز ي

كسب كل شر

 ن تضحي باألمور األقل أهمية. تصل إىل أمر مهم يجب أ
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، صاحب   ولعل أعظم مثال عىل ذلك هو سيدنا سلمان الفارشي

عام   األحزاب  غزوة  ي 
فز الخندق  حفر  سيدنا   5فكرة  قرر  لقد  ـه. 

ك   سلمان أن يعرف من هو اإلله الحق الذي يستحق أن يعبد، في 

أن   وقرر  المجوسية  مر  الديانة  أن  بعد  النرصانية،  الديانة  يعتنق 

فقال  بكن النصارى،  عبادة  ورأى  من  لنفسهيسة  خي   هذا  "وهللا   :

 ديننا". 

نهره   وعندما  بذلك،  المدينة  عىل  حاكما  الذي كان  والده  أخير 

 وأنكر عليه فعله وقال له: 

ك دينك ودين آبائك؟!"  "كيف تي 

بالديانة المجوسية، فلما   رفض قيده وحاول إقناعه بالتمسك 

ادر بالد فارس إىل بالد الشام وعذبه حت  يخيفه، ولكنه رفض وغ 

عا عن  يبحث  لكي  العراق،  إىل  م وبعدها  النرصانية   لر للديانة  صالح 

دينه   ي 
فز وفاضل  أسقف صالح  إىل  حت  وصل  الدين،  منه  ليتعلم 

ته الوفاة،  ي الدنيا، فأحبه سلمان الفارشي ورافقه حت  حرصز
وزاهد فز

 :  فقال له سلمان

، َمن أتبع بعدك؟" ي
 "أوصتز

اليوم عىل مثل ما كنا عليه،  فقال له األ  ا 
ً
سقف: "ال أعلم أحد

ي يبعث بدين إبراهيم الحنيفية" ب ظهور نتر
  . ولكن اقي 

ي أرض العرب وكان يقصد سيدنا محمد  
ه أنه سيظهر فز ، وأخير

ي سيجده فيها وكانت  
ه ووصف له األرض الت  ز مه بصفاته كي يمي 

 
وأْعل

 ة المنورة. المدين
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ا  فقرر  أرض  إىل  الذهاب  ولكن  سلمان  الحق،  عن  ا 

ً
بحث لعرب 

من   يهودي  لرجل  الطريق  ي 
فز باعوه  معهم  أخذوه  الذين  العرب 

المدينة، فلما مكث فيها عرف أنها المكان الذي وصفه له األسقف،  

 . ي  وبعد مدة سمع عن قدوم رجل من مكة إىل المدينة يزعم أنه نتر

محمد    فذهب سيدنا  عالمات  وقابل  من  تأكد  أن  وبعد   ،

ه بها األسقف الصالح، قرر أن يعتنق دين اإلسالم  ي أخير
النبوة الت 

ي محمد   النتر المال لعتق  ويتبع  ، الذي طلب من أصحابه جمع 

  سلمان الفارشي من العبودية. 

 . سلمان من خيار الصحابة وقريب من رسول هللا  فكان

ي سل
 المهاجرون واألنصار فز

َّ
ان، فقال المهاجرون: مولقد احتج

 . "سلمان منا"

 . وقال األنصار: "سلمان منا"

 : "سلمان منا أهل البيت" فقال رسول هللا 

من هللا   ومكافأة  بذلك  عظيم  ف  له شر بس  - -فكان    بب له 

 بحثه عن الحق وحرصه عليه. 

اإلرادة    إن أن  عىل  عظيم  مثال  الفارشي  سلمان  سيدنا  قصة 

ي ستتخذها    القوية ستحقق لك أهدافك يوًما 
الت  القرارات  ما، وأن 

خرى، فقد لتحقيق أهدافك ستحتاج إىل التضحية ببعض األمور األ 

ي بالد  
ي كان يعيشها فز

ضح سيدنا سلمان بالحياة الكريمة الرغدة الت 

ي قومه. فارس، كونه ابن الحاكم، بل و 
ا فز
ً
ا بعد أن كان سيد

ً
 صار عبد
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سلمان الفارشي كان قرار البحث عن الحق أكير أهمية عند    لقد 

والرف اء  الير ومن  حريته  فارس، من  بالد  ي 
فز يعيشها  ي كان 

الت  اهية 

 تحقيق هدفه. 
َ
 إليمانه بما يريد استطاع

ً
 ونتيجة

 

كذلك، تستطيع تحقيق هدفك باتخاذ القرارات المناسبة    وأنت

 
َ
ل بعض التضحيات.  قوت  بُّ

ي  
فز ء  ي

شر تكسب كل  لن  العصور،  مر  عىل  ثابتة  حكمة  وهذه 

ا آخر أكير أهمية  الحياة، إ
ً
ا لكي تكسب شيئ

ً
ذ عليك أن تخش شيئ

 إليك.  بالنسبة

***** 
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 طريقة اتخاذ القرار

 

 اقتنعت بأن أول خطوة لتحقيق ما تريد هو أن تتخذ قراًرا   إذا 

بذلك، فالخطوة الثانية هي أن عليك أن تتعلم كيف تتخذ القرارات 

النفع أكير  لك  تحقق  حت   صحيحة،  علمية  وأقل   بطريقة 

 : ي
 التضحيات. ومراحلها كاآلن 

 تحديد هدف القرار 

اتخاذ    معرفة ما سيساعدك عىل  قرار   ي التخاذ 
الحقيق  الهدف 

القرار األنسب واألصح واألفضل، لذا يجب أن تسأل نفسك لماذا  

ي 
ي داخلك عن الهدف الحقيق 

ء، وابحث فز ي
تريد أن تفعل هذا السر

ا مع نفسك. 
ً
 وكن صادق

 

تما  وهذا  ه 
ُ
فعلت اتخذما  عندما  للعمل ًما  بالسفر  قراري  ت 

وع م ول جالو )مهندَس موقع لمشر ي حقل بي 
ي فز
( التابع  59بتز سكتز

ي دولة ليبيا. فقد كان هدف القرار هو جمع  
كة الواحة األمريكية فز لشر

وع  
ي وقت  قصي   لعمل مشر

ي بعد   أكير قدر  من المال فز
، وألنز ي خاص نر

ا من الما  ًرا أشهر قليلة جمعت قد
ً
أن أواجه ل، فقد استطعت  جيد

ي هذا العمل الشاق
ي الصحراء.  صعوبات الحياة فز

 فز
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ي القاهرة،    لقد 
مررت بأيام قاسية للغاية، فبعد أن كنت أعيش فز

ي بيوت جاهزة متنقلة وسط  
ي ال تنام، أصبحت أعيش فز

المدينة الت 

ي تحيط بنا من كل جانب، وال تسمع بعد صالة العشاء إال 
الرمال الت 

ي تحيط  صوت صفي  ا
ب األشجار القليلة الت  ي ترصز

لري    ح العاتية الت 

َرفنا وتكاد تقتلع  بالسكن
ُ
ة من قواعدها.  غ  الصغي 

أن تتخيل كيف تعيش دون هاتف محمول بعد أن أصبح    لك

ي عام  
ي للتواصل مع   2006محور حياتنا فز

م، وال يوجد هاتف أرضز

ا من  كيلوم  59من تريد وقتما تريد، فقد كان أقرب هاتف عىل ُبعد   ً ي 

وع، وال يوجد تلفاز أو أي وسائل ترفيه.   موقع المشر

ي أتحمل هذه الصعوبات  ولكن
، هو شعوري بأن كلها   ما جعلتز

ي األساشي من قرار السفر يتحقق بتوفي   
أضعاف المبلغ الذي    4هدفز

ا من  
ً
ي اكتسبت عديد

رص، باإلضافة إىل أنتز كنت أوفره من عمىلي بمر

ز ما زا ات واكتسبت صديقي  َّ حت  اآلن،  الخير ال من أقرب الناس إىلي

ي األوقات الصعبة.   وآمنت بمقولة أن الرجال
عَرف إال فز

ُ
 ال ت

 

المثابرة   هكذا  عىل  القرار  هدف  تحديد  بشدة  ي 
ساعدنز

، لذا أنصحك بشدة   ي
واالستمرار رغم الصعاب وأي معوقات واجهتتز

أن تحدد بدقة هدف القرار، حت  تستطيع المثابرة والتغلب عىل أي 

ي خالل مرحلة تنفيذ القرار. صع
 اب تواجهك فز
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 االستشارة 

االستشارة    إن هي  القرار  هدف  تحديد  بعد  التالية  الخطوة 

ي رسول هللا  
ز لالستشارة، ولنا فز   - -وتحديد األشخاص المناسبي 

ي  
ي موضوع االستشارة، فقد كان يستشي  الصحابة فز

أسوة حسنة فز

ء.  ي
 كل شر

 

ي غزوة بدر،    وعىل
ز أمر رسول هللا  سبيل المثال، فز جيش    حي 

يعس بأن  ز  بن  المسلمي  الحباب  سيدنا  له  فقال  بدر،  بي   كر خلف 

ل   ز   المنذر: "يا رسول هللا، أهو ميز
ُ
ه
 
ك
 
َزل
ْ
ن
 
هللا أم هو الرأي والحرب أ

 والمكيدة؟"  

: هل هذا المكان اختاره هللا لك أم أن األمر شورى؟(  )بمعتز

  . المكيدة": "بل هو الرأي والحرب و  فقال رسول هللا

ن  
َ
األفضل أن نعسكر أمام البي  حت  فقال سيدنا الحباب: "إذ

بو  ب نحن وال يشر  . "ننشر

.   فاقتنع رسول هللا    بفكرته وأمر الجيش بأن يعسكر أمام البي 

 

ي الحباب بن    هنا أن رسول هللا    والشاهد  أخذ برأي الصحانر

 . ز  المنذر، رغم أنه خي  البشر وخاتم النبيي 
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نتكعلينا    لذا،  ل  أال  يِّ
ُ
نمتلك ير عىل االستشارة مهما خ أننا  إلينا 

رأيك،   من  أفضل  رأًيا  تجد  أن  الممكن  فمن  وناضًجا،  راجًحا   
ً
عقًل

، فيجب أن يكون شخًصا   ا من نستشي 
ً
ولكن المهم أن نختار جيد

أن   تود  الذي  المجال  ي 
فز تجارب  وصاحَب  عملية  ة  خير صاحَب 

ه فيه. كما يجب أن   ا   تكونتستشي 
ً
ي أنه  واثق

ب لك الخي  وليس    فز ُيحر

ة أو منافسة. بينك وبي  نه غي 

 

 هنا تقول:   والحكمة

 "خري لك أن تسأل مرتني من أن ختطأ مرة".

 

، فال خاب من استشار.  اسأل  واستشرر

 

 كثرة البدائل 

، إذا كنت تريد   حاِول
ً
ر من البدائل. فمثًل

كير
ُ
عند اتخاذ القرار أن ت

 أكير من مدرب وأكير من    تعلم مهارة جديدة لتطوير نفسك
فاخي َ

البدائل.   من  بديل  كل  وعيوب  ات  ز ممي  قارن  ثم  تدريب،  مركز 

األمور  وتستطي ي 
فز البدائل  من  اإلكثار  تجارب كلها  ع  طريق  عن 

ناآلخرين أو البحث عير اإلن ن القرار.  ت، ي   فكلما زادت البدائل تحسَّ
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 البديل األفضل   اختيار 

ز ا  توجد   للمفاضلة بي 
ٌ
 علمية

ٌ
ار لبدائل المتاحة الختيار القر طرق

المصفوفة   طريقة  هي  الطرق  هذه  وأسهل  واألصلح،  األنسب 

"Matrix وذلك بإنشاء جدول وكتابة البدائل جميعها، ثم نكتب ،"

ات وعيوب كل بديل، ومن   ز ثم نقارن ونحاول أن نختار القرار  ممي 

ي الوقت الحاىلي حسب ال
المتاحة، فكل قرار ستجد   ظروفاألنسب فز

ات وعيوب. وعلينا أن نضحي به   ز  بأشياء لنكسب أشياء أخرى  ممي 

 أهم بالنسبة إلينا اآلن. 

 

استخدمت طريقة المصفوفة التخاذ قرار بشأن التخصص    لقد 

ي كلية الهندسة، هل أختار قسم الهند
سة المدنية أم قسم الهندسة فز

ي  الكهربائية؟ وظل هذا القرار  
ت األشخاص  يشغلتز ، واستشر

ً
طويًل

ز  ي أحد األصدقاء باست  المقربي 
ي حت  نصحتز

خدام تلك الطريقة متز

ات والعيوب.  ز ز الممي   للمفاضلة بي 

 

ات   وبالفعل،  ز ممي  وكتبت   
ً
جدوًل  

ُ
وأنشأت ي  مكتتر إىل  جلست 

وسهو  صعوبة  حيث:  من  قسم  الفرصة وعيوب كل  الدراسة،  لة 

ي صالح 
األكير فز ات  ز الممي  الشخصية. وكانت  للعمل، ميوىلي  األكير 

مدنية، وعىل هذا األساس اتخذت قراًرا باختيار هذا  قسم الهندسة ال

ا القسم، والحمد هلل كان اختياًرا مو 
ً
 . فق



35 

 
 خذها بقوة           

ات   يمكنك ز اتخاذ قراراتك المهمة بهذه الطريقة، طريقة الممي 

الب كانت  إذا  إذ  والعيوب،  قليلة،  المقارنة  وعناض  قليلة  دائل 

دد واتخاذ القرار بقناعة تامة.   ستساعدك عىل عدم الي 

 

ة،    أما  ة وأوجه مقارنة كثي  ز بدائل كثي  إذا كنت تريد اتخاذ قرار بي 

فيمكنك تطبيق طريقة المصفوفة بصورة مختلفة، بحيث نكتب 

ي جدول، ونعطي لكل وجه م
ن أوجه  البدائل ونكتب أوجه المقارنة فز

 من  
ً
ي النهاية نجمع تلك الدرجات    عشر المقارنة درجة

درجات، وفز

 الدرجة األعىل.  احبلكل خيار ونختار القرار ص 

 

المرصي    وهذه والعالم  الدكتور  استخدمها  ي 
الت  الطريقة  هي 

عندما اختار جامعة كالتاك للعمل فيها، إذ قال    - -أحمد زويل  

ي كتابه "عرص العلم": 
 فز

من   ي "كان 
الت  الجامعة  اختيار  قرار  أتخذ  أن  بمكان  الصعوبة 

أمري جامعة  من  أكير  من  عروض  لديَّ  إذ كان  فيها،  كية سأعمل 

ي بشأن تلك العروض واختيار  
عريقة، ومن أجل الوصول إىل قرار نهان 

عىل  بناًء  الجامعات  بت 
َّ
رت إذ   األنسب،  جدول،  ي 

فز معينة  معايي  

ل العلمي  المستوى  فيه  انية  و   لجامعةقارنت  ز والمي  طالبها،  نوعية 

البيئة   ثم  المعملية  واإلمكانيات  العلمية  لألبحاث  المخصصة 

ي أسمي
ي  العلمية، الت 

تها )البيئة الحافزة( والمشجعة عىل ازدهار وُرف 

ي تعمل  العلم، وتتحدد سماتها بواسطة الزمالء ومجموعة العمل ا
لت 
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 . ي أن أكون الملك األو  وذلك معي

ي لم أكن راغًبا فز
حد أو السمكة ألنتز

ي أن أكون وسط مجموعة  
ة، وإنما كنت راغًبا فز ي بركة صغي 

ة فز الكبي 

ا عىل  القادرين  الناس  والمن  العلمية  العمل تلمبارزة  عىل  حفز 

اختياري ألي من  الذي يحدد  الرئيسي  المعيار  واإلبداع، وكان هذا 

 .  العروض المقدمة ىلي

لمدة    وكان ي 
بقان  باحتمال  يتعلق  آخر  عامل  ي  يوجد 

فز أطول 

ي القسم 
ي فز
الجامعة، وإمكانية حصوىلي عىل منصب فيها، ثم مكانت 

بية مجال عمىلي بالنسبة إىل  العلمي الذي أعمل فيه، ثم مدى جاذ

ي ومدى   -بطبيعة الحال-الطالب، ثم  
العامل المتعلق بوظيفة زوجت 

ي حرم  األمن واألمان
 . الجامعةالمتوفر فز

ا   قد أفردت للراتب الذي أحصل عليه  وكنت
ً
من الجامعة مكان

ي سوف  
ضمن المعايي  اآلنفة الذكر والمحددة الختياري الجامعة الت 

ي قدرتها  ألتحق بها، ثم نحَّ 
الت  يته جانًبا، وحينما جمعت الدرجات 

ا للعمل بها، و 
ً
ي قدمت ىلي عروض

جدت  لكل جامعة من الجامعات الت 

عىل أعىل الدرجات، فقد حصلت    لتقد حص  "كالتاك"أن جامعة  

، وكانت  100نقطة من الحد األقىص لتلك النقاط وعددها    95  عىل 

 الجامعة جديرة بالفعل بذلك التقدير". 

 

ي حصوىلي عىل  :  ويقول
ا فز
ًّ
"إن هذا الخيار كان له دور مهم جد

ي الكيمياء بعد ذلك". 
 جائزة نوبل فز
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القرار   هكذا  اتخاذ  مهارة  أهمية  أحمد زويل  الدكتور  لنا  ُيثبرت 

ي  
فز تساعده  قد  ي 

الت  والمعايي   جميعها  البدائل  درس  أنه  وكيف 

للفوز  قاده  الذي  قراره  ثم كان  ومن  األفضل،  القرار  إىل   الوصول 

ي  
العالمية فز الملك فيصل  نوبل وعدة جوائز أخرى كجائزة  بجائزة 

ت أينشتاين العالمية للعلوم و   مالعلوم وقالدة النيل العظ  جائزة ألير

حول   الجامعات  من  وعديد  ز  بكي  جامعة  من  الفخرية  والدكتوراه 

 العالم. 

 

ي طريقة اتخاذ القرار، وال نتعجل   علينا 
 فز
ً
جميًعا أن نتخذه قدوة

سم لنا حياتنا المستقبلية. باتخاذ   ي حياتنا ألنها سي 
 القرارات المهمة فز

الم ي 
فز إن حياتك  قلنا،  ي وكما 

فز قراراتك  نتاج  إال  ما هي  ستقبل 

، فاحرص عىل اتخاذ تلك القرارات بعناية فائقة.   الحاضز

 

 االستخارة 

أن نتخذ القرار بطريقة علمية، آخذين باألسباب الدنيوية   بعد 

. وتكون ينا أن نستخي  كما علمنا رسول هللا  عل،  كما أمرنا هللا 

ز من غي    الفريضة، ثم تقول بعد التشهد  االستخارة بأن تصىلي ركعتي 

تسلم:  أن  بقدرتك    قبل  وأستقدرك  بعلمك  ك  أستخي  ي 
إنز "اللهم 

أعلم  أقدر وتعلم وال  العظيم، فإنك تقدر وال  وأسألك من فضلك 

ي هذا ا
ألمر )وتذكر األمر( خي   وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كان فز
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ي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فاقدره ىلي وي

ي ومعاشر
ي ديتز

شه ىلي  ىلي فز

 ىلي    ا ثم بارك ىلي فيه، وإن كنت تعلم أن هذ
األمر )وتذكر األمر( شر

ي  
ي واضفتز

ي وعاقبة أمري عاجله وأجله، فاضفه عتز
ي ومعاشر

ي ديتز
فز

ي به". 
تز ر ىلي الخي  حيث كان ثم أرضر

ِّ
د
َ
 عنه، وق

 

تصىلي صالة االستخارة، تكون أخذت باألسباب وتوكلت  ا عندم

ي هذا األ 
ا، وإذا كان فيه  عىل هللا، وإذا كان فز ً ٌ فستجده ُميشَّ مر خي 

ٌّ لك فستجده يتوقف ويتعش.   شر

 

هي الطريقة الصحيحة لالستخارة، ليس كما يظن البعض   هذه

تن ثم  االستخارة  تصىلي صالة  أمرين   
ز بي  حائًرا  تكون  عندما  ام أنه 

 إىل أحد األمرين، بل تتخذ  
ً
وعندما تستيقظ ستجد راحة قلبية وميًل

علمية ثم تستخي  هللا حت  يعينك عىل اتخاذ القرار   القرار بطريقة

يقدره هللا، وهذا   بما  الرضا  ثم  تواجهك  قد  ي 
الت  الصعاب  وتحمل 

ي 
تز ر ىلي الخي  حيث كان ثم أرضر

ِّ
د
َ
ي دعاء االستخارة " وق

آخر جزء فز

ا بأن كل ما يحدث لك هو الخي   به"، فست
ًّ
جد نفسك راضًيا مطمئن

 الذي قدره هللا لك. 

***** 
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 التخطيط شيء مهم أم هو رفاهية فكرية؟  هل

 

إىل    إن تحتاج  الحياة  ي 
فز معينة  مهام  لتنفيذ  أو  للنجاح  اإلرادة 

ليس وحدها  القرارات  ولكن  جيدة،  أن  قرارات  عليك  إذ  ت كافية، 

تلك  نحقق  ولكي  حقائق.  إىل  القرارات  هذه  ل 
حوِّ
ُ
ت تتعلم كيف 

بدقة وال  أن نضع خطة    القرارات  فعلينا  التنفيذ،  أثناء  ي 
فز نخطئها 

ء  لتنفيذ تلك القرارات، ومن ه ي
ي أهمية تعلم التخطيط، فهو شر

نا تأن 

ا  
ً
أيض بل  والدول فحسب،  للمؤسسات والوزارات  ليس  ا، 

ًّ
مهم جد

 ألفراد، ىلي ولك وللجميع. ل

 

ي الصحراء وال تمتلك خريطة توضح لك    تخيل
لو أنك تسي  فز

 اتجاه المكان الذي تريد الذهاب إليه، هل ستعرف إىل أين تتجه؟! 

ي تساعدك عىل الوصول إىل  
إن التخطيط هو تلك الخريطة الت 

 المكان الذي تريده. 

 

ال  والتخطيط  ومقاومة  اإلرادة  تقوية  عوامل  أحد  تشتت  هو 

ي حياتنا،  والتوهان الذي قد يصيبنا  
نتيجة زحام األحداث اليومية فز

وليس كما يقول البعض إن التخطيط هو درب من دروب الرفاهية  

ية.   الفكرية وأحد سفاسف التنمية البشر
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الراشدالدكتور    يقول من   صالح  أكير  منه  بيع  الذي  ي كتابه 
فز

ي نسخة " 
 ": كيف تخطط لحياتكمليونزَ

ال  الذين  ي "إن 
فز يخططون،  يع  ال  هم  الحقيقة  أين    إىل  رفون 

ة أن يكون هناك قادة ألناس وأمم ال يدركون  ذاهبون، ومرحلة خطي 

يتوقع   فال  يخطط  ال  ومن  الخطط،  ووضع  التخطيط  أهمية 

 استغالل وقته بالطريقة الصحيحة". 

 

للفرد   هنا،  التخطيط مهم  أن  إىل  الراشد  الدكتور صالح  يشي  

 سواء. والمؤسسات والدول ع
ٍّ
 ىل حد

 

ا  أحد أهم أ  ولعل سباب تفوق الواليات المتحدة األمريكية علميًّ

طرق  عوا  اخي  من  فهم  التخطيط.  علم  هو  ا  وسياسيًّ ا  واقتصاديًّ

ي  
فز أسبقية  لديهم  تجد  ما  ودائًما  جميعها،  الحديثة  التخطيط 

 التخطيط للمستقبل.  

ي  وعىل سبيل المثال، ما فعلوه مؤخًرا من إنشاء سالح جدي
د فز

قوات الفضاء األمريكية" التابعة للقوات "ب   يسم    يكي الجيش األمر 

حماية   عن  مسئولة  القوات  هذه  تكون  بحيث  األمريكية،  الجوية 

ي الفضاء وحماية األقمار الصناعية. 
 المنشآت األمريكية فز
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ي العالم    وبذلك

تكون الواليات المتحدة األمريكية هي أول دولة فز

حافظ عىل  اصة بالفضاء، وهذا ما يجعلها تلديها قوات عسكرية خ

تسبق   ا، كونها  واقتصاديًّ ا  عسكريًّ العالم  ي 
فز دولة  صدارتها كأقوى 

 . ي اتيحر  اآلخرين دائًما بخطوة عن طريق التخطيط االسي 

 

لديها    بل األمريكية  المتحدة  الواليات  إن  ك،  أخير ي 
ةدعتز   عشر

من   وتدرس  األبيض،  للبيت  تابعة  للتخطيط  ُعليا  اآلن مجالس 

وكيف ستواجهها وتتعامل معها كيفما    م،   2050مشاكل العالم سنة  

ي الفضاء بسبب وصول  
ع حدوثها فز

َّ
المتوق تعاملت مع المشكالت 

ز وروسيا والهند إىل الفضاء، مم قد يهدد منشآتها ومصالحها،    ا الصي 

 فبادرت بإنشاء قوات عسكرية خاصة للفضاء. 

***** 
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 قدر اهلل؟ نخطط وكل شيٍء يحدث ب لَم

 

ء يحدث بقدر هللا؟ قد  ي
 يقول البعض: ولَم نخطط وكل شر

ي   ،  سيدنا عمر بن الخطاب  ل  -الذي شق-وهذا ما قاله األعرانر

 . عندما سأله سيدنا عمر: "لَم شقت؟"

 . قال: "شقت بقدر هللا"

ي باللوم عىل  
ئ نفسه ويلق  القدر فعلم سيدنا عمر أنه يريد أن ُيير

 . عمر: "إذن ونحن نقطع اليد بقدر هللا"  دنا سي  وإرادة هللا. فقال له 

ا أن هللا أمرنا باألخذ  
ً
لقد رد سيدنا عمر بهذا الرد ألنه يعلم جيد

 باألسباب والتخطيط. 

 

ي سورة   والدليل
ي القرآن الكريم فز

عىل أهمية التخطيط يتجىل فز

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ يئ:  األنفال، يقول هللا  

 . ىئ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 

 
 .60:  األنفال   
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ي تفسي   العلماء    ويقول

هذه اآلية، إن كلمة "وأعدوا": أمر من  فز

للفهم  تكسي   وهي  لحياتك.  وإعداد  تخطيط  هناك  يكون  أن  هللا 

الخاط  لمعتز القضاء والقدر، بمعتز أنك تخطط ثم ترضز بالقضاء 

فالرسول   وأخذ   --والقدر،  الجيش  وأعد  بدر  لغزوة  خطط 

 بالنرص.  هللاباألسباب ثم دعا 

ي  وكلمة
ورة أن نعرف"لهم": تعتز  واقع منافسينا.  ضز

بمعتز  اإلعداد،  من  المستهدف  القطاع  نفهم  آخر:  وبمعتز 

واإلعداد  بوعي  واإلعداد  الحالية  العمل  سوق  متطلبات  معرفة 

 بمعرفة. 

 

ورة معرفة نفسك وقدراتك لكي تعرف 
ي ضز
"ما استطعتم": تعتز

قوتك ونقاط ضعفك، وتعرف هل   استطاعتك ونقاط  أنت  مدى 

أم ك فالعجز  عاجز  عدم  سالن.  فهو  الكسل  أما  القدرة،  عدم  هو 

ز لتقوية اإلرادة.   اإلرادة. لذلك نقول إن التخطيط هو فيتامي 

 

أن  يجب  ي 
الت  القوة  عن  نبحث  أن   

ً
ورة ضز ي 

تعتز قوة":  "من 

تعرف   أن  بمعتز  ثقافية،  قوة  أم  تعليمية  قوة  هل هي  نستخدمها 

 نقاط قوتك وتركز عليها. 
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ربا ي "من 
تعتز الخيل":  السال ط  اختيار  للزمان    األنسب  ح 

والمكان، فعندما نزلت اآلية كان الخيل هو السالح األنسب لذلك  

األسلحة   هم  والتكنولوجيا  والمعرفة  العلم  اآلن  ولكن  العرص، 

 .  األقوى والمناسبة لعرصنا الحاىلي

 

ص معتز التوكل عىل هللا،    إذا 
ِّ
لخ
ُ
تأملنا آية "وأعدوا" سنجد أنها ت

التو  بتحثنا عىل  واستخدام  خطيط واألخذ  والقوة،  النجاح  أسباب 

 وسائل العرص المناسبة للنجاح والتفوق والوصول إىل ما نطمح إليه. 

 

عىل هللا    ويوجد  التوكل  أن  عىل  النبوية  السنة  من  آخر  دليل 

رواه  الذي  الحديث  ي 
فقز باألسباب،  واألخذ  التخطيط  يسبقه 

ي   مذي: "قال رجل للنتر
ي وأتو رسول هللا، أت: يا  الي 

كل أم  رك ناقت 

: بل اعقلها وتوكل"   ي  أعقلها وأتوكل؟ فقال له النتر

ذ با 
ُ
ء وخ ي

 ثم توكل عىل هللا(.  ألسباب)أي اربطها بسر

 

ا 
ً
ي حياتنا، ونحن مأمورون به من هللا   إذ

التخطيط هو جزء مهم فز

--  ي أمور حياتنا
 . كلها   فز

***** 
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 يعزز اإلرادة ويحفظ الوقت التخطيط 

 

لتن  إن إذا لم يكن يوجد تخطيط،    فيذ ما تريد إرادتك  تضعف 

  
ً
ًل
ِّ
ي تريد تنفيذها منذ شهور وال تستطيع ُمعل

تأمل معي كمَّ المهام الت 

ذلك بأن وقت اليوم غي  كاف  لفعل كل ما تريد. وهل وقت األسبوع  

خطة وجود  عدم  إن  أم  غي  كاف   تلك   ،كله  لتنفيذ  محدد  وزمن 

 ف اإلرادة؟ مر وضعالمست لتأجيلالخطة هو السبب وراء ا

 

ي العالم جميعهم لديهم الوقت نفسه   هل
ز فز تعلم أن الناجحي 

عىل   لحياتهم  ا 
ً
خطط يمتلكون  ولكنهم  اليوم؟!  ي 

فز تمتلكه  الذي 

المدى القصي  وعىل المدى البعيد تساعدهم عىل تنفيذ المهام دون 

ي َما ال يفيد. تكاسل وتحافظ 
 عىل أوقاتهم من الهدر فز

 

األكير مبيًعا لكتب القيادة ويل"، المؤلف  "جون شي ماكس  يقول

ي كتابه "
ي أمريكا والملقب بخبي  القيادة فز

ا للنمو ال تقدر   15فز
ً
قانون

ات أنه  بثمن"، إن سبب نجاحه وإنتاجه الوفي  من الكتب والمحاضز

ي حياته. 
ء فز ي

 لكل شر
ً
 يمتلك خطة

ا    أربعةيه خطة لتنمية نفسه، وذلك بقراءة  لد  فهو  كتب شهريًّ

ي سيارته كل أسبوع.  خمستماع إىل واالس
 أسطوانات مدمجة فز
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ولديه خطة لحياته األشية وكيف يستمتع بها، وال يجعل عمله 

بحياته  ك االستمتاع  من  يمنعه  يمتلكها  كات  لعدة شر ومدير  مؤلف 

 وقضاء أوقات ممتعة مع أوالده وأحفاده. 

خطة لكيفية جمع وتصنيف القصص والمقوالت الجيدة    ديهول

ي ق
ي كتاباته المستقبلية.  الت 

 د يحتاج إليها فز

ات   بعشر احتفاظه  طريق  عن  التفكي   أجل  من  خطة  ولديه 

حت    ، الذكي هاتفه  عىل  المالحظات  برنامج  ي 
فز واألفكار  المقوالت 

ي عقله وقلبه.  
 يرجع إليها طوال اليوم حت  تتوغل فز

ي يوًما   ةولديه خط
للكتابة، فقبل أن يبدأ رحلة سفر طويلة يقىصز

 لتحضي  ما يحتاج إىل كتابته.  أو أك
 ير

أو   اء طعام  الصفوف لشر ي 
االنتظار فز ا خطة عند 

ً
أيض بل لديه 

ي أشياء غي  مفيدة. 
وبات لكي يحفظ وقته وال يهدره فز

 مشر

 

ا    وهكذا  ً ز األشخاص الناجحون كثي  تستطيع أن ترى كيف ُينجر

الذي تشعر   الوقت نفسه  ي 
تكاسل فز بإرادة قوية دون  من األعمال 

فيه أنه ال يكفيك لعمل بعض المهام البسيطة، وذلك بفضل  أنت  

 التخطيط الجيد لحياتهم. 

***** 
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 يصل بك إىل السالم الداخلي التخطيط 

 

تعتقد أن األشخاص الذين أقدموا عىل االنتحار كان لديهم   هل

ة يعيشون من أجلها؟!   خطة لحياتهم أو أهداف كبي 

هو الشعور بأن الحياة ال، ألن السبب الرئيس لالنتحار    بالطبع

مع لها  لدى ليس  تجده  أن  المستحيل  من  اإلحساس  وهذا   ، تز

ا كبي  
ً
لحياتهم وأهداف ا 

ً
يمتلكون خطط الذين  يعيشون  األشخاص  ة 

من أجلها. وأكير مثال عىل ذلك هارالند ساندرز، مؤسس سلسلة  

ي تمتلك  
ة، الت  ألف فرع حول    20حواىلي    اآلنمطاعم كنتاكي الشهي 

اكي بعد أن تجاوز أسس هارالند أوىل مطاعم سلسلة كنت  العالم، لقد 

ي مر بها طوال حياته،  
ز من عمره. عىل الرغم من الصعوبات الت  الستي 

 لديه هدف يعيش من أجله يمنحه العزيمة والمثابرة. فقد كان 

 

د  سنوات،    ُولر خمس  وعمره  والده  ي 
ُوفز
ُ
وت ة  فقي  ألشة  هارالند 

ة ومتاعبها، فاضطرت والدته فأصبح وأمه وحيدين يصارعان الحيا

د لهما الطعام. لم   العمل، وظل هو يرع أخاه وأخته وُيعر يكن إىل 

الشاق   العمل  هذا  بأن  هارالند  عمره كان يعلم  ي 
فز من  إىل  بالنسبة 

المستق ي 
فز له  الطبخ   بليختر   فن  أتقن  فقد  الدوالرات.  مليارات 

عها  ي اخي 
ة الت  ا.   وأصبح يعشقه، وهذا هو سبب الخلطة الشهي 

ً
 الحق
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ي ظلت تالحق هارالند   عىل 
الت  منذ وفاة    الرغم من المصاعب 

ي  
والده، فقد أكمل دراسته الثانوية ثم التحق بالجامعة وتخصص فز

 قسم المحاماة. 

ي خدمة السيارات والمزارع 
وعىل الرغم من دراسته، فقد عمل فز

ك عمال إال ودخل فيه.    واإلطفاء والجيش، ولم يي 

الم يقف طموح هارالن ي    لحد،د عند هذا 
فز فقد عمل محامًيا 

كات بعد   ى محطة لخدمة إحدى الشر ي الجامعة، ثم اشي 
تخرجه فز

 . ي والية كنتاكي
 السيارات فز

والية   وذات ي 
فز المطاعم  جودة  أن  أصدقائه  أحد  ه  أخير يوم، 

ل إحدى   ي إنشاء مطعم، وحوَّ
كنتاكي سيئة للغاية، ففكر هارالند فز

لبيع الدجاج المقىلي والبطاطس  غرف محطة السيارات إىل مطعم  

 والخضار. 

ي   فاشتهر 
ا بالزبائن، المطعم فز

ً
 خالل أشهر قليلة وأصبح مكتظ

ي ساندرز".  
لها إىل مطعم تحت مسم "كافز  فأغلق المحطة وحوَّ

بعد عشر سنوات، اكتشف طريقة شية لقىلي الدجاج من دون  

 . الحاجة إىل استخدام زيت الطبخ

 

الجيد،  مطعمه  ألداء  ر   ونتيجة  والية كنتاكي  حاكم  تبة  منحه 

اء المطعم مقابل    1953ض عليه عام  كولونيل تكريًما له، وعر  م شر

 ألف دوالر.  150
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المدينة   تخطيط  عيد 

 
أ حظه  لسوء  ولكن  مشواره،  وأكمل 

 عن محطته ومطعمه، فقلَّ الزبائن بصورة 
ً
وأصبحت الطرق بعيدة

ر إىل بيع المطع 
ُ
ة، وأصبح ال يحقق ربًحا، فاضط م بنصف المبلغ كبي 

. الذي ُعِرض عليه من قبل حاكم والية كنتا  كي

فبدأ   بعدما  يستسلم،  لم  السابقة  تجربته  من  هارالند  خش 

بتحضي  خلطته الشية وعرضها عىل المطاعم، ولكنه أصيب بخيبة  

ز لم يستطع إال إقناع   ي خالل سنتي 
مطاعم    خمسةأمل أخرى، فقز

ز يسافر   ي خالل هذه السنتي 
من والية إىل أخرى من فقط، فكان فز

ا فش  أجل بيع الخلطة الجاهزة
ً
يحصل عىل بعض المال،    ئًيا حت  شيئ

تتواىل   وبدأت  ة،  الشهي  لسلسلة كنتاكي  مطعم  أول  س 
أسَّ أن  إىل 

ا تلو اآلخر، حت  وصل عدد الفروع إىل  
ً
 فرع.  600الفروع واحد

  عاًما، قرر بيع امتياز مطاعم كنتاكي بمبلغ مليون   77وعندما بلغ  

بعد ذلك    40دوالر وراتب شهري   ثم  الر  ألف دو   75ألف دوالر، 

ي عن عمر يناهز 
 عاًما.   90مدى الحياة، وتوفز

 

والعزيمة   إن اإلرادة  تقوية  عىل  فقط  يساعدك  ال  التخطيط 

السالم  مرحلة  إىل  الوصول  عىل  يساعدك  ا 
ً
أيض لكنه  داخلك، 

ي يبحث عنها الجميع.  
 الداخىلي الت 
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ي   وقصة نجاح هارالند 
تأسيس مطاعم كنتاكي نموذج للشخص    فز

ي  
الت  المرحلة  إىل  وصل  الذي  ة،  الكبي  األهداف  صاحب  الطموح 

ه ونجاحه ويقرر أن   برضاه، جعلته يتقاعد   ي ثمار جهده وصير
ليجتز

ي المدة المتبقية من عمره. 
 يستمتع بالحياة فز

 

توقع    فكما  أو  لقراءة  محاولة  إال  هو  ما  التخطيط  إن  قلنا، 

ي المستقبل، حت  نستطيع التعامل معها اآلن ملحتاألحداث الم
ة فز

المحتمل  اإليجابية  األحداث  من  استفادة  أقىص  عىل  فنحصل 

السلبية  األحداث  ار  أضز أو  آثار  من  نقلل  أو  ونتجنب  حدوثها، 

ق من المستقبل،    غي  المحتمل حدوثها، وبالتاىلي ستجد نفسك   لر
َ
ق

 عه. م ملمتوقع ما سيحدث ومستعد للتعا % 80ألنك بنسبة  

 

المحتملة هو    أكير  التخطيط هو قراءة األحداث  مثال عىل أن 

حدث الموت، فهو حقيقة سيتعرض لها الجميع، ويجب أن أكون  

ا له باألعمال الصالحة من صالة وصدقة وصلة رحم وقضاء  
ً
مستعد

ي يومي 
جع ما حدث فز أنام كل يوم قبل أن أسي   

َّ
الناس، وأًل حوائج 

ي اقب  وأستغفر هللا عىل كل ذن
ي خالل هذا اليوم، وأجتهد فز

فته فز ي 

ي أي وقت، وهو  
ح من نفسي دوًما، لوجود حدث محتمل فز صلر

 
أن أ

 الموت. 
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ا    وهذا 

ً
التخطيط ألمور الحياة وأمور الممات يرصف عنك أمراض

نتيجة  البعض  لها  يتعرض  ي 
الت  المستقبل،  وفوبيا  االكتئاب  مثل 

الطالق أو  األحباء  أحد  وفاة  أو  العمل  بمرض   فقدان  اإلصابة  أو 

 .  خطي 

 

يجعلك التخطيط تشعر بطمأنينة وهدوء وسكينة وسالم   بل

، لذا عليك أن تخطط لحياتك ا لمهنية وحياتك الشخصية  داخىلي

 بصورة دورية، ويكون لديك ردود أفعال جاهزة لكل حدث متوقع. 

 

ن
 
ي التخطيط لحياتك بصورة  ك

ز من أنك إذا نجحت فز عىل يقي 

األحداث وقرأت  الترصف    جيدة  أو  الفعل   
َّ
رد وأعددت  المتوقعة 

ا، وستشعر  المناسب لكل حدث، ستتحسن حياتك  
ًّ
ة جد بصورة كبي 

 يًعا.  بنتيجة ذلك ش 

ز   ي المقربي 
ي ويثي  إعجاب بعض أصدقان 

ي حيان 
وهذا ما أفعله فز

ا، ألنه يجعل
ًّ
ي جد

ا بردود أفعال لكل حدث متوقع،    تز
ًّ
ا ومستعد استباقيًّ

ي دائمً 
، وهلل وهذا ما يجعلتز ا متصالًحا مع نفسي وأشعر بسالم داخىلي

 الحمد والمنة عىل ذلك. 

***** 
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 ؟لديك خطة لحياتك هل

 

ي المستقبل،    إن
ع لما قد يحدث فز

ُّ
التخطيط ما هو إال قراءة وتوق

المستقبل   أحداث  وتوقع  اآلن.  معه  التعامل  ي كيفية 
فز والتفكي  

االحتما معرفة  هو  فالغيب  الغيب،  معرفة  عن  الت كلها، مختلف 

ء خاص باهلل   ي
فهو وحده يعلم ما كان وما سيكون وما    وهذا شر

يكون. أما نحن، فنتوقع المستقبل من خالل    يف كان ك  لم يكن لو 

 .  دراسة الحاضز وما يحدث فيه، وقد نصيب وقد نخط 

 

نريد   ويفيدنا  ي 
الت  المهمة  القرارات  تحقيق  ي 

فز ا 
ً
أيض التخطيط 

القر  التخطيط  علم  ي 
وفز تنفيذها  تنفيذها،  نريد  ي 

الت  المهمة  ارات 

بدقة   الحياة  ي 
فز أهدافك  وتحديد  "األهداف"،  ووضوح تسم 

ي الحياة. 
 يساعدك عىل معرفة أهمية وجودك فز

 

 لديك هدف كبي  تعيش من أجله؟  هل

ة تتمتز تحقيقها بعد خمس سنوات؟   وهل لديك أهداف صغي 

 وهل لديك خطة لمدة سنة من اآلن؟
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بالن  إذا  ا ليسكانت إجابتك 

ً
إذ ، فأنت  ي

لديك خطة لحياتك،    قز

ي  
الت  كالسفينة  يومك،  أحداث  هك  وجِّ

ُ
ت كما  تسي   أنت  وبالتاىلي 

تتالعب بها الرياح وتوجهها كيفما تشاء. وأنت من األشخاص الذين  

ليلة   وينامون كل  المحيطة  الحياة وللظروف  لتيار  أنفسهم  كون  يي 

ا، وبالتاىلي يستغ   ندون أن يحددوا ماذا سيفعلو 
ً
يقظ كل منهم ليجد د

منه   المستقبل، وُيَشق  ي 
فز ء  ي

تفيده بسر  قد ال 
ً
أعماًل يؤدي  نفسه 

عمره بهذه الطريقة، ويدرك مؤخًرا أنه كان عليه أن يخطط لحياته  

ز ال ينفع الندم.   ويندم حي 

 

ي    أما 
فدعتز لحياتك،  خطة  ولديك  باإلثبات  إجابتك  إذا كانت 

النجاح من  ز  القريبي  األشخاص  من  بأنك  ك  أن  أبشر أدركوا  الذين   ،

تخطيط  ثم  ومن  إرادة  إىل  يحتاج  وإنما  صدفة،  ي 
يأن  ال  النجاح 

 ح. لتحقيق ذلك النجا 

 

م
 
أنك إذا لم تخطط للنجاح فإنك تخطط للفشل دون أن    اعل

 البعض لتنفيذ خطتهم الخاصة. يستخدمك  وربما  تدري، 

 

 يشغلك اآلن سؤال، وهو:  ربما 

ي  كيف ال  الذين  األشخاص  من   ٌ عن  نجح كثي  ا 
ً
شيئ عرفون 

؟  التخطيط وبعضهم ال 
ً
 يعرف القراءة أصًل
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ا، ولكنها غي     : اإلجابة
ً
إن هؤالء األشخاص كانوا يمتلكون خطط

 معلنة وربما تكون غي  مكتوبة. 

 

ي سؤاٌل آخر:   وهنا 
هل يجب أن تكون الخطة مكتوبة لكي    يأئر

 تنجح؟

ي عقلك غي  مكتوبة، ولكن    : واإلجابة
ال. قد تكون لديك خطة فز

ب ألن نسبة تنفيذ الخطط المكتوبة تك
َ
كت
ُ
 بكثي   يفضل أن ت

ون أكير

من الخطط غي  المكتوبة، إذ إن الخطط المكتوبة يمكنك الرجوع  

االستمرار  عىل  فتساعدك  آخر،  إىل  ز  حي  من  إرادتك    إليها  وتقوية 

 لتنفيذها. 

***** 

  

 

  



56 

 
 خذها بقوة                     

 

 ؟تخطط لحياتك كيف

 

و التخطيط  مستويات من التخطيط، فالمستوى األول ه   توجد 

ةلمدة   ب "  خمس عشر ي سنة، ويسم  اتيجر االسبر أي:  التخطيط   ،"

التخطيط البعيد المدى. وهذا ال نستطيع وضع تفاصيل له، ولكن  

 نحلم  
ً
ة ا كبي 

ً
بتحقيقها قبل أن نموت، وقد يكون فقط نحدد أهداف

 . يتحقق عاًما ل  15إىل  10هدف واحد كبي  يحتاج من 

 

الرئيس األمريكي   هذا  ز قال: "نح  ما فعله  لم جون كيندي، حي 

ي خالل 
 سنوات".   عشر بالهبوط عىل سطح القمر فز

أول   إرسال  ي 
فز ناسا  األمريكية  الفضاء  وكالة  نجحت  وبالفعل، 

 سنوات.  تسعإنسان إىل القمر بعد 

 

ي    بل
الكويت  اإلسالمي  الداعية  هدف  كان  ذلك  من  األفضل 

ي إ الدكتور عبد الرحمن السميط  
فريقيا، ، وهو نشر اإلسالم فز

ي خالل    11يديه  ولقد أسلم عىل  
عاًما قضاها    29مليون شخص فز

ي الدع 
 وة إىل اإلسالم. فز
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ق    عليك
 
ُيطل أجله،  من  تعيش  لحياتك،  ا  ً ا كبي 

ً
هدف تحدد  أن 

هذا   يكون  بحيث  المسيطر"،  "الهدف  أو  الحياة"  "هدف  عليه 

ي الحياة. فعندما 
الهدف مسيطًرا عىل ترصفاتك جميعها وتوجهاتك فز

رأ تكون اختياراتك للكتب لها عالقة بهذا الهدف، بل إن معظم  تق

المقر  عالأصدقائك  ذوي  يكونون  ز  الهدف،   قة بي  بهذا  مشاركة  أو 

ي ذهنك  
ا فز ً الهدف، مما يجعله حاضز وكل حياتك تدور حول هذا 

 طوال الوقت تماًما. 

 

، عندما قال له    مثلما  حدث مع سيدنا ربيعة بن كعب األسلمي

ي يا ربيعة" )بمعتز ماذا تتمتز : "رسول هللا 
تز
ْ
 (؟َسل

ي الجنة    فقال سيدنا ربيعة عىل الفور دون أن
يفكر: "مرافقتك فز

 يا رسول هللا". 

ي ذهنه ويعيش من أجله ومسيطر عىل  
وذلك ألن الهدف دائًما فز

ه.   تفكي 

 

 لديك هدف كبي  مسيطر عىل حياتك وتعيش من أجله؟ فهل

د اآلن
ِّ
الكبي  الذي    إذا لم يكن لديك هدف، فحد الهدف  هذا 

 قه. تعيش من أجله وتتحمل عقبات الحياة لتحقييستحق أن 
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عىل   تساعدك  قد  ي 

الت  ة  الكبي  األهداف  لبعض  أمثلة  وإليك 

 تحديد هدفك: 

مجال   - أي  أو  الكيمياء  ي 
فز نوبل  جائزة  عىل  الحصول  ي 

هدفز

 آخر. 

-  . ي ي العالم العرنر
ي أن أكون صاحب أكير مستشقز فز

 هدفز

ي أ -
ي العالم. ن أكون أهدفز

 فضل العب كرة قدم فز

أفضل   - أصبح  أن  ي 
مجال   طبيبةهدفز ي 

فز ي  العرنر العالم  ي 
فز

 . ز  معي 

ي العالم.  -
مج أو إعالمي فز ي أن أصبح أفضل مهندس أو مير

 هدفز

-  . ي
ي ليكون أفضل مخرج أو رياضز ي أن أساعد زوجر

 هدفز

ي مناصب قيادية.  -
ي أوالدي أفضل تربية ألراهم فز ي أن أرنر

 هدفز

ي ه -
 أن أكون صاحب أكير دار نشر عربية.  دفز

العالم  - ي 
فز تلفزيونية  برامج  مقدمة  أفضل  أكون  أن  ي 

هدفز

 . ي  العرنر

ي رأسك، تنام   وهكذا، 
ي األمر أن يكون لديك هدف كبي  فز

المهم فز

 وتستيقظ من أجله. 

ي 
ي الذي أسع إىل تحقيقه قبل الموت،   ودعتز

أشارك أحد أهدافز

لمجم العام  المدير  أكون  أن  مجاالت  وهو  ي 
فز تعمل  كات  شر وعة 

 موظف.  1000ها أكير من  متنوعة يعمل ب
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لمدة    المستوى التخطيط  هو  التخطيط  من  ي 
 خمسالثانز

ويسم   التشغيلي "ب   سنوات،  ونكتب التخطيط  نحدد  وهنا   ،"

ي  
فز القادمة  أعوام  الخمسة  خالل  ي 

فز تحقيقها  نريد  ي 
الت  األهداف 

 . كلها   جوانب الحياة

 

 ذلك:  وأمثلة

: نب الالجا  عل ي
، أو قراءة تفسي     روحائ 

ً
مثل حفظ القرآن كامًل

البخاري  قراءة صحيح  أو  المفشين،  من  ه  غي  أو  البن كثي   القرآن 

 .
ً
 كامًل

 

:   وعل ي خالل خمس سنوات،    الجانب االجتماعي
مثل الزواج فز

اء احتياجات أوالدي للزواج.  ، أو شر ي مكان  راق 
اء شقة أكير فز  أو شر

 

ي  وعل
وعي الخاص، أو االنتقال  مثل بداية  : الجانب المهن  مشر

 . كة عالمية، أو الحصول عىل الدكتوراه أو الماجستي   إىل شر

 

الذي    وهذه الحياة  هدف  إىل  للوصول   
ً
خطوة تكون  الخطة 

 تحدثنا عنه. 
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الثالث من التخطيط هو التخطيط لمدة سنة واحدة،   المستوى

ي نريد تحق
يقها بعد عام  وهنا نحدد ونكتب بالتفصيل األهداف الت 

 من اآلن.  

ي منته األهمية، ألنها خطوة لتحقيق  
وهذه الخطة السنوية فز

ي  وبرنامحر الحالية  ي 
قراران  عليها  تب  سيي  وألنها  الخمسية،  الخطة 

 .  الشهري واألسبوعي

 

المثال: س  فعل ي حفظ   بيل 
الروحانز الجانب  ي 

فز ي 
لو كان هدفز

ي أ
ن أحفظ ثالثة ستة أجزاء من القرآن الكريم، فهذا سيتطلب متز

وبالتاىلي   وبالتاىلي نصف جزء كل شهر،  أشهر،  ي خالل ستة 
أجزاء فز

ي أحتاج إىل حفظها لكي أنجح أحدد عدد ا
لصفحات األسبوعية الت 

ي الذي ح
ي تحقيق الهدف الروحانز

دتهفز
َّ
 . د

 

ي زيادة دخىلي الشهري بقيمة    وإذا 
ي المهتز

جنيه    2000كان هدفز

الوس اآلن  من  أحدد  أن   َّ فعىلي  ،
ً
سأستخدمها  مثًل ي 

الت  والطرق  ائل 

كة أخرى، أم هل   لذلك، هل عن طريق البحث عن عمل آخر أو شر

، ومت  وكيف سأفعل  عن طر  ي
وع صغي  بجانب وظيفت  يق عمل مشر

ي عىل    همأتواصل معذلك، وَمن األشخاص الذين س
لكي يساعدونتز

 تحقيق هذا الهدف. 
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الثالث  بعد  عىل  لحياتك  تخطط  هذه    ةأن  احفظ  مستويات، 

ي محفظتك أو مكا
  لخطة فز

ز تبك لتتمكن من االطالع عليها من حي 

تقوية   عىل  تساعدك  ولكي  إياها،  تنفيذك  مدى  ع  تابر
ُ
لت آخر،  إىل 

للتع ا 
ً
وأيض أهدافك،  تحقيق  عىل  وعزيمتك  فيها كلما  إرادتك  ديل 

ت الظروف المحيطة بك.   تغي 

 

الخطة   تعد ، ولكن  %100يوجد خطة يتم تنفيذها بنسبة    فال 

 
ً
ا إذا تح  ناجحة

ًّ
ي الشخصية لهذه   %80قق منها  جد

أو أقل، وتجربت 

، بل وتحقيق عديد من   ي
ز عىل أهدافز كي 

ي الي 
ا فز ً ي كثي 

الطريقة ساعدتتز

الخ الخطة  أهداف  وبعض  السنوية  الخطة  وذلك  أهداف  مسية، 

 معتز أجمل للحياة.  ويعطي  ةإىل شعور  كبي   بالسعاد يؤدي

 

***** 
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 ة الحياة طريقة لكتابة خط أسهل 

 

الذي   يجب الطريق  له  أن يكون لكل منا خطة لحياته، ترسم 

هذه   تحقق  ي 
الت  الصحيحة  الخطوات  نحو  هه  وجِّ

ُ
وت عليه  ي 

يمسر

 الخطة. 

 

مة إىل ثالثة مستويات:  ا، الخطة ستكون ُمقسَّ
ً
 وكما ذكرنا سلف

سنة، تكتب فيها أهداف حياتك ككل وما الذي   15خطة لمدة  

 ه. تريد أن تلق  هللا علي

 

ي    5ة وخطة لمد
سنوات، فيها طموحاتك القريبة واألهداف الت 

 تؤدي إىل أهداف الحياة.  

 

ب  
ِّ
رت
ُ
وت الحالية  حياتك  تنظيم  ي 

فز تساعدك  عام   لمدة  وخطة 

 أولوياتك اليومية واألسبوعية والشهرية. 

 

اليومية،    فنحن أعمالنا  باألسباب ونؤدي  ز باهلل ونأخذ  نستعي 

  أهداف مدروسة. واضحة تؤدي إىل ولكن وفق رؤية مستقبلية 
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ورقة    لكي  إحضار  يمكنك  السهولة،  بمنته  لحياتك  تخطط 

   . وق ل م وكتابة أحالم حياتك المستقبلية

وع الذي تحلم به   . المشر

  . المكان الذي تحلم بالحياة فيه

ي تتمتز تأسيسها 
كة الت    . الشر

اتيجية   عاًما.  15ل  وتكون هذه ببساطة خطتك االسي 

 

ي المدة القادمة  هدافك اتكتب أ  ثم
ي تتمتز تحقيقها فز

ة الت  لصغي 

ي خالل خمس سنوات، كالزواج أو تغيي  السيارة أو 
من حياتك، أي فز

التشغيلية   هذه هي خطتك  وتكون  فيها،  تعمل  ي 
الت  كة  الشر تغيي  

 سنوات.  خمسل 

لتحقيق   تساعدك  ي 
الت  السنوية،  أهدافك  تحدد  سوف  ومنها 

 . هولةس خطة ال خمس سنوات ب

 

أبسط طريقة لكي تخطط لحياتك، ولكن إذا أردت خطة    هذه

علمية بخطوات مرتبة، فتوجد عدة طرق، ولكن يمكنك استخدام  

( تحليل "سوات"  األشهر واألسهل  SWOTطريقة   واألكير (، فهي 

ا.  ي العالم حاليًّ
 شيوًعا واستخداًما فز
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نطاق    وذلك تستخدم عىل  فهي  وفاعليتها،  إىل سهولتها  نظًرا 

أن واسع   ويمكن  ى،  الكير والمنظمات  والوزارات  كات  الشر ي 
فز

مع نستخدمه ا 
ً
أيض ة  الصغي  كاتنا  ولشر الشخىصي  للتخطيط  ا 

ً
أيض ا 

 بعض التعديالت البسيطة. 

 

تحليل "سوات" عبارة عن تحليل لنقاط القوة والضعف    طريقة

ي قد تواجهك، وكل    لديك والفرص المتاحة
أمامك والتهديدات الت 

إحضار   عليك هو  السهولة  ما  بمنته  الخطة  ي كتابة 
فز وتبدأ  ورقة 

 : ي
 كاآلن 

 

 Strengthsالقــوة  نقاط

فأنت   تبدأ  نفسك،  مع  ا 
ً
أمين وتكون  قوتك،  نقاط  بكتابة 

اللغة   تجيد  أنك   ،
ً
فمثًل ك.  غي  وليس  الخطة  هذه  من  المستفيد 

ي التسويق أو  
ة فز ي الكمبيوتر أو لديك خير

ز فز ية بطالقة أو ممي  ز اإلنجلي 

ز أ ي مهارة اإلقناع  مجال معي 
ز فز و تجيد العمل تحت ضغط أو ممي 

وًعا  م أسوالتواصل مع الناس أو لديك ر  ال تستطيع أن تبدأ به مشر

ا. 
ً
 معين

عليها    ثم والحفاظ  قوتك  نقاط  تنمية  ي كيفية 
فز ا 
ً
جيد تفكر 

واستغاللها واالستفادة منها قدر المستطاع، وتدوين ذلك لكل نقطة  

 قوة. 
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ي مجال    بالفعل عندما كنت أعمل   هذه العملية قد أجريتها 
ا فز ُحرًّ

 المقاوالت. 

ي 
صاح  فز  َّ عىلي عرض  األيام،  أحد  أحد  له  ق  سوِّ

 
أ أن  كة  شر ب 

ا  
ً
ي أمتلك نقطة قوة أعلمها جيد

منتجاته مقابل عمولة معينة، وألنتز

عرضه   عىل  وافقت  اآلخرين،  مع  والتواصل  اإلقناع  مهارة  وهي 

ي تحتاج إىل ذلك ال
كات الت  نت وعن وبحثت عن الشر منتج عير اإلني 

كات، وعرضت   ، حت  تواصلت مع أكير من عشر شر ي
طريق أصدقان 

 يهم المنتج. عل

ي تسويق ذلك المنتج واستفدت من نقطة 
وبالفعل، نجحت فز

ا اكتسبت عالقات  
ً
، وأيض ا ىلي

ا إضافيًّ ا ماديًّ
ً
 عائد

ُ
القوة هذه، وحققت

كات عديدة لت د وشر
ُ
سويق  واسعة بسبب التواصل مع أشخاص ُجد

 ذلك المنتج. 

 

ا أو    لذا،  ا كيف تستفيد من نقاط قوتك ماديًّ عليك أن تفكر مليًّ

بعض   وتسجل  ا، 
ً
تنفعك الحق قد  جديدة  عالقات  أو حت   ا  معنويًّ

أهدافك وهي الحفاظ عىل نقاط قوتك تلك أو تقويتها بالقراءة أو  

 دورات تدريبية عنها. 
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 Weaknessesالضعف  نقاط

 

، أنك لتكتب نقاط ضعفك ثم
ً
يس لديك رأس مال لبدء  . فمثًل

وع أو ال تجيد لغات أجنبية أو ال تجيد الكمبيوتر أو ال تمتلك  أي مشر

 عالقات قوية أو ال تجيد العمل تحت الضغط. 

 

ي كيفية عالج تلك النقاط، فقد يكون عن طريق    ثم
ا فز
ً
تفكر جيد

ن طريق حاسب اآلىلي أو ع أخذ دورة تدريبية لتقوية اللغة أو مهارات ال

 
 
ن العالج لكل نقطة ضعف كأهداف. صديق، وأ  دوِّ

 

عىل ذلك ما فعله شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقد كان لديه   مثال

الكتابة، لذا لجأ إىل تلميذه ابن  ي 
ه الست   فز

ُّ
نقطة ضعف وهي خط

نقطة  يعالج  لكي  الكتابة،  ي 
فز  
ً
ا جميًل

ًّ
يمتلك خط الذي كان  ْيق، 

َ
ُرش

ب له ما ي، إذ اتفق معه أالضعف هذه
ُ
ؤلفه من كتب. وبذلك  ن يكت

 وهي وجود شخص من   ستغلَّ عالج نقطة ضعفه وا
ً
 متاحة

ً
فرصة

ا. 
ً
ا جيد

ًّ
 تالميذه يمتلك خط
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 Opportunities الفرص

 

ي قد تساعدك عىل النجاح.  اكتب
 الفرص المتاحة الت 

فهذا  محاسبة،  كة  شر لديه  والدك  أن  المثال،  سبيل  وعىل 

 
ًّ
ة جد  خلت كلية التجارة. ا إليجاد وظيفة إذا دسيجعل فرصتك كبي 

ا، وبالتاىلي إذا دخلت كلية الطب ستتفوق 
ًّ
أو أن ذاكرتك قوية جد

 فيها.  

در  مجال  ي 
فز تعمل   

ً
ة  كبي 

ً
كة شر أن  فرع   استكأو  افتتاح  تنوي 

لك ز   . جديد لها بالقرب من ميز

وع ويحتاج إىل م ن ُيديره، أو أن أحد أصدقائك يريد إقامة مشر

ي اإلدارةوأنت لديك خ
ة جيدة فز   . ير

المال الالزم لتنفيذ   عملأو أن فرصة   قد تساعدك عىل توفي  

وعك الذي تحلم به.   مشر

 

ي استغالل الفرص المتاحة لك أو أن تصنع    ومن
ا فز
ً
ثم تفكر جيد

ا بك إذا كنت تمتلك   وًعا خاصًّ  مشر
ً
قيم مثًل

ُ
الفرصة بنفسك، بأن ت

ن طريقة استغالموارد المالية،   دوِّ
ُ
الل كل فرصة كهدف ضمن  ثم ت

 خطتك. 
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 Threats التهديدات

ي قد تؤثر عليك سلًبا.   اكتب
 التهديدات الت 

ي تعمل فيها غي  مستقرة وربما 
كة الت  وعىل سبيل المثال، إن الشر

ومن  مؤقت  بعقد  تعمل  أنك  أو  لحظة،  أي  ي 
فز خدماتك  نهي 

ُ
ت

كة   الشر د 
ِّ
جد

ُ
ت أال  أنهالمحتمل  تشعر  أخرى  أمور  أي  أو  ا  عقدك، 

 بالنسبة إليك.  تهديدات أو أسباب عدم استقرار 

 

لمواجهة    ولقد  ا 
ً
وأهداف  

ً
خطة فوضعت  التجربة،  بهذه   

ُ
مررت

ي أعمل فيها تخطط لعدم تجديد 
كة الت  ز شعرت أن الشر ذلك حي 

ز اإلدارة أصبحت متوترة، فبحثت عن  ي وبي 
عقدي، وأن العالقة بيتز

كة أخرى واتف ي تفاصيل اشر
ء فز ي

لعمل، وكنت قت معها عىل كل شر

ا وتركت ال  المحتمل.  تهديد عمل لتجنب ذلك الاستباقيًّ

 

ي كيفية التخلص منه أو تقليل    كل
تهديد تكتبه يجب أن تفكر فز

، فيجب 
ً
ا بعقد مؤقت مثًل

ً
ه كهدف لخطتك، فإذا كنت موظف تأثي 

ا للحصول عىل وظيفة بعقد دائم، وكذلك كل
ً
تهديد   أن تسع جاهد

ا وا قد يؤثر عىل حياتك سلًبا  ا. ويجعلك غي  مستقرٍّ نفسيًّ  جتماعيًّ
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 SMARTسمارت  طريقة

والفرص    بعد  قوتك وضعفك  لنقاط  ا 
ً
أهدافك طبق تكتب  أن 

عيد صياغة األهداف،  
ُ
ي تتعرض لها، ت

المتاحة لك والتهديدات الت 

 بمعتز أن نحول األهداف العادية إىل أهداف ذكية.  

ية مك"  SMART"وكلمة سمارت   ز ونة من خمسة هي كلمة إنجلي 

: رمز كل حرف من حروفها إىل كلمة معينة  أحرف، ي ي
 كاآلن 

 

د. Specific": اختصار كلمة "S" حرف
َّ
 "، أي ُمحد

أن   يصح  فال  وواضًحا،  ا 
ً
محدد يكون  أن  يجب  الهدف  إن  أي 

ا،   ا ذكيًّ
ً
ي أفضل". فهذا ليس هدف

ي هو أن أجعل حيان 
تقول: "إن هدفز

ا أم نفسيًّ تريد حياتك أفضل  هلألنه غي  محدد  ا. ماديًّ  ا أم اجتماعيًّ

 

"":  M"  وحرف كلمة  قابل  Measurableاختصار  أي   ،"

 للقياس. 

أصبح   فقد  ا،  ماديًّ أفضل  حياتك  جعل  هدفك  إذا كان   ،
ً
فمثًل

ا، ولكنه غي  قابل للقياس، فأنت لم تذكر إذا كنت تريد 
ً
ا محدد

ً
هدف

 زيادة دخلك بأي مقدار.  

إذا كان نص الهدف: "أريد   ا بزيادأما  ي أفضل ماديًّ
ة جعل حيان 

جنيه"، واستطعت تحقيق هدفك، تكون قد   2000  شهريدخىلي ال

بنسبة   أنك    % 100نجحت  ا 
ً
فرض ولكن  الهدف.  تحقيق  ي 

فز
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 %50جنيه فقط، تكون قد حققت    1000استطعت زيادة دخلك  

دخلك   زيادة  استطعت  وإذا  هدفك،  قد   1500من  تكون  جنيه، 

 للقياس لكي    من هدفك، وبالتاىلي   %75حققت  
ً
هدفك أصبح قابًل

 م حققت من هدفك. تتمكن من معرفة ك

 

"A"  وحرف كلمة  اختصار   :"Achievable  قابل أي   ،"

   للتحقق. 

قوتك  ونقاط  إمكانياتك  مع  ا 
ً
متوافق الهدف  يكون  أن  بمعتز 

ا ال تستطيع تحقيقه.  يًّ ز ا تعجي 
ً
 ونقاط ضعفك، فال يكون هدف

 

. Realistic": اختصار كلمة "R" وحرف   "، أي واقعي

ا، صعب ولكنه غي   بمعتز أن يكون الهدف   ا وليس خياليًّ واقعيًّ

 مستحيل. 

 

د بوقت. Timed": اختصار كلمة "T" وحرف
َّ
 "، أي ُمحد

ا   ماديًّ أفضل  ي 
حيان  جعل  "أريد  الهدف:  صياغة  تكون   ،

ً
فمثًل

". فهذه الصياغة    2000بزيادة دخىلي الشهري   ز ي خالل سنتي 
جنيه فز

ت سنة  راقبة هدفك ومستوى اإلنجاز، فإذا مر تجعلك تستطيع م

سوى   الشهري  دخلك  زيادة  تستطع    فقط،جنيه    500ولم 

ي وهو  
يد دخلك بالمبلغ المتبق  ز   1500سيتوجب أن تفكر كيف سي 
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وع  إقامة مشر إىل  فقط. هل ستحتاج  واحدة  ي خالل سنة 
فز جنيه 

كة أخرى براتب أعىل؟  صغي  إىل جانب وظيفتك أم ستبحث عن شر

ي  وأهمية أنه  ا بوقت، 
ًّ
الهدف محدد ساعدك عىل متابعة  أن يكون 

َسب إنجازه بالنسبة إىل ا.  الهدف ونر ا ذكيًّ
ً
 الزمن، ألنه أصبح هدف

 

سمارت   وكذلك بصياغة  كتابتها  نعيد  األهداف،  بقية 

"SMART   حت  
ً
مكتوبة جميعها  األهداف  تكون  أن  ويجب   ،"

لتساعدك عىل  إىل آخر،  ز  إليها من حي  العودة  االستمرار  تستطيع   

 زحام وأحداث الحياة اليومية. وعدم الضياع وسط 

 

   من
ً
أهم عوامل نجاح التخطيط أن تكون خطتك لحياتك مرنة

ي  
فز األمور  مستجدات  حسب  أو  أشهر  ثالثة  للتعديل كل   

ً
وقابلة

التغيي    ، ويجب أن نواكب هذا  الحياة يتغي  ي 
ء  فز ي

حياتك، فكل شر

 ونتفاعل معه عىل كل المستويات. 

 

تن  بيج يوجد خطط  ال  أنه  تعلم  بنسبة  أن  بل  %100جح   ،

عج إذا    %80معظم الخطط تحقق   ز بحد أقىص. لذا ال تيأس أو تيز

 نجاًحا.  يعد من خطتك ألن هذا  % 70-60حققت 

 

ي التعامل مع خطتك وتراجعها كل ثالثة   ويجب
ا فز
ً
أن تكون مرن
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إذا تطلب األمر. ف لمتابعة ما تم تحقيقه منها وتعديلها  هي أشهر، 

ز  ليست كتاًبا مقدًسا، بل يم ز إىل آخر لتحسي  كننا تعديلها من حي 

 النتائج وضمان أنها تتماشر مع ظروفنا الحالية. 

 

***** 
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 ليس عصا سحرية  التخطيط 

 

أنه العصا   -بعد قراءة ما سبق عن التخطيط -يظن البعض    قد 

تجد   ولن  ا، 
ًّ
جد مهمٌّ  التخطيط  أن  والحقيقة  للنجاح،  السحرية 

النجاح  نا عىل  يساعدك   
ً
فعًل وهو  وأهميته،  شأنه  من  ل 

ِّ
ُيقل جًحا 

ي اإلرادة.   وُيقوِّ

ولكن دون التطبيق الجيد للخطة فلن تنجح، والدليل عىل ذلك  

ز هزيمة   قبل    المسلمي  خطة  وجود  من  الرغم  عىل  ُحد، 
 
أ غزوة  ي 

فز

الرسول   بتعليمات  الرماة  ام  ز الي  الخطة    --المعركة، فإن عدم  ي 
فز

ز آنذاأدت إىل    ك. هزيمة المسلمي 

 

عدم    قد  أو  بالخطة  ام  ز االلي  قلة  نتيجة  التوفيق  عدم  يحدث 

ا مقدًسا، ويجب مراجعتها 
ً
ي التعامل معها، فهي ليست قرآن

  المرونة فز

الحالية   الظروف  مع  يتناسب  بما  فيها  والتعديل  أشهر  ثالثة  كل 

 المحيطة بك. 

 

ي االعتبار عند وضع الخ وعدم
طة هو  أخذ الظروف المحيطة فز

ال ي 
فز ي 
األلمانز الجيش  هزيمة  إىل  أدى  ي  ما 

فز الثانية  العالمية  حرب 

 . معركة موسكو أمام الجيش الروشي بسبب المناخ البارد والثلوج
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ت مسار  وقد كانت هذه  ي غي 

ية الت  المعركة من المعارك المصي 

.  زيالحرب وقلبته عىل النظام النا ي
 األلمانز

 

ا 
ً
ة وتخطيط جيد وأشياء النجاح يحتاج إىل قرارات صحيح  إذ

ي الفصول القادمة. أخرى سنعر 
 فها تباًعا فز

 

***** 
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 تصنع الفارق  املبادرة 

 

بصورة    إذا  لتنفيذه  طت 
َّ
وخط مدروًسا  قراًرا  اتخذت  قد  كنت 

ز التنفيذ.  جيدة، فأنت لم تنجح بعد، فما زال قرارك لم يدخل إىل حي 

ز و  ي تعزز اإلرادة وتصنع الفارق بي 
ي أهمية المبادرة، فهي الت 

هنا تأن 

ينتظرون الذين  ز  المخططي  أولئك  ز  وبي  ز  الحقيقي  ز  َمن   الناجحي 

 هم وهم يعتقدون أنهم فعلوا ما يجب فعله. يحرك

 

ج األرز".  يوجد  ي يقول: "إن التحدث وحده ال ُينضر
 مثل صيتز

ي 
ك التوقف عن التحدث أنك إذا كنت تريد أكل األرز، فعلي  ويعتز

 .   والبدء بالطهي

 

فعليك   ا 
ًّ
حق تنجح  أن  تريد  إذا كنت  العملية،  حياتنا  وبالمثل 

 بالمبادرة والتحرك وتنفيذ ما قد خططت له. 

ا إىل  فال
ً
ز القول والفعل، ولن تصل أبد عديد من الناس يخلط بي 

أن تبادر بالفعل لكي تصل    جبنتائج لمجرد القول والتخطيط، بل ي

 ا تريد. إىل م
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إذا كانت    أريدك  ، ي
نز تخير لوح    خمسةأن  عىل  تقف  ضفادع 

ي الماء، فكم عدد الضفادع المتبقية؟
ي وقرر أحدها أن يقفز فز  خشتر

 

ضفادع. ولكن اإلجابة الصحيحة هي    أربعةتكون إجابتك:    قد 

ضفادع، ألن اتخاذ القرار ليس هو الفعل نفسه، فالضفدع    خمسة

 قرر ولكنه لم ينفذ. 

جديدالصعبة    والحقيقة أشياء  ألنفسنا  نجلب  أننا  من  هي  ة 

ما   فالمبادرة هي  والتخطيط،  القرارات  وليس  فقط  األفعال  خالل 

 تصنع الفارق. 

 

البخاري:    --رسول هللا    قال اإلمام  رواه  الذي  الحديث  ي 
فز

ره،  
َّ
ي بطريق وجد غصن شوك عىل الطريق، فأخ

"بينما رجل يمسر

 فشكر هللا له فغفر له". 

يف مدى أهمية المبادرة مهما  الح  هذا   ويوضح كانت  ديث الشر

يله يشكرك هللا عىل ذلك   ز ي الطريق في 
ة، فمجرد أن تجد أذى فز صغي 

 ويغفر لك. 

إال نتاج مبادرات  العظيمة ما هي  كات  الشر أن  تعلم  أن  ويجب 

كة   ت، وأكير مثال عىل ذلك شر
ُ
ير
 
ة نجحت فك ي بدأت أصغي 

بل، الت 

س والد  ل  ز ميز جراج  ت  جوبز   تيفمن  عمالق صناعة  ثم  إىل  حولت 

ي ال
 عالم. التقنية فز
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 الدكتور أحمد خليل خي  هللا خبي  اإلدارة:   يقول

ة ولكن عظيمة".   "إن العظماء ما هم إال مجموع مبادرات صغي 

إذا كان هناك طريق  المبادرة بمثال فيقول:  ل عىل أهمية 
ِّ
وُيدل

حجًرا من   مغلق بعدد كبي  من األحجار، ثم جاء رجل فبادر وأزال

 منها:   احات، ل عدة نجتلك األحجار، فقد فعل هذا الرج

، وتحرك وقام   - أنه انتقل من واقع التنظي  إىل الواقع العمىلي

 من مجرد التحدث والكالم النظري. 
ً
 بالفعل بدًل

اب من كل ما   - كش رهاب الخطوة األوىل والخوف من االقي 

 هو جديد. 

إ  - جعل  أزاله  الذي  الحجر  ا،  األحجار عمليًّ عدد  جماىلي 

 المتبقية أقل. 

-   
ً
ا بإزالة بقية  قد جعله  ما قد يراه البعض مستحيًل

ً
ا ممكن

ً
شيئ

فأصبح   اآلخرين  عىل  الفكرة  ل  سهَّ أي  اآلخر،  تلو  ا 
ً
واحد األحجار 

ا. 
ً
ة جد  قدوة، ولذلك فالمبادرة تصنع الفارق بصورة كبي 

 

الت  لذلك،  وتجلب  الفارق  تصنع  فالمبادرة  مبادًرا،  ن 
 
إىل  ك ز  مي 

 صاحبها. 

***** 

 



79 

 
 خذها بقوة           

 املثالية لن تتحقق غالًبا  الظروف

 

ة،   بعض ز متمي  ومشاري    ع   
ً
رائعة أفكاًرا  يمتلكون  األشخاص 

ي الظروف الحالية  
ولكنهم ال يبادرون ألنهم يرون أن نسبة النجاح فز

عن   تزيد  حت  %80ال  الظروف  تتحسن  أن  ينتظرون  ويظلون   ،

ر الوقت وربما يضيع  ، وهذا األمر يُ %100يضمنوا نسبة نجاح   هدر

ي 
.  الفكرة برمتها، ألن الظروف المثالية فز ي

 أغلب األحيان لن تأن 

 

م عىل تنفيذ فكرتك إذا بدا لك أن نسبة    فعليك قدر
ُ
أن تبادر وت

أكير من   الفكرة  التنفيذ ستظهر %70النجاح لهذه  ي 
البدء فز ، ومع 

وع فيه  لك أمور أخرى تحسن وتزيد من فرصة النجاح، ألن كل مشر

وع.  ي المشر
 تفاصيل تظهر كلما تعمقت فز

 

ي 
شر 2006عام    فز ي 

فز عملت  الحجم،  ،  متوسطة  مقاوالت  كة 

مادي  تقدير  يوجد  الجيد، وكان  ي 
بأدان   

ً
منبهرة كة  الشر إدارة  وكانت 

أشهر  بعد  األمر. ولكن  بداية  ي 
فز ي 
أسعدنز األداء، مما  لهذا  ومعنوي 

ي أتمناها 
كة المستقبل الت  ، فقررت أن  قليلة، شعرت أنها ليست شر

ي شر 
ت أصدقا  كةأتركها وأبحث عن فرصة فز ، واستشر ز  أكير ي المقربي 

ن 

كة، فأيدوا قراري هذا.  ك الشر حت لهم دوافعي لي   وشر
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ي 
كة    فز شر من  ا 

ً
عرض تلقيت  القرار،  اتخاذي  من  أسبوع  خالل 

كة   لشر تابع  ول  بي  حقل  ي 
فز للعمل  ليبيا،  دولة  ي 

فز ة  مقاوالت كبي 

 ىل الفور.  الواحة األمريكية، فوافقت ع 

ي إنهاء  
إجراءات السفر  وكان لروح المبادرة داخىلي العامل األكير فز

ي خالل خمسة أيام فقط. 
 واستخراج جواز السفر فز

 

الصحراء    وعىل ي 
فز والعمل  للسفر  أهىلي  معارضة  من  الرغم 

ول، فقد سافرت  ي حقول البي 
بسبب الظروف المعيشية الصعبة فز

 فقط.  بعد استخراج جواز السفر بأربعة أيام

 ، ي
حيان  عىل   

ٌ
ة  كثي 

ٌ
إيجابية آثاٌر  المبادرة  لهذه  كاالحتكاك وكان 

ي ز ي العمل   ةوالتعامل مع جنسيات متعددة، ممارسة اللغة اإلنجلي 
فز

ي  
فز الحياة  صعوبة  بسبب  والجلد  الصير  بروح  التحىلي  مرة،  ألول 

ول، باإلضافة إىل العائد المادي الكبي  الذي 
ي حقول البي 

الصحراء فز

ي وقت  قصي   آنذاك. ادخرته 
 فز

 

ي كنت أتمتع  أعتقد 
بها األثر األكير لنجاجي    أن لروح المبادرة الت 

حياتهم   بداية  ي 
فز الشباب  أنصح  لذا   ، ي

حيان  من  المرحلة  هذه  ي 
فز

المبادرات،   اتخاذ  ي 
فز دد  الي  وعدم  عديدة  تجارب  بخوض  العملية 

كة وأكير من مجال إن استطاعوا، حت  يحقق  ي أكير من شر
  والعمل فز

ي وقت ق 
 . صي  كل منهم ذاته فز



81 

 
 خذها بقوة           

ي يقول: "َمن يفكر مل  يوجد 
ا قبل أن يخطو خطوة،  مثل صيتز يًّ

ا عىل ساق واحدة". 
ً
ي حياته بأكملها واقف

 سوف يقىصز

 

البدايات تكون صعبة ولكنها أوىل خطوات النجاح، ودون    دائًما 

 المبادرة لن تقوى إرادتك، وستظل تفكر وتفكر ولن تصل إىل نتائج. 

إذ أنبالمثل  أردت  هو كتابة    ا  فيها  ما  فأصعب  رسالة،  تكتب 

 السطر األول. 

 

ممن    فبادر  ن 
 
تك وال  ة،  بشعة كبي  ي 

تمىصز الحياة  ألن  وتحرك 

وروح   اإلرادة،  يضعف  التسويف  ألن  يبدؤوا،  حت   ا  ً ينتظرون كثي 

روح   ت 
َّ
قل العمر  زاد  فكلما  العمر،  مع  ا  عكسيًّ تتناسب  المبادرة 

 .  المبادرة عند البشر

 

":  يقول ي
ي كتابه "الموهبة وحدها ال تكقز

 جون شي ماكسويل فز

ز ال ينتظرون حت  يصبح كل "إن األشخ  من موهوبي 
اص األكير

مخاوفهم،   تهدأ  ينتظرون حت   ال  األمام،  إىل  ليتقدموا  ا  مثاليًّ ء   ي
شر

ولكنهم يتخذون المبادرة. وبمجرد أن يخطوا تلك الخطوات األوىل  

ًما 
ُ
د
ُ
ي التحرك ق

".  تصبحويبدؤوا فز
ً
 األمور أسهل قليًل

 ***** 
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 إحدى صفات العظماء املبادرة 

 

:   قال  هللا تعاىل عن األنبياء الذين هم أعظم البشر

 ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې يئ

   ىئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 . ي الخي 
 أي: إنهم كانوا يتحلون بروح المبادرة والمسارعة فز

 

مذي:  --رسول هللا   وقال ي الحديث الذي رواه اإلمام الي 
 فز

غتز  باألعم  "بادروا  أو  ا،  يًّ ُمنسر فقًرا  إال  تنتظرون  هل  سبعا:  ال 

ًزا، أو الدجاَل   ا ُمجهر
ً
ا، أو موت

ً
د
ِّ
َرًما ُمفن

َ
ا، أو ه

ً
د ا ُمفسر

ً
ًيا، أو مرض ُمطغر

 
ُ
 فالساعة

َ
ظر، أو الساعة

َ
ٌّ غائٌب ُينت  وأمّر".  أدهفشر

نا  ورة أن نبادر باألعمال الصالحة قبل أن    الرسول    يخير برصز

ا عن العمل والعطاء من مرض أو فقر أو عجز أو ا يعوقنث لنا ميحد

ا فبادر بفعل ما ينفعك وينفع أهلك  
ً
موت. فإذا كنت صحيًحا ُمعاف

 وينفع دينك. 

  
 

 .90: األنبياء   
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عندما   --أعظم قصص المبادرة، قصة سيدنا يوسف    منو 

ي البالد،  
 عن الخزائن فز

ً
بادر وطلب من ملك مرص أن يجعله مسئوًل

وزير   تعادل  الوظيفة  سورة  وهذه  ي 
فز له كما  فقال  اآلن،  المالية 

 . ىئ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ يئيوسف: 

ي نفسه  
عىل أداء تلك    القدرةوهذا عندما وجد سيدنا يوسف فز

رص، وكانت النتيجة أن أنقذ سيدنا   المهمة الصعبة، فوافق ملك مر

رص والبالد المجاورة لها من الهالك نتيجة القحط   يوسف شعَب مر

ي حدثت آن
 ذاك. والمجاعة الت 

ب سيدنا يوسف منه تقديًرا له،   فما كان من ملك مرص إال أن قرَّ

رص، أي رئيس الوزراء  ي وجعله عزيَز مر
. وق فز  تنا الحاىلي

 

ي حياة البشر الدكتور    من
العظماء أصحاب المبادرات المؤثرة فز

المرصي "مجدي يعقوب"، جراح القلب العالمي الحائز عىل جائزة 

ي عام  م و   2007فخر بريطانيا عام  
يطانز   2014وسام االستحقاق الير

 م.  2011م وقالدة النيل العظمي عام 

يعقوب   مجدي  الدكتور  أنشأ  اللقد  أمراض  لعالج    قلب مركًزا 

رص، مما   ي جنوب مر
تقع فز ي 

الت  إنقاذ حياة    أسهمبمدينة أسوان  ي 
فز

ز من مرضز القلب.   الماليي 

 
 .55:  يوسف  
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عدد   ُيجري  و  1000فالمركز  ا  سنويًّ مفتوح  قلب    300عملية 

م للمرضز 
َّ
قد
ُ
ي المركز ت

ا وبأعىل   حالة قسطرة، وكل الخدمات فز
ً
مجان

 مستوى من الجودة والمهنية. 

 

إليه  ا  ومن يعود  الذي  درو"،  ريتشارد  "تشارلز  أيضا  لعظماء 

ي انتشار بنوك الدم حول العالم، فقد كان طبيًبا شاًبا وكتب  
الفضل فز

ي درج مكتبه  مقالة علمية عن فكرة بنك الدم، وتركها لعدة سنوا
ت فز

مستقبله   عىل  يؤثر  علمي  جدل  إىل  ها  نشر يؤدي  أن  ي 
بعدما خسر

 . ي
 البحتر

ي مجاله، ولكن  تشارلز أن ينتظر    فضل
حت  يصنع اسًما جديًرا فز

لع عىل المقالة شجعه بأال ينتظر 
َّ
ي بيته واط

أحد زمالئه الذي زاره فز

ي المجالت العلمية. 
ا وعليه أن ينشر هذه المقالة فز ً  كثي 

ي عام  در  فبا
م، واستقبلها العلماء   1940تشارلز ونشر المقالة فز

 توقعاته وخيال
َ
ه، وأدت مقالته إىل ثورة  والباحثون باحتفاء كبي  فاق

ن للدم يحول دون تلوثه.  ي نظام تخزين آمر
 فز

 

ي 
أن    وتوفز قبل  الفريد  العلمي  اكتشافه  من  قليلة  سنوات  بعد 

ا ، ولوال روح  ز واألربعي  ال خامس  بها يكمل عامه  ي تحىل 
الت  لمبادرة 

ية هذا االكتشاف العلمي العظيم   تشارلز قبل وفاته لضاع عىل البشر

ي إالذي س
. اهم فز ز من البشر  نقاذ مئات الماليي 
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األفكار العظيمة لن تكون عظيمة إذا لم نبادر بتنفيذها، لن    إن

ويستفيدوا   بها  ويشعروا  الناس  يلمسها  لم  إذا  وتأثي   أثر  لها  يكون 

ي تدعم اإلرادة للتحرك فلن تحدث األشياء  منها، ودو 
ن المبادرة الت 

ي نتمتع بها من حولنا. 
 العظيمة الت 

 

السبعة  ترى    ولهذا  العادات  مؤلف كتاب   ،" ي
"ستيفن كوفز أن 

مليون نسخة    15لألشخاص األكير فاعلية الذي بيع منه أكير من  

إىل   م  رجر
ُ
وت العالم  العادة    30حول  إن  الكتاب  هذا  ي 

فز يقول  لغة، 

ن مبادًرااألوىل لألشخاص األكير فاعلية هي " 
ُ
 ". ك

 

***** 
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 تفتح باب الفرص  املبادرة 

 

فكرة    البعض أو  صغي    وع  
مشر لتنفيذ  إرادة  لديه  يكون  قد 

بسيطة  ولكنه ال يبادر بتنفيذها لتوقعه أنها ربما تكون غي  مجدية 

عَرض  
ُ
ت أو قد  يتمناها،  ي 

الت  المكانة  ي 
عليه فرصة  أو قد ال تجعله فز

فيه   يقع  األفضل. وهذا خطأ كبي   يريد  ويرفضها ألنه  عمل خاص 

ا  كثي  
ً
لك الحق تفتح  المبادرة  ألن  ، و بأون،  تنتهي ال  الفرص  من  اًبا 

 فالمبادرة هي الخطوة األوىل ألي مكان تريد الذهاب إليه. 

 

تجاه    استعن  
ً
ا، خذ خطوات  مدروسة

ً
قرر، خطط جيد باهلل، 

ح لك أبواب  
َ
فت
ُ
الفرصة المتاحة، ادرس أسباب النجاح وطبقها، وست

  األمام. من الفرص كلما تقدمت خطوة إىل

أفضل   ولعل فرص  خلق  ي 
فز المبادرة  أهمية  عىل  مثال  أفضل 

اع الهاتف.   ومستقبل أفضل، قصة تسجيل اخي 

ي 
التا  فقز القرن  بصورة   سبعينيات  عان 

مخي  عمل   ، عشر سع 

تقنية  أحدث  فكان  التلغراف،  ز  وتحسي  تعديل  عىل  مكثفة  

مستخدمة وقتها كوسيلة لالتصال ونقل المعلومات، وكان لدى كل 

ا 
ً
منهما أفكار لنقل األصوات عير األسالك، كما أجرى كلٌّ منهما بحث

ا.  ي كهربائيًّ  ودرَس نقل الصوت البشر
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ال   والجدير   ألكسندر جراهام برل وإليشا   بالذكر، أن كر
ز عي 

المخي 

ي اليوم  
اعات فز ي مكتب تسجيل براءات االخي 

ما أفكارهما فز
َّ
جراي قد

اير  14نفسه   . 1876فير

ي ذلك اليوم لتسجيل    وكان
جراهام برل خامس شخص يتقدم فز

محاميه   أرسل  قد  جراي  إليشا  اآلخر كان  الجانب  وعىل  اع،  اخي 

هام برل بأكير من ساعة، وتقدم ووصل إىل مكتب التسجيل بعد جرا

اع.   بطلب لتسجيل براءة اخي 

فقد    ولكن طائلة،  ثروة  جراي خسارة  قد كلفت  الدقائق  تلك 

اع، عىل الرغم من أن جراي  ي االخي 
أيدت المحكمة حق جراهام برل فز

 .
ً
 تقدم بشكوى رسمية تفيد بأنه هو من توصل إىل الفكرة أوًل

بالتسجيل    ولكن برل  اع  مبادرة جراهام  ي مكتب براءات االخي 
فز

الطائلة   وة  بالير يفوز  أن  استحق  لذا  اع،  االخي  ي 
فز الحق  أعطته 

ع  مخي  هو  بأنه  اآلن  إىل  معروف  فاسمه  العالم،  حول  والشهرة 

 الهاتف. 

الهواتف    ذلك إىل  وصل  أن  إىل  تطور  الذي  العظيم  اع  االخي 

ي أصبحت جزًءا من
ز أيدينا اآلن، والت  ي بي 

حياتنا    المحمولة الذكية الت 

 ال نستطيع العيش دونه. 

 

رْ  ا، ألن زيادة التفكي    فبادر
ً
ء قد درسته جيد ي

ي شر
ا فز ً وال تفكر كثي 

دد والذي من شأنه يولد التثبيط.   تولد الي 
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ا 
ًّ
مجال   حق ي 

فز أعمل  فعندما كنت  الفرص،  تخلق  المبادرة  إن 

ق له منتًجا مقابل عمولة،   سوِّ
 
َّ شخص ما أن أ المقاوالت عرض عىلي

 ثم اتفقت وكنت  
ً
ي التسويق، ترددت قليًل

حديث العهد بالعمل فز

ي  
معه عىل عمولة معينة، وبالفعل بدأت العمل معه بجانب عمىلي فز

 المقاوالت. 

ق له منتًجا آخر،    بعد  سوِّ
 
ي شخص آخر أن أ

عدة أشهر طلب متز

بعض  مع  جيدة  وعالقات  المجال  هذا  ي 
فز ة  خير  

لديَّ أصبح  وقد 

كات فوافقت عىل الفور و  اتفقت معه عىل عمولة، وبعد عدة  الشر

ما   الشهري، وهذا  ي  راتتر يزيد عن  التسويق  من  أصبح دخىلي  أشهر 

أما تفتح فرًصا أخرى  المبادرة،  إرادتك للوصول    مكتفعله  وتقوي 

 إىل ما تتمناه. 

 

: "لكي نحرك العالم يجب أن   يقول ي
سقراط الفيلسوف اإلغريق 

 ."
ً
 نحرك أنفسنا أوًل

***** 
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 تكسر حاجز الخوف  املبادرة 

 

ي تمنع الناس من اإلقدام عىل    إن
الخوف هو أكير الحواجز الت 

ء،   ي
ء  جديد، وهو الذي يضعف إرادة اإلنسان لفعل أي شر ي

فعل شر

الشعور  هذا  تدع  وأن  بالخوف  تشعر  أن  ز  بي  فرق كبي   يوجد  إذ 

ز  بي  الفرق  ولكن  نخاف  فجميعنا  المبادرة،  من  ويمنعك  يتملكك 

م، أما غي  المبادر يخاف   افادر أن المبادر يخالمبادر وغي  المب وُيقدر

ء.  ي
م عىل فعل السر  وال ُيقدر

 

ين، كانت    حت   العشر القرن    هناك  منتصف 
َّ
أن سائدة  فكرة 

ي أقل من أرب  ع  
مسافة ميل واحد ال يستطيع أي إنسان أن يركضها فز

ي   ز اء اإلنجلي 
َّ
دقائق، ألن قلب اإلنسان ال يتحمل ذلك، حت  جاء العد

ي عام  روجر  
 م وقرر أن يبادر ويحاول كش هذا الرقم.   1954بانسي  فز

الم  وبالفعل مسافة  قطع  ي 
فز دقائق نجح  أرب  ع  من  أقل  ي 

فز يل 

يحاولوا   لم  الذين  ز  العدائي  من  المئات  عند  الخوف  حاجز  وكش 

وبسبب   يتحمل،  ال  اإلنسان  قلب  أن  السائد  االعتقاد  من  ا 
ً
خوف

اًء كش هذا ا  37مبادرته استطاع  
َّ
لرقم بعد شهور  قليلة من مبادرة  عد

ي أ
كش  من أرب  ع دقائق، وذلك ألنه    قلروجر للركض لمسافة ميل فز

 حاجز الخوف داخلهم. 
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كان لديك حلم تريد تحقيقه، فيجب أن تكون مبادًرا حت     إذا 

ي إرادتك لتنفيذ هذا الحلم، وحاول أكير من مرة حت  تصل إىل   قوِّ
ُ
ت

 حلمك. 

ي سجال   لقد 
ت التاري    خ بسبب مبادرته، وال  حفر روجر اسمه فز

ز الذين قاموا بالفعل نفسه، ولكننا نعرف  أحد يتذكر بقية العدائي 

ه.   اسم روجر ألنه هو من بادر وكش حاجز األرب  ع دقائق قبل غي 

 

فالنجاح    إن  ، ي
تكقز ال  الطيبة  والنوايا   ، ي

تكقز ال  وحدها  الرغبة 

المبادرة حت  تتغلب عىل  ا من    يتطلب  ً ز الخوف، إن كثي  الموظفي 

والمطالبة   المبادرة  من  خوفهم  بسبب  العمل  ي 
فز حقوقهم  تضيع 

 بحقوقهم. 

 

ي ذلك، فعندما كنت أعمل مدير مصنع    وىلي 
تجربة شخصية فز

اإلجازة  ي 
نلعز أن  العمل  تتطلَب  السعودية،  دولة  ي 

فز خرسانة 

ع  قنر
ُ
ن ولكي  األسبوع،  طوال  مستمرة   بصورة   ونعمل  األسبوعية 

ز بذلك  ا ا مقابل العمل  لعمالة والفنيي  ا شهريًّ كنا نرصف لهم إضافيًّ

ي يوم الجمعة، وكان يرصف هذا اإلضا
ز بالمصنع جميعهم   فز للعاملي 

ي العمل طوال األسبوع، ألن عقود  
بانتظام، حت  نضمن استمرارهم فز

ي  
فز فقط  أيام  ستة  العمل  عىل  تنص  كة  الشر مع  جميعهم  العمال 

 األسبوع. 
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مقا  مدير   وتجاهل ي 
يعوضتز أن  كة  اإلجازة  الشر يوم  العمل  بل 

ي انتظرت الشهر  
، ولكتز ي

ي مدير وال يجب أن أطالب بإضافز
باعتبار أنتز

ي الذي 
، وعندما لم أجد أي تقدير لهذا الجهد اإلضافز ي

األول والثانز

ي أعلم  
لت له: "إنتز

ُ
أفعله، بادرت بطلب ذلك منه بطريقة  قوية  وق

ا قدر ما أفعله
ً
ر هذا الجهد فلن  وإذا لم يُ   ، جيد

َّ
أبذله، ألن عقدي قد

ي األسبوع 
ي هو العمل ستة أيام فز  عليه راتتر

كة الذي أتقاضز مع الشر

 وليس كامل األسبوع". 

ي هذا،    تردد  المفاجأة من طلتر عليه   وبدت 
ً
قليًل كة  الشر مدير 

ي األمر". 
ي أفكر فز

: "دعتز  فقال ىلي

إلنهاء   المالية  اإلدارة  قسم  إىل  وذهبت  مكتبه  كت  بعض  في 

 متطلبات العمل. 

ا بخصوص    د بع
ً
قليل عدت إىل مكتبه، وسألته: "هل قررت شيئ

 . عمىلي يوم اإلجازة؟"

يوم   العمل  مقابل  ا  شهريًّ  
ً
بدًل لك  سأضف  "نعم،   : ىلي فقال 

 الجمعة". 

لت   سألته
ُ
عن مبلغ البدل فكان أقل مما توقعت، فرفضت وق

 . له: "كان يجب أن تقدر مجهودي بطريقة  أفضل"

 . ضيك؟": "كم المبلغ الذي ير فقال ىلي 

ي ووافق عليه. 
ته بالمبلغ الذي يرضيتز  وبالفعل أخير
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ز   وهنا  ز بقية الموظفي  أنصح كل موظف بتقدير نفسه وأدائه بي 

ألن   كته،  شر ي 
فز بعدالة  مقدر  غي   أنه  يرى  إذا كان  بحقه  ويطالب 

راتب   عىل  الموظف  مع  اتفق  إذا  لألسف  العمل  أصحاب  معظم 

  مقابل مهام وظيفية محددة، ثم أز 
ز اد المهام عىل الموظف فإنه  معي 

ره بإض
ِّ
ٍّ ال يزيد راتبه أو ُيقد ي

ب الموظف    افز -من نفسه، وإذا لم ُيطالر

ي 
ي حالت 

 فلن يهتم صاحب العمل.   -كما فعلت فز

وطالب   بادر  ثم  تعمل  ما  وأحبب  بشغف،  واعَمْل   
ْ
د اجتهر لذا 

ْف، وحينها ستجد التقدير لمجهودك. 
َ
 بتقدير هذا االجتهاد وال تخ

 

ي قصيدة "إرادة الحياة": ا يقول
ي فز  لشاعر أبو القاسم الشانر

 ر""َوَمْن يت
َ
زَ الُحف ِر َبي ْ

ْ
ه
َّ
 الد

َ
َبد
 
ْش أ َب الر ... َيعر  الجر

َ
ب ُصُعود  هيَّ

: أن من يخاف من المبادرة لوجود بعض المخاطر فلن  بمعتز 

ولن   الحفر  ز  بي  القاع  ي 
فز مكانه، وسيعيش طيلة عمره  من  يتحرك 

ا 
ً
ط  يصل إىل القمة أبد

ِّ
ر وعقل ُمخط ، فالقمة تحتاج إىل قلب ُمبادر

 طموح. 

***** 
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 ؟ أدعم روح املبادرة كيف

 

نا   إذا 
َّ
فلعل للنجاح،  اإلرادة  لتقوية  األهمية  بهذه  المبادرة  كانت 

ي تقوي روح المبادرة داخلنا،  
نحتاج إىل بعض العوامل المساعدة الت 

 ومن هذه العوامل: 

 

مبادر    - جيد   صديق   عن  أفكارك البحث  تشاركه  طموح  

 ويساعدك عىل المبادرة لتنفيذ هدفك، فال أحد ينجح بمفرده غالًبا. 

 

ة  - صغي  مهام  إىل  فعلها  تريد  ي 
الت  ة  الكبي  المهام  تجزئة 

ي 
ة دافًعا لتنفيذ المهمة الت  متعددة، حت  يكون تنفيذ كل مهمة صغي 

و  المبادرة،  من  تمنعك  ي 
الت  الداخلية  الحواجز  وإلزالة  بالتاىلي  تليها 

ة عىل مراحل.   تنتهي المهمة الكبي 

 

تمنعك - ي 
الت  الحقيقية  األسباب  عن  داخلك  من    البحث 

يخلقها   ي 
الت  واألعذار  الحجج  عن  ا 

ً
بعيد هدفك،  لتنفيذ  المبادرة 

 اإلنسان عادة لنفسه. 
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السفر إىل بالد أخرى ومدن أخرى، فالسفر مدرسة اإلبداع،  -

ك تجد فرصتك خارج بلدك أو مد
َّ
 ينتك. فعل

 

العظماء  - قصص  وبخاصة  المجاالت،  شت   ي 
فز القراءة 

 لتلهمك بأفكار  تساعدك  
ز  عىل المبادرة. والناجحي 

 

اكتب حلمك وأفكارك عىل ورق، فالكتابة تثبت الفكرة داخل  -

الشافعي   اإلمام  يقول  وتحفظها،  هللا-عقلك  أهمية    -رحمه  عن 

 تدوين األفكار: 

ه ...  العلُم 
ُ
 قيد

ُ
 والكتابة

ٌ
قة صيد  بالحبالر الواثر

َ
ك
َ
د صيود  قيِّ

نَ  زَ ا فمر ها بي 
ْ
ك ُ  ... وتي 

ً
 غزالة

َ
 تصيد

ْ
قةالحماقةر أن  لخالئقر طالر

 

***** 
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 يجعل هدفك أكثر وضوًحا الرتكيز

 

،    قد  ز كي 
يكون البعض لديه قرار وخطة ومبادرة ولكن ينقصه الي 

ي  مما يجعله يتأخر  
ي النجاح أو يحيد عن هدفه األصىلي المنشود فز

فز

 أثناء عملية اتخاذ القرار والتخطيط.  

وتجد البعض قبل أن يصل إىل هدفه بقليل يغي  الهدف نتيجة 

مما   ، ا ظهور فرصة أخرى أو فكرة جديدة غي  مخطط لها ولعواقبه

ي تحقيق الهدف األساشي أو الهدف 
يؤدي إىل عدم النجاح الكامل فز

 الطارئ.   الجديد 

ي تقوي اإلرادة وتجعل رؤيتك  
ز من األمور المهمة الت  كي 

لذا، فالي 

 لهدفك أكير وضوًحا وطريقك إىل النجاح أكير سهولة. 

ي العام    ولعل
ي غزوة الخندق فز

أكير دليل عىل ذلك، ما حدث فز

ا الرسول  الخامس من  قال  ز  الكرام: "من   لهجرة، حي  للصحابة 

 منكم يأتينا بخير القوم؟"  

ز يتقىص  ) كي  بمعتز أن يعير الخندق ويذهب إىل صفوف المشر

ّ باألخبار(  أخبارهم ويعرف فيَم يفكرون وما يدبرون ويعود إىلي

د ومن شدة ال  والخوف لم يقم أحد.  ير

حذيفة   فاختار  سيدنا  الجليل  ي  الصحانر اليمان   رسول هللا  بن 

)صاحب ش رسول هللا( لهذه المهمة وقال له: "يا حذيفة، اذهب  



97 

 
 خذها بقوة           

ا حت  تأتينا" فاد
ً
ي القوم فانظر ماذا يصنعون، وال تحدثن شيئ

 خل فز

ا إال تقىصي المعلومات فقط(. 
ً
 )بمعتز ال تفعل شيئ

، رأى أبا سفيان   فلما  ز كي  ز المشر ذهب سيدنا حذيفة وأصبح بي 

ز الناس ء  مهم، فأراد    )زعيم قريش( يقف بي  ي
هم بسر ويريد أن يخير

يكون قد قىصز  يقتله وبذلك  أن  المدبر سيدنا حذيفة  الرأس   عىل 

. وبالفعل أخرج سهمه، وقبل أن يطلقه إىل   وقائد هذا الجيش الكبي 

ي سفيان تذكر هدفه ا الذي أن  من أجله، وهو معرفة   ألساشي صدر أنر

ن ال يطلقه وأن  ، فقرر أأخبار القوم وحسب كما أمره رسول هللا  

ي إىل ما يريد أبو سفيان أن يخير به قادة جيشه. 
 يصعز

ي سفيان يقول لهم: "لقد تأذينا من القدوم إىل هنا من بأ  وإذا  نر

ي مرتحل فارتحلوا" 
ي بقائنا جدوى وإنز

 شدة الرياح، وال أرى فز

) ز  )أي إنه قرر الرجوع إىل مكة وعدم الحرب مع المسلمي 

أبو   سيفان والجيش بأكمله، وعاد سيدنا وبالفعل بعدها رحل 

ه ب  . ذلكحذيفة بن اليمان إىل الرسول وأخير

الهدف    لشاهد وا عىل  اليمان  بن  حذيفة  سيدنا  ز  تركي  أن  هنا، 

ا جعله ال يغي  اتجاهه ويندفع إىل الهدف الجديد  
ً
المخطط له مسبق

، الذي  ز كي  الذي ظهر له دون تخطيط، وهو قتل قائد جيش المشر

ي سفيان كان بدوره سيقو  د إىل اندالع الحرب بشدة انتقاًما لقتل أنر

ه ع  ز سيدنا لالهدف المخطط له وطاعته    ىل زعيم قريش. ولكن تركي 

ز مهزوًما   --  محمد  كي  أدى إىل انتهاء المعركة ورحيل جيش المشر

 دون إراقة أي دماء. 
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ز    لذلك ز حي  ي قد تظهر لك بي 

الت  الوهمية  ال تنبهر باألهداف 

ز أن  وآخ ر، بل ركز عىل ما تريده بشدة  واجتهد لذلك، وكن عىل يقي 

. هللا سبحانه وتعاىل ال يضيع أجر 
ً
 من أحسن عمًل

 

:   يقول ز كي 
 دراكر "خبي  اإلدارة" عن أهمية الي 

 بيي 

ز هو   كي 
ز هو أساس تحقيق النتائج االقتصادية، مبدأ الي  كي 

"الي 

 باستمرار". أكير مبادئ الفاعلية تعرضا لإلنهاك 

 

***** 
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 يسهل لك النجاح  الرتكيز

 

فريق   يقول العب  صالح  محمد  المرصي  القدم  كرة  نجم 

ز  ليف كي 
ي هو الي  ز ي الدوري اإلنجلي 

ي، إن ش نجاحه فز ز ربول اإلنجلي 

عىل أدوات النجاح، وهي التدريب واللياقة البدنية، وأنه ال ينشغل  

بأي أشياء أخرى كمستحقات أو أمور حياتية، ويساعده عىل ذلك  

 
ً
ي   ا نادي ليفربول الذي يوفر له مناخ

م بكل ما تعهد به فز ز ا ويلي 
ً
جيد

 أثناء التعاقد. 

 

ين بالدوري المرصي ممن   وهذا  ي كرة قدم كثي  ما ال يتوفر لالعتر

هم أكير موهبة من الالعب محمد صالح، ولكن الموهبة وحدها ال  

ومناخ   الشخىصي  ز  كي 
الي  إىل  معها  تحتاج  إذ   ، ز والتمي  للنجاح  ي 

تكقز

 . ز كي 
 يساعد عىل استمرار هذا الي 

 

ا إ
ً
ز عىل هدفك وتبحث عن    ذ كي 

ي الي 
األشياء عليك أن تستمر فز

هذا   استمرار  عىل  تساعدك  ي 
الت  والبيئة  واألشخاص  والظروف 

، لكي تصل إىل هدفك وتحقق أحالمك. 
ز كي 
 الي 
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 خبي  القيادة األمريكي جون شي ماكسويل:   يقول

ه   ز كي 
ا بي 

ً
ز النجم عن الالعب العادي أنه يظل محتفظ "إن ما يمي 

". لمد
ً
 ة أطول قليًل

 

الي    يمكنك ل  ُيسهِّ تالحظ كيف  يجعله أن  بل  النجاَح،  زُ  كي 

السي    تتبعت  لو  أو  ز من حولك،  الناجحي  ي األشخاص 
يتضاعف فز

ز يجلب  كي 
ي تاري    خ اإلنسانية. ألن الي 

الذاتية للشخصيات الناجحة فز

ي تحقيق  
طاقة هائلة، ودونه ستشعر بأن إرادتك تضعف ورغبتك فز

الو هدفك تقل تدري ا مع مرور  ي طريق   قتجيًّ
ومع ظهور عوائق فز

 ق هدفك. تحقي

 

ي أثناء تأدية   ولقد 
ي شعة النجاح فز

ز فز كي 
ا فكرة الي  ً ي كثي 

ساعدتتز

كة الوطنية للمقاوالت العامة   الخدمة العسكرية، فقد التحقت بالشر

وعات جهاز الخدمة  كات مشر والتوريدات كجندي، وهي إحدى شر

ا  للقوات  التابع  مهنة الوطنية  أمارس  فكنت  المرصية،  لمسلحة 

ي أثنا 
 . العسكريةء الخدمة الهندسة فز

 

ي    وبالطبع
فز والسكن  والطعام  الحياة  ي 

فز صعوبة  يوجد  كان 

حسب  التعامل  ي 
فز القاشي  العسكري  والنظام  العسكرية،  الوحدة 

كة تنسر  مشاري    ع   ى، وهي أن الشر ة كير ز ب، ولكن كانت توجد مي 
َ
ت الرُّ
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مجال   ي 
فز نواح   عدة  ي 

فز ة  ات كثي  خير اكتساب  ي 
ويمكنتز ضخمة 

 الهندسة. 

 

ي    فقررت
فز الجانب  هذا  عىل  أركز  الخدمة أن  عام  خالل 

عام   أنه  لنفسي  أقول  وكنت  الجوانب،  بقية  وأتجاهل  العسكرية 

ي من  
ة الت  ي بما فيه من مشقة، ولكن الخير

واحد فقط وسوف يمىصز

ي  
ي وقيمت 

ن   معي وتزيد من خير
ي وستبق 

الممكن أن أكتسبها لن تمىصز

 كمهندس. 

 

الجوانب عدا جانب  وبالفعل ي    تجاهلت كل 
الت  ة  الكبي  ة  الخير

التعلم   عىل  وركزت  العسكرية،  ي 
خدمت  مدة  ي 

فز تحصيلها  أستطيع 

، الذين كانوا عىل قدر  عال   
ز ة الضباط المهندسي  واالستفادة من خير

 . ز ة والكفاءة والتمي   من الخير

 

الوطنية    وبعد  كة  الشر ي 
فز الخدمة  عىل  فقط  شهرين  مرور 

وع صغي    كة  بمشر الشر أن  علمت  القاهرة،  ي 
إنشاء فز وع  لديها مشر

ي مدينة األقرص، فطلبت من المقدم القائد  
مدينة سكنية متكاملة فز

وع.  ي هذا المشر
ي للعمل فز

 ىلي أن يرشحتز
 المباشر

ي ما تقول؟ فتعجب
: هل أنت جاد فز  وقاىلي ىلي

وع.  فقلت ي هذا المشر
 له: نعم، أريد العمل فز
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: أنت أول جندي يعمل م  فقال ز ىلي ي القاهرة بالقرب من ميز

له  عي فز

ي األقرص عىل ُبعد 
 كيلومي  من بيته.   650ويطلب السفر للعمل فز

 

ته وع وحجم األعمال به، وأدركت    فأخير ي سمعت عن المشر
بأنتز

ي 
إذا عملت فز ة  ي مدة قصي 

الممكن تحصيلها فز ي من 
الت  ة  الخير كمَّ 

وع.    هذا المشر

 

ماهرً  ومهندًسا  مطيًعا  ا  جنديًّ ي كنت 
ي وألنز

عالقت  فقد كانت  ا، 

أبحث لك عن فرصة هناك،    بالقائد  أن  : سأحاول  جيدة، وقال ىلي

 أشهر.  دةولكن سيكون بعد ع 

ي كلها عام واحد فقط.  وهذا 
، ألن مدة خدمت  ي

 ما أزعجتز

ي المقدم بعد عدة أيام فقط   ويشاء
هللا السميع العليم أن يطلبتز

وع مدينة األق  ي مشر
: أما زلت تريد العمل فز  رص؟ويقول ىلي

 له: نعم.  فقلت

 تستطيع أن تسافر إىل هناك السبت المقبل؟: هل فقال

 حينها ظهر يوم األربعاء.  وكنا 

؟  فقلت  له: وما ش هذا األمر المفاجر 

وع اليوم ووجد   فقال كة زار المشر : إن رئيس مجلس إدارة الشر ىلي

وع عىل وجه  بعض المشاكل وطلب إرسال مهندس جيد إىل المشر
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 الشعة. 

ته وبالفعل  فأخير تردد،  دون  ي 
السبت    بموافقت  يوم  سافرت 

ة، وركزت   وع الكتساب الخير ي هذا المشر
ا بالمشاركة فز

ً
وكنت سعيد

 أي أمر آخر. 
ً
وع، متجاهًل ي المشر

 عىل ذلك طوال مدة عمىلي فز

 

ا    كانت ً ا، اكتسبت فيها كثي 
ًّ
ة جد ز وع مدة ممي  ي المشر

مدة عمىلي فز

الهندسية الجوانب  ي 
فز ة  الخير ي    من 

قيمت  من  رفع  مما  واإلدارية، 

ي األقرص  كمهند
كات فز ي عدة شر

 متز
ْ
، فطلبت س وانتشر صدى نجاجي

انتهاء  بعد  كات  الشر إحدى هذه  مع  عملت  وبالفعل  معها.  العمل 

ي العسكرية بالراتب وا
ي طلبتها.  المتيازاتخدمت 

 الت 

 

ز  كي 
ا عىل النجاح بطريقة أسهل.  فالي 

ًّ
ة  جد  يساعد بصورة  كبي 

***** 
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 يحافظ على قوة اإلرادة  الرتكيز

إرادة لتطوير    د يوج اليوم لديهم  عالمنا  ي 
ٌ من األشخاص فز كثي 

جمع   ي 
فز الوقت  من  ا 

ً
عديد ويقضون  بذلك،  ومؤمنون  أنفسهم، 

ز  الكتب والبحث عن الدورات التدريبية المفيدة ومتابعة الناجحي 

يخطون  ال  ولكنهم   ، االجتماعي التواصل  مواقع  عىل  ز  والمدربي 

 خطوة تجاه تطوير أنفسهم. 

 

 هائل  تبسبب ال  ذلك
مٍّ
 
ك شتت الذي يحدث لهم نتيجة جمعهم لر

ي أي  
من المواد العلمية والمعرفة، فال يعرف أحدهم من أين يبدأ وفز

   
ز معي  مجال   ي 

فز نفسه  تطوير  ي 
فز ع  شر وكلما  يبدأ.  أو كتاب  مجال 

ي النهاية تكون المحصلة صفًرا  
ي مجال آخر، وفز

توقف وراح يبدأ فز

ا إرادت     هموتضعف تدريجيًّ
ْ
.  د بسبب فق ز كي 

 عامل الي 

 

ٌ أمام عديد من الناس لتحقيق أهدافهم،   إن التشتت عائٌق كبي 

نت،   اإلني  عىل  والمعرفة  المعلومات  من  هائل  حجم  توفر   
َ
نتيجة

ي ما تحتاج  
ز سيجعلك تنتق  كي 

، ألن الي  ز كي 
وعالج هذا التشتت هو الي 

ي ستحتاج إليها، وبالتاىلي  
إليه فقط، ويقلل من حجم المعلومات الت 

لديك وتتغلب عىل التشتت الذي يصيب   ادة افظ عىل قوة اإلر حت

ين ويضعف إرادتهم لتحقيق ما يريدون.   كثي 
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"    وعن ز ماركي  "دون  ي 
والصحقز الكاتب  يقول  التشتت،  هذا 

ولكنهم عىل   يريدونه،  ما  الناس  يعرف  ال  عالمنا هذا،  ي 
ساخًرا: "فز

ي سبيل الحصول عليه". 
ء  فز ي

 استعداد لفعل أي شر

 

ا  هفعلت    لقد 
ًّ
ا جد ً ا كبي  مًّ

 
 ك
ُ
ي العملية، فجمعت

ي بداية حيان 
ذا فز

ي والطرق والكباري والخزانات  
للمبانز الهندشي  التصميم  برامج  من 

مجة  وكتب التنفيذ لكل المنشآت، وأيضا جمعت برامج لتعليم الير

ي آنذاك. 
 والفوتوشوب، وذلك لعدم وضوح هدفز

عىل  بعد  متاحة  أصبحت  المعلومات  كل  أن  تيقنت    مدة، 

ي دراسة وفهم المجال 
َّ أن أركز فز نت، وال داعي للتشتت وعىلي اإلني 

ي أعمل فيها. 
كة الت  ي الشر

ز فز ا لكي أتمي 
 الذي أعمل فيه حاليًّ

فقط    وبالفعل،  ي  ز تركي  الخرسانة كان  مجال  ي 
فز عملت  عندما 

ي  
جعلتز مما  الخرسانة  تخص  ي 

الت  والمراجع  المعلومات  عىل جمع 

ا عندما ع 
ً
ا فيها. وأيض زً ي مجال الكباري ركزت عىل جمع مممي 

لت فز

أصبح   وهكذا  فقط،  الكباري  تخص  ي 
الت  والمراجع  المعلومات 

ز يديَّ   ا فقط عىل ما بي  ي ُمنصبًّ ز ي اآلن.   وعىل تركي 
ء الذي يفيدنز ي

 السر

فال    ألن  ، الحاضز ي 
فز ونتقن  نجيد  عندما  يتحسن  المستقبل 

ا، بل األفضل أن   ً ي أو المستقبل كثي 
تعلم  نيجب أن ننشغل بالماضز

  ، ي ونخطط للمستقبل ونعمل ونركز عىل الحاضز
من أخطاء الماضز

ين.   وهذا عالج التشتت الذي يحدث لكثي 

 *****  
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 يجعلك تتفاعل مع قانون الجذب الرتكيز

 

ما    ينص أو  اليومية  حياتنا  مجريات  أن  عىل  الجذب  قانون 

أفكارنا  وأن   ، ي
الماضز ي 

فز أفكارنا  عن  ناتج  هو  اآلن  إىل  إليه  توصلنا 

ي المستقبل. ا
ي تصنع ما سنكون عليه فز

 لحالية هي الت 

 

يقول قانون الجذب: إن قوة أفكار المرء لها خاصية   وباألحرى، 

ي أشياء أو مواقف سلبية اجتذبتها  
ا، فكلما فكرت فز

ًّ
ة جد جذب كبي 

ا،  
ً
ا اجتذبته إليك أيض

ً
 وجيد

ً
ا جميًل

ً
إليك، وكلما فكرت وتمنيت شيئ

ي تجتذب إليها كل ما ألن قوة هذه األفكار الصادر  ة من العقل البشر

 يتمناه المرء. 

 

ي 
ي مجال المقاوالت العامة    2012  عام  فز

ا فز م، قررت أن أعمل حرًّ

أستخدم  أن  ي 
صديق  مرصي  مستثمر  مع  واتفقت  السعودية،  ي 

فز

كته مقابل نسبة له، وبالفعل بدأت البحث عن عمل   مستندات شر

الما  رأس  أوفر  حت   بالتقسيط  سيارة  يت  ي  واشي 
فز به  للعمل  ل 

ع  وأركز  ي  تفكي  يشغل  ما  وكان كل  عىل    ليهالسوق،  الحصول  هو 

ي إحداها. 
ة ولم أوفق فز كات كثي  مت عروض أسعار لشر

َّ
 عمل، وقد
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يوم، ذهبت إلجراء الصيانة الدورية للسيارة وسلمتها إىل    وذات

ا  ي قاعة االنتظار، فصادفت شخًصا مرصيًّ
مركز الصيانة وجلست فز

ا يجلس بجواري،  
ً
ي أعمل حديث

ته أنز ثم تبادلنا أطراف الحديث وأخير

ي مجا
ي أنه  فز

نز ، فإذا به يخير ي
ي إنشان 

ي مهندس مدنز
ل المقاوالت وأنز

ي مجا
ا ُيعَرض عليه   لمحاسب ويعمل فز

ً
المقاوالت منذ مدة، وأحيان

الخرسانة  بأعمال  الكافية  بعض األعمال ويعتذر عنها لعدم درايته 

مجال ي 
فز ته  خير وألن  المعمارية    والحديد،  والتشطيبات  الديكور 

َّ أن نتع ي بنشر إعالنات ممولة  فقط. ثم عرض عىلي
اون مًعا ونصحتز

ي المجالت األسبوعية. 
 فز

 

َّ   وكانت إىلي أسند  فقد  اآلن،   
حت  مستمرة  طيبة  عالقة  بداية 

ي أعمال  
كاء فز  جيدة، وعملنا كشر

َ
ي ربحت منها مبالغ

بعض األعمال الت 

نصيحته طبقت  ي 
أنتز ي    أخرى. كما 

الت  ممولة،  إعالنات  ت  ونشر

األ  ا بعض 
ً
أيض ز وعمالء بدورها جلبت ىلي  عمال وعرفت منها فنيي 

ي السوق الحر. 
ا آخر للحصول عىل عمل فز

ً
ا ومنفذ

ً
 جدد

ي طوال الوقت    لقد  ز أدركت وقتها قانون الجذب وكيف أن تركي 

بالقدر   فإذا  الحصول عىل عمل،  ا عىل كيفية   ونهاًرا كان منصبًّ
ً
ليًل

ىلي  من يسوق  أكير  الحصول عىل  ي 
فز ي 
ساعدنز الذي  الشخص  هذا   

ان سبًبا سخره هللا ىلي لرب  ح كثي  من األموال. بل صار هذا  فرصة، وك

المقر  ي 
أصدقان  أحد  ، الشخص  ز من    بي  كثي   ي 

فز متشابهان  ألننا 

 الصفات واالهتمامات، كحب الموسيق  وكتابة الشعر. 
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أشخاًص   فكن أفكاُرك  إليك  ب  جذر

َ
لت  

ً
متفائًل باألفكار طموًحا  ا 

 نفسها. 

عىل   وإذا  وطبقناه  الجذب  قانون  أننا    تأملنا  سنجد  حياتنا، 

نا طوال  ي نركز عليها ونشغل بها تفكي 
بالفعل نحصل عىل األشياء الت 

ا عليك  
ً
ا. إذ

ً
ا ما كنا نركز عليه ونفكر فيه سابق الوقت، ونعيش حاليًّ

ك، فهذا س يقوي  أن تركز عىل ما تريد طوال الوقت وتشغل به تفكي 

م ويجعل  ال  ا إرادتك  األشخاص  ويجعل  إليك  ينجذب  ذين تريده 

ا. 
ً
 يمكنهم أن يساعدوك لتحقيق ما تريد ينجذبون إليك أيض

 

ي كتابها األكير مبيعا "الش":   تقول
 روندا بايرن فز

ا، وعندما تفكر يتم  
ً
"إن لألفكار قوة مغناطيسية كما أن لها تردد

مغنا إليها  وتجذب  األفكار  تلك  الشبيهة  إرسال  األشياء  ا كل  طيسيًّ

ي ء   ي
وكل شر نفسه،  دد  الي  المصدر  عىل  إىل  يعود  خارًجا  إرساله  تم 

 والمصدر هو أنت". 

***** 
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 يوفر الوقت والجهد الرتكيز

 

من    إذا  ا  ً فستهدر كثي  الحياة  ي 
فز ء  ي

شر تجرب كل  أن  حاولت 

ات اآلخرين، الذي نجح منهم   الوقت، لذا عليك االستفادة من خير

مع ستت ويتالءم  ينفعك  ما  تأخذ  أو  وتطبقها  نجاحه  أشار  علم 

لتتفادى   فشلوا  الذين  ات  خير من  تستفيد  وكذلك  منها،  ظروفك 

 أخطاءهم. 

 

ك أن إحدى   ات هي التخصص، فإذا  وأستطيع أن أخير هذه الخير

ي أي مجال  فعليك بالتخصص،  
ا فز زً ا وتمي  ً أردت أن تحقق نجاًحا كبي 

ز   كي 
الي  يزيد  التخصص  الوقت  ألن  من  ا  ً لك كثي  سيوفر  وبالتاىلي 

 والجهد. 

 

من   إذا  أكير  ي 
فز النجاح  يحاولون  الذين  األشخاص  إىل  نظرت 

منها،   أي  ي 
فز ة  نجاحات كبي  يحققون  ال  تجدهم  ا مجال 

ً
أحيان بل 

اآليفون   تنتج  ي 
الت  األمريكية  آبل  كة  لشر حدث  ما  وهذا  يفشلون. 

ي 
النجاح فز كة  الشر أكير من مجال  واآليباد والماك، فعندما حاولت   

ز الدوالرات    دفعهم إىل البحث عن منقذ.   مما فشلت وخشت ماليي 
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مسار    وكان غي   الذي  جوبز  ستيف  العبقري  هو  المنقذ  ذلك 

ز عىل كي 
بالي  كة  ي خالل سنوات  الشر

وفز فقط،  ونية  اإللكي  األجهزة   

ي  
كات قيمة تسويقية فز كة آبل أكير الشر قليلة استطاع أن يجعل شر

 العالم. 

 

ز مما يقوي اإلرادة    وهذا  كي 
ما يفعله التخصص، إذ يضاعف الي 

ا ستشعر   ً ويوفر الوقت المطلوب للنجاح، بل إن ما تركز عليه كثي 

 بأنه يتمدد ويتوسع.  

ز من السيارات  وعىل سبيل   اء نوع معي  ي شر
المثال إذا فكرت فز

معينة   دورة  دراسة  عىل  ركزت  وإذا  مكان،  ي كل 
فز رؤيته  ستبدأ 

ً فستالحظ أن    ممن حولك يهتمون بالدورة التدريبة نفسها.  ا كثي 

 

***** 
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 بالنفس تحدد اتجاهك يف الحياة الثقة 

 

إذا    لم لذا  بنفسه،  يثق  ناجح  كان ال  ا عن شخص  
ً
أسمع مطلق

ي الوصول إىل ما تريد، فعليك أن تكون وا
ا كنت تريد أن تنجح فز

ً
ثق

اتجاهك  بنفسك سيتحدد  ثقتك  بقدر  ألنه  ذلك،  قادٌر عىل  بأنك 

ي اتجاه تحقيق أهدافك أم ستعود 
وستعرف هل ستتقدم خطوات فز

ي 
 . مكانكخطوات إىل الوراء أم هل ستقف فز

 

ي أثناء الحديث عن التخطيط، يجب أن تكون  
ولكن كما ذكرنا فز

زز وتتطور  أهدافك متناسبة مع قدراتك وإمكانياتك، ويجب أن تع

هذه القدرات كلما استطعت، فالثقة بالنفس هي عامل من عوامل 

 النجاح وليست كل العوامل. 

 

ي  كثي   من الناس أنهم ال يعرفون قدراتهم، لذا ال ي  مشكلة
ثقون فز

ي عليهم السي   
أنفسهم وال يعرفون ما هو االتجاه األفضل الذي ينبعز

ي يجب أن يعمل
وا بها حت  يجد كل فيه وما هي المهنة األفضل الت 

 منهم نفسه وطموحه المادي والمعنوي. 
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رأيت هذا عن قرب عندما كنت أعمل مدير مصنع خرسانة    لقد 

المصنع ي 
فز يعمل  شخص  بالسعودية، كان  راتبها    جاهزة  مهنة  ي 

فز

المصنع  ي 
يتعلم مهنة أخرى فز بأن أجعله  أن أساعده  قليل فأردت 

 :  ذات راتب أعىل، ولكنه رفض وقال ىلي

 أستطيع التعلم.  لن -

 وقلت له:  فتعجبت

مهارات    - واكتساب  التعلم  يستطيع  شخص  فأي  لماذا؟! 

اكتسبها  منا  ولكن كل  الحالية  بمهاراته  أحدنا  يولد  فلم  جديدة، 

 أو الممارسة.  بالتعلم

:  فقال  ىلي

ي هللا هكذا.  -
ي محدودة ولقد خلقتز

 أنا أعرف أن قدران 

ا منه أنه بذلك  أنه كان يتحدث وهو فخور بذلك، ظ  والعجيب
ًّ
ن

 راض  بقضاء هللا وبما رزقه من إمكانيات عقلية محدودة. 

المهارات   فحاولت يتعلم  أن  يستطيع  أنه  أقنعه  أن  مراًرا 

حت  أستطيع أن أزيد راتبه، ولكنه رفض    المطلوبة للمهنة الجديدة 

 نتيجة عدم ثقته بنفسه وعدم وعيه بقدراته. 

ة لنوعية الناس  رفض حت  قبل أن يحاول، وهذه كار   لقد  ثة كبي 

حت   قدراتهم  معرفة  يحاولون  ال  فُهم  شاكلته،  عىل  هم  الذين 

ي الحياة  
يستفيدوا منها. ونتيجة ذلك، تجد اتجاه هؤالء األشخاص فز

ي دائًما  
ا، يعودون خطوات إىل الوراء أو يحتفظون بمكانهم فز عكسيًّ
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ي القدرات و 

ي المنخفض، و   ثباتحالة ثبات فز
ي المستوى المعيسر

ال  فز

ر. 
 
ذك
ُ
ة ت ي حياتهم نجاحات كبي 

 يحققون فز

 

يثقون    إذا  من  أن  ستجد  بك  ز  المحيطي  األشخاص  تأملت 

وظائف   ويحصلون عىل  أفضل  حياة  يعيشون  وقدراتهم  بأنفسهم 

ي تلك الوظائف ممن تنقصهم الثقة 
أفضل، ويؤدون بصورة أفضل فز

 بأنفسهم. 

 

للواق  ابحث تستسلم  وال  الحقيقية  قدراتك  عن  داخلك  ي 
ع فز

لية ومعظم مهارات  الذي تعيشه اآلن، فلم يولد أحد بمهاراته الحا

سبة ويستطيع أي شخص تعلمها. 
َ
 الحياة ُمكت

ز   كن بي  يعيش  نفسه  فوجد  بيضته  من  خرج  الذي  كالنش 

يعيشه،  الذي  واقعه  هذا  ألن  مثلهم  دجاجة  أنه  فاعتقد  الدجاج 

ز خرج من البي ي وجدها حي 
ضة،  وتعلم سلوك الدجاجة من أمه الت 

لذي يعيش معه، وكان  فكان ينقر األرض وينبشها بأظافره كالدجاج ا

وذات يوم حلق    دراته، هذا أفضل ما يعرفه وكان يعتقد أن هذه ق

ز الدجاج،   ي يعيش فيها النش الصغي  بي 
أحد النسور فوق المزرعة الت 

ي أن يكون  
ي تلك اللحظة أنه يرغب فز

فنظر النش الصغي  إليه وأدرك فز

اللذين كانا مثله، وشع أكير    ر داخله بمشاعر غريبة، فنشر جناحيه 

ا يشبه  أنه  أدرك  وفجأة  الدجاج،  إخوته  أجنحة  من    لنش وأقوى 

 الطائر. 
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ان من قبل، فقد كان يمتلك  وعىل  الرغم من أنه لم يجرب الطي 

ان ففشل، ثم حاول   الطي  بالغريزة. فنشر جناحيه وحاول  المقدرة 

ي  
البداية، ولكنه بعد ذلك استطاع أن  مرة أخرى وطار بغي  ثبات  فز

حكم أكير وارتفع إىل أعىل، وعندما طار وارتفع عرف  يطي  بقوة وت

 أنه نش ويمتلك مهارات وقوة النش، واكتشف ذاته الحقيقية. 

 

أنت   اجلس هل  حياتك،  وتأمل  خاء  اسي  جلسة  نفسك  مع 

ي الفكر والطموح والقدرات أم إنك مختلف  
متشابه مع من حولك فز

ز ال  مثل دجاج دون  النش الذي مارس حياته كدجاجة ألنه عاش بي 

 أن يعرف شخصيته الحقيقية؟

 

تكون   ال  ال  فقد  الحالية،  ومهنتك  الحالية  لحياتك  تستسلم 

أفضل حياة تستطيع أن تعيشها وقد تكون داخلك قدرات أخرى لم  

ان إال  تكتشفها بعد، مثل النش الذي لم يكتشف أنه يستطيع الطي 

ي السماء. بعدما ر 
 أى النش اآلخر يطي  ويحلق فز

العالم النفسي والفيلسوف ويليام جيمس: "يوجد سبب   يقول

، وهو افتقار اإلنسان إىل الثقة بذاته  ي
واحد فقط لإلخفاق اإلنسانز

 الحقيقية". 

***** 
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 بالنفس تساعدك على اكتشاف شغفك  الثقة 

ة، لكنهم ال يس  إن ز ا من البشر لديهم قدرات متمي  ً تخدمونها كثي 

ي  
بسبب عدم ثقتهم بأنفسهم وعدم محاولتهم اكتشاف شغفهم فز

ي يمتلكها اإلنسان. 
ر القدرات الت   الحياة، الذي بدوره سُيظهر

 

ء    ومعتز  ي
ء ما، أي إنك تحب فعل هذا السر ي

ا بسر
ً
أن تكون شغوف

ي أثناء فعله، وال تشعر بمرور الوقت وأنت تفعله، 
وتنتابك سعادة فز

، مثل القراءة أو التصوير أو التأليف أو إصالح  وال تشعر بالملل منه

ها من  ي البيت أو عمل برامج حاسب آىلي أو غي 
األجهزة الكهربائية فز

ي 
ا بها وأنت ال تدري.  قد األعمال الت 

ً
 تكون شغوف

 

بأن هللا  و بنفسك،    ثق  ما،    ثق  ا دون موهبة 
ً
أحد يخلق  لم 

هدوء،  و  ي 
فز والتأمل  التفكي   من   

ً
مساحة نفسك  أن  حاو أعطر  ول 

ك عمن حولك وكيف تستثمر هذا   ز تكتشف شغفك وما الذي يمي 

وأنت  وتستمتع  فيها  تبدع  لكي  الحياة  ي 
فز مهنتك  ليكون  الشغف 

 اكتشاف شغفك.  ل تؤدي هذا العمل، فقط ثق بنفسك وحاو 

 

ع توماس أديسون: "لو أننا فعلنا األشيا  يقول ي نحن المخي 
ء الت 

 معتز الكلمة". قادرون عىل فعلها ألذهلنا أنفسنا بكل 
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ي أمريكا الشمالية تتسلق جبل    وتقول
"شارون وود"، أول امرأة فز

 إفرست: 

قوة   مسألة  وإنما  بدنية،  قوة  مسألة  تكن  لم  أنها   
ُ
"اكتشفت

 .  نفسية، إن االنتصار عىل هذا الجبل كان يكمن داخل عقىلي

اق  وهو  ي من اخي 
ي    ما مكنتز

ي الحدود الت 
تلك الحواجز المتمثلة فز

عىل  نسميه    نفرضها  الذي  ء  ي
السر ذلك  إىل  الوصول  ومن  أنفسنا، 

ي نادًرا ما نستخدم أكير من 
 ".  منها  %10القدرة والت 

 

يد    ثقتك ز بنفسك تساعدك عىل اكتشاف شغفك، وشغفك سي 

 من قوة إرادتك لتنفيذ ما تصبو إليه من أهداف. 

 

الفرنسي من أصل جزائري الالعب زين   أسطورة كرة القدم  يقول

ي العالم ثالث الدين زيدان،  
الذي حصل عىل لقب أفضل العب فز

ي خالل األعوام )
( م، إن ش نجاحه  2003،  2000،  1998مرات فز

ي فريق ريال مدريد ونجاحه اليوم وهو مدرب لفريق 
ي أثناء اللعب فز

فز

الشغ ذلك  الشغف.  هو  مدريد  يجتهد   فريال  دائًما  يجعله  الذي 

ال دوًما  يحالفه  وبالتاىلي  جهده،  قصارى  ي  ويبذل 
فز والنجاح  توفيق 

 مراحل حياته كلها. 
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يستطيع   إن اإلنسان  جعل  ما  هو  الكون  باكتشاف  الشغف 

ز الكواكب، رغم أنك   ي الفضاء بي 
الصعود إىل سطح القمر والسي  فز

ك  عاًما ألخير ز  بخمسي  قبلها  بذلك  ا 
ً
أحد ت  أخير ء    لو  ي

هذا شر بأن 

ء مستحيل تماًما.  ي
 صعب التحقيق، بل أنه شر

ة، ويجب أن    شخص لديه شغف  كل ء ما وقدرات كبي  ي
تجاه شر

نفسه  بها  ليفيد  يوظفها  ويفكر كيف  ليعرفها  داخله  عنها  يبحث 

ية ويحقق أحالمه.   والبشر

أنه    لقد  فوجدت  الحياة  ي 
فز ي 

شغقز عن  البحث  ي 
فز تأمىلي  أثمر 

  ، ي
ي منذ طفولت 

ز أصدقان  ا بي 
ً
القيادة، فدوًما كنت أحب أن أكون قائد

مراكز   ي 
فز وعملت  ت  وليبيا  وعندما كير مرص  ي 

فز كات  شر ي 
فز قيادية 

القيادي،   المستوى  عىل  عالية  نجاحات  أحقق  والسعودية كنت 

ا من و   ة وعندما درست وقرأت عن علم القياد ً ي أمتلك كثي 
جدت أنز

 هذه الصفات بالفطرة. 

ي سألت مدير    أتذكر 
يوًما ما عندما كنت مدير مصنع خرسانة، أنز

كة ومالكها: لَم أصبحت ال تزور   الفرع الذي أديره؟عام الشر

ا.  فقد  كة جميعها أسبوعيًّ  اعتاد أن يزور فروع الشر

ي جزًءا من أعباء  فقال
ا من يحمل عتز ً : لقد وجدت أخي  كة    ىلي الشر

ي ال أقلق عىل أحد فروعها. 
 ويجعلتز

ز   فلقد   الفروع إنتاًجا واستقراًرا بي 
كان الفرع الذي أديره من أكير

ز والعمال، وكان يقو  ز والفنيي  ز منه لو  الموظفي  ز المقربي  ل للموظفي 

كة، كل   الشر ت  تغي  لكانت  مثىلي  أشخاص  أربعة  كة  بالشر لدينا  كان 
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عا فقد كنت  هللا  من  بفضل   مهم ذلك كان  وأحي  العمال  ز  بي   
ً
دًل

ا م
ًّ
 الجميع.  عوحازًما جد

ز  ي مدير   وحي 
ي أحد الفروع استدعانز

اب من العمال فز حدث إضز

ا : هل سمعت عن هذا اإلضز ي
كة وسألتز  ب؟الشر

له: نعم، وأعرف سببه، ألن العمال تعمل أكير من خمس   فقلت

ا.  ة ساعة يوميًّ  عشر

ي  فقال
فز ذلك  من  أكير  يعملون  تجعلهم  ولكنك  الذي  :  الفرع 

 تديره. 

ي    فقلت
ألنز  ، ي

اإلضافز الوقت  مقابل  أعطيهم حقهم  ي 
ولكتز له: 

ي الوقت نفسه عن 
كة، وفز  أمام هللا عن حق الشر

ً
أرى نفسي مسئوًل

كة.  حق العمال  من الشر

: إذن فاذهب إىل هذا الفرع وادرس حقوق العمال وماذا  فقال

 ترى لحل هذه المشكلة، وأنا موافق عىل ما ستفعله. 

ي القيادية، وكان إذا طلبه أحد عمالء    وهذا 
ي قدران 

لثقته العالية فز

َبله  قر من  ض 
ُمفوَّ ي 

إنتز لهم  يقول  ما،  الجتماع   ي  نر الخاص  الفرع 

 تخاذ القرارات المناسبة. بالحضور نيابة عنه وا

ي كنت أرى    كانت
، ألنز ا لعمىلي

ي أكير عطاًء وحبًّ
هذه الثقة تجعلتز

ي قيادة الناس للوصول إىل األ 
ي فز
 هداف المنشودة. شغقز

***** 
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 بالنفس تزيد من قيمتك  الثقة 

 

ي المؤسسة أو المكان    هل
تشعر أنك ذو قيمة أو شخص مهم فز

ا؟  الذي تعمل فيه حاليًّ

 

ك الثقة بالن  إن فس تمكنك من زيادة قيمتك ومعرفة مدى تأثي 

يطة أن تكون   المكان الذي تعمل فيه، ولكن ذلك شر ي 
وأهميتك فز

ي العمل. 
ز فز ا وصاحب أداء متمي 

ً
 شخًصا مجتهد

 

ي العملية، فقد كنت أختلف   ولقد 
ي حيان 

فعلت هذا عدة مرات فز

ي 
 طريقة  مع أصحاب العمل عىل طريقة إدارتهم للعمل أو تدخلهم فز

ي معظم األحيان كنت أجد استجابة  عمىلي 
ا، وفز  أو عدم تقديري ماديًّ

 . اًما لطريقة عمىلي
 واحي 

 

ي    ولعل
ي بنفسي وطريقة عمىلي فز

ت به ثقت  أصعب موقف اختير

ي الكلية، عندما اتفقت 
أول وظيفة ىلي كمهندس موقع بعد التخرج فز

ي مقابل  
مع العمال عىل إنهاء أعمال معينة تزيد عن إنتاجهم اليومي فز

كة بذلك صاح  منحهم بقية اليوم راحة، ولكن عندما علم مدير الشر

: ليس من    أن تفعل ذلك.  حقكغاضًبا وقال ىلي
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ي 
له    ولثقت  المخطط  من  أفضل  هو  ما  فعلت  ي 

وبأنز بنفسي 

ت  ي مقابل بضع ساعات راحة للعمال، أخير
 أعىل فز

ً
وحققت إنتاجية

خطر  فيما فعلت. 
 
ي لم أ

كة بأنز  مدير الشر

 

ي اليوم  غضبً   فاستشاط
ي المكتب فز

ي أن أمر عليه فز
ا وطلب متز

كة  ي بالشر
ي شعرت بأنه قد يريد أن ينهي خدمان 

التاىلي للعمل، وألنز

ه بعدم   ي العمل، قررت أنا أكون مبادًرا وأن أخير
ي فز رغم عدم تقصي 

بالحديث   هو  يبدأ  أن  قبل  كة  الشر ي 
فز العمل  استكمال  ي 

فز ي 
رغبت 

 . ي
 ومهاجمت 

 

ي   وبالفعل
ي لم أقرص  اليو   نفذت ذلك فز

ي بنفسي وأنز
، لثقت  م التاىلي

: لك ما تريد.  ، فما كان منه إال أن غضب وقال ىلي ي عمىلي
 فز

 

ألقوا   وغادرت بذلك  ي 
البيت، وعندما علمت أشن  إىل  كة  الشر

شهوًرا   مكثت  أن  بعد  العمل  ترك  تطلب  وقالوا: كيف  اللوم   َّ عىلي

إنه مديرك ومن  ثم  الوظيفة؟  تلك    تبحث عن عمل حت  وجدت 

 الصياح عليك إن أخطأت. حقه 

، بل حققت إنتاجية أعىل من األيام   فقلت ي لم أخط 
لهم: ولكتز

 المعتادة وكنت أستحق المدح وليس الذم. 

.  ولكن ي  لم يقتنعا برأني
 والديَّ
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ا   بعد 

ًّ
كة مريض جد شهر من تلك الواقعة، علمت بأن مدير الشر

ز عليه ألنه ك ي العناية المركزة فأردت أن أطمي 
ًما  ان إنوأنه فز ا محي 

ً
سان

ي خشيت إذا هاتفته  
ا، ولكتز ً عىل الجانب الشخىصي ولم أَر منه إال خي 

برسالة  فاكتفيت  العمل،  إىل  أعود  حت   إليه  أتقرب  ي 
أنز يعتقد  أن 

ي نصية من ه
المحمول لالطمئنان عليه، بعدها بدقائق وجدته   اتقز

فرصة   : هل وجدت  ي
وسألتز عنه،  سؤاىلي  ي عىل 

ويشكرنز ي  نر يتصل 

 رى؟عمل أخ

 له: ال.  قلتف

كة صباًحا.  فقال ي الشر
ا فز
ً
َّ غد : هل تمانع أن تمر عىلي  ىلي

ا إن شاء هللا.  فقلت
ً
 له: ال أمانع، سأمر عليك غد

 

ي    وإذا 
نز ي أن أعود إىل العمل، ويخير

ي اليوم التاىلي يطلب متز
به فز

ي من  
أن يطردنز العمل وأنه لم يكن ينوي  ز تركت  ي تشعت حي 

بأنز

. دي ومالعمل وأنه مقدر لمجهو  ي بنفسي
ي وثقت 

 عجب بأدان 

 

، فقد عدت إىل   ولقد  ا عىل نفسي
ًّ
كان لهذا اإلطراء أثر كبي  جد

ز تركت العمل، وأن صاحب  ي كنت عىل حق حي 
ل مفتخًرا بأنز ز الميز

ي والفراغ 
ا ألنه عرف قيمت 

ً
ي العودة مجدد

العمل هو الذي طلب متز

 الذي تركته بعد ترك العمل. 
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ي العمل، وثق  ما أنصح به الشباب، ابذل قص  هذا 
ارى جهدك فز

ا من أنك تؤدي عملك عىل  بنفسك  
ً
وال تقبل التوبيخ إذا كنت متأكد

نتيجة  ي 
وستجتز والمعنوي  المادي  حقك  واطلب  وجه،  أكمل 

 اجتهادك وثقتك بنفسك حتًما من صاحب العمل. 

 

ون ز يركضون    فالمتمي  العمل  وأصحاب  قليلة،  أعدادهم  دائًما 

من   ا 
ً
واثق إذا كنت  لذا  بحقك خلفهم،  فطالب  وجهدك  عملك 

  أن هللا تعاىل ال يضيع أجر من أحسن بصوت  م
ز رتفع، وكن عىل يقي 

 .
ً
 عمًل

***** 
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 بالنفس تمنحك املثابرة  الثقة 

 

يتحقق   ليعلم الذي  السهل  باألمر  ليس  النجاح  أن  الجميع 

 
ً
إرادة تملك  إذا كنت  لكنك  محاولة،  أول  من  يتحقق  أو  ي 

باألمانز

تدعم أن  فعليك  ذلك    للنجاح  لتحقيق  بالمثابرة  إرادتك  وتغذي 

النجاح، وذلك لن يتأن  إذا لم تكن لديك ثقة بنفسك وبما تريد أن 

 تحققه. 

 

ر واستمرار المحاولة دون توقف  هي الصير مع اإلضا  والمثابرة

ي 
فز ستواجهها  ي 

الت  والصعاب  المعوقات  رغم  الهدف  لتحقيق 

 طريقك لتحقيق النجاح. 

 

كة سبيس إ  هل ي  سمعت عن شر
يكس لتكنولوجيا الفضاء، الت 

لتصنيع  أمريكا  ي 
فز ماسك  إيلون  ي 

إفريق  الجنوب  الشاب  أسسها 

حمل أقمار مركبات صواري    خ عابرة للقارات قادرة عىل غزو الفضاء و 

 صناعية للفضاء؟ 

)   لقد  فالكون  الصاروخ  تصنيع  ي 
فز إيلون  وأطلَق  1نجح   ،)

ال  بوزارة  ا  خاصًّ ا  قمًرا صناعيًّ يحمل  الذي  األمريكية الصاروخ  دفاع 

 ثانية فقط من اإلطالق.  25م، ولكنه انفجر بعد  2006عام 
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بعد    لكنه باإلحباط  صيبوا 
 
أ الذين  ز موظفيه 

َّ
ييأس، بل حف لم 

ولة اإلطالق األوىل والخسائر الرهيبة الناجمة عنها، وقال  فشل محا

ي 
الت  األخطاء  ومعالجة  أخرى  مرة  الصاروخ  تصنيع  علينا  لهم: 

 حدثت. 

ا وأجرت محاولة إطالق   وبالفعل، 
ً
ا جديد

ً
كة صاروخ ت الشر

َّ
أعد

 م.  2007أخرى عام 

 

طار الصاروخ لمدة أرب  ع دقائق ثم انفجر مرة أخرى،   وبالفعل، 

د  ، وأوشك    مما كبَّ ة تجاوزت المليون دوالر أمريكي كة خسائر كبي 
الشر

ا  
ً
إيلون ماسك عىل اإلفالس، ولكنه كان مثابًرا وال يعرف اليأس طريق

 فسه وقرر أن يحاول مرة أخرى. إىل ن

 

ع
َّ
)   فصن فالكون  عام  9الصاروخ  نجحت    2008(  وبالفعل  م، 

له، المخطط  بمداره  والتحق  الصاروخ  وصعد  اإلطالق    محاولة 

ق إىل الفضاء بنجاح. 
 
كة خاصة ُيطل  ليكون بذلك أول صاروخ لشر

 

المغامر   هذا  الشخص  هذا  إىل  بأثره  العالم  انتباه  أثار  النجاح 

اء    المثابر  لشر معه  اتفاقيات  الدول  بعض  وعقدت  ماسك،  إيلون 

 صواري    خ إلرسال أقمارها الصناعية إىل الفضاء. 

 



126 

 
 خذها بقوة                     

 
إيلون  لقد  نجاح  أن   تجاوز  واستطاع  المرحلة  هذه  ماسك 

منصة   إىل  أخرى  مرة  الفضاء  إىل  أرسله  الذي  الصاروخ  يستعيد 

القوية  إرادته  ثمار  ي 
ليتم استخدامه مرة أخرى. وبدأ يجتز  اإلطالق 

ز مليار دوالر   ومثابرته، ليصبح من أثرياء العالم وتتجاوز ثروته الستي 

ي 
 م.  2020أمريكي فز

ي كان يمتلك  دون
ها إيلون ماسك لثقته العالية بنفسه  المثابرة الت 

إىل   مركبات  بإرسال  حلمه  الستكمال  إرادته  ضعفت  كانت  ربما 

الفضاء، وكذلك أنت تستطيع تحقيق أحالمك بتقوية إرادتك عن 

من ط لتتمكن  المثابرة  تمنحك  بدورها  ي 
الت  بالنفس،  الثقة  ريق 

ي طريقك.   باتالوصول لهدفك مهما واجهت من صعو 
 وإخفاقات فز

 

ي   ليقو 
اع المصباح الكهربان  ي اخي 

توماس أديسون الذي نجح فز

من   "كثي   ومثابرته:  بنفسه  لثقته  نتيجة  المحاوالت  مئات  بعد 

ي الحياة كانت ألشخاص لم
ز   حاالت الفشل فز يدركوا كم كانوا قريبي 

 من النجاح عندما أقدموا عىل االستسالم". 

 

و   إذا  تحقيقه  تريد  أو حلم  وع  أو مشر لديك فكرة  درسته كانت 

ا بنفسك، ألن ثقتك بنفسك 
ً
بالبداية وكن واثق  فبادر 

ً
 كافية

ً
دراسة

العقبات وتجعلك  ي ستساعدك عىل تخطي 
الت  المثابرة  ستمنحك 

التحد مواجهة  بداية  قادًرا عىل  ي 
فز إليك  الذي سيوجه  والنقد  يات 

 رحلتك للنجاح. 
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باع لوحاته   لقد 
ُ
ت الذي  العالمي فان جوخ  الهولندي  الرسام  مر 

تلَق  حاليًّ  ولم  حياته،  طوال  ذلك  من  بأكير  الدوالرات  ز  بماليي  ا 

ز به.   لوحاته القبول من كل األشخاص المحيطي 

 

ي رسم لوحات
ا من نفسه واستمر فز

ً
جديدة حت    إال أنه كان واثق

اللوحات، ولكن    لكلوحة، وطوال حياته حاول بيع ت  800صار لديه  

ت منه لوحة وا ِ أحد منه إال فتاة اشي 
حدة ألنها كانت تحبه، لم يشي 

اء تلك اللوحة،   ها فأرادت أن تتقرب منه بشر ِ
إعجاًبا بفنه    ولم تشي 

يسأله   وعندما كان  ا، 
ً
ا شديد

ً
حزن بذلك حزن  علم  فلما  ورسوماته، 

ي رسم لوحات جديدة؟ ا
 لناس: لَم تستمر فز

ز أرسم.  كان ي أستمتع حي 
 يقول لهم: ألنز

 

ا   باإلضافة
ًّ
فن تحوي  لوحاته  أن  ي 

وفز موهبته  ي 
فز يثق  أنه  إىل 

ا، ولكن ربما من يحيطون به ال يقدرونه.    حقيقيًّ

 

إعجاب   لوحاته  القت  ز  السني  ات  بعشر مات  بعدما  وبالفعل 

ي وأحفاده  أوالده  وأصبح  ين،  لوحاته  كثي  بيع  من  ز  الماليي  جنون 

ز  ز الرسامي  ي سماء الفن بي 
. ولمع اسمه فز ز  العالميي 
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بنفسه كان    هل إياها ثقته  ي منحته 

الت  المثابرة  أنه دون  تعتقد 

الذي كان  والنقد  اإلحباط  من  الرغم  عىل  االستمرار  سيستطيع 

هه طوال حياته؟  ُيواجر

 

ستمنح  ثق  بنفسك  وثقتك  تريد،  ما  إىل  لتصل  ك بنفسك 

 المثابرة. 

***** 
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 بالنفس يمكن زيادتها الثقة 

 

الناس ال يملكون الثقة الكاملة بأنفسهم، وبالتاىلي إرادتهم  بعض

ا.  
ًّ
 لفعل ما يطمحون إليه ضعيفة جد

 

ولقد صادفت شخًصا ُعرضت عليه إدارة مصنع  صغي   مقابل 

ة وأخسر  : ولكنها مسؤولية كبي 
ً
نسبة من األرباح، لكنه رفض قائًل

 دم النجاح فيها. ع 

امتالكه الثقة بنفسه وخوفه من المسؤولية، عىل    لعدم  وذلك 

يمتلك رأس مال، لذلك   يتمناها أي شاب ال  أنها فرصة  الرغم من 

ي حياتهم، ألن الطموح مرتبط 
ا فز ً تجد أمثال هؤالء ال يحققون كثي 

ا. 
ً
 بالثقة بالنفس، ولن تجد ناجًحا ال يثق بنفسه أبد

 

ي يمكنها أن تزيد ثقة ابعض العوامل    توجد 
إلنسان بنفسه، النر

 منها: 

ما  - يوًما  أنك  اإليجابية، كيف  مواقفك  دائًما  تستحرصز  أن 

بتفوق،   ي كليتك 
فز نجحت  وكيف  الجميع،  أبهر  ا 

ً
جيد ا 

ً
شيئ فعلت 

ر نفسك عىل مواصفاتها الحالية. 
ِّ
قد
ُ
م نفسك وت  وكيف أنك تحي 
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ة أنت - تثق بأنك   أن تقسم حلمك أو أهدافك إىل أجزاء صغي 

عىل   ثقتك  قادر  من  ويزيد  دافعة  قوة  سيمنحك  مما  تنفيذها، 

ة.   بنفسك لمواصلة رحلة تحقيق األهداف الكبي 

 

أن تتعاطف مع نفسك وال تستخدم فكرة جلد الذات كلما   -

ض للخطأ، وأنه ال   أخطأت، عن طريق أن تقول لنفسك: "الكل ُمعرَّ

ناجح إىل وقت، وكل    يوجد كمال إال هلل، وأن أي حلم كبي  يحتاج

ي رحلة نجاحه..."
 . تعرض إلخفاقات فز

  

ز ثقتك بنفسك.   ال تكن قاسًيا عىل نفسك حت  ال تهي 

 

***** 
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 هو التوجه الذهني؟ ما

 

:   التوجه ي
األشياء    الذهن  ي 

فز ك  تفكي  وطريقة  نظرتك  هو 

 واألحداث. 

 

لديهم ا  بعض الناس  ، وبعض  ي إيجانر ي 
توجه ذهتز لديهم  لناس 

ي  
، ولكنك لن تجد شخًصا ناجًحا لديه توجه ذهتز ي ي سلتر

توجه ذهتز

ز والمتعذرين الذين يبحثون دائًما عن   ، ألنه سلوك المتكاسلي  ي سلتر

ي الحياة.  
 أسباب  لعدم نجاحهم فز

 

ا، إذا أردت أن تبحث عن عوائَق وأنت  
ً
تمنعك من النجاح   أيض

نجتازها ف  ا، هدستج العوائق  من  مجموعة  عن  عبارة  الحياة  رحلة 

 حلها. نقوم بومجموعة من المشاكل 

 

األمل    أما  عن  تبحث  أن  هو   : ي اإليجانر ي 
الذهتز التوجه  معتز 

ي أحداث حياتك كلها. 
ء الجيد فز ي

 والنجاة والجانب المىصز
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تيمية    ويلخص ابن  اإلسالم  ي   --شيخ 
فز ي 

الذهتز التوجه 

   عبارات محفزة فيقول: 

ي فقتىلي  
ي صدري، إن قتلونز

ي فز
؟ إن جنت  ي ي نر

"ماذا يفعل أعدان 

ي سياحة، وأنا  ي فنفت 
ي خلوة، وإن نفونز

ي فسجتز
شهادة، وإن سجنونز

َبت تقلبت عىل صوف". 
َّ
 كالغنمة أينما تقل

ا وهو فضل  بمعتز 
ً
ي شهيد

القتل سيجعلتز أن  ف  :  عظيم، وشر

ا أختىلي بنفسي مع
ً
هللا،    يتمناه أي مسلم، وإذا سجنت فسأجد وقت

فيت سأستمتع برؤية بالد جديدة أعيش فيها كسائح، ويقول  
ُ
وإذا ن

سيشعر   األرض  ي 
فز تقلب  فإذا  بالصوف،  الممتىل   إنه كالخروف 

 . ومةبصوف يغطي جسمه ويشعره بالراحة والنع

 

ي حياتك    هل
أصعب من األشياء من الممكن أن يحدث لك فز

ي أو ال
ي ذكرها الشيخ ابن تيمية القتل أو النقز

 سجن؟! الت 

ا فلَم تقلق من المستقبل؟ غالًبا 
ً
 ستكون اإلجابة ال. إذ

 

ا إذا تحليت بتوجه  كل ً حدث ست   من الممكن أن تجد فيه خي 

ي أي 
ورة لكل شخص لديه إرادة للنجاح فز ، لذا فهو ضز ي ي إيجانر

ذهتز

الحياة، ألن   ي 
بالورود كما يظن  مجال فز النجاح ليس مملوًءا  طريق 

ي إ
ي ربما تتوقف عن استكمال رحلة البعض، ودون توجه ذهتز يجانر

ي أي وقت. 
 نجاحك فز
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":   يقول  الفيلسوف الفرنسي "فرانسوفولتي 

ي 
"الحياة مثل لعبة الورق، وعىل كل العب أن يقبل األوراق الت 

ألوراق، يصبح  تم توزيعها عليه، ولكن بمجرد أن تمسك اليد تلك ا 

 فوز". الالعب وحده من يحدد كيفية اللعب بطريقة تمكنه من ال

 

***** 
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 الذهني يحول العقبات إىل فرص التوجه 

 

إرادتك، ألنه يحول لك كل    يساعدك تقوية  ي 
فز ي 
الذهتز التوجه 

 عقبة لحظية بالتأمل إىل فرصة. 

 

داوود   فعله سيدنا  ما  النبال  وهذا  برمي  ا 
زً ممي  الذي كان   ،

عندما كان يحارب جيش جالوت، فقد قال له قادته: كيف ستحارب  

صا من  جالوت  تتمكن  أن  من  أضخم  إنه  العمالق؟  الجسم  حب 

 عليه؟  لقضاءا

سيدنا داوود حول هذه العقبة إىل فرصة فقال لهم: إنه    ولكن

 ضخم من أن أخط  إصابته. 

التوجيه بمعتز  : بسبب ضخامته تلك، من الصعب أن أخط  

 عليه. وبالفعل أصابه. 

 

، إذ يساعدك عىل    وهذا  ي ي اإليجانر
تحويل  ما يفعله التوجه الذهتز

ح. 
َ
ن َحن إىل مر  المر
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محمود   يقول مصطقز  الدكتور  المرصي  والفيلسوف  األديب 

 ي    ح ولقبه زمالؤه ي كلية الطب عشق التشر
ي أثناء دراسته فز

، إنه فز

ى نصف جثة ليعمل   " بسبب ذلك، إىل درجة إنه اشي  ي ححر ب "المشر

له   ز ي ميز
يحها  عليها فز ي إجازة الدراسة، ولكي يحفظ األعضاء بعد تشر

فز

ي مادة ا
ز كان يضعها فز  تحت شيره.  لفورمالي 

 

ز   وكان الفورمالي  أن  يعلم  بالتهابات    ال  أصابه  مما  قاتلة،  مادة 

ي صدره جعلته يلزم فراش المستشقز لمدة ثالثة  
ة فز شعبية خطي 

 أعوام كاملة ويتوقف عن الدراسة. 

 

ي ويقول ي اإليجانر
: "كنت أظن أنها محنة"، ولكن توجهه الذهتز

ي جعلته   جعله يفكر كيف
يستطيع أن يستفيد من هذه المحنة الت 

نه يستطيع أن يقرأ بحرية فلديه وقت  داخل غرفة بمفرده، فوجد أ

العالمي كله،   األدب  قرأ  المدة  هذه  خالل  ي 
فز وبالفعل  ا. 

ًّ
جد كبي  

و  ي.  ز واإلنجلي  الروشي  الثالث    يقولاألدب  هذه  "إن  هللا:  رحمه 

فكر المتأمل، ومن سنوات صنعت الشخص الذي تعرفوه اآلن الم

المحنة    هنا بدأت الكتابة وتأليف الكتب". وهكذا استطاع تحويل

 . ي ي اإليجانر
 إىل منحة بفضل توجهه الذهتز
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مصدًرا    إن البعض  يعتقده  ما  يجعل  ي  اإليجانر ي 
الذهتز التوجه 

من   ويزيد  للمتعة  مصدًرا  اآلخر  البعض  يراه  واإلحباط،  للتعب 

 إرادتهم. 

 

و الشاحنات الذين يقودون لساعات  سبيل المثال: سائق   وعىل

ز  متعبي  تجدهم  ات، 
الكيلومي  لمئات  ذلك،  طويلة  من  ز  ومحبطي   

ولكن كان سائق منهم ال يمل من القيادة لتلك المسافات الطويلة،  

فلما ُسئل عن كيفية منع نفسه من الشعور باإلرهاق الشديد كان 

ء، فبعض ال ي
ي هو ش كل شر ي اإليجانر

ز رده: "إن التوجه الذهتز سائقي 

وهذا   نزهة"،  إىل  أذهب  ي 
ولكتز الصباح،  ي 

فز العمل  إىل  يذهبون 

 ور يعطيه عنرص التفوق واالستمتاع بالعمل. المنظ

 

***** 
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 الذهني أسلوب حياة وليس مرحلة التوجه 

 

ي   التوجه
فز وتنجح  إرادتك  ي  ُيقوِّ لكي  لك  ا 

مهمًّ ليس  ي 
الذهتز

وع  ما فحسب، ولكنه مهم لكي تعيش حياة هنيئة و 
سعيدة دون  مشر

 هموم. 

أن يكون أسلوَب الحياة، فكل موقف تتعرض له يجب أن   يجب

ي يمكن أن تستفيد منها، وكل شخص تقابله  
تنظر إىل اإليجابيات الت 

وتتغ إيجابياته  عىل  تركز  أن  تنعم يجب  وب  هذا  عيوبه،  عن  افل 

ا، وتستطيع االستفادة  
ً
القلب والعقل أيض الداخىلي وراحة  بالسالم 

ء بن ي
 . ليهظرتك اإليجابية إمن كل شر

 

ي إىل أنه يجعلك   ترجع  ي اإليجانر
األهمية القصوى للتوجه الذهتز

األفضل  دائًما  وتتوقع  تتطلع  ألنك  والقدر،  للقضاء   
ً
تقبًل أكير 

أن  بما  األفضل  لمستقبلك وترضز  "أن هذا هو  قناعة،  فيه عن  ت 

حياتك   ي 
فز اإليجابية  األشياء  عن  وتبحث   ،" ىلي هللا  اختاره  الذي 

 ية لتستمتع بها. الحال

ك عليل قد   . تكون بصحة جيدة وغي 

من  محروم  ك  وغي  وجميلة  لطيفة  عائلة  لديك  تكون  وقد 

 . العائلة
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ك يتمتز ذلك  . وقد تكون لديك وظيفة وغي 

ك يكد ويتعب ليحصل عىل قليل مما وقد يكون لديك   مال وغي 

 . عندك

ز ويتمتز  ك يملك الماليي  وقد يكون لديك أطفال أصحاء وغي 

 
ً
 مريض ينغص عليه حياته.  طفل كطفلك أو لديه طفًل

 

أن تجعل اإليجابية أسلوَب حياتك لتنعم بكل لحظة فيها   حاول

 
ً
، كن راضًيا شاكًرا تكن سعيد ز ا برضا رب العالمي 

ً
 ا منعًما. وتنعم أيض

 

ي كتابه الكريم:    يقول
 . ىئ ڄڄ ڦ ڦ يئهللا تعاىل فز

نعم، زادك من  أي: إذا شكرت هللا عىل ما أنت فيه اآلن من ال

 نعمه وعطائه الذي ال ينضب. 

 

ي    يقول
ت أن تأكل من فندق دكتور إبراهيم الفق  : "إذا خي 

  . أو من القمامة ماذا ستختار؟ من الطبيعي أنك ستختار األكل الصحي

تمنحك   صحية  بأفكار  عقلك  تغذي  أن  يجب  األفكار،  وكذلك 

ز  تركي  إىل  تتحول  األفكار  ألن   ، ي اإليجانر ي 
الذهتز ز  التوجه  كي 

والي   ،

 
 .7: إبراهيم   
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وبال سلوك،  إىل  عقىلي    تكرار يتحول  ملف  عقلك  داخل  سيتكون 

ي تتمتز أن تعيشها". 
 يمنحك اإليجابية والحياة األفضل الت 

 

ي كتابه "ارسم    يحكي 
" فز مؤلف كتب تطوير الذات "براين تراشي

تصنيع   مجال  ي 
فز ز  تي  كبي  ز  كتي  لشر قصة  بنفسك"،  مستقبلك 

ز  كتي  مندوًبا إىل دولة إفريقية لفتح   األحذية، إذ أرسلت كل من الشر

يد هناك، وعندما ذهب المندوبان كالهما وجدا أن الناس سوق جد 

ا. 
ً
ي هذه الدولة ال يرتدون األحذية وال يعرفون عنها شيئ

 فز

ي هذه الدولة، تواصل كل منهما مع إدارة 
وبعد أن درسا السوق فز

كته: ال نستطيع أن نفتح سو  ز لشر كته، فقال أحد المندوبي  ي  شر
ا فز
ً
ق

ا 
ً
 عن األحذية.  هذه الدولة فهم ال يعرفون شيئ

 

ي 
إرسال    فز برجاء  كته:  لشر اآلخر  المندوب  قال  ز  آالف    10حي 

هذا   وبالتاىلي  األحذية،  عن  ا 
ً
شيئ يعرفون  ال  هنا  الناس  ألن  حذاء، 

 سوق جديد خصب جيد بالنسبة إلينا. 

 

المعلومة نفسها وهي    انظر  ز مع  المندوبي  تعامل كل من  كيف 

ي هذه الدولة باألحذية، أحعدم م
ها نقطة  عرفة الناس فز دهما اعتير

ها نقطة قوة.   ضعف واآلخر اعتير
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وعدة    وكذلك حقائق  عدة  ستواجه  حياتك  مشوار  ي 
فز أنت، 

ي  
مواقف تستطيع أن تراها نقاط ضعف وتستطيع بتوجهك الذهتز

هو   والفرصة  العقبة  ز  بي  الفرق  ألن  قوة،  نقاط  تراها  أن  ي  اإليجانر

ي كل صالتوجه الذ
ي كل فرصة توجد صعوبة، وفز

، فقز ي
عوبة تكمن هتز

 فرصة. 

 

***** 
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 الذهني سمة القادة الناجحي  التوجه 

 

ي    إذا 
ي فز ي سلتر

ا كان لديه توجه ذهتز
ً
تأملت التاري    خ لن تجد قائد

اتخاذه  أثناء  ي 
فز ا  إيجابيًّ ا  توجًها ذهنيًّ يمتلك  الحياة، فجميعهم كان 

قف المختلفة. فالدور الرئيسي القرارات المهمة والتعامل مع الموا

ا  ذهنيًّ توجًها  يمتلك  القائد  وإذا كان   ، ز والتحفي  التوجيه  هو  للقادة 

ز أتباعه عند المواقف الصعبة.  ا سلبيًّ   فلن يستطيع تحفي 

 

محمد    وهذا  سيدنا  التاري    خ  ي 
فز قائد  أعظم  ن 

َ
يد
َ
د ، كما  كان 

ي كتابه "الخ
الدون  صنفه الكاتب األمريكي اليهودي "مايكل هارت" فز

 المئة". 

ي 
ي العام السادس    فقز

الوقت الذي رأى فيه الصحابة جميعهم فز

ز عندما   ح الحديبية هو هزيمة وانكسار للمسلمي 
ْ
من الهجرة أن ُصل

ب الكفار من الرسول  
 
ل
َ
الرجوع إىل المدينة وعدم أداء العمرة    ط

ز    هذا العام، رأى رسول هللا   ح الحديبية انتصاًرا للمسلمي 
ْ
ي ُصل

فز

ز  ة لنشر الدعوة، ألوفرص ن اإلسالم دين سالم وينتشر بسهولة حي 

الرسول   لذا كان  السالم،  وكانت   يسود  الحديبية،  بصلح  ًبا  ُمرحِّ

ي اإلسالم عدد كبي  النتيجة كما توقع سيدنا محمد  
إذ دخل فز  ،

ز فقط بعد صلح الحديبية،   ي خالل سنتي 
ا فز
ًّ
أكير من العدد الذي  جد

ي خ
عشر عاًما السابقة لصلح الحديبية    تسعةال  اللدخل اإلسالم فز
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ي تكوين  
الرسول صىل هللا عليه وسلم. وهذا ما أسهم فز بعثة  منذ 

أي   دون  ز  عامي  بعد  مكة  يفتح  أن  استطاع  ز  للمسلمي  جيش كبي  

 مقاومة من قريش. 

 

ي دائًما يحث الصحابة عىل التفاؤل وتوقع األفضل    لقد  كان النتر

ي 
ي كل شر

ي يوم صلح الحديبية  دائًما ويستبشر الخي  فز
ء، حت  إنه فز

بن  سهيل  رأسهم  عىل  الهدنة،  لتوقيع  ا 
ً
وفد قريش  أرسلت  عندما 

عمرو، فعندما دخل سهيل عىل الرسول صىل هللا عليه وسلم، قال  

أم  الرسول   "سهل  باسم   ركمللصحابة:  استبشاًرا  هللا"؛  بإذن 

 سهيل. 

 

ن الجانب النظرة الجميلة إىل األشياء والتفاؤل والبحث ع   وهذه

وسعيدة   وهادئة  رائعة  بحياة  تنعم  يجعلك  ء،  ي
ي كل شر

فز ي  اإليجانر

 ويرصف عنك القلق واألرق والهم. 

 

ما    إن فهو  القادة،  حياة  ي 
فز ا  ً أثًرا كبي  ي  اإليجانر ي 

الذهتز للتوجه 

ي أمر  ما، وهو  
تهم بعد أي معوقات أو فشل فز يجعلهم يكملون مسي 

شأنه من  قرارات   اتخاذ  عىل  يساعدهم  ألي الذي  حلول  إيجاد  ا 

ة حياتهم.  ي أثناء مسي 
 مشكلة أو إخفاق فز
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: "لقد    ويقول ي

"جون ماكسويل" خبي  القيادة عن التوجه الذهتز

التاري    خ بواسطة رجال تفوقوا بفارق    ي 
تحققت أعظم اإلنجازات فز

ي مجاالتهم، ويمكن أن نطلق عىل هذا  
ضئيل  فقط عىل اآلخرين فز

ي 
كثي  من األحيان، يتمثل هذا الفارق   األمر مبدأ التفوق البسيط. وفز

ي التوجه الذه
ي البسيط فز

 ". تز

 

***** 
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 العـــالقات  تأثري

 

أردت أن تعرف شخًصا ما، فانظر إىل أصدقائه ورفاقه، فلن   إذا 

ا، إذ إن المرء مرآة أخيه. ويقول الرسول   ً ي    - -يختلف عنهم كثي 
فز

مذي وأبو داوود: "الرجل عىل دين خليله،  ال حديث الذي رواه الي 

ل".   فلينظر أحدكم َمن ُيخالر

 

سواء    فأنت بك،  ز  المحيطي  باألشخاص  ة  
مباشر بصورة   تتأثر 

ِرد. 
ُ
 أردت ذلك أم لم ت

الهمم  وأصحاب  ين  ز والمتمي  ز  الناجحي  من  أصحابك  فإذا كان 

لة، وإذا كان أصدقاؤك  ال محا  العالية واإلرادة القوية فستكون مثلهم

من أصحاب اللهو والخمول والبحث عن األعذار لفشلهم فبالطبع  

 . همستكون مثل

 

يكن   توجد  الحكماء  ق  ُيصادر "من  تقول:  مكسيكية  حكمة 

 ."
ً
ز يكن فاشًل ق التافهي   حكيًما، ومن ُيصادر

الطريق    وهذا  نهاية  تختار  أن  بيدك  الذي  أنت  أنك  يدل عىل 

رفقاء   من  الطريق  باختيارك  يد  ز سي  الجيد  فالرفيق  البداية،  منذ 

إرادتك ويشحذ همتك ويشجعك ويرشدك عىل موهبتك بإخالص 
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الطريق"،   قبل  الصديق  العربية: "اخي   الحكمة  تقول  وحب، ولذا 

ا.  عليهألن إمكانية الوصول بأمان ونجاح معتمدة 
ًّ
ة  جد  بصورة  كبي 

 

ي الثانوية ال  أحد 
ي عندما كان فز

ن يحيط نفسه  عامة كاأفراد عائلت 

، ولكنهم   ي
ز عىل المستوى الخلق  مي 

بمجموعة من األصدقاء المحي 

ال يملكون أي طموح ومن أصحاب المستوى المتوسط والدرجات 

يدخل   أن  يريد  الشخص  هذا  وكان   ، عام دراشي ي كل 
فز المتواضعة 

 إحدى كليات القمة. 

 

ي 
ا، كنت    وألنتز

َّ
ها عىل كل من أنصحه أعي أهمية العالقات وتأثي 

ب أكير من ب ك هذه الصحبة غي  الطموحة ويقي 
صفة  دائمة  بأن يي 

ونصيحة   ي 
بنصيحت  ث  يكي  ال  ولكنه كان   ، ز الطموحي  األشخاص 

ا منه أنهم غي  مؤثرين عىل حياته وأنه قادر عىل تحقيق  
ًّ
اآلخرين ظن

.  صدقاؤهطموحه بغض النظر عمن أ ز  المقربي 

 

ي بعض دقائه ر النتيجة أن هذا الشاب ومعظم أص  وكانت
سبوا فز

ي 
ا، فجميعهم درجاتهم متقاربة فز

ً
رته بذلك الحق

َّ
المواد الدراسية وذك

التفكي    ي 
فز ا  ذهنيًّ ز  متقاربي  كانوا  ألنهم  الدراسية،  المواد  معظم 

ي النتائج. 
ز فز  وبالتاىلي أصبحوا متقاربي 
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ويجعله   ارتباطك النجاح  إليك  ب  ُيحبِّ ز  الناجحي  باألشخاص 

ر  المنال ويقلل  اإلسهَل  قريًبا من هبة  قدام داخلك، ألنك ستكون 

ي يفعلها هؤالء الناجحون القريبون منك. 
 أسباب النجاح الت 

 

افية، كان لدي رهبة    عندما  وعات االحي  كنت أدرس إدارة المشر

ا عن صعوبة اجتيازه، وكلما   ً ي كنت أسمع كثي 
من دخول االمتحان ألنز

ي ما  
بأنز الدراسة، أحدث نفسي  اج إىل  زلت أحتأوشكت عىل نهاية 

 .  بعض الوقت للمراجعة من جديد والتمكن من المنهج بدرجة أكير

 

عن    حت   وأعرفه  ا 
ً
سابق معي  يعمل  ىلي كان  مع صديق  تقابلت 

افية،   االحي  وعات  المشر إدارة  امتحان  اجتاز  إنه  ىلي  وقال  قرب، 

ي  
نز فأخير النجاح  عىل  ساعدته  ي 

الت  المذاكرة  طريقة  عن  وسألته 

ي كان  
ومكنته من اجتياز االمتحان. حينها قررت   يمارسها بالطريقة الت 

 دخوىلي االمتح
َ
ي أصبحت قريًبا من النجاح عن    انأن أحدد موعد

ألنز

ا وأعرف عقليته، واجتيازه االمتحان 
ً
ي الذي أعرفه جيد

طريق صديق 

  . ي
متز قريب  النجاح  بأن  أثق  ي 

جعلتتز ي 
الت  الدوافع  أكير  من  كان 

بلة بيننا حت  كنت قد ه المقاوبالفعل، لم تمر أشهر قليلة عىل هذ

ء.  ي
ت االمتحان بفضل هللا وتوفيقه قبل كل شر ز  اجي 
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ي فقدت   تقول
ز كيلر"، الت  ة األمريكية "هيلي  األديبة والمحاضز

ي  
فز أيقونة  أصبحت  القوية  بإرادتها  ثم  طفلة  وهي  وبرصها  سمعها 

ي صنعوا قصة  
: "أصدقان  عالم األدب والعمل السياشي واالجتماعي

طريقة،  بألف  ي 
جميلة،    حيان  ات  ز مي  إىل  ونقائىصي  عجزي  وحولوا 

ي س
ي قادرة عىل أن أسي  فز

وسعادة  تحت الظل الذي   كينة  وجعلونز

 ." ي
 أسقطه حرمانز

 

قد   هذا  بنا،  ز  المحيطي  واألشخاص  العالقات  وتأثي   قيمة  هو 

ي مهده نتيجة  
ا ويقتلوا حلمك فز

ً
يصنعوا منك رمًزا وقد يطرحوك أرض

 لتثبيطهم المستمر. 

 

ي وتفك  فتأمل
فز بك  ز  المحيطي  األشخاص  نوعية  ي 

فز ا 
ً
جيد ر 

لتحقيق   إرادتك  من  ويقوي  يساعدك  من  عىل  وحافظ  حياتك، 

ي الحياة. حلمك ومشاركتك رحلة نجاحك 
 فز

 

عليك   يقول ز  يتعي  قرار  األمريكي جون وودن: "هناك  المؤلف 

الذي  القرار  النهاية  ي 
فز أن  تذكر  ولذلك  تفعله،  ء  ي

ي كل شر
فز صنعه 

ي عالقاتك، فال  تصنعه يصنعك، وال  
ء كما يتضح فز ي

ي شر
يتضح هذا فز

ي الحياة". 
ء سوف يؤثر عىل موهبتك بقدر عالقاتك المهمة فز ي

 شر

***** 
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 بمفرده أحد ينجح  ال

 

 يقول البعض: أنا أريد أن أنجح بمفردي دون مساعدة أحد.  قد 

نجحوا   الحياة  ي 
فز نجحوا  الذين  األشخاص  إن كل  والحقيقة، 

 
ً
ا بصورة  غي   بمساعدة أشخاص آخرين، أحيان

ً
ة  وأحيان

ا بصورة  مباشر

ويختاره   نجاحه  رحلة  ي 
فز أحد  يرافقه  أن  يختار  من  ولكن  ة.  مباشر

درجا  إىل  سيصل  ا 
ً
مجيد أعىل  النجاح    نت  يختار  ن  عمَّ النجاح 

 بمفرده.  

 

ج وأصدقائه إدواردو  ومن األمثلة عىل ذلك نجاح مارك زوكربي 

ز  موسكوفيي  ز  وداسي  ماكولوم  وأندرو  ي    سافرين 
فز هيوز  وكريس 

ي العالم، الذي بلغ  
ا فز تأسيس "فيسبوك"، الموقع األكير زيارة يوميًّ

 العالم، مليار شخص، أي حواىلي ثلث سكان    2.23عدد مستخدميه  

ج   مليار دوالر أمريكي وأصبح من    60وقد تجاوزت ثروة مارك زوكربي 

 أثرياء العالم. 

 

برناج  ونجاح تأسيس  ي 
فز ز  آكي  براين  وصديقه  كوم  ج مان 

ي الرسائل النصية،  
"واتساب" األكير استخداًما عىل مستوى العالم فز

.  10ان كوم تزيد عن جالذي جعل ثروة   مليار دوالر أمريكي
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ا أنت نجحت بمساعدة   وقد  ا، ولكن عمليًّ تنجح بمفردك نظريًّ

ة، وأكير دليل عىل ذلك نجاح جيف  آخرين ولكن بصورة  غي  مباشر

العالم   ي 
وس أغتز رجل فز ز الشهي   حبي  أمازون  ا، وصاحب موقع  اليًّ

نت.   للتسوق عير اإلني 

 

ي تأسيس موقع أمازون، ولكن 
وس بمفرده فز ز ا لقد نجح بي 

نظريًّ

نت الذي فعله أشخاص آخرون    ا فعليًّ  اع الكمبيوتر واإلني  دون اخي 

، الذي صار أكير موقع  ي
ونز ما كان له لينجح وال ليصمم موقعه اإللكي 

ي العالم ب
ي العالم بفضل هذا  أللتسوق فز

شه وصار هو أغتز رجل فز

 الموقع. 

 

أو    وهكذا  ة  مباشر بصورة  إىل آخرين  تحتاج  المشاري    ع،  معظم 

ي األحوال جميعها تنجح بمساعدة  
ة لكي تنجح. لذا فأنت فز

غي  مباشر

ي  
ة فز آخرين، وعليك االهتمام بالعالقات ألنها ستساهم بصورة كبي 

 اإليجاب أو بالسلب. بتشكيل مستقبلك وستؤثر عىل إرادتك 

 

ي    منذ 
ي عالقان 

أن قررت أن يكون لدي حرية مالية وأنا أتأمل فز

مشاري    ع  لعمل  به  الثقة  ي 
يمكنتز ومن   ، ي نر  

ز المحيطي  واألشخاص 

ي  
فز به  نعمل  الذي  الوقت  ي 

فز المالية  الحرية  مًعا  تمنحنا  كة  مشي 

 الوظيفة. 
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ي    وجدت

الحمد-أنز أشخاص   - وهلل  مع  جيدة  عالقات  أمتلك 

ين   ز ي    شاركتوأصحاب إرادة قوية، ولذلك  متمي 
أكير من شخص فز

وقليل   ا 
ً
جيد ا  ماديًّ ا 

ً
عائد ىلي  نجح وجلب  ومعظمها  مشاري    ع،  عدة 

ي تقبلت ذلك بصدر  رحب،  
منها لم يحقق النجاح المطلوب، ولكنتز

ي كل األشخاص    تنا وقعافلن ينجح أحد طوال الوقت ولن تكون ت
فز

ي المئة. 
ي محلها بنسبة مئة فز

 فز

 

***** 
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 تزداد صالبة بالعالقات الجيدة اإلرادة 

 

ا 
ً
تشعرنا   أحيان ومواقف  ازات  ز الهي  نتعرض  نجاحنا  رحلة  ي 

فز

ي أهمية أن تكون  
باإلحباط وتضعف من إرادتنا لالستمرار، وهنا تأن 

ا بعالقات جيدة تزيد من صالبة إرادتك وتدعمها، سواء كانت  
ً
محاط

 تلك العالقات من داخل أشتك أو من خارجها. 

 

والتنمية  لذا  الذاتية  التنمية  ي كتب 
مؤلقز معظم  ية    تجد  البشر

ي دعم 
حول العالم يتحدثون عن أهمية العالقات، لدورها الكبي  فز

ي الحياة. 
 إرادتك للنمو والنجاح فز

 

ز   ولقد  المقربي  ي 
أصدقان  أحد  من خالل  بنفسي  هذا  شاهدت 

ه بفرصة عمل م ا، فكلما تواصلت معه ألخير تاحة  الذي ال يعمل حاليًّ

ز عليه، أجد أن آخرين من أصدقائنا قد تواصلوا   ي مكان ما وأطمي 
فز

وعزيمته   إرادته  من  يقوي  مما  أخرى،  عمل  فرص  أجل  من  معه 

 لفرص أخرى باإلضا
ً
ىل الفرص المتاحة أمامه. إ  فةويفتح له مجاًل

ا، قد تأخذ بيدك إىل 
ًّ
ي حياتنا مهم جد

وهكذا تجد أن دور العالقات فز

ي 
 بك إىل الهاوية إذا كانت عالقات سيئة. األعىل أو تلق 

 



154 

 
 خذها بقوة                     

 
هللا    وإذا  رسول  ة  سي  هللا    --تأملت  أن  له    ستجد  هيأ 

ي نشر الدعوة، وال يخقز 
األشخاص الذين يساعدونه عىل النجاح فز

ز خديجة بنت خويلد  عىل أ ي   - -حد دور أم المؤمني  ي تثبيت النتر
فز

ز قالت له:    عند نزول الوجي عليه، حي 

ا؛ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلَّ   ا "كال وهللا م
ً
يخزيك هللا أبد

ز عىل نوائب الحق".   وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعي 

 من النساء.  --وكانت أول من آمن به 

 

ي بكر ال  ودور  ي دعم سيدنا محمد بنفسه   --صديق  سيدنا أنر
فز

ي حادثة 
فز إياه  المدينة وتصديقه  إىل  الهجرة  ي رحلة 

فز وماله ودوره 

   . المعراجاإلشاء و 

 

ي   النتر لزوجة  تثبيت    لقد كان  ي 
فز دور كبي   الكرام  وصحابته 

ي ونجاح الدعوة بعد هللا   .النتر

 

تتعرض   لذا،  قد  ألنك  حياتك،  ي 
فز العالقات  بدور  ن  تستهر ال 

إىل   رحلتك  مواصلة  من  تمنعك  قد  إخفاقات  أو  ضعف  ألوقات 

ا بأشخاص يضيفون 
ً
قيمة    النجاح، فاْسَع دائًما إىل أن تكون محاط

 ة إيجابية وصالبة. إليك ويشجعونك ويمنحونك طاق
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منذ    إن األول  اليوم  من  يبدأ  نجاحك  رحلة  ي 
فز العالقات  دور 

ا  
ً
محاط تكن  لم  فإذا   ، ز معي  ء  ي

شر عىل  للحصول  القرار  اتخاذك 

ا، وستظل  
ً
بعالقات تساعدك عىل اتخاذ القرار فأنت لن تبدأ مطلق

 تتمتز دون تحديد أو اتخاذ قرارات واضحة. 

 

إذا اتخذت القرارات المناسبة، فسوف تحتاج إىل من يعينك   ثم

معك  ا  ذهنيًّ ا 
ً
عصف ويصنع  القرارات  تلك  لتنفيذ  التخطيط  عىل 

ي الخطة، وبعد االنتهاء من  
لوضع االحتماالت المتوقعة جميعها فز

التخطيط ستحتاج إىل من يقوي عزيمتك ألخذ زمام المبادرة والبدء  

 له. 
َ
ط

ِّ
ط
ُ
 بتنفيذ ما خ

 

ي 
ز    وفز كي 

أثناء تنفيذك الخطة، ستحتاج إىل من يساعدك عىل الي 

ي نفسك كلما تأثرت عزيمتك، وال بد لهؤالء  
ومن يزيد من ثقتك فز

  ، ي ي اإليجانر
األشخاص جميعهم أن يكونوا من أصحاب التوجه الذهتز

 حت  يدعموا إرادتك ويحفزوك طوال الوقت ويكونوا دعاة للتفاؤل. 

 

أورد عن سيدنا محمد    ولقد  الحسن،  ،  الفأل  نه كان يحب 

 وتوجد مقولة تقول: "تفاءلوا بالخي  تجدوه". 

***** 
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 العالقات يف حياة كل منا أنواع

 

لديه   نحن منا  فكل  بمفردنا،  الكوكب  هذا  عىل  نعيش  ال 

مجموعة من العالقات، منها ما هو إجباري كعالقته بوالديه وإخوته 

 ومنها ما هو اختياري كزوجته وأصدقائه. 

 

ي بعض عالقاتك،  
ي الحياة يستوجب أن تكون ناجًحا فز

والنجاح فز

ي هي الدافع إىل كل أنش
ي الحياة الت 

ز أن السعادة فز ي حي 
فيها    تنا ط فز

ي 
ا فز
ً
 : عالقاتكجميع تتوجب أن تكون متوازن

 

   عالقتك مع هللا:  -

  
ً
ي تجعلك متصًل

ال بد أن يكون لديك حد أدنز من العبادات الت 

ا عىل جزء مهم منك ، ألن عالقتباهلل   ً ا مباشر ً تأثي  ك باهلل تؤثر 

   . وهو الروح

ز   العبد وربه، وال بد أن تحافظ عىل الصالة فهي مصدر الصلة بي 

قريبً  وتجعلك  تحصنك  ي 
الت  األذكار  عىل  تحافظ  هللا،   ا وأن  من 

 كاالستغفار وحمد هللا دائًما عىل كل ما يحدث لك. 
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  ، ي اإليجانر ي 
الذهتز توجهك  من  يزيد  تخطط فهذا  بذلك  ألنك 

وترضز بما قسمه هللا لك وتتوقع أن ما يحدث لك هو األمر الذي 

ي 
 َما لم يحدث بعد. فيه الخي  لك وتتوقع األفضل فز

  

: "أنا عن ي حديثه القدشي
،    د يقول هللا عز وجل فز ي ظن عبدي نر

ي ما يشاء".   فليظن عبدي نر

 

   عالقتك مع والديك:  -

ا يحبك ويتمتز 
ً
ي الحياة أحد

 أن تكون أفضل منه إال  لن تجد فز

مثل  وإخالص  وحرص  بحب  ينصحك  ا 
ً
أحد تجد  ولن  والديك، 

 والديك.  

 

فهما   بهما،  عالقتك  والحفاظ عىل  إليهما  اإلنصات  عليك  لذا 

رب   رضا  من  فرضاهما  ا، 
ًّ
جد دعم كبي   ومصدَرا  استشارة  مصدَرا 

، الذ ز وحياتك وموتك، ودعاؤهما    بيده نجاحك وفشلك  يالعالمي 

ي الحياة. لك أكير س
 ند قد تجده فز
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   عالقتك مع صلة الرحم:  -

أقاربك هم أقرب الناس إليك وعالقتك الطيبة بهم أحد أشار  

ي الحديث الذي  
ي العمر، كما فز

كة فز ي الحياة وزيادة الرزق والير
النجاح فز

 :  رواه اإلمام البخاري، قال رسول هللا 

ي 
ي رزقه أو ُينَسأ له فز

ه أن ُيبَسط له فز ل أثره فليَ "من َشَّ َمه".   صر  رحر

ي الرزق هو الزيا
ي أثره  والبسط فز

كة والسعة، وينسأ له فز دة والير

ي عمره ووقته. 
 أي يبارك هللا فز

 

   عالقتك مع األصدقاء:  -

توجد حكمة تقول: "قل ىلي من أصدقاؤك، أقل لك من أنت"،  

وهذه داللة عىل مدى تأثي  أصدقائك عليك، فيجب أن تختارهم 

 . ياتك ستكون قريبة من حياتهمبعناية ألن ح

 

قائل:   يقول  غي   وقد  بيئة  ي 
فز ونشأت  ولدت  إذا  أفعل  "وماذا 

 محفزة عىل النجاح؟" 

الحل   يكون  ي هنا 
لديهم    فز بنا  ز  محيطي  أشخاص  عن  البحث 

نجاحات وهمم عالية ونحاول التقرب منهم واالحتكاك بهم، وإن لم 

الناج متابعة  فيمكنك  بك  ز  المحيطي  األشخاص  ي 
فز عير  تجد  ز  حي 

االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  وتويي     حساباتهم  )فيسبوك 

خالل  ومن  سبق،  صعًبا كما  األمر  يعد  فلم  ها(.  وغي  وانستجرام 
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متابعتك إياهم ومعرفة نشاطاتهم، يمكنك حضور دورات تدريبية 

اتهم ومعرفة   لهم أو ندوات لمتابعتهم عن قرب واالستفادة من خير

ي رحلة نجاحك. أشار نجاحهم والعقبات ال
ي صادفوها لتتجنبها فز

 ت 

 

ي بعض العالقات السابقة قد يساعد عىل  ذكرن  كما 
ا، إن النجاح فز

كة   ل التقنية، العبقري "ستيف  أبالنجاح، كما حدث مع مؤسس شر

السعادة،   يسبب  ما  هو  العالقات  تلك  ز  بي  التوازن  ولكن  جوبز". 

شية سيئة  وهذا ما كان يفتقده ستيف جوبز، فقد كانت عالقاته األ 

ا. 
ًّ
 جد

 

ي  كنت تبحث عن السعادة    فإذا 
وهي األهم، فعليك بالتوازن فز

ي 
ا لكي ترتق 

ً
تلك العالقات وتحقيق حد أدنز ال تقل عنه وتسع جاهد

ي كل نوع من العالقات السابق ذكرها. 
 إىل مستوى أعىل فز

 

 . أن تكون طموًحا دائًما لالرتقاء بجوانب حياتك كلها  يجب

عمر   سيدنا  العزيز  يقول  عبد  الخلفاء   --بن  خامس 

 الراشدين: 

ا إال وتاقت إىل 
ً
اقة )أي طموحة(، ما حققت شيئ "إن ىلي نفًسا توَّ

بنت عبد   فاطمة  ابنة عمي  الزواج من  إىل  تاقت  منه،  أعىل  ما هو 

وجتها  ز ًيا للمدينة،    ، الملك في  ثم تاقت نفسي إىل اإلمارة فرصت والر
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أنا  فها  الخالفة  إىل  نفسي  تاقت  ،   ثم  ز المسلمي  تاقت   خليفة  وقد 

 نفسي إىل الجنة فأرجو أن أكون من أهلها". 

 

واالجتهاد   هكذا  ء  ي
شر ي كل 

فز األفضل  بطلب  الطموح،  يكون 

 لتحقيق هذا الطموح ببذل الجهد والطاقة لذلك. 

 

***** 
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ا، ً ء ينبع من داخلك أنت، فقط   وأخي  ي
أؤكد عىل أن اإلرادة هي شر

هذا الكتاب هو أن يحمسك ألخذ الحياة بقوة   ما قد يساعدك عليه 

 : ي تقوي هذه اإلرادة، وهي
 ويرشدك إىل العوامل المساعدة الت 

القرار، - مجموعة    اتخاذ  عن  عبارة  بأكملها  حياتك  ألن 

 قرارات. 

 

ح هو شخص يخطط  ألن من ال يخطط للنجا   التخطيط، -

 للفشل دون أن يدري. 

 

هي   المبادرة، - بالتنفيذ  المبادرة  مجرد ألن  من  ينقلك  ما   

 التفكي  إىل العمل. 

 

- ، كب  
ي أثناء   البر

ألن التشتت قد يجعلك تحيد عن هدفك فز

 رحلة النجاح. 
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، فعليك   الثقة بالنفس، - ز ء بالمثبطي  ألن طريق النجاح مىلي

 التحىلي بثقتك بنفسك. 

 

،التو  - ي ي اإليجائر
ألنه سيساعدك عىل التعامل مع   جه الذهن 

 المواقف السيئة. 

 

ألنك ستحتاج إىل من يعاونك عىل النجاح، فاخي     عالقات،ال -

 من حولك بدقة. 

 

ي هذا الكتاب فمن هللا، وما كان من خطأ أو    وما 
كان من توفيق  فز

ي ومن الشيطان. 
 زلل أو نسيان فمتز

 

ي 
وال    فز الباهر،  والنجاح  ز  والتمي  التوفيق  لكم  أتمتز  النهاية، 

ي من صالح دعائكم. 
 تنسونز

***** 
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الهندسة من جامعة عين شمس   دس مدني حاصل على بكالويوس مهن  ❖

 م.2004عام  

املشاريع  ❖ إدارة  معهد  من  محترف  مشروع  مدير  شهادة  على  حاصل 

 م. 2016األمريكي عام  

بإحدى شركات الراجحي القابضة باململكة مدير إنشاءات  ا  يعمل حالي   ❖

   . العربية السعودية 

  يع العمالقة منها: شارك في تنفيذ العديد من املشار  ❖

 القرنة بمدينة األقصر   ي مشروع إعادة توطين أهال. 

   ميناء جدة اإلسالمي.توسعة 

  ألعمال املدنية ملشروع قطار الحرمين السريع.  ا 

  .إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبد العزيز 

  مشروع إنشاء أبراج "أكوا رافال" بارتفاع مائتين وخمسين متًرا

 .جدة على كورنيش مدينة  

لقاهرة لتجارة املواد الغذائية با باإلضافة إلى أنه صاحب شركة بداية   ❖

 .أخرى   مشاريع في عدة   وشريك  

 نبذة عن الكاتب  
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 هوايات الكاتب

  القراءة والتأليف وكتابة الشعر والتلحين املوسيقي. 

 يمكنكم متابعة الكاتب عبر قنوات التواصل االجتماعي: 

 

Hossam Abdel Aziz - حسام عبد العزيز    

https://www.facebook.com/Hossam-Abdel-Aziz-حسام- عبد-العزيز-

100324695095875 

Facebook account:  https://www.facebook.com/hossamcivil/ 

 

                                        https://www.instagram.com/hossamcivil/   

 

@hossam17782 

***** 

 

 

 

https://www.facebook.com/hossamcivil/
https://www.instagram.com/hossamcivil/
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