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  قبل البدء

  :كيف حتققني أقصى فائدة من هذه الدورة 

  

  .أعلين لنفسك و بقوة أنك ستستفيدين من هذه الدورة ،وتطورين ا حياتك •

 .تفاعلي مع اموعة و مع التدريبات حبماس •

 .أنصيت بفعالية عالية •

 .دعي ما تظنينها مهومك و متاعبك خارجاً و اتركيها هناك عند خروجك •

 .هذه الدورة علوم بشرية تقبل احلوار و النقاش فامنحي نفسك هذا احلق •

  .طبقي  ما تعلمت دائماً فااللتزام صنوان النجاح •

  

  

  

  

  

       



  ٥

  طوير والتغيريبني الت

  التطوير 

  احلال :   الطور    
    )لسان العرب ( احلاالت املختلفة      :   األطوار  

  حوله من طور إىل طور :  طوره    
  وهو التغري التدرجيي الذي حيدث يف  تركيب اتمع.حتول من طور إىل طور :   تطور    

  )عجم الوسيط امل(  أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيه  

  

  التغيري 

  .حوله :  غري عليه األمر    
  )لسان العرب ( اختلفت      :  وتغايرت األشياء 

  .أصلح الشيء  :  غري       
  .بدل به غريه وجعله على ما كان عليه: غري الشيء 

  
   ملاذا التطوير دون التغيري                         

   ألفاظ هلا نفس املعىن وهو اعتقاد قد ال يكون  صحيحاً بشكليعتقد البعض أن التغيري والتطوير

  فالتغيري قد يكون تغيرياً جذرياً وليس جمرد تطوير كما أن التغيري قد يكون تراجعاً إىل .  مطلق 

  . الوراء أحياناً  



  ٦

  

  توقعاتك

   لذا التوقعات اإلجيابية عادة حسنة قبل بدء أي عمل  أو برنامج أو مشروع تنوين القيام به

  :ما الذي تتوقعينه من هذا الربنامج 

١. ..............................................................  

٢. ................................................................  

٣. .................................................................  

٤. ..................................................................  

٥. ...................................................................  

٦. ..................................................................  

٧. .....................................................................  

٨. ................................................................  

٩.   ...............................................................  

  

  



  ٧

  

  .أهداف الدورة 

  .متكني املشاركات من إتقان مهارة التطوير من خالل دراسة مراحل التمكني  •

 .تعريف املشاركات بفرضيات التطوير ومربراته  •

 .من خالل معرفة القيم .مساعدة املشاركات على فهم الذات  •

 .مساعدة املشاركات على تطوير الذات من خالل منوذج احلاجات األساسية  •

 شاركات على تطوير الذات من خال ل معرفة منط السلوك الذيمساعدة امل •

 .         تنتهجه يف احلياة 

 .مساعدة املشاركات على تطوير الذات من خالل معرفة الشمال اإلنساين لديهن •

 .متكني املشاركات من حتديد أولويات أهدافهن  •

 .تعريف املشاركات بكيفية حتقيق أهدافهن •

  



  ٨

  رملاذا حنرص على التطوي

بل . التطوير ليس هدفاً يف حد ذاته ألنه لو كان كذلك لتوقفت البشرية ومل تنمو هذه احلضارات                 

لذا ينبغـي أن    . هو وسيلة ملستقبل أفضل كلما بلغناه  تطلعنا ملستقبل أفضل منه وهكذا دواليك              

عشوائي قد  يكون التطوير مربراً ومسبباً وكل تطوير ال ينطلق بناء على مربرات وجيهة فإنه ختبط               

  .ال يستمر طويالً 

  :وإذا كانت مربرات التطوير خمتلفة باختالف األزمنة واألحوال فإن أبرزها 

  .اخل .. مواجهة مشكالت احلياة االجتماعية التربوية _ ١

  .الثبات الذات و إبراز القدرات_ ٢

  . للقضاء على امللل والروتني واإلبقاء على النشاط واحليوية_ ٣

  .لوقت وتقليل اجلهد وزيادة اإلجناز الختصار ا_ ٤

  .     لتحسني األداء_ ٥

و  جيب أن نسعى     .وينبغي أن حتذر من هذه األسباب اخلفية        .ألسباب خفية ال نعلم حقيقتها      _ ٦

  .للتعرف عليها قبل بدء  عملية التطوير وذلك لنطمئن إىل منطقيتها و صحتها 

  



  ٩

  تدريب

  ما الذي دفعك للحرص على تطوير ذاتك ؟

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------  

  

  

  

  



  ١٠

  

  فرضيات التطوير

و فهم هذه الفرضيات يؤدي إىل جتنـب اإلخفـاق يف           . وهي فرضيات تقبل الصحة و عدمها     

  :لذا جيدر بنا االسترشاد ا و االنتباه إليها .التطوير 

  .تتطور املاديات مبعدل أسرع من األفكار _ ١

  .كلما ارتفع مستوى املرء الثقايف كلما كان استعداده للتطوير أكرب _  ٢

  .ترك اال أمام اإلنسان للتحاور و النقاش حول التطوير يدفعه للتفاعل معه _ ٣

  . جناح التطوير يعتمد على املمارسة و التطبيق و ليس على القول فقط_ ٤

  .التمرحل يف عملية التطوير يساهم يف جناح و ثبات العملية التطويرية_ ٥

أي إما أن أطـور     .....) وإال..... إما( اسة  ال تطوير من غري مرونة لذا علينا احلذر من سي         _ ٦

  .كل شيء يف حيايت وإال فلن أتطور 

  .كل تطور له مثن فاستعدي لدفعه_ ٧

  اعلمي أن االستمرار يف الوضع احلايل سيكلفك أكثر بكثري من تكلفة التطوير _ ٨

  .مقاومة التطوير و نقده عملية صحية فاحرصي على االستفادة منه_٩

  



  ١١

وير طويل وشائك ورائع اخلطوات وممتع الثمار لذا فأنت حباجـة إىل صـديقة         طريق التط _ ١٠

  .مؤيدة ألفكارك تؤنسك يف مسريك وتسليك وتشاركك متعة النجاح فال فرحة إال باموعة 

  .إن الذي يصمم على التطوير سينجح بإذن اهللا تعاىل على املدى البعيد _ ١١

  . تنجحني بإذن اهللاتفاءيل بالنجاح يف عمليتك التطويرية_ ١٢

كل ذلك أسلحة املـرأة     . االستعانة باهللا  والتوكل عليه من مث احلزم و احلزم وعدم التردد             _ ١٣

  .الساعية للتطوير الدائم 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢

  لنبدأ االنطالق

  .حدثي الذات إجيابياً : أوالً 

  سوف أحقق ما أريد *

  احلياة سهلة ومجيلة *

  ايت أنا قادرة على حل املشاكل يف حي*

  أنا متفائلة *

    الصعود إىل القمة سهل وممتع * 

  تربية األوالد ممتعة * 

  طلب العلم متعيت * 

  .الغي الرسائل السلبية للذات : ثانياً 

  أنا لن اجنح أبداً * 

  أنا  أنسى دائماً * 

  أنا لست واثقة من نفسي * 

  قد أتطور وقد ال أتطور * 

  



  ١٣

  تدريب

  ة يف جماالت متعددة حاويل أن تكتيب رسائل إجيابي

  .تطوير الذات  •

---------------------------------------------  
 ----------------------------------------------  

  .األسرة  •

  ---------------------------------------------  
  ----------------------------------------------  

  .العمل  •

----------------------------------------------  
----------------------------------------------  

  .الصديقات  •

------------------------------------------------  
------------------------------------------------  

  .طلب العلم  •

------------------------------------ ------------  



  ١٤

  تدريب

لذا يرجـى   .  يف كل أمور احلياة      وحىت نتطور ال بد أن نتعود على التطوير       . لنبدأ التطوير فعلياً    

منك القيام من مكانك الذي جتلسني فيه اآلن حبيث ختتارين مكاناً آخر تظنينه أفضل مكان ميكن                

ختيار بعد تغيري مكان جلوسك حاويل سرد األسباب اليت دعتك إىل تغيري مكانك وا            .أن جتلسيه   

  .         املكان اجلديد 

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------  

  

  

  

  



  ١٥

  

  تدريب مرتيل

  لكي تتعودي على التطوير البد أن تبدئي تطوير حياتك اخلاصة لذا حاويل تطوير بعض األشياء

  .غريي توزيع أثاث الغرفة * 

  .غريي مكان جلوسك يف البيت * 

  .اجعلي لك وجبتني من الطعام بدالً من ثالث وجبات * 

  . وعد نومك الطبيعي بساعتني قدمي م* 

  .أقرئي جريدة جديدة * 

  .زيدي نصف ساعة على الوقت املخصص للقراءة واإلطالع * 

  .إشعايل الشموع  يف غرفتك بدالً من أضواء املساء * 

  

  

  



  ١٦

  احلاجات اإلنسانية

ـ        . هناك حاجات أساسية يف حياتنا اإلنسانية        ا وسواء  اعترفنا ذه احلاجات أو جتاهلناها فم

  وهي . زالت بداخلنا مما يؤكد وجود هذه احلاجات

   :احلاجات الروحية

   )وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون (  وهي حاجات تتعلق بإجياد معىن للحياة واهلدف منها 

   :احلاجات املادية الطبيعية

  .و هي اليت يتطلبها اجلسم للعيش بشكل سليم خايل من األمراض

  :احلاجات االجتماعية 

و الثقة تنمـو كلمـا       .و تتمثل يف العالقات مع اآلخرين و االنتماء إليهم  اليت تبىن على الثقة               

  .....أصبحت أكثر اهتماماً و مسئولية و حب 

  :احلاجات العقلية 

   اليت تتمثل يف حاجة العقل إىل العلم والتعلم مدى احلياة

  

  



  ١٧

  التوازن والتفاعل بني احلاجات اإلنسانية

 هذه احلاجات منفصلة فيكون التوازن بينها بالبقاء يف كل منها لبعض  الوقت              يرى البعض أن  

  مث العودة بسرعة إىل غريها وبشكل منتظم 

                      التوازن بني احلاجات بافتراض انفصاهلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨

يولد التـوازن   ووجه النظر هذه تتجاهل حقيقة مهمة وهي أن تداخل هذه احلاجات هو الذي              

  الداخلي الذي يوضحه الرسم التايل 

             

  

. إن إشباع  احلاجات األربع بطريقة مندجمة متوازنة هي مبثابة تفاعل العناصـر يف الكيميـاء                 

فعندما نصل إىل درجة معينة من التوازن يصح لدينا ما ميكن أن نسميه االشتعال الداخلي الذي                

  .عطينا روح احلماس واإلجناز والعمل لألفضل دائماًي

  



  ١٩

  تدريب 

من خالل فهمك ملربع احلاجات اإلنسانية حددي بعض األمور اليت ستحرصني عليها إلجيـاد              

  .التوازن بني هذه احلاجات

  احلاجات الروحية •
...............................................................................................

..........................................................................................  

  .احلاجات االجتماعية  •
...............................................................................................

............................................................................................  

  .احلاجات العقلية  •
...............................................................................................

..............................................................................................  

  .احلاجات املادية  •
...............................................................................................

.......................................................................................  

  

  



  ٢٠

  

  فهم الذات

   اإلنسانية يف حماولة لإلجابة عن سؤال البشرية من أنا ؟تناولت الكثري من الدراسات النفس

  فهم الذات   

إن نقطة االنطالقة حنو التطوير تبدأ من الثقة بالنفس اليت تتطلب أوالً فهم الذات من خـالل                 

  .معرفة قيمنا وحاجاتنا وطبيعة سلوكنا 

  : أمهية القيم 

وهي اليت حتـدد    . م توجه حياتنا بأسرها     وبالتايل فالقي . توجه القيم كل قرار نتخذه يف حياتنا        

  .كما أا تقود تصرفاتنا وسلوكنا . املعاين اليت نعطيها ملواقف احلياة 

و لنبدأ التطوير  جيد ربنا معرفة قيمنا لتغيري ما يلزم منها ألا أساس يف التغيري وهلا أبلغ األثر يف                    

  .استمرار خطواتنا حنو التطوير دائماً 

  :معىن القيمة 

  تقييم  الشيء إعطاؤه قيمه 

  .أي شيء تعتربه عزيزاً على نفسك 



  ٢١

  

  وإن مل نكن على علم ذه القيم . وقيمنا هي تلك األمور اليت نعتربها مهمة جداً يف حياتنا 

  . فكيف لنا أن نتوقع معرفة ذواتنا )أهم شيء يف حياتنا ( 

يتمسكون ـا وال يكتفـون      إن أكثر الناس قدرة على تطوير الذات الذين يعرفون قيمهم و          

وبالتايل يكسبون احترام جمتمعام وإن كنـا ال        . باإلعالن عنها وحسب بل يعيشون مبوجبها       

  .    نوافقهم على بعض أفكارهم 

  أنواع القيم 

  وهي اليت تصلنا إىل املشاعر مباشرة    :قيم الغاية_ ١

  وصلنا إىل املشاعر مباشرة أي ال ت. وهي ما توصلنا إىل قيم الغاية  : قيم الوسيلة_ ٢

  مثال 

  املال ... الصديقات ... احلب : سئلت امرأة  ما هي قيمِك يف احلياة ؟  فقالت 

  السعادة . األمان . احلب : فقد تقول . ماذا تعطيك الصديقات . فلو سألتها مرة أخرى  

  .   لصديقات  قيمة وسيلة توصلنا إىل قيمة الغاية احلب و السعادة ذا يتضح أن ا

  



  ٢٢

  دريبت

  .......... ما هو أهم شيء بالنسبة لك يف * 

-----------------------------------------------  

------------------------------------------------  

------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  

  .ما الذي يليه يف األمهية* 

   ------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------  

--------------------------------------------------  

  سجلي عدد من األمور املهمة يف هذا اال مرتبة حسب أمهيتها *

  -------------------------------------------------  

  



  ٢٣

  

  

  

  



  ٢٤

  أمناط السلوك

صول ملشاعر القيم   معرفة القيم اإلنسانية تدفعنا إلنتاج سلوك معني إلشباع تلك احلاجات والو          
  .اليت نريدها لذواتنا فما هو السلوك الذي نسلكه 

  السلوك االنفعايل
  

دون حماولة حتمل املسئولية عن هذه احلياة اليت يعيشها . و يعين العيش حتت تأثري الظروف احمليطة   
كانـت  االنفعاليون يتأثرون ببيئام امللموسة فلو كان اجلو صحواً على سبيل املثال ،           .األشخاص

  .أحواهلم جيدة و العكس صحيح

  

  يشعر               يتصرف                     يفكر

  عبارات االنفعايل 
• ���������	
���� 


���������ن •������� �
• ��������������� �
• ��������א �
�$�#�"��ن����!�ذ�� •%���� �

  ا�������  ا����ــ�



  ٢٥

  

  السلوك املبادر

هي تعين إننا مسؤولون عن حياتنا إن سلوكنا        .  تأخذ زمام املبادرة     وهي تعين أكثر من جمرد أن     

وليس عن ظروفنا  إننا منلك املبـادرة  .  النابعة  من قيمنا وحاجاتنا املتوازنة    اهو تعبري عن قراراتن   

  . واملسؤولية لصنع األحداث

لكـون روح     إن املسئولية تعين القدرة على اختيار استجابتك ، و يدرك األشخاص الـذين مي             

  .املبادرة  هذه املسئولية،إم ال يلقون باللوم على ظروف حيام لتربير سلوكهم

  

  

  

  

  يفكر            يشعر               يتصرف

  عبارات املبادر

  


�(�)'���!�&�א •*� 

  ا�������  ا����ــ�
��!� ا� ���ر  



  ٢٦

• 	�#�+,�$-.������� �

• /�0��1*��2�(����3-���א0 �

��3-�����!�ذ�� • �

• ���(�������KKK!�������Kא0 �

  

  

  حرية االختيار

  

  

  

  

  

  

  ا�������  ا����ــ�
��!� ا� ���ر  

  إدراك 
  ا(رادة  ا�)'��  ا�&ات

  ا�',�+*�

  ا�.��ل
  ا�'01ع



  ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨

  

  

  .أمهية كتابة الرسائل الشخصية

تؤكد الدراسات العلمية أن أكثر الناس جناحاً يف احلياة هم هؤالء األشخاص الذين يسريون              

ويف دراسـة أعـدا جامعـة       . وفق رسالة مكتوبة يؤمنون ا ،و يعملون جاهدين لتحقيقها        

. فقط من الطالب يعرفون ماذا يريدون      % ٣ م  اتضح أن      ١٩٧٠هارفارد األمريكية عام      

وبعد عشرين سنة تابعت اجلامعة الدراسة على نفس الفئـة          . و لديهم خطط تفصيلية حليام    

 من ممتلكات الفئة اليت طبقت عليها      %  ٩٠ميلكون أكثر من     % ٣فاتضح أن هؤالء الـ     

  .الدراسة

وأمهيـة وضـع    .ذه املقدمة البسيطة ميكن اختصار أمهية كتابة الرسالة الشخصية لكل منا          

  .خطط تفصيلية لتحقيق هذه الرسالة اليت نسعى لتحقيقها بنجاح و سعادة

  

  



  ٢٩

  رسالتنا يف احلياة

  .هي ما تودين أن تسريين عليه يف احلياة :  الرسالة 

  .  أي ما تودين الوصول إليه.ليت تسعني شخصيا لصنعها هي النتيجة النهائية ا: الرؤيا  

  .مبا أن األهداف تنقسم إىل بعيدة ومتوسطة وقصرية  املدى . والرؤيا كلمة عامة لألهداف 

                  الرؤية           الرسالة 

  غري حمددة دف 
  رساليت إعادة أجماد األمة : مثال 

  أنتاإلسالمية فهذا شيء ال ينتهي ف
  تعملني على ذلك حياتك كلها 

  
  
  غاية       * 
  
  نوعية* 

  قصد وهدف تصل إليه مثل رؤييت أن أكون* 
   مدرسة 

  
  
  
   

  وسيلة * 
  
  كمية * 
  شيء حمدد وجيب أن ينتهي فبعد أن تكون* 

   مدرسة تكونني قد  أيت مهمتك
ولك اخليار يف   . اً عميقاً بالنجاح    الرسالة مرتبطة ارتباطاً عميقاً بالسعادة والرؤية مرتبطة ارتباط        

  .أن جتمعي بني الرسالة والرؤيا لتحصلي على السعادة والنجاح معاً 



  ٣٠

  .الناس أربعة أصناف يف الرسالة والرؤية

  

   فهؤالء ال يعرفون مسارهم يف احلياة وال يعرفون ما يريدون ال رسالة وال رؤية* 

دون أن حيددوا مسار حيام فهؤالء كـبعض        فهؤالء  يعرفون ما يريدون      . رؤية دون رسالة    * 

  .املعلمات تصل إىل رؤيتها دون رسالة فتحقق النجاح وال حتقق السعادة 

فهؤالء  يعرفون مسارهم  لكن ليس لديهم خطة مكتوبة للوصول إىل هذه              .رسالة دون رؤية  * 

. خطة ومتابعـة    ليس لديهم   . الرسالة  فهؤالء جيدون غري أم غري واضحني يف حتقيق الرسالة            

  وهم عادة حيققون السعادة دون النجاح 

فهؤالء  يعرفون مسارهم وختصصهم فيه ولديهم أهداف واضـحة وهـؤالء             . رسالة ورؤية * 

  .منتجون . أقوياء . سعداء . عظماء مؤثرون 

  !أين أنت اآلن  و أين تريدين أن تكوين  ؟

  احلالية ومن مث تغيريها أو اإلضافة عليها أول خطوة لكتابة رسالتك يف احلياة هي معرفة رسالتك 

ويف اخلطـة تكـون     . إذ جيدر بنا أن نعرف الوضع القائم أوالً ومنه ننطلق ملا نود الوصول إليه               

  .األهداف مبستوياا بعيدة ومتوسطة وقصرية املدى 

  



  ٣١

  تدريب 

  ما هي رسالتك يف احلياة ؟

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٢

  الرؤية و األهداف

  .الوضع الذي ختططني لتكوين عليه بعد مدة زمنية طويلة. هي األهداف البعيدة املدىالرؤيا

  .و األهداف اليت ختططني للقيام ا غداً أو هذا األسبوع هي األهداف قصرية املدى

  .طني هلا الشهر القادم أو السنة القادمة هي األهداف متوسطة املدىو األهداف اليت ختط

  .و األهداف اليت ختططني هلا بعد مخس سنوات أو عشر سنوات هي بعيدة املدى أي الرؤيا

  :معايري كتابة األهداف 

  .أن يكون اهلدف حمدداً وواضحاً  �

  .أن يكون اهلدف مشروعاً  �

مع احلذر من متابعة األهداف املتواضعة      . املتاحة أن يكون اهلدف متناسباً مع اإلمكانيات      �

 .مع القدرة على إجناز أفضل منها

  .أن حيدد بزمن معني فإذا مل حتدد ي  له زمن حمدد فهو أمنية �

 .أن يكون اهلدف مناسباً للوقت الذي حدد له �

  .أن يكون قابل للقياس  �

  



  ٣٣

  تدريب 

  .ما هي أهدافك 

١- ................................................................  

٢- ............................................................... 

٣- ................................................................... 

٤- ................................................................... 

٥- ................................................................... 

٦- ................................................................. 

  .رتيب هذه األهداف حسب أولويتها 

١- .........................................................  

٢- .............................................................. 

٣- ........................................................... 

٤- ........................................................... 

٥- ........................................................... 



  ٣٤

  !!!!كيف تصلني إىل ما تريدين ؟ 

  .أولويات أهدافك حسب ) ابدئي و املنال يف ذهنك ( حددي هدفك  •

 .فكري فيما تريدين يف إطار إجيايب و جتنيب التفكري فيما تريدين يف إطار سليب •

 )دائرة التأثري . ( ركزي انتباهك على ما تريدين •

 .ختيلي و بشكل إبداعي أنك حققت ما تريدين  •

•             ا لتحقيـق مـا     مستفيدة من التجربة اإلبداعية و إطار التفكري اإلجيايب ،ما هي اخلطوات اليت اختذ

 .تريدين

 . منفذة هذه اخلطوات– مستعينة باهللا –انطلقي فعلياً  •

 .غريي ما يلزم من أفكارك و مشاعرك و سلوكك للوصول إىل ما تريدين •

 .اشحذي منشارك دائماً لوصول إىل ما تريدين •

  

  

  



  ٣٥

  دوائر التأثري
  . إدارة الوقت لتأثري تعين دوائر ا

وتكون .  النظر إىل األمور اليت نركز فيها وقتنا وطاقتنا  وتتمثل يفاهتماملكل منا دوائر 
  : قسمني 

  . دائرة تأثري ونركز فيها على مالك تأثري عليه  -١
فتتوسع طاقاتنا يف التعامل مع . أي بذل اجلهد يف األشياء اليت ميكن لنا فعل شئ إزائها 

  فتضيق دائرة مهومه . ر  املبادوهنا يكون. هذه األشياء وتتضخم مسببة زيادة دائرة التأثري 
  

                                                                                     
                                                                                      

                                                                                                        
 دائرة اهلموم ويركز فيها على نقاط الضعف لدى اآلخرين على املشكالت املثارة يف -٢

حميطهم وعلى الظروف اليت ليس هلم عليها أي سلطان ويسفر هذا التركيز عن توجيه 
د بأم ضحايا وينتج عن االهتمام وإلقاء اللوم على اآلخرين وتسفر عن الشعور املتزاي

  .    دائرة التأثري وهنا يكون االنفعايل فتضيق دائرة التأثري انكماشهذا 
                                                                                  

  
  
  

  كان فيه .  كل منا يف موقف من املواقف فليفكر
  . ه يف دائرة اهلموم وكيف تصرف في

  !!!مث ليفكر يف موقف كان فيه يف دائرة التأثري وكيف تصرف فيه ؟ 

  



  ٣٦

  مراحل التمكن من املهارة

وحىت نصل إىل القدرة والتمكن من أي مهـارة         .  هناك مراحل لتعليم أي مهارة ومنها التطوير        

حىت تتحول  يلزمنا معرفة هذه املراحل لنحدد موقعنا يف هذا العلم ونقارن ذلك بتمكننا من املهارة               

  . لدينا إىل سجية وعادة 

  .الالوعي بعدم القدرة : املرحلة األوىل   

وفيها ال يعلم املرء أنـه ال       .ويعين ذلك عدم إدراك املهارة وبالتايل ال تكون هناك قدرة لتطبيقها            

 هل تعرفون شيئا عن األسلوبية مـثالً أو       .ويطلق عليها مرحلة الغيبوبة العلمية      .يعرف أو ال يقدر     

  .التعالق النصي 

  .الوعي بعدم القدرة : املرحلة الثانية 

وتعين أن املرء يعي ويدرك املهارة ولكنه غري قادر على تطبيقها ،وفيها  يعي املرء أنه ال يعرف وال                   
ولكنه ال يعرف كيف تعمل الكهرباء وهـو       . يقدر فمعظمنا يعي أن هناك علماً دقيقاً كالكهرباء         

  .عرف كيف تعمل الكهرباء يستفيد منها لكنه ال ي
  .الوعي بالقدرة : املرحلة الثالثة

وتعين أن املرء يعي املهارة وقادر على ممارستها ويتطلب ذلك حـضور العقـل الـواعي                
يف هذه املرحلة يعي املرء أن العلم بالتعلم       .والرجوع والتأكد من املعلومات اليت تعلمها املرء        

  .أي باملدرسة والقراءة و اإلطالع
   



  ٣٧

  

  .الالوعي بالقدرة : املرحلة الرابعة 

فتصبح املهارة لدية سجية أو     . وهي مرحلة يتوصل إليها املرء مع املمارسة املستمرة ملدة من الزمن            

وبكثرة املمارسة تصبح املهارة تلقائية فاملرء يعرف ويعمـل دون أن ينتبـه إىل       . كما يقال سليقة    

  . تلقائية هذا العمل 

                                  
  

  



  ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٩

  املراجع 

  .كيف ختطط حلياتك. صالح : الراشد  �

  .إدارة الذات.حممد: العدلوين  �

  .التغيري الذكي. علي : احلمادي  �

  .إدارة األولويات. ستيفن:كويف �

  .أيقظ قواك اخلفية. انتوين : روبرت  �

  .قدرات غري حمدودة. انتوين : روبرت  �

  

  

  

  

  

  


