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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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اسم البرنامج: 

الطموح

الهدف العام للبرنامج : 

أن يتطلع املشارك إلى طموحات سامية ويسعى لتحقيقها.

األهداف التفصيلية : 

في نهاية البرنامج يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

شرح مفهوم الطموح.. 1

تقدير أهمية الطموح في احلياة.. 2

توضيح سمات الطموحني.. 3

حتديد كيفية بناء الطموح.. 4

حتفيز نفسه ذاتياً لتحقيق طموحه.. 5

املستهدف من البرنامج: 

شباب املرحلة الثانوية – مسار اصنع حياتك

مدة البرنامج: 

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:

الكتابة والرسم.. 1

ورش العمل.. 2

احلوار املفتوح. . 3

التمارين.. 4

األفام التدريبية.. 5

الصور.. 6

حلقات النقاش.. 7

احملاضرة املعدلة.. 8
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 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

أقام خط عريضة وكبيرة ملونة.) أربعة ألوان (. 4
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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: 

شرح مفهوم الطموح.. 1

تقدير أهمية الطموح في احلياة.. 2

توضيح سمات الطموحني.. 3
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الطموح :
رغبة شديدة لتحقيق شيء ما.

اِعي ِبَرْغَبٍة ِللُْحُصوِل على َما ُهَو أَْعلَى َوَمْحُموٌد َونَِبيٌل. َشابٌّ  َطُموٌح : السِّ

الطموح:
ــز للوصــول إلــى هــدف معــني  ــداع والتمي ــى العمــل واإلب ــي تدفــع املــرء إل ــك الصفــة الت هــو تل

والوصــول لألفضــل واألعلــى.

الطموح:
 هــو ذلــك الشــئ الــذي ينمــو بداخــل الفــرد ليكســبه القــدرة علــى بــذل مجهــود أكبــر لكــى يحقــق 

مــا يريد. 



14



15

الطمــوح فــي احليــاة مــن أســرار التقــدم والنمــو والشــعور بالــذات وقيمتهــا .. بــل عــد ابــن 
القمــي رحمــه اللــه أن الطمــوح مــن أصــول األخــاق.. 

وقــد توافــرت الدالئــل مــن القــرآن والســنة وقصــص وجتــارب الناجــني علــى أهميــة الطمــوح 
نــورد بعضــاً منهــا علــى النحــو التالــي:

يقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم : »إذا ســألتم اللــه فاســألوه الفــردوس األعلــى مــن 	 
اجلنــة«.

وقــول الصحابــي رضــي اللــه عنــه لرســوله الكــرمي صلــى الله عليه وســلم: أســألك مرافقتك 	 
فــي اجلنة.

يقــول عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه معبــرا عــن طموحــه: » إن لــي نفســا تواقــة، متنــت 	 
اإلمــارة فنالتهــا ومتنــت اخلافــة فنالتهــا، وأنــا اآلن أتــوق إلــى اجلنــة وأرجــو أن أنالهــا«.

قــال معاويــة -رضــي اللــه عنــه- لعمــرو بــن العــاص -رضــي اللــه عنه-)مــن طلــب عظيًمــا 	 
خاطــر بعظيمتــه(.

ويؤكد أهمية الطموح  كذلك أنه:

يكسب معالي األمور وعظائمها. . 1

دليل شرف النفس ونبلها. . 2

يرفع الصغير ويسمو باحلقير. . 3

يجعل نظرة املستقبل نظرة مشرقة.. 4
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باعث للسعادة ومحقق للنجاح. . 5

يصنع املستحيل ويلني الصعوبات. . 6

يكسب النشاط واحليوية في حتقيق الذات والوصول ملرادها. . 7

ينزه النفس عن سفاسف األمور.. 8
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الشخص الطموح يتسم بأنه:
ال يرضى دائما إال بالقمة واعتاء املراكز املتقدمة.. 1

دؤوب دائمــاً إلــى الرقــي والعلــو لــكل مــا هــو أســمى وانفــع، فكلمــا وصــل إلــى هــدف وجــد . 2
الكثيــر مــن األهــداف فــى انتظــاره ليحققهــا فغاياتــه دائمــا بــا نهايــة.

ال يخشــى املغامــرة أو الفشــل، فهــو علــى يقــني مــن ذكاؤه لــذا نــراه مطمئــن دائمــا إلــى . 3
ــأن »مــن جــد وجــد«. ــى يقــني ب ــو عل ــه، فه بلوغــه أهداف

ال يقبــل الهزميــة ويدافــع عــن وجهــات نظــره إلــى أبعــد احلــدود حيــث يتحمــل الصعــاب مــن . 4
أجــل حتقيــق األهداف.

شــخصية متماســكة يوجــد لديــه العزميــة واإلصــرار واجلــد والســعى واالجتهــاد لتحقيــق . 5
ــروف،  ــك الظ ــى أحل ــى ف ــار حت ــى االنكس ــد تأب ــوح ق ــل الطم ــخصية الرج ــداف، فش األه

ولديــه قــدره فائقــة علــى تغييــر مســار حياتــه مــن الصفــر إلــى القمــة مــرة أخــرى.

يــدرك الفــرق بــني الطمــوح والطمــع والقناعــة، فالقناعــة والطمــوح مفهومــان مترادفــان، . 6
فالقناعــة تعنــى الرضــا مبــا فــي يــد اإلنســان أمــا الطمــوح فهــو التطلــع إلــى مــا ال منلكــه 

ولكــن دون طمــع فيمــا فــى أيــدي اآلخريــن.

درايــة ووعــي بــأن القناعــة هــي نقطــة البدايــة ألى طمــوح وليســت عائقــا لتحقيقــه إال إذا . 7
كانــت قناعــة زائفــة.

لديــه إميــان وقناعــة بإمكانيتــه لــذا قــد جنــد الشــخص الطمــوح  يحظــى بثقــة كبيــرة . 8
بالنفــس.

لديه يقني فى النجاح فيبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه فا تهاون وال استسام.. 9
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شــخصية تتــوكل علــى اللــه ســبحانه وتعالــى فــى  كل حتركاتــه فهــو علــى علــم ودرايــة . 10
بــأن اإلمكانيــات والقــدرات التــى يتمتــع بهــا مــا هــي إال وســائل قــد منحهــا اللــه لــه لتحقيــق 

أهداف ســامية.
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في نهاية اجللسة يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

حتديد كيفية بناء الطموح.. 1

حتفيز نفسه ذاتياً لتحقيق طموحه.. 2
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اعرف ما الذي تريده؟  وضوح الرؤية أمر قوي جدا، األهداف غير الواضحة تعطي نتائج . 1
باهتة.

ابحث عن طموحك اخلاص بك.. كن فريدا... كل ناجح يحرص على أن يكون طموحه . 2
الئقاً به ومناسباً له..  الناجح ال يسير مع القطيع... الناجح يؤلف القصيدة احلماسية 

اخلاصة به.

تأكد أنك حني تطلب النجاح الصغير، فأنت فعليا تخون قدراتك وإمكانياتك.. 3

تذكر أنه كلما كان طموحك عظيماً، كان عليك أن تكون شخصا أقوى لتحقيق هذا . 4
الطموح. حتقيق أهدافط الطموحة وسيلة ممتازة للتدرب على بناء شخصيتك.

الذي يحقق طموحه هو من يركز تفكيره بأفضل طريقة ممكنة على ما يريد.. 5

لكي حتصل على نتائج مضاعفة، عليك أن تضاعف مجهودك وعملك.. 6

كن مهووسا بالتركيز على أشياء قليلة فقط.. سر اإلنتاجية الوفيرة هو التركيز.. 7

-حدد لك طموحا ما في أي مجال تختاره مثال:
كلية  أدخل  أن  ثانويتي,  في  األول  المركز  على  أحصل  أن  الدراسة:  مجال  في   -

الهندسة الكهربائية.
- في مجال الصحة: أن أصل إلى الوزن المثالي الذي يتناسب مع طولي.

 -
 -
 -

  -
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كــن أنــت أكثــر شــخص شــغوف، مهتــم، مكتــرث، متعلــم، محــب لطموحــه... بعدهــا ســتجد . 8
- بــإذن اللــه - مســار وأعمــال حياتــك متجهــة لتحقيــق هــذا الطمــوح.

اعــرف املزيــد عــن طموحــك  أكثــر مــن أي شــخص لــه نفــس الطمــوح ذاتــه، أكثــر مــن أي . 9
شــخص فــي العالــم.

في كل مرة تفعل فيها شيئا يخيفك، فأنت فعليا تسحب من رصيد قوة اخلوف وتودع في . 10
رصيد قوة ثقتك بالنفس، وبهذا املنوال تكون أقوى وأقرب للوصول إلى طموحك.

توقف عن لعب دور الضحية، حياتك الشخصية وعملك هما نتاج قراراتك.. وليس  . 11
مسئولية غيرك. لتكن حياتك وعملك أفضل: اجعل خياراتك أفضل، واتخذ قرارات 

جديدة تقربك من طموحك.

إذا لم ينتقدوك بشدة، فأنت ال تفعل شيئا يُذكر. الطموح ثمنه السخرية. . 12

3-ماذا ستفعل لتبدوا أكثر شغفا واهتماما وحرصا على تحقيق طموحك؟
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 .13

اختر األصدقاء الطموحني الذين يعملون على تشجيعك وزيادة طموحك.. 14
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