
نة ال ا الق     أخالقيات المهنةأ

/ / إعداد األستاذ إعداد األستاذ 
ق ال ف ف قاللط ال ف ف عبداللطيف بن يوسف المقرنعبداللطيف بن يوسف المقرناللط

القعدة القعدةذو هه١٤٢٩١٤٢٩ذو   هـهـ١٤٢٩١٤٢٩ذو القعدة ذو القعدة 

أ.المقرن عبداللطيف  ١



مفهوم األخالق

ةة

م

::في اللغة في لسان العرب هو في اللغة في لسان العرب هو ••
..الدينالدين•• ..ينين

الطالط ..الطبعالطبع••

..السجية السجية   ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٢



مفهوم األخالق

اطنة ال ا اإلن ة أنه قته اطنةق ال ا اإلن ة أنه قته ق

م

..حقيقته أنه صورة اإلنسان الباطنةحقيقته أنه صورة اإلنسان الباطنة••

..نفسه وأوصافها ومعانيهانفسه وأوصافها ومعانيها  ••

..يعكس صورة اإلنسان الظاهرة يعكس صورة اإلنسان الظاهرة ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٣



مفهوم األخالق

أأ

م

..أوصافها ومعانيهاأوصافها ومعانيها••

..قد تكون حسنة قد تكون حسنة ••

..قد تكون قبيحةقد تكون قبيحة••

أ.المقرن عبداللطيف  ٤



ممفهوم األخالق

..مرادف لمفهوم الدينمرادف لمفهوم الدين••

..يكمل الصورة الحسنة للمسلم  يكمل الصورة الحسنة للمسلم  ••

..الحياة حلوة في ميادين آثيرة الحياة حلوة في ميادين آثيرة •• يي

أ.المقرن عبداللطيف  ٥



مموضوع علم األخالق ع

..التعامالتالتعامالت••

..العالقات العالقات ••

السمات الشخصيةالسمات الشخصية••

السجاياالسجايا•• ..السجاياالسجايا••
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مهارات التعامل

ك ؤت أن تح الذ النا كأت ؤت أن تح الذ النا أت ..أتي الناس الذي تحب أن يؤتوك أتي الناس الذي تحب أن يؤتوك ••

عامل الناس باألشياء التي تحب أن عامل الناس باألشياء التي تحب أن ••
..يعاملوك بهايعاملوك بها به و بهي و ي

ة آث ن اد ف ة ل اة ةال آث ن اد ف ة ل اة ال ..الحياة حلوة في ميادين آثيرة الحياة حلوة في ميادين آثيرة ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٧



مهارات التعامل

ك نف ف كا نف ف ا ..اعرف نفسكاعرف نفسك••

..عامل آل أحد بما تعرف عنه عامل آل أحد بما تعرف عنه ••

مستقبلك•• يصنع فعلك ان مستقبلكاعلم يصنع فعلك ان ..اعلم ب ع  م ان  ي با ع  م ان  ي ..ا

أ.المقرن عبداللطيف  ٨



مهارات التعامل

ك ظ ت كا ظ ت ا ..اعتن بمظهركاعتن بمظهرك••

..إبداء بالسالم إبداء بالسالم ••

األحوال•• عن األحوالالسؤال عن ..السؤال عن األحوالالسؤال عن األحوالالسؤال
  ..له أثر عكسي  ُيشعر باالهتمام له أثر عكسي  ُيشعر باالهتمام 

أ.المقرن عبداللطيف  ٩



مهارات التعامل

مبدأ•• صاحب مبدأآن صاحب آن ..آن صاحب مبدأآن صاحب مبدأ••

..في قلبك جوهرة تضيء في قلبك جوهرة تضيء ••

في عقلك نبتة علم شارك بها  في عقلك نبتة علم شارك بها  ••
.  .  اآلخرين اآلخرين                         

أ.المقرن عبداللطيف  ١٠



مهارات التعامل

... ... ابتسمابتسم••

 ..لالبتسامة مفعوٌل سحرٌي لالبتسامة مفعوٌل سحرٌي ••

الشفتين ابتسام قبل داخلك من الشفتينابتسم ابتسام قبل داخلك من ابتسم من داخلك قبل ابتسام الشفتينابتسم من داخلك قبل ابتسام الشفتينابتسم
..عند اللقاء و الوداع عند اللقاء و الوداع 

أ.المقرن عبداللطيف  ١١



مهارات التعامل

ة ال ةاظ ال اظ ..اظهر المودةاظهر المودة••

..اقترب من اآلخرين اقترب من اآلخرين ••

فقم•• قائما حدثك فقماذا قائما حدثك ..اذا م م       ..
..ليشعر انك منسجم معه مطمئنا اليهليشعر انك منسجم معه مطمئنا اليه

أ.المقرن عبداللطيف  ١٢



مهارات التعامل

ة الن ف ةتفن الن ف تفن ..تفنن في النصيحةتفنن في النصيحة••

. . انفرد بمن تنصح انفرد بمن تنصح ••

تطوعًا•• و احتسابًا اآلخرين تطوعًاعلم و احتسابًا اآلخرين و ..علم ب و  رين  و م  ب و  رين  ..م 

أ.المقرن عبداللطيف  ١٣



الذاتية :الرقابة :الرقابة الذاتية

إحساس الموظف والعامل بأنه مكلَّف بأداء العمل ومؤتمٌن عليه، •
ليته بمسؤ يذآِّره ل مسؤ إل حاجة غير من .من غير حاجة إلى مسؤول يذآره بمسؤوليته        

؛• العمل لنجاح عامل أه أهم عامل لنجاح العمل ؛ •
ألنها تغني عن آثير من النظم والتوجيهات والمحاسبة والتدقيق •

ذلك ير وغير .و

في• وعامل تجارته، في وتاجر مكتبه، في موظف آل أن يولو ل  ر و ج ي  جر  ب و ي  و  ل  ن  و  و
مهنته، وصانع في مصنعه، راقب اهللا تعالى فيما هو مؤتمن عليه، 

لزاد اإلنتاج، 



الذاتية :الرقابة :الرقابة الذاتية

وتالشت المشكالت الوظيفية، وتوفر للدولة والمصلحة  •
.أمواٌل طائلة آانت تذهب هدرًاأ



الذاتية :الرقابة :الرقابة الذاتية

آلكم راٍع ( والرقابة الذاتية منطلقٌة من الحديث الشريف •
والعموم في لفظ الكل يشمل)وآلكم مسؤول عن رعيته
.من يرعى عمًال أو غيره ر ى ر

)أفال جعلته فوق الطعام، من غش فليس منا (•



الذاتية :الرقابة :الرقابة الذاتية

يعلِّم البائع أن يعتمد على نفسه في الرقابة الذاتية،  •
.وال ينتظر أحدًا يحتسب عليه



مهارات التعامل

ًً ..آن إيجابيًاآن إيجابيًا••

..ابعث البشر فيمن حولك ابعث البشر فيمن حولك ••

األوضاع•• آل في بالخير األوضاعتفاءل آل في بالخير تفاءل ..تفاءل بالخير في آل األوضاعتفاءل بالخير في آل األوضاع••

أ.المقرن عبداللطيف  ١٨



مهارات التعامل

اض اضت ت تواضعتواضع••
.الناس ينفرون ممن يستعلي عليهم 

والزالت•• العيوب تتصيد والزالتال العيوب تتصيد ..ال زال يوب و ي  زالال  يوب و ي  ..ال 

نة ال ال األف ل نةش ال ال األف ل ش ..شجع على األفعال الحسنةشجع على األفعال الحسنة••

أ.المقرن عبداللطيف  ١٩



مهارات التعامل

اآلخ ا االهت اآلخاظ ا االهت اظ ..اظهر االهتمام باآلخريناظهر االهتمام باآلخرين••

عش لحظات حياتهم في السراء و عش لحظات حياتهم في السراء و ••
اء اءالض ..الضراءالضراءالض

..ابدأ بالوالدين فاألقربين ابدأ بالوالدين فاألقربين 

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٠



مهارات التعامل

باآلخرين•• اعجابك باآلخرينأظهر اعجابك ..أظهر اعجابك باآلخرين أظهر اعجابك باآلخرين أظهر

ه ي بأحا هاهت ي بأحا اهت   اهتم بأحاسيسهماهتم بأحاسيسهم••
..تنل اعجابهم تنل اعجابهم       

..امتدح أخالقهم امتدح أخالقهم ••
ف فتك ..ستكبر في عيونهمستكبر في عيونهمتك

أ.المقرن عبداللطيف  ٢١



مهارات التعامل

..امتدح المحسن منهم امتدح المحسن منهم ••

ج  ..جنب نفسك المواقف المزعجة جنب نفسك المواقف المزعجة •• ز و ب جج ز و ب ج

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٢



مهارات التعامل

حاول أن تنسى الماضيحاول أن تنسى الماضي••
السلبية .المواقف السلبيةالمواقف

..احتسب آل شيء هللا احتسب آل شيء هللا ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٣



مهارات التعامل

داخله•• جسم إنسان داخلهآل جسم إنسان اآل م  ن ج ال إ م  ن ج ل إ
.روح وقلب تعامل مع الروح والقلب   

..فكر في آالمك قبل النطق بهفكر في آالمك قبل النطق به•• يي

عندهم قدرك يرفع الكلمات عندهمانتقاء قدرك يرفع الكلمات انتقاء الكلمات يرفع قدرك عندهمانتقاء الكلمات يرفع قدرك عندهمانتقاء

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٤



مهارات التعامل

والتأن•• باللطف الناس والتأنحادث باللطف الناس حادث ..حادث الناس باللطف والتأنيحادث الناس باللطف والتأني••

..آن خلوقًا تنل ذآرًا جميًال آن خلوقًا تنل ذآرًا جميًال ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٥



مهارات التعامل

السخيفة•• التعليقات السخيفةتجنب التعليقات ..تجنب ي ي  ب  يج ي  ب  ..ج

آلآل ..انظر الى إيجابيات اآلخرينانظر الى إيجابيات اآلخرين••

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٦



التعامل مهارات
يعنيك•• ال فيما تتدخل يعنيكال ال فيما تتدخل ال

ل را ا ه
..ال تتدخل فيما ال يعنيكال تتدخل فيما ال يعنيك••

خالط الناس واصبر على أذاهم خالط الناس واصبر على أذاهم ••

..ال تكن لوامًا ال تكن لوامًا ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٧



مهارات التعامل

الصغيرة•• األمور تستصغر الصغيرةال األمور تستصغر ال ال تستصغر األمور الصغيرةال تستصغر األمور الصغيرة••

..فقد تجد أثرها آبيرًا فقد تجد أثرها آبيرًا 

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٨



مهارات التعامل

عليك بالمشارآة في قضاء حاجاتهمعليك بالمشارآة في قضاء حاجاتهم••

ي ..سرًا و بنية صالحةسرًا و بنية صالحة ب و ير ب و ر

أ.المقرن عبداللطيف  ٢٩



أ.المقرن عبداللطيف  ٣٠



أ.المقرن عبداللطيف  ٣١



أ.المقرن عبداللطيف  ٣٢



أ.المقرن عبداللطيف  ٣٣



أ.المقرن عبداللطيف  ٣٤



عه الطاقةقبيحقبيحةعاديطيبةطيبالطاقة/ن /نوعه
غطاؤه

الطاقة
بفرقه

طيب
جدًا

طيبة
رائحته

قبيحةعادي
رائحته

قبيح  
جدًا

الطاقة 
لك به

مفتوحفت

سهل
الفتح

صعب 
حالفتح

صعب 
ججدًا

مختوم

قليل١مملوء٣ متوسط٢



ِإن َتْسَتْفِتُحوْا َفَقْد َجاءُآُم اْلَفْتُح َوِإن َتنَتُهوْا َفُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوِإن َتُعوُدوْا َنُعْد  •
َ ْ ُ اْل َ َ َ الّل َّ ََأ ْ َ َآُث ْ ََل ًْا َش ْ فَُُك ْ ُك َ َ ْ ُ ١٩ََل )١٩(َوَلن ُتْغِنَي َعنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َوَلْو َآُثَرْت َوَأنَّ الّلَه َمَع اْلُمْؤِمِنيَن 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َوَال َتَولَّْوا َعْنُه َوَأنُتْم َتْسَمُعوَن  •
٢ )٢٠(

) ٢١(َوَال َتُكوُنوْا َآالَِّذيَن َقاُلوا َسِمْعَنا َوُهْم َال َيْسَمُعوَن  •
) ٢٢(ِإنَّ َشرَّ الدََّوابَّ ِعنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال َيْعِقُلوَن  •
) ٢٣(َوَلْو َعِلَم الّلُه ِفيِهْم َخْيًرا لَّأْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّوْا وَُّهم مُّْعِرُضوَن• م م م م )(م
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُآم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا  •

)٢٤(َأنَّ الّلَه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن )(
َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد   •

)٢٥(اْلِعَقاِب )(
َواْذُآُروْا ِإْذ َأنُتْم َقِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن ِفي اَألْرِض َتَخاُفوَن َأن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس  •

)٢٦(َفآَواُآْم َوَأيََّدُآم ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
أ.المقرن عبداللطيف  ٣٦

م م م )(م



َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتُخوُنوْا الّلَه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم •
َن ُ َْل )٢٧(َت )٢٧(تعلمون

) ٢٨(َواْعَلُموْا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُآْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ الّلَه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  •
ْ ُك ََِّا ْ ُك َ ْ ََُكِّ ًا َْقا ُ ْ لَُّك َل ْ َ َ الّل ْا ََُّ َإ ْا َُ آ َ الَّذ َا َأُّ ا ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا الّلَه َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم•

) ٢٩(َوَيْغِفْر َلُكْم َوالّلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
َ ُ ُْك ََ َك ُ ْ ُ ْ َأ َك َْقُُل ْ َأ َك ُ لُْث ْا ُ َ َآ َ الَّذ َك ُ ُْك َ َإْذ َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َآَفُروْا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن•

) ٣٠(َوَيْمُكُر الّلُه َوالّلُه َخْيُر اْلَماِآِريَن 
إالَّ ََذا ْ إ ََذا ْثَل َلُقْلَا ََشا ْ َل َْا َ ْ َق ْا َقاُل آَاَُا ْ ْ ََل َْل ُ َإَذا َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َقاُلوْا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ•

) ٣١(َأَساِطيُر األوَِّليَن 
َ ِّ ً َ َا َْا ََل ْ ْط َفَأ َك ْ َّ َ اْل َ ُ ََذا َ َآا إ َّ ُ اللَّ ْا َقاُل َإْذ َوِإْذ َقاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َآاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة مَِّن •

) ٣٢(السََّماء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم 
َ ُ ْف َْ َ ْ ُ َ ْ ُ َذَِّ ُ ُ الّل َ َآا َا َ ْ ف َ ََأ ْ ُ َذَِّ لُ ُ الّل َ َآا َا َ َوَما َآاَن الّلُه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن الّلُه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن•

)٣٣ (

أ.المقرن عبداللطيف  ٣٧



َوَما َلُهْم َأالَّ ُيَعذَِّبُهُم الّلُه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َآاُنوْا  •
) ٣٤(َأْوِلَياءُه ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإالَّ اْلُمتَُّقوَن َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن 

َوَما َآاَن َصَالُتُهْم ِعنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاء َوَتْصِدَيًة َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُآنُتْم  •
)٣٥(َتْكُفُروَن )(رون

ِإنَّ الَِّذيَن َآَفُروْا ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّوْا َعن َسِبيِل الّلِه َفَسُينِفُقوَنَها ُثمَّ  •
ُيْحَشُروَن َجَهنََّم إَلى َآَفُروْا َوالَّذيَن ُيْغَلُبوَن ُثمَّ َحْسَرًة َعَلْيهْم )٣٦(َتُكوُن ) ٣٦(تكون عليِهم حسرة ثم يغلبون والِذين آفروا ِإلى جهنم يحشرون 

ِلَيِميَز الّلُه اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث َبْعَضُه َعَلَى َبْعٍض َفَيْرُآَمُه  •
َن ُ اْلَخا ُ ُه َْلئَك ُأ َ َنَّ َ ف ََلُه ْ َفَ ًا َ)٣٧( )٣٧(جِميعا فيجعله ِفي جهنم أولِئك هم الخاِسرون

ُقل ِللَِّذيَن َآَفُروْا ِإن َينَتُهوْا ُيَغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلَف َوِإْن َيُعوُدوْا َفَقْد َمَضْت  •
َّل اَأل )٣٨(َُُّة )٣٨(ُسنَُّة اَألوَِّليِن

أ.المقرن عبداللطيف  ٣٨



 أ أ )٧٠(ُثمَّ َلَنْحُن َأْعَلُم ِبالَِّذيَن ُهْم َأْوَلى ِبَها ِصِليا  •
ًا َْت ََِّك ََل َ َآا َا ُ َا إلَّا ْ ِّنُك َإ وِإن مِّنُكْم ِإلَّا واِرُدها آان على ربِّك حْتًما •

)٧١(مَّْقضيا )(ِي
يُثمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيا• م

)٧٢(  

أ.المقرن عبداللطيف  ٣٩



مهارات التعامل

ذ ذ ذف ذ ف ..ال تقل فعلت آذا و آذاال تقل فعلت آذا و آذا••

. . العفو عند الزالت العفو عند الزالت ••

عنه•• اسأل و الغائب عنهتفقد اسأل و الغائب تفقد ..تفقد الغائب و اسأل عنهتفقد الغائب و اسأل عنه••

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٠



مهارات التعامل

..اسأل عنهم اسأل عنهم ••

تحب•• بمن فاتصل غبت تحباذا بمن فاتصل غبت ..اذا ب ن  ل ب ب  ب  ن  ل ب ب   ..

أ.المقرن عبداللطيف  ٤١



مهارات التعامل

ة الهد تخد ةا الهد تخد ا  ..استخدم الهديةاستخدم الهدية••

..توطد العالقة توطد العالقة 
نا الش ل ناتز الش ل . . تزيل الشحناءتزيل الشحناءتز

مم  ..فيها تعبير عن الحب و االحترامفيها تعبير عن الحب و االحترام

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٢



مهارات التعامل

االنصات•• فن االنصاتتعلم فن تعلم ..تعلم فن االنصاتتعلم فن االنصات••

آن منشرح الصدر عند االستماع  آن منشرح الصدر عند االستماع  ••
..

..ال تتثاءب وال تتلفت ال تتثاءب وال تتلفت ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٣



مهارات التعامل

لهم•• يستمع من يحبون لهمالناس يستمع من يحبون الناس الناس يحبون من يستمع لهمالناس يحبون من يستمع لهم••
..

للحديث•• واستأذن تقاطع للحديثال واستأذن تقاطع ..ال ي ن  ع و يال  ن  ع و ..ال 

..ال تنتظر مقابل للمعروفال تنتظر مقابل للمعروف••

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٤



مهارات التعامل

لؤم•• تقبل عل نفسك لؤموطن تقبل عل نفسك وطن وطن نفسك على تقبل لؤموطن نفسك على تقبل لؤم••
..المحسن إليه المحسن إليه 

الوجه•• طالقة الوجهمارس طالقة مارس ..مارس طالقة الوجهمارس طالقة الوجه••

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٥



لمهارات التعامل ر ه

بادر بالتأسف واالعتذار حال  بادر بالتأسف واالعتذار حال  ••
....الخطأالخطأ

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٦



مهارات التعامل

::قد تكون تعاستك بسبب قد تكون تعاستك بسبب ••
،،مظلمةمظلمة ،،مظلمةمظلمة    

،،بخس حق أحد بخس حق أحد               
،،خطأ في حق أحد خطأ في حق أحد                   

أ الذ ذا ا ظ ا انظر ما هذا الذي بدأ يدمر     
.مكتسباتك 

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٧



أشكال الضغوطأشكال الضغوط

אאאא אא
أ.المقرن عبداللطيف  ٤٨



الضغوطالضغوط  أشكالأشكال

אאאא אא
א אא א

אא
אא א אא אאא

أ.المقرن عبداللطيف  ٤٩



الضغوطالضغوط

  البيئة،البيئة،  معمع  التفاعلالتفاعل  منمن  تنتجتنتج
التغييراتالتغييراتلبعضلبعضالفردالفردتعرضتعرض   التغييراتالتغييراتلبعضلبعضالفردالفرد  تعرضتعرض
  يصاحبهايصاحبها  وقدوقد  الضارةالضارة  النفسيةالنفسية

ففأأةةأأ     فسيولوجيهفسيولوجيهأوأوعضويةعضوية  تأثيراتتأثيرات
..ضارهضارهضارهضاره

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٠



الضغوطالضغوط

  المجتمعالمجتمع  فيفي  القيمالقيم  منمن  تضعفتضعف

..والفرديةوالفردية  األنانيةاألنانية  قيمقيم  تدعمتدعم

أ.المقرن عبداللطيف  ٥١



ط الضغ اع أنواع الضغوطأن

  بلوغبلوغ  إلىإلى  والسعيوالسعي  الطموحاتالطموحات
القمةالقمةةة
ويتعرضويتعرضالمنافسهالمنافسهتشتدتشتدعندهاعندها رضااهه رضوي   وي
  للتفوقللتفوق  السعيالسعي  للضغوط،للضغوط،  الفردالفرد
لففاآلخاآلخلل لال ال ..العملالعملفيفياآلخريناآلخرينعلىعلى

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٢



ط الضغ اع أن

ة ل ةطل ل طل

أنواع الضغوط

متطلبات البيئةمتطلبات البيئة••
الوالد•• على األسرة الوالدضغط على األسرة وضغط ى  ر  و  ى  ر   

ليزيد آسبهليزيد آسبه
االجتماعية•• االجتماعيةالضغوط الضغوط الضغوط االجتماعيةالضغوط االجتماعية••

العادات والتقاليد وسخط  العادات والتقاليد وسخط  ((
إتباعها عدم عند إتباعهاالمجتمع عدم عند ،،))المجتمع ،،))المجتمع عند عدم إتباعهاالمجتمع عند عدم إتباعها

..ضغوط العملضغوط العمل

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٣



لماذا تم توظيفك ؟لماذا تم توظيفك ؟••

معينة أهداف معينةلتحقيق أهداف ..لتحقيق ي ييق   ..يق  

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٤



من نجاحك يسيطر عليه عادت من نجاحك يسيطر عليه عادت % % ٩٥٩٥••
الوقت طول الوقتتمارسها طول ..تمارسها و ول  ه  ور ول  ه  ..ر

..إذا آان لديك واجبان مهمانإذا آان لديك واجبان مهمان••

..األآبر واألصعب  واألهم  أوًال األآبر واألصعب  واألهم  أوًال ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٥



..قاوم رغبت البدء باألصغر قاوم رغبت البدء باألصغر ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٦



القليل من يؤدي العمل الذي يقود لنتائج القليل من يؤدي العمل الذي يقود لنتائج ••
. . المطلوبة المطلوبة المطلوبةالمطلوبة

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٧



قت لل ا تخ ا قتأ لل ا تخ ا أ أسوء استخدام للوقتأسوء استخدام للوقت••

أن تفعل شيئًا بشكل ممتاز مع أنك ال  أن تفعل شيئًا بشكل ممتاز مع أنك ال  ••
ال تا الت تا ت تحتاج اليه  تحتاج اليه  ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٨



آل دقيقة تخطيط توفر آل دقيقة تخطيط توفر ••

عمل•• دقائق عملعشر دقائق ..عشر ل ق  لر  ق  ..ر 

أ.المقرن عبداللطيف  ٥٩



األفعال بدون تخطيط  األفعال بدون تخطيط  ••

..سبب آل فشلسبب آل فشل••

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٠



فطططط فة ة ساعة في اليومساعة في اليوم٢٤٢٤خطط ل خطط ل ••

..باألولويات  وبأهدافها الجزئية باألولويات  وبأهدافها الجزئية ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٦١



استخدم قاعدةاستخدم قاعدة••

أ ـ ب ـ ج ـ د  أ ـ ب ـ ج ـ د    
..ترتيب ترتيب ، ، أهمية أهمية 

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٢



وجه طاقاتك التجاه معين  وجه طاقاتك التجاه معين  ••

وتحبه اليه وتحبهتحتاج اليه ..تحتاج اليه وتحبهتحتاج اليه وتحبهتحتاج

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٣



ق قط ط اجمع الطاقات و رآزاجمع الطاقات و رآز••

على هدف مباشر على هدف مباشر ••

وشماًال•• يمينًا تلتفت وشماًالال يمينًا تلتفت ال ..ال تلتفت يمينا وشماالال تلتفت يمينا وشماال••

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٤



عند ترآيز الطاقات الجسدية و العقلية  عند ترآيز الطاقات الجسدية و العقلية  ••

..تسهل المشكالت تسهل المشكالت 

 ..تتضاعف القدرة على الحل تتضاعف القدرة على الحل   

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٥



المواقع على المواقعرآز على عرآز و ى  ز  عر و ى  ز  ر

لديك األساسية النتائج لديكذات األساسية النتائج ..ذات النتائج األساسية لديكذات النتائج األساسية لديكذات

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٦



    حفز ذاتكحفز ذاتك••

تعرف على النتائج التي تنجزها في تعرف على النتائج التي تنجزها في 
وجه أآمل عل وجهعملك أآمل عل ..عملك على أآمل وجهعملك على أآمل وجهعملك

..ثم قم بالعمل على ما يوصل لهاثم قم بالعمل على ما يوصل لها ى م ىم م م

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٧



ابحث عن قدراتك الفائقة  ابحث عن قدراتك الفائقة  ••

ما هب األشياء التي تنجزها بدرجة ممتازة ؟ ما هب األشياء التي تنجزها بدرجة ممتازة ؟ 

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٨



؟•• نفسك ؟اسأل نفسك اسأل اسأل نفسك ؟اسأل نفسك ؟••
ـ ما الفعاليات ذات القيمة األعلى؟ـ ما الفعاليات ذات القيمة األعلى؟١١
ـ ما أستطيع فعله وحدي ـ ما أستطيع فعله وحدي ٢٢

  وإذا انجز بشكل جيد سيحدث فرقًا ايجابيًاوإذا انجز بشكل جيد سيحدث فرقًا ايجابيًا

أ.المقرن عبداللطيف  ٦٩



آل ق آلأف ق أف ـ ما أفضل استغالل لوقتي اآلن ؟ ـ ما أفضل استغالل لوقتي اآلن ؟ ٣٣

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٠



لضغطضغط لال ال العملالعملضغطضغط

أ أف ف
أ.المقرن عبداللطيف  ٧١
 مدى توافق أجسامنا وعقولنا مع التغييرمدى توافق أجسامنا وعقولنا مع التغيير



 اعلماعلماعلماعلم

إن الظروف ليست هي اليت 
، إياها نا تسل أو السعادة متنحنا السعادة أو تسلبنا إياها ،متنحنا
وإمنا كيفية استجابتنا هلذه الظروف

.هي اليت تقرر مصرينا

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٢



آيف نخفف الضغوط آيف نخفف الضغوط 
؟؟

..آون فلسفة للحياة آون فلسفة للحياة 

..خاطب نفسك واآلخرين بلغة إيجابية خاطب نفسك واآلخرين بلغة إيجابية 

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٣



آيف نخفف الضغوط آيف نخفف الضغوط 
؟؟

..تنفس تنفس 

..نشط الجزء األيسر من المخ بالتذآرنشط الجزء األيسر من المخ بالتذآر

نشط الجزء األيمن من المخ بالتخيل واإلبداعنشط الجزء األيمن من المخ بالتخيل واإلبداع

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٤



آيف نخفف الضغوط آيف نخفف الضغوط 
؟؟؟؟

..ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة 

..المرح المرح  حح

ألوالدك ثابت موعد ألوالدكحدد ثابت موعد ..حدد ب ألوال و  ب ألوال  و   .. 

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٥



آيف نخفف الضغوط آيف نخفف الضغوط 
؟؟؟؟

لزوجتك ثابت موعد لزوجتكحدد ثابت موعد ..حدد موعد ثابت لزوجتكحدد موعد ثابت لزوجتكحدد

..حدد موعد ثابت ألصدقائك حدد موعد ثابت ألصدقائك 

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٦



االجيابية العادات تعلم

::تعريف العادةتعريف العادة**

سلوك يتم عمله بصفة جيدة وأصبح يؤدى سلوك يتم عمله بصفة جيدة وأصبح يؤدى  
بسهولةبسهولة

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٧



االجيابية العادات تعلم

ادة ال
إجيابية

العادة

سلبيةل

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٨



ريمقاومة تغيري العادات و

..بذل جهد أآبر بذل جهد أآبر : : التغيير التغيير *

اضطراب نظام التوافق الذي اضطراب نظام التوافق الذي : : التغيير التغيير * * 
مع الشخص معآونه الشخص ::آونه : : آونه الشخص معآونه الشخص مع

أ.المقرن عبداللطيف  ٧٩



مقاومة تغيري العادات
::معمع

ري و
: : عع        

ذاتهذاته•• ذاته  ذاته  ••
بيئته بيئته ((محيطه االجتماعي  محيطه االجتماعي    ••

ة ا ت ةاال ا ت ))االجتماعيةاالجتماعية))اال
بيئته الطبيعيةبيئته الطبيعية  ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٨٠



العادات السلبيةتأثري ري

.  .  اختالل السلوك السوي اختالل السلوك السوي   ••

ةة ..إعاقة السلوك اإلبداعيإعاقة السلوك اإلبداعي••

أ.المقرن عبداللطيف  ٨١



العادات السلبيةتأثري

لك

ري

ولكن      
آيف نتعلم عادات إيجابية لتفعيل الذات آيف نتعلم عادات إيجابية لتفعيل الذات ••

الشخصية(( الشخصيةفعالية ؟؟))فعالية ؟؟))فعالية الشخصيةفعالية الشخصية((

أ.المقرن عبداللطيف  ٨٢



آيف نخفف الضغوط آيف نخفف الضغوط 
؟؟

وقتك وقتكنظم ..م و م و ..نظم

..استرخاسترخ

صل رآعتين صل رآعتين 

أ.المقرن عبداللطيف  ٨٣



أأ ..التزم أخالق الكبارالتزم أخالق الكبار••

..ال تتحدث بكل ما تسمعال تتحدث بكل ما تسمع••

تعرف•• ال فيما تتحدث تعرفال ال فيما تتحدث ال ..ال تتحدث فيما ال تعرفال تتحدث فيما ال تعرف••



..استر ما ال يرغب اآلخرون آشفه ألحداستر ما ال يرغب اآلخرون آشفه ألحد••

..ال تبذر ال تبذر ••

تهمل•• تهملال ال ..ال تهملال تهمل••



األمور•• آبائر في تتهاون األمورال آبائر في تتهاون ،،ال ور ر األ ب ي  ون  ه ورال  ر األ ب ي  ون  ه ،،ال 

ا اال ال ..الدوامالدوام••

..الغلول الغلول ••

.  .  أخذ ما ال يحق لكٍ أخذ ما ال يحق لكٍ ••



احذر أخالق المنافقين ؟ احذر أخالق المنافقين ؟ ••



آيف تنمى قدرتك على التفكير الخالقآيف تنمى قدرتك على التفكير الخالق••

 . .التحرر من أي القيودالتحرر من أي القيود••
الجديدة•• األفكار لخلق عقلك الجديدةتنشيط األفكار لخلق عقلك تنشيط  . .تنشيط عقلك لخلق األفكار الجديدةتنشيط عقلك لخلق األفكار الجديدة••
تأخير تكوين الرأي حتى تكتشف بدقه األفكار تأخير تكوين الرأي حتى تكتشف بدقه األفكار ••

 . .البديلةالبديلةالبديلةالبديلة



الطرق المستخدمة في التفكير اإلبداعيالطرق المستخدمة في التفكير اإلبداعي••

ـ المحاآاةـ المحاآاة  ١١
أخرى أفكار على عالة هي إنما الجديدة األفكار أخرىإن أفكار على عالة هي إنما الجديدة األفكار إن األفكار الجديدة إنما هي عالة على أفكار أخرىإن األفكار الجديدة إنما هي عالة على أفكار أخرىإن

فالمبدعون العظماء آانوا يحاآون فالمبدعون العظماء آانوا يحاآون . . سابقة لها سابقة لها 
، سبقهم من ،ويقلدون سبقهم من  ويقلدون من سبقهم ،ويقلدون من سبقهم ،ويقلدون



إذا آنت أرى بعيدًا فذلك ألني أقف على أآتاف إذا آنت أرى بعيدًا فذلك ألني أقف على أآتاف " " ••
نيوتن““العظماءالعظماء نيوتنإسحاق إسحاق إسحاق نيوتنإسحاق نيوتن        العظماءالعظماء

••، اآلخرين ومحاآاة التقليد في عيب ،فال اآلخرين ومحاآاة التقليد في عيب فال فال عيب في التقليد ومحاآاة اآلخرين ،فال عيب في التقليد ومحاآاة اآلخرين ،••
بل رغبة الوصولبل رغبة الوصول، ، فليس هو التقليد األعمى فليس هو التقليد األعمى ••

ل للألف لألف .لألفضللألفضل••



ددة ت ة دائ آة ف األفكا ددةهكذا ت ة دائ آة ف األفكا هكذا هكذا األفكار في حرآة دائمة ومتجددة ،هكذا األفكار في حرآة دائمة ومتجددة ،••

.  .  يبني بعضها علي بعض في تطوير مستمر يبني بعضها علي بعض في تطوير مستمر   ••

..نصيحتنا أن تقلد أفضل الموجود ثم تعدل نصيحتنا أن تقلد أفضل الموجود ثم تعدل ••



لك ت أ األفضل ة ال إل لت لكت ت أ األفضل ة ال إل لت ت متى  وصلت إلي الصورة األفضل أصبحت لك متى  وصلت إلي الصورة األفضل أصبحت لك ••
..وتعرف بك وتعرف بك 

  ـ العصف الذهنيـ العصف الذهني  ٢٢
استخدمه بفاعليةاستخدمه بفاعلية



يفعالية الذات

اعتقاد الشخص في قدرته على أداءاعتقاد الشخص في قدرته على أداء••

..مهارات محددة بنجاح مهارات محددة بنجاح 

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٣



زالدوافع واحملفزات و ع و

؟ لالنجاز حفز أآب ه ؟ا لالنجاز حفز أآب ه ا ما هو أآبر محفز لالنجاز ؟ما هو أآبر محفز لالنجاز ؟••

!!!!تحقيق الهدف تحقيق الهدف / / النجاح النجاح   ••

!!!!النجاح يدعو للنجاح  واالستمرار  النجاح يدعو للنجاح  واالستمرار    ••

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٤



الدوافع واحملفزات

ه اإلهمال لتفادي المثل هالطريقة اإلهمال لتفادي المثل الطريقة المثلى لتفادي اإلهمال هيالطريقة المثلى لتفادي اإلهمال هيالطريقة

إنجاز ما لديك من مشاريع ، وإلنجاز هذهإنجاز ما لديك من مشاريع ، وإلنجاز هذه  

.    .    المشاريع يجب أن تكون متحفزًاالمشاريع يجب أن تكون متحفزًا عع

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٥



الدوافع واحملفزات

ة أل ذ ةأ أل ذ أ ::اسأل نفسك هذه األسئلةاسأل نفسك هذه األسئلة**

لماذا أنا أقوم بهذا العمل؟لماذا أنا أقوم بهذا العمل؟  ••

العمل؟•• هذا ترآت لو يحدث سوف ذا العمل؟ما هذا ترآت لو يحدث سوف ذا ما ما ذا سوف يحدث لو ترآت هذا العمل؟ما ذا سوف يحدث لو ترآت هذا العمل؟••

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٦



الدوافع واحملفزات

ذ أ أ ذذ أ أ ماذا سيحدث لو أخرت أداء هذا العمل؟ماذا سيحدث لو أخرت أداء هذا العمل؟ذ

إذا أجبت عن هذه األسئلة بأمانة ستدرك أمهية  
اً ف الك أ .البدء بأعمالك فوراال

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٧



الفعالة الشخصية

فات ت تت الت ة الشخ فاته ت تت الت ة الشخ ه

صي 

هي الشخصية التي تتمتع بصفاتهي الشخصية التي تتمتع بصفات
تمكن الفرد من العمل الجاد و  تمكن الفرد من العمل الجاد و  

المتواصل من أجل التغيير نحو  المتواصل من أجل التغيير نحو  
ىاألفضل سواء آان هذا التغيير على  األفضل سواء آان هذا التغيير على   يير ن و ىل يير ن و ل
مستوى البيئة الطبيعية أم المحيط   مستوى البيئة الطبيعية أم المحيط   
الذات مستوى على أم الذاتاالجتماعي مستوى على أم االجتماعي أم على مستوى الذاتاالجتماعي أم على مستوى الذاتاالجتماعي

..نفسها نفسها 

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٨



أيــن الـحـكـمـة ؟

يأن نشغل أنفسنا ونغتم ملستقبل ال سلطان لنا عليه ؟ بل م و ل
أن نقلق على ما مضى وانكسر وليس مبقدورنا إصالحه ؟

ف ا منلك الذ ال ال اليوم هو الزمن الوحيد الذي منلكه وما نصنعه فيه ال
وهو بداية للغد، 

وال منلك من هذه األزمنة إال هو لذا تقتضي احلكمة  
م ال يف إال ش ن ال .أن ال نعيش إال يف اليومأن

أ.المقرن عبداللطيف  ٩٩



!زمام العالم 

هللا هل ميكن أن يفلت زمام العامل من يد اهللا ؟•

إن اإلميان بان زمام العامل بيد اهللا يبعث•

.قدرا هائال من الطمأنينة يف قلب الفرد  

.واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون •

أ.المقرن عبداللطيف  ١٠٠



الرآون إلى اهللا

. تواكلتواكلالركون قبل أداء الواجب 
.وراحة وال جمال للندم  توكلوبعد أدائه 

:الركون إىل القدر هو االلتزام العملي بقوله عز وجل
لنا{ اهللا كتب ما إال نا يص لن لناقل اهللا كتب ما إال نا يص لن قل قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا {

ىىهو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون،هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون،
.}  قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسننيقل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنني

أ.المقرن عبداللطيف  ١٠١



دور القضاء والقدر في إقدامنا على العمل

.والتعقل لألخذ باألسباب وفقا إلمكانياتناالبصريةالبصريةمينحنا•

.يف اإلقدام وعدم التردد  الشجاعةالشجاعةمينحنا  •

.وفقا لقانون اجلاذبية حسن الظن باهللاحسن الظن باهللامينحنا•

.أعلىظروف جناح العملظروف جناح العملجيعل• ل ح لر ح ر
.أيا كان شكلهانقبل النتائجنقبل النتائججيعلنا•

أ.المقرن عبداللطيف  ١٠٢

ججي جبل هبل ي



دور القضاء والقدر في رؤيتنا للماضي

أأ بغية تفاديها ملعرفة مواطن اخلطأملعرفة مواطن اخلطأالوقوف•

 خيرجنا من دوامة لوم الذات والشعور بالذنبخيرجنا من دوامة لوم الذات والشعور بالذنب.•

إلإلمياننا بأنه ما أصابنا ما كان ليخطئنا 

يبوما أخطأنا ما كان ليصيبنا ي و

أ.المقرن عبداللطيف  ١٠٣



دور القضاء والقدر في تعاملنا مع الحاضر

انفعاالتنا• انفعاالتنايسكن غضبايسكن أم حزنا كانت سواء سواء كانت حزنا أم غضبايسكن انفعاالتنايسكن انفعاالتنا

القلوب• القلوبيغسل املثوبةيغسل وطلب الرضى برد .ويكسبها وب ل  وبي ل  ملثوبةي لرضى وطلب  . ويكسبها برد 
علما بأن دائرة االستكانة والتسليم تبدأ مبا يغلب 
إرادتنا املعتادة ، ومبا خيرج عن حدود االختيار احلر

اثاملكاملكإن• د ا ا الذ :الذي يصيبنا واحد من اثننياملكروهاملكروهإن•
أنه• بالدةإما عليه والصرب للتغيري بالدةقابل عليه والصرب للتغيري محق،،قابل به محقوالرضا به .والرضا ي بالإ  صرب  يري و ي بالبل  صرب  يري و ق،،بل  رض ب  قو رض ب  .و
أو أنه غري قابل للتغيري والرضا عندئذ بقضاء اهللا وقدره •

ة ا لل ة جمل اال ف اال ك
أ.المقرن عبداللطيف  ١٠٤

.مسكن االنفعاالت وجملبة للراحة  



:تذكر قوله عليه السالمك
الناس أغىن تكن لك اهللا ق مبا ض .ارض مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس ا

أ.المقرن عبداللطيف  ١٠٥


