
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 جتنبوي وإختذ قزارك

 حمىد عاده عبد العزيز
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 ُوِخَتاٍه َفُخوٍر" سورة احلديد
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 إلي كن ون يتىملة الشوق
 ليلون إنشانّا إجيابيّا لى كمىة وووقف يف احلياة

 دعوة إىل قىة التوكن واألخذ باألسباب
 وقوة التفلري اإلجيابي

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املكدوة
 القارئ العزٌز...

 
 إتخاذ القراراتسؤصحبك الٌوم عبر هذه الصفحات نحو طرٌق 

الصاببة دون ندم أو خٌبة أمل عبر معرفة األشٌاء الواجب تجنبها 
 إلتخاذ قرار صابب وفعال.

 
ولعل المتؤمل ٌرى أن أغلب الناس ٌخشون إتخاذ القرارات خوفاً من 
عواقب هذا القرار أو ذاك وما ٌدٌره علٌهم من نجاح أو فشل, غٌر 

الٌومٌة تحتاج إلتخاذ قرارات واضعٌن فً إعتبارهم أن أمور الحٌاة 
 .عده

 
بل واألكثر من ذلك لو أمعنا النظر سنجد أن أغلب الناس ٌتخذون  

قرارت ٌومٌة دون تدبر أو إقتناع, وقد تودي بمردودات سٌبة لهم أو 
 ألتباعهم.

 
هناك المالٌٌن بل الملٌارات من البشر ممن ٌتخذون ٌومٌاً العدٌد من 

 ال تكون من بٌنهم ؟؟ القرارات الصاببة... فلماذا
إذا ما حقق شخص ما شا ما, فإن أي شخص ٌستطٌع تحقٌق األمر 

 ذاته لو إلتزم التعلم واإلراده...
 

عزٌزي... بالفعل ال ٌمكننا تغٌٌر العالم لٌعمل وفق قوانٌننا الخاصة, 
 ولكن نستطٌع تنمٌة مهاراتنا للتعاٌش والنجاح بداخله.

 

 حمىد عاده       



 

فً لحظة ما تشعر وكؤن حٌاتك تسٌر عكس اإلتجاه الذي تتمناه 
, وعند فال تجد إنجازات حقٌقٌة تبحث عن أيتنظر إلً حٌاتك السابقة 

إمعان النظر نجد أننا لم نتخذ القرارات المناسبة عندما سنحت لنا 
ولو أننا فعلنا ما نحن قادرون على فعلة إلنبهرنا بؤنفسنا,  الفرصة

إزاء حاله  تى تواجه اإلنسان عند الرغبة فً إتخاذ قرارفالمشكالت ال
, إما التسرع فً إتخاذ القرار الذي ٌإدي لقرار ناقص الجوانبمعٌنة؛ 

وهذا قرار بحد ذاته, فهٌا بنا نتعرف على !! أصالً وإما عدم إتخاذ قرار
 العناصر االساسٌة إلتخاذ القرار ...

 

 حتديد األهداف:أواّل: 

 
صلى هللا علٌه وسلم "كل الناس ٌغدو فبابع نفسه قال رسول هللا 

أي أن كل شخص فً الحٌاه ٌسٌر وٌمضً فهناك من  فمعتقها أو موبقها"
ٌمضً فً طرٌق معلوم واضح المعالم ٌفٌد نفسه فً الدنٌا واألخره 

, فلدا كل وهناك من ٌغدو متخبط لٌس فً جعبته من أسهم الخٌر من شا
م وطموحات فمنا من الٌهدأ حتى ٌحقق إنسان منا فً هذه الحٌاه أحال

أهدافه ومنا من ٌنسى حلمه وٌسٌر فً الحٌاه هدفه لقمة العٌش 
 ومتطلبات أوالده وطموحه سداد دٌونه والموت بهدوء.

 
التخطٌط الجٌد ٌجنب المفاجآت واإلهتمام بالتفاصٌل ٌوفر الوقت, فبدون 

د بسبب أهداف ستعٌش حٌاتك متنقالً من مشكله ألخرى لعدم وجو
 قراراتك المتخذه بدون رإى مستقبلٌة.

 
 
 



 

بدون هدف ستكون حٌاتك كقارب بال دفه وستنتهً رحلتك على صخر 
 "توماس كلٌر" الحٌاه ... أشالء مبعثرة

 
هناك ثالثة أسباب تإدي للهروب من التخطٌط وتحدٌد األهداف أو 

 مانطلق علٌها "مثلث الرعب" وهما:
 

وأحٌاناً اإلنسان قد ٌخاف من الفشل , الرفض , الغد  الخوف: .1
 .النجاح من

تؤجٌل عمل الٌوم إلً الغد وإستمرار التؤجٌل حتً ٌمر  التأجيل: .2
 .العمر بال إنجاز

قد تتوفر الرغبة والدافع لتحدٌد الهدف ولكن ال تتوافر  الجهل: .3
 .المعرفة للتحقٌق

 

 
 

بالنشاط, وتقهر الجهل  عندما تتجنب الخوف بالتوكل, وتكسر التؤجٌل
  بالمعرفة.. فسترى الغد كما تحب

 قال تعالى "ولتنظر نفٌس ما قدمت لغد"

 الخوف

 التؤجٌل

 الجهل



 

قد ٌمنعك األخرٌن عن فعل شا لبعض الوقت ولكنك أنت الذي تمنع 
 "زج زجلر" نفسك كل الوقت

 
وقتما تستطٌع تحدٌد أهدافك ستحصد القدرة علً إتخاذ القرار فاألهداف 

 تحقق لك:
 

فالرإٌة للهدف تتٌح القدرة على الثبات حٌن  الذات: التحكم في .1
 إتخاذ القرار دون الشعور بالندم.

تتزاٌد الثقة بالنفس وبقراراتك بمجرد تحكمك  الثقة بالنفس: .2
 بنفسك.

فقٌمة المرء تتوقف على ماحققه من  اإلرتقاء بالذات: .3
 إنجازات.

رار عند تنظٌم األولٌات ٌتوفر الوقت إلتخاذ الق إدارة الوقت: .4
 الفعال.

فعدم وجود خطة ٌجعلك فً حالة طوارئ  اإلستمتاع بالحياة: .5
 دابمة.

 
 

التحكم فً 
 الذات

الثقة 
 بالنفس

اإلرتقاء 
 بالذات

إدارة 
 الوقت

اإلستمتاع 
 بالحٌاة



 

ٌمكنك اإلنتظار متمنًٌا حدوث شا ما ٌشعرك بالرضا إتجاه نفسك, بٌنما 
 "مارك توٌن" ٌمكنك أن تضمن السعادة إذا أعطٌتها لنفسك

 
 

نعم .. ٌمكنك أن تحصل علً ما ترٌد, عندما تكون أهدافك واضحة 
المعالم, ولكن كٌف تحدد أهدافك ؟؟ ٌمكنك تحدٌد أهدافك باإلجابة علً 

 األسبلة التالٌة:
 
وما هً المهارات التً  وماذا ترٌدمن أنت  خاطب نفسك من ؟ .1

 ومن بجانبك ومن ٌحبك ومن أٌن تبدأ التطوٌر؟ تحتاجها
حدد وبدقة متً تبدأ .. ومدة التنفٌذ وأترك مساحة  متي ؟ .2

 شرط اإللتزام ! ,للمرونة والتغٌٌر
هنا ستجد الطرق للتنفٌذ  ٌف أصل إلً ما أرٌد ؟؟ك كيف ؟ .3

 التفكٌر اإلٌجابً وسترى نتابج قوة
ترٌد  وإسؤل نفسك لماذا علٌك البدء والتحرك اآلن لماذا ؟ .4

 وعندما تجد الدوافع ستجد النجاح ؟؟ النجاح
 

 
 



 

 علٌك أٌضاً أن تصنف أهدافك فهناك ثالثة أنواع من األهداف:
 

تً وهً األهداف البسٌطة المحددة ال أهداف إستمرارية: .1
مشروع, القٌام برحلة,  ,نحتاجها لإلستمرار كإعداد بحث

 ., ممارسة رٌاضة أو اإلنتظام بالصالةاإللتحاق بوظٌفة
 

وهً األهداف التً ٌكون لها إطار زمنً  أهداف مستقبلية: .2
ة , الحصول علً درجق اإلرتقاء والنجاح كالزواجلتحقٌ

, الفوز ببطولة رٌاضٌة أو دراسٌة, شراء أو تغٌٌر سٌارتك
 .شراء منزل

 
وهً األهداف التً تكون لدٌك كحلم كبٌر  أحالم وطموحات: .3

, إبتكار وإختراع ,دف أعلً كالمشاركة بتطوٌر عالمكأو ه
الفوز ببطولة عالمٌة أو إمتالك شركة كبٌرة والهدف األسمً 

 .جنة الفردوس
 

 
 



 

 البدائن:ثانيّا: إجياد 

 
إن عقلٌة الحل الوحٌد ال تصلح أبداً فً عملٌة إتخاذ القرار, فوجود 

 لحرٌة فً اإلختٌارأكثر من بدٌل عند إتخاذ القرار ٌعطً المرونة وا
للوصول إلً القرار األمثل واألكثر دقة, أما الحل الوحٌد ال ٌإدي إلً 

 ... مسجون الٌجد الحرٌة. قرار وإنما هو أمر واجب النفاذ
 

قد تكون متحمساً جداً ولدٌك طاقة النهابٌة ومهارات عدٌدة ولكن إذا 
فستكون وقت إتخاذ القرار والحرٌة فً اإلختٌار  جٌدة لم تكن لدٌك بدابل

معرضاً لإلخفاق, فٌمكن أن تنهار المإسسات وتتوتر العالقات وٌفقد 
 لوحٌد.اإلنسان السٌطرة على ذاته إذا إستسلمنا للحل ا

 
ٌوماً أن ٌكون القرار المناسب هو عدم إتخاذ قرار لحٌن هل فكرت 

إٌجاد بدابل ؟؟ نعم.. بل واألكثر من ذلك ٌمكن أن ٌكون القرار المناسب 
 هو إتخاذ البدٌل األقل ضرراً من بٌن البدابل المتاحة.

 

 
 

1 
 إتخاذ القرار من بٌن البدابل المتاحة•

2 

إتخاذ القرار األقل ضرراً من بٌن البدابل المتاحة •
 إن لم ٌكن هناك بدٌل مناسب

3 
 عدم إتخاذ قرار لحٌن إٌجاد بدابل مناسبة•



 

هناك نسبة مخاطرة فً كل مواقف الحٌاة والشخص الذي الٌملك إدارة 
 "أكرم رضا" فً قرارة المخاطرة لن ٌنجح أبداً 

 
عند توفر عدد كبٌر من البدابل المتاحة, كان من السهل التوصل للقرار 
األكثر دقه, وهناك مجموعة من الخطوات تساعدنا علً إٌجاد البدابل 

 وهً:
 

 مراجعة األهداف وترتٌبها حسب األولولٌات. .1
 إختار الهدف األول فً أولوٌاتك. .2
وبٌن هدفك, ثم قم بتدوٌن كل إبحث عن العالقة بٌن المشكلة  .3

من أفكار, حتً ولو كانت خٌالٌة فمعظم  ماٌرد إلً ذهنك
 الحلول الواقعٌة تتوارى خلف األفكار الخٌالٌة.

قم بالتغذٌة العكسٌة أي مقارنة األفكار المتولده مع باقً  .4
 أهدافك.

 قم بكتابة أكثر عشرة أفكار توافقاً مع أهدافك. .5
 والهدف األساسً ستجد البدابل.جد الرابط بٌن األفكار  .6

 

 



 

 ثالثّا: اإلختيار الواعي:
 

, فعندما األهم فً عملٌة إتخاذ القرارهً  تعد مرحلة اإلختٌار
تتكون أمامنا البدابل نحتاج إلختٌار األفضل واألنسب لتحقٌق أهدافنا, 

 من خالل:والقرار الفعال هنا هو الذي ٌتم إختٌارة 
 
 فاإلختٌار العشوابً رهاناً ولٌس قراراً. دراسة البدئل: .1
 فاإلختٌار دون رغبة للتنفٌذ كسٌارة بال محرك. الدوافع: .2
 فاإلختٌار الوهمً كالبحث عن السراب.  الواقعية: .3
 

وتعد الجوانب الثالثٌة السابقة كؤداه لتصفٌة البدابل للوصول للقرار 
 األمثل وفقاً للخطوات التالٌة:

 
 بالدوافع:تصفية األهداف  .1

 
سنقوم بإستعداء األهداف التً تم تصنٌفها وفقاً لألولوٌة بالمرحلة 

, وإختٌار أفضل السابقة وكتابة الدوافع الخاصة بكل هدف على حدا
 خمسة أهداف لدٌك الرغبة والدافع فً تنفٌذها.

 
 تصفية البدائل بالواقعية: .2

 
األفكار  سنقوم بإستعداء البدابل العشرة اللذٌن تم إستخالصهم من

بالمرحلة السابقة, وسنقوم بتقٌٌم هذه البدابل وفقاً للواقعٌة, وسنختار 
 ثالثة لسبعة بدابل األكثر واقعٌة.

 
 



 

 دراسة البدائل وإتخاذ القرار: .3
 

فً هذه المرحلة سنقوم بإنشاء جدول لتصفٌة البدابل وفقاً لألهداف 
 ذات الدوافع كما بالجدول التالً:

 
 5بدٌل  4بدٌل  3بدٌل  2بدٌل 1بدٌل 

      1هدف

      2هدف

      3هدف

      4هدف

      5هدف

 
سنقوم بوضع عالمة لصالح كل بدٌل مقابل كل هدف كما بالجدول 

 التالً:
 
 5بدٌل  4بدٌل  3بدٌل  2بدٌل 1بدٌل 

   ● ●  1هدف

 ●    ● 2هدف

  ●  ● ● 3هدف

  ● ● ●  4هدف

   ● ●  5هدف

 
األكثر حصاداً للعالمات بٌن البدابل المتاحة هو وهنا ٌكون البدٌل 

 القرار األكثر دقة واألقرب إلً الصواب.
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
هكذا علمنا الحبٌب "محمد" صلى هللا " ستخارُته هللاإِمن سعادِة ابن آدم "

 علٌه وسلم
 

أعطً االستخارة لم من إستخار ف, وما ندم من إستشاراب من ما خف
ٌُمنع الصواب المشورةٌمنع الِخٌرة, ومن أعطً  وٌقول شٌخ اإلسالم  لم 

وشاوَر المخلوقٌن ما ندم من استخاَر الخالق , رحمه هللا " ابن تٌمٌة
ترفع الروح المعنوٌَة  , فاإلستخارة بعد القرار"وتثّبت فً أمره

, للمستخٌر, فتجعلَه واثًقا من نصر هللا له, وفٌها تعظٌٌم هلل وثناٌء علٌه
تثاٌل , وراحٌة للبال وامة والشك, ومدعاةٌ للطمؤنٌنةمن الحٌر وهً مخرجٌ 

من كمال االمتثال بالسنة , كما أن اإلستشارة للسنة النبوٌة وتطبٌٌق لها
َوَشاِوْرُهْم ِفً األَْمِر َفإَِذا "صلى هللا علٌه وسلم  تعالى للحبٌبكما قال هللا 

ْل َعلَى هللاَِّ   ".َعَزْمَت َفَتَوكَّ
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 ..جتنبوي وإختذ قزاركوأخريّا 

 
 

 جتهب اخلىف فإنه يسمب الروح مو اجلسد

 امالمُ بطلن الزيةمُ ويمً  الكمبجتهب التأجًن فامل

 وعالفٌ وفكرٍ جسامانٌ إضلراب فهى مصدر جتهب الكمل

 ويستهمك لاقتك باإلرهاميشزرك  فهى اإلجهادجتهب 

 يسطب سىء اهلضم وإستهالك اللاقُ فهى اللزام جتهب إسراف

 جتهب املتشائامني فمًس لديهم رؤى مستكطمًُ وال إجيابًُ

 فإنه خيمل الالمطااله ويصزب عالجهجتهب الكسن 

 
 

 جتهب الشزىر السميب بكىَ التفكري اإلجيابٌ
 حمىد عاده
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