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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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إستراتيجيات النجاح

تدريب املشاركني على طرق الوصول إلى إنتاجية أكبر بجهد أقل.

في نهاية البرنامج يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 
حتديد مفهوم إستراتيجيات النجاح.

تثمني دور هذه اإلستراتيجيات في حتقيق األهداف والطموح.
معرفة إستراجتيات النجاح العملية.

تطبيق إستراتيجيات النجاح على أمثلة واقعية.

شباب املرحلة اجلامعية – مسار بوصلة الشخصية

3 ساعات تدريبية.
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يوظــف البرنامــج التدريبــي العديــد مــن إســتراتيجيات التدريــب النشــط ســواء مــن خــال 
أنشــطة احلقيبــة أو مــن خــال آليــة تقــدمي وإدارة عمليــات التدريــب فــي البرنامــج ومــن أبــرز هــذه 

اإلســتراتيجيات مــا يلــي:

متثيل أدوار.                           . 1

ورش العمل.. 2

فكر – اكتب – قارن – شارك.. 3

األفام التدريبية.. 4

الصور.. 5

معرض األفكار .. 6

احملاضرة املعدلة.. 7



8

البرنامــج ميكــن أن ينفــذ بأكثــر مــن طريقــة وأســلوب وبالتالــي تتغيــر املــواد والوســائل حســب 
األســلوب والطريقــة املســتخدمة ومــن أهــم هــذه الوســائل مــا يلــي: 

جهاز احلاسب.. 1

جهاز العرض )داتاشو(.. 2

السبورة الورقية.. 3

أوراق الصقة ملونة.. 4

أقام خط عريضة وكبيرة ملونة )أربعة ألوان(.. 5
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أخي  املشارك:

حتى حتقق تعلمًا سريعًا ومفيدًا ميكنك االستفادة من األفكار العملية التالية: 

املعلومــات املقدمــة فــي البرنامــج التدريبــي مترابطــة ويســند بعضهــا بعضــاً، فحضــور . 1
ــات. ــا ف ــي الســؤال عم ــذر ينبغ ــد الع ــر هــام، وعن ــج أم ــل البرنام كام

ــة . 2 ــدور نقاشــات ثري ــك مــن تعليقــات وأفــكار .. فالذاكــرة تخــون، و قــد ت ــب مــا ميــر ب اكت
بــني املشــاركني لــم تكتــب فــي املــادة العلميــة للبرنامــج ينبغــي أن ال تفــوت عليــك!  كمــا أن 

كتابتــك تســهم فــي ترســيخ و تثبيــت املعلومــة. 

لديــك خبــرات عديــدة فشــارك مجموعتــك بهــا فــي الــورش واحلــوارات وأدِل مبــا لديــك . 3
فقــد يضيــف عليــه زمــاؤك وقــد يصّوبونــه.

اســأل عمــا ال تعلمــه: واطلــب مــن املــدرب زيــادة توضيــح مــا لــم تفهمــه أو مزيــداً مــن . 4
األمثلــة لتتجلــى لــك الفكــرة وكيفيــة تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

أنصت باهتمام ملا يدور في قاعة التدريب من شرح املدرب ومداخات املتدربني.. 5

اختر مكان اجللوس املناسب الذي يسّهل عليك املشاركة والتفاعل والسؤال.. 6

ــة أو . 7 ــى شــكل خريطــة ذهني ــي البرنامــج عل ــاط ف ــرز النق ــاء البرنامــج خّلــص أب ــد انته بع
ــا.  ــوع له ــهل الرج ــات ليس ــي ملف ــا ف ــا و احفظه ــرة وتختصره ــط الفك ــداول تبس ج

ابــدأ مبمارســة املهــارة فــور تعلمهــا فاملعرفــة اجملــردة ال تكفــي الكتســاب املهــارة بــل البــد . 8
مــن التطبيــق العملــي.

احرص على نقل ما تعلمته إلى اآلخرين لتسهم في تثبيت معرفتك واستيعابك.. 9

ــزم . 10 ــة مبــا يل ــل احلقيب ــة ليســهل تعدي ــم بدق ــات التقيي ــي فــي بطاق ــم البرنامــج التدريب قّي
ــع. ــق النف لتحق
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في نهاية اجللسة يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

حتديد مفهوم النجاح.. 1

تثمني دور هذه اإلستراتيجيات في حتقيق األهداف والطموح.. 2

معرفة إستراجتيات النجاح العملية.. 3
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اإلسرتاتيجية كما يعرفها علماء اإلدارة:

هي الطريق الدائمة التي يسير عليها اإلنسان في حياته.

وكل إنسان يحتاج دائما إلى االستراتيجيات في مواقف مختلفة من حياته.

فيحتــاج علــى ســبيل املثــال إلــى إســتراتيجية للحــوار مــع األبنــاء، وإســتراتيجية لعــرض خدماته 
علــى العمــاء، وإســتراتيجية أخــرى لتوزيــع وقتــه بــني مشــاغل اليــوم... وهكذا.

إذن اإلنســان يســتخدم العديد من االســتراتيجيات اليومية، واالســتراتيجيات التي يســتخدمها 
اإلنســان قــد تقــود للنجــاح فــي املهمــة وقــد تفشــل. وهــذه االســتراتيجيات انغرســت وانطبعــت فــي 
نفــس اإلنســان منــذ الصغــر فهــو يســتخدمها بشــكل تلقائــي، ويســتطيع تغييرهــا إذا تنبــه للعيــب 

الــذي فيهــا وعمــل علــى ذلــك.

ولعل القصة التالية تكون أبلغ في التعبير عن مفهوم اإلستراتيجية.

 يحكــى أن رجــا أعمــى جلــس علــى إحــدى عتبــات عمــارة ووضــع قبعتــه بــني قدميــه وبجانبــه 
لوحــة مكتــوب عليهــا: »أنــا أعمــى أرجوكــم ســاعدوني«. فمــر رجــل إعانــات باألعمــى ووقــف ليــرى 
أن قبعتــه ال حتــوي ســوى قــروش قليلــة فوضــع املزيــد فيهــا، ومــن دون أن يســتأذن األعمــى أخــذ 
لوحتــه وكتــب إعانــاً آخــر. عندمــا انتهــى أعــاد وضــع اللوحــة عنــد قــدم األعمــى وذهــب بطريقــه. 
ــه قــد امتــأت بالقــروش  ــات باألعمــى والحــظ أن قبعت ــوم مــر رجــل اإلعان ــك الي وفــي نفــس ذل
واألوراق النقديــة. فعــرف األعمــى الرجــل مــن وقــع خطواتــه فســأله إن كان هــو مــن أعــاد كتابــة 
ــا«.  ــر الصــدق، فقــط أعــدت صياغته ــا؟ فأجــاب الرجــل: »ال شــيء غي ــب عليه ــاذا كت اللوحــة وم
وابتســم وذهــب. لــم يعــرف األعمــى مــاذا كتــب عليهــا لكــن اللوحــة اجلديــدة كتــب عليهــا: »نحــن فــي 

فصــل الربيــع لكننــي ال أســتطيع رؤيــة جمالــه«.

النجاح .. كلمة واسع ويوجد لها تعريفات متعددة ومن أجمعها وأخصرها:

النجاح: حتقيق األهداف األخروية والدنيوية املشروعة. 
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ملاذا النجاح؟

 النجاح مهم وكلنا نستطيع النجاح، ومن دواعي ضرورة تفكيرنا وإصرارنا على النجاح:

ــك ومبتغــاك فــي اآلخــرة، خــذ . 1 ــك ملطلوب ــا ويوصل ــاة الدني ــذة احلي النجــاح يكســبك مــن ل
ــى ذلــك:  ــة معل أمثل

النجــاح فــي الدنيــا يجعلــك تكســب املــال، واملــال ال بــد أن يحقــق لــك نوعــاً مــن االرتيــاح 	 
فــي امللبــس واملســكن واملركــب وبعــض الطموحــات .

النجاح مع الزوجة يحقق لك االستمتاع باحلياة الزوجية .	 

النجاح في طريق الدعوة يجعلك تُخرج برامج ناجحة لأمة.	 

النجــاح مــع كتــاب اللــه عــز وجــل يحقــق لــك الطمأنينــة فــي القلــب؛ ألن الطمأنينــة طريقها 	 
القرآن.

النجــاح فرصــة لتســاهم فــي قيــادة النــاس نحــو األفضــل مــن خــال ضــرب منــاذج عمليــة . 2
بنجاحاتــك التــي حتققهــا. 

النجــاح  يُبقــي الذكــر احلســن لــك فــي الدنيــا، فأعظــم الناجحــني هــو النبــي محمــد صلــى . 3
اللــه عليــه وســلم، يــا تــرى كــم يُذكــر فــي اليــوم والليلــة؟ ومــن أعظــم الناجحــني مــن بعــده 

الصحابــة الكــرام رضــوان اللــه عليهــم، فكــم يذكــرون فــي التاريــخ؟

النجــاح يســاهم فــي حتقيــق لذاتــي وزيــادة شــعوري بقدراتــي ومواهبــي التــي منحنــي اللــه . 4
إياهــا.

النجاح مهم ألنه يولد النجاح.. فكل جناح يجر لنجاحات أخرى.. 5
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والعمل بإسرتاتيجيات النجاح يساهم يف: 

اختصار الوقت واجلهد والتكلفة. 	 

العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكثر.	 

زيادة نسبة وفرص النجاح.	 

تقليل احملاوالت والتجارب غير الناجحة.	 
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إسرتاتيجيات النجاح:

لعــل أســرع وســيلة للتعــرف علــى إســتراتيجيات النجــاح هــو التعــرف علــى ســن اللــه فــي الكــون 
وعلــى اســتراتيجيات الناجحــني فــي احليــاة وعلــى أســرار التجــارب الناجحــة. 

 وبتتبــع ودراســة العديــد مــن الشــخصيات والتجــارب الناجحــة وجــد أن هنــاك خصائــص 
بعــض  الناجحــة، وســنتناول  والتجــارب  الناجحــني  بــني اســتراتيجيات هــؤالء  تربــط  مشــتركة 

إســتراتيجيات النجــاح علــى النحــو التالــي:

تعــودت . 1 إذا  لــكل عمــل تؤديــه هــدف وغايــة فالنفــس كالطفــل   عــود نفســك أن يكــون 
شيئاً لزمته.

)مــا ظننــت عمــر خطــا خطــوة إال ولــه فيهــا نيــة - إنــي ألحتســب نومتــي كمــا أحتســب 	 
قومتــي ..(.

وقــد أشــارت بعــض الدراســات النفســية إلــى أن شــعور اإلنســان بأنــه يســير فــي اجتــاه 	 
هدفــه أو أنــه قريــب منــه يشــحنه بــروح قويــة مــن احلمــاس والنشــاط ويجعلــه يتــذوق طعــم 

النجــاح وينتقــل مــن جنــاح إلــى آخــر.

خطط جيداً قبل البدء في العمل.. 2

 فكل 10 دقائق تصرف في التخطيط السليم توفر ساعة في مرحلة التنفيذ. 	 

فكر على ورق وعالج املهمات واحدة واحدة.  . 3

التفكيــر 	  إن  يقــول:  فهــو  تريســي،  بريــان  اخلبيــر  روائــع  مــن  واحــدة  الفكــرة  هــذه 
والتخطيــط دائمــاً يجــب أن يكــون علــى ورق، واألهــداف غيــر املكتوبــة مــا هــي إال أضغــاث 
ــه عليــك دائمــاً التركيــز حلــل املهمــات واحــدة فــي املــرة الواحــدة، ال تضيــع  أحــام !! وأن

ــر مــن مهمــة. ــى أكث ــز عل ــك بالتركي وقت
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ال حتقر القليل من العمل الدائم فمع املداومة واالستمرار يصبح القليل كثيرا:. 4

إنتاج 15 دقيقة كل يوم يعني إنتاج 11 يوماً عمل كامل كل عام  .	 

إنتاج 30 دقيقة كل يوم يعني إنتاج 26 يوماً عمل كامل كل عام . 	 

العمل ميتد على قدر الوقت املتاح فانتبه واحذر !!. 5

اجعل لكل عمل موعداً محدداً إلجنازه .. وال جتعل األعمال مفتوحة با موعد. 

أتقن عملك من أول مرة.. 6

ــه مــرة أخــرى .. وأيضــاً يشــعرك  فذلــك يوفــر وقتــك .. وال يضطــرك ألن تعــود إلــى عمل
بالرضــا والراحــة.

استفد من األوقات املهدرة في يومك وال حتتقر أجزاء الوقت الصغيرة.. 7

من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.	 

ترجمة رواية روسية مشهورة فترة غلي ماء القهوة على مدار سنوات.	 

األعمــال الروتينيــة إلــى الوقــت األقــل نشــاطاً، معظــم الناس يقضــي في األعمــال الروتينية . 8
30- 65 % مــن وقتــه لذلــك ال تــدر وقتــك فقــط وإمنــا أدر طاقتــك كذلك. 

ال تنتظر اإليحاء أو املزاج املائم لكي تعمل وتبدأ بالعمل.. 9

تقــول القاعــدة )إن اإليحــاء يتكــون مــن 90 % مــن العمــل واجلهــد( فابــدأ بالعمــل وســيأتيك 
اإليحاء. 

ارفع معاييرك ومقاييسك دوماً. . 10

إذا لــم حتــاول أن تفعــل شــيئاً أبعــد ممــا قــد أتقنتــه.. فأنــك ال تتقــدم أبــدا )رونالــد.	 
اسبورت(.

 لعلــه مــن عجائــب احليــاة، إنــك إذا رفضــت كل مــا هــو دون مســتوى القمــة، فإنــك 	 
دائمــا تصــل إليهــا )سومرســت مــوم(.
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حــاول  حتقيــق 80% مــن األهــداف باســتخدام 20 % مــن الوســائل )كيــف حتقــق أكبــر . 11
األهــداف باســتخدام أقــل الوســائل؟(.

مثال في احلياة الدراسية ميكن تطبيق القاعدة على النحو التالي:	 

حــدد املــواد األساســية التــي لهــا أكبــر مجمــوع مــن الدرجــات واجعلهــا نصــب  �
عينيــك فــي املذاكــرة واملراجعــة. 

أمــا املــواد الباقيــة وهــي كثيــرة - وليــس لهــا نفــس القيمــة الكبيــرة مــن الدرجــات  �
- فعليــك اختيــار األجــزاء الهامــة منهــا - وهــي قليلــة - وهــي التــي يتكــرر ورودهــا فــي 

االمتحانــات فعليــك بدراســتها دراســة جيــدة. 

يبقــى عنــدك أجــزاء كثيــرة مــن تلــك املــواد التــي اختــرت منهــا الهــام منهــا فعليــك  �
دراســة هــذه األجــزاء الكثيــرة –غيــر الهامــة – دراســة ســريعة مبجهــود قليــل  - %20- . 

حاول املراجعة للجميع بنفس درجة التركيز السابقة في الدراسة .  �

تدرج واستخدام استراتيجية جتزئة املشروعات واملهام.. 12

فتنــاول الــدواء دفعــة واحــدة لــن يشــفي مــن الــداء بقــدر أخــذه علــى جرعــات وفــق الوصفــة 
الطبية.

افعل ما تستطيع ، مستخدما كل ما متلك أينما كنت.  تيودور روزفلت . 13

احلياة عادة، فطّور عاداتك نحو األفضل باستمرار. . 14

95% من كل ما تفعله هو نتيجة لعاداتك سواء أكانت مفيدة أم ضارة. 	 

ركز .. ثم ركز .. ثم ركز .. 15

)العدسة املكبرة – نقط املاء(.	 

 اشحن بطاريتك 16. 

فكر ماذا ستربح أو تخسر إن عملت أو لم تعمل ما تريد.	 
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رغب نفسك فيما تريد فعله ورهبها عما ال تريد فعله. 	 

 جاهد أن ال تعمل إال فيما تستمتع به  وإال فأوجد املتعة فيه. 17. 

إذا كنت جتد املتعة في عملك فسيجد اآلخرون املتعة في العمل حتت قيادتك.	 

 سياسة غلق امللفات. 18. 

 ال تراكــم املهــام واألعمــال عليــك دون اتخــاذ قــرار فيهــا .. وقــد يكــون القــرار هــو إغــاق 	 
امللــف وعــدم التفكيــر فيــه إال فــي تاريــخ محــدد.

امللفات املفتوحة تستهلك الذهن وتشتت وتشغل عن األهم.	 

 توقع اخلير دوماً من نفسك وممن حولك.19. 

ــه نفســك، 	  ــذي حتــدث ب ــرك وشــعورك يتحــدد بواســطة األســلوب ال إن 95% مــن تفكي
ــاره أوامــر.  ــي باعتب ــل حــوارك الداخل ــك الباطــن يقب فعقل

20 ..The Power Hour ًممارسة عادة ساعة القوة يوميا

 هــذه العــادة حتــدث عنهــا أكثــر مــن خبيــر مــن خبــراء التنميــة البشــرية منهــم أنتونــي 	 
روبنــز وجــاك كانفيلــد ، وفكرتهــا جميلــة إذ إنهــا حتــٍد يومــي مــع نفســك ميكــن أن متارســها 
بالطريقــة التــي تريدهــا، فمثــًا أنــا أوزع الســاعة كالتالــي 20 دقيقــة رياضــة علــى جهــاز 

املشــي، و 20 دقيقــة اســتماع لبرنامــج تطويــر ذاتــي، و20 دقيقــة لقــراءة كتــاب.

جرب هذه العادة بالتوزيع الذي يناسبك.	 

اعتمد مبدأ 30 : 10 ) عشرة ونصف ( للتطوير  الذاتي.. 21

هــذه العــادة يذكرهــا داريــن هــاردي رئيس حترير ) مجلة النجــاح ( األمريكية،  ومعناها: 	 
تخصيــص نصــف ســاعة يوميــاً لاســتماع أو القــراءة أو اجلــري.. خصــص نصــف ســاعة 

يوميــة فــي وقــت محــدد ملمارســة نشــاط محــدد.

اكتب على ورقة في نهاية كل يوم األعمال التي ستقوم بها غداً.. 22
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ــا أشــهر وأجنــح رجــال األعمــال فوجــد 	  ــي يعمــل به ــى الطريقــة الت ــت دراســة عل أجري
أن أجنــح مائــة رجــل أعمــال فــي أمريــكا يبــدؤون يومهــم فــي املكتــب بكتابــة القائمــة التــي 
يجــب إجنازهــا , ثــم يلتــزم باإلجنــاز ويحــاول الواحــد منهــم قــدر اإلمــكان عــدم تــرك مكتبــه 

قبــل الفــراغ مــن هــذه القائمــة. 

اعصف ذهنيا لتطوير مشروعاتك وحل مشكاتك .. 23

أشــار إليــه إيــرل نايتنجيــل فــي كــورس )كــن قائــداً فــي حقلــك( ، ثــم طــوره بريــان تريســي 	 
ــك  ــه لكــي حتــل أي مشــكلة تواجهــك علي ــي املوضــوع أن ــرة الرئيســية ف ــه، والفك وزاد علي
ــف  ــدة نص ــر مل ــكلة وتفك ــة املش ــى ورق ــب عل ــم تكت ــادئ، ث ــكان ه ــي م ــدك ف ــس وح أن جتل
ســاعة ب 20 حــًا للمشــكلة، فــي النهايــة اختــر احللــول املناســبة، جــرب هــذه الطريقــة فــي 

الصبــاح قبــل ذهابــك للعمــل أو فــي املســاء عنــد العــودة مــن العمــل.

24 ..Vision Board  طريقة لوحة األحام

ــي 	  ــل ف ــث األم ــاؤل وبع ــة التف ــي حال ــاهم ف ــني وتس ــداً للناجح ــة ج ــة مهم ــذه الطريق ه
النفــس اإلنســانية، جــرب أن يكــون لديــك لوحــة )أو صنــدوق( تضــع عليهــا صــوراً للبيــت 
الــذي تنــوي أن تشــتريه )بيــت األحــام (، وصــورة للســيارة التــي تنــوي أن تشــتريها عندمــا 

يتحســن وضعــك املالــي، وكذلــك صــور للبــاد التــي تنــوي زيارتهــا.

قدم مبادرات نوعية في البيئة التي تكون فيها »غير املطلوب منك«. 25

هنــاك ســمة خاصــة واحــدة متيــز األشــخاص األكثــر جناًحــا عــن األقــل جناًحــا، وهــي 	 
ســمة املبــادرة حيــث يبــدي أصحــاب األداء األفضــل فــي كل بحــث أو دراســة مســتويات أكثــر 

تفوًقــا فــي املبــادرة الشــخصية، مبــا يتجــاوز أصحــاب األداء العــادي.
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ــى تطبيــق إســتراتيجيات النجــاح  ــة اجللســة يتوقــع مــن املشــارك أن يكــون قــادراً عل فــي نهاي
ــة واقعيــة. علــى أمثل
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