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 التأسيس الالزم لمهارات التفكير

 يلزمك  لتفكيرامهارات  ، قبل تعلمهي وسيلة تساعدك على تحقيق أهدافك ورؤيتك في الحياة. لهذا :مهارات التفكير

 وأهدافك في الحياة. الخاصةهويتك وأن تحدد من أنت وما هي هويتك العامة 

 :   األمثلةكما ب. كلمات قليلة تعبر عن حقيقتك وقد يشاركك فيها عدد كبير من الناسهي الهوية العامة 

 الهوية العامة معناها المظاهر التي يجب أن تصاحبها
خرين وأتعامل مع سأحترم نفسي وأقدرها وأحترم اآل

 .ورحمة وعدالة الكون بمسؤولية
ة كبيرقدرات  وذ رض.في األ وخليفته أكرم خلق هللا

فقط  ،الكثير علىن بي نفخة من روح هللا. أقدر أل
 . وتوفيق هللا باإلرادة

 إنسان

سأعتز بنفسي و سأعمل علي استعادة عزة أمتي 
 ها بين األمم.تورفع

ن مأنتمي ألمة عاشت تاريخا كبيرا  ...وأأنا عربية  :

 النهضة والعزة. 
 قومية

. أخالقيوحقيقة  المسلم في مظهري،سمت  لتزمأ
م تفق مع شريعة هللا التي ال تحريجب أن تومعامالتي 

 ونافع وريال كل ما هو ضرإال الخبيث وال تفرض إ
 ناجحة.لحياة المسلم حياة نقية 

 أعتقد بوحدانية هللا ورسالته لمحمد صلي هللا عليه
وجوب طاعة هللا في كل ما أمر االقتداء به وووسلم 
 ونهى.

 مسلم/ مسلمة

 أعتز بنفسي وأحترم الجنس اآلخر.
س ألتزم بالضوابط العامة التي وضعها هللا لهذا الجن

 من واجبات ومسؤوليات وأحكام شرعية

 آخر علىس أعتز بجنسي وأعرف أنه ال فضل لجن
مة هللا لحكو. مام هللاأوأن كلينا متساويان  إالا بالتقوى.

 دوار وال يكونمنا له دور مختلف حتى تتكامل األ كل
 .أو ظلم أو حرمانهناك تضاد 

 ذكر/أنثى

 

ن تفهم معنى كل كلمة من كلمات الهوية العامة وإذا ما استقرت بنفسك فعليك أن تلتزم عليك أن تقرأها بعناية وعليك أ

واضح  مرتاح القلب والضمير. ،نسان سويابما يتطلبه ذلك. فتجانس المظهر والجوهر هو أمر ضروري جدا ليكون اإل

 الرؤية ثابت الخطوات محدد التفكير والقرارات.

 ولتكتشف هويتك الخاصة، عليك أن:

 .تساعدك المواد الدراسية بالمدرسة هي أحد المؤشرات التي ، وتحدد ميولك العلمية -1

 .شف نقطة حماسك ومواطن ابداعككتتوالحرة مع المراكز الشبابية وغيرها نشطة س العديد من األمارت -2

 تحدث معهم عن تجربتهم وما قد يلهمك منها. تقابل الكبار والمتخصصين وت -3

ف على نمط الحياة له لتقرر إن كان يناسبك تأن يدرسها و  تعرف على العلوم التي يجب على كل تخصصت -4 تعرا

 .أم ال

 .لخاص وما يناسبك وما ال يناسبكم بعمل اختبارات نمط الشخصية ومواصفات نمطك اوقت -4 

 .في سير الناجحين في المجاالت المختلفة وستشرق لديك األفكار قرأت -5

 

عليك أال تهمل جانبا وتركز على آخر من جوانب حياتك السبعة. باألسفل تابع النموذج  الحياة:ولتحدد أهدافك في 

 لتقتدي به لصياغة أهدافك. 

حول صياغة الحلم إلى هدف بتحديد الكمية والزمن والنوع. أن يكون منطقيا  سجل ما تحلم به في كل مجال، ثم

 وقابل التحقيق وقابل للقياس حتى تقوم بالتقييم والمتابعة لنفسك.

 ستجد بعد هذا الجدول، جدوال آخر فارغ يمكنك أن تسير به على نفس النهج لتحدد أهدافك في الحياة.
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 لم لهداف )يتم ضبطها لتناسب قدرة وطموح كل شخص(تحويل الح الحلم الجوانب المختلفة

 أن أكون مؤمنا صالحا قريبا الجانب الروحي

 من هللا.

 صفحة واحدة()مستمر بشكل  صف جزءنأن أقرأ من القرآن يوميا 

 ا منيأن أصلي الفرائض في أول الوقت لمدة شهر وأن أزيد ركعتين شهر

 ثم أستمر  شهور 6في خالل  ركعة 12 إلىأصل  حتىالنوافل 

م االستمرار دار عام كامل ثم علىأن أتعلم أذكار اليوم والليلة وأتعود عليها 

 عليها. كل أسبوع أحفظ ذكرا جديدا وأتدرب على ترديده في موعده 

 ..........أن ألتحق بكلية الجانب العلمي

 أن أحصل على شهادة ....

 أن أدرس دورة .....

 بمعدل .... ثانويةاالنتهاء من شهادة ال

 خالل العام ......مستويات للغة  4من  االنتهاء

 القدرات واجتيازه بمعدل ....... المتحانالتجهيز 

 .شهور 6 علىفي حفظ الجزء الثالثين مقسما  الصغرىمساعدة أختي   أن أحيا حياة عائلية سعيدة الجانب العائلي

 شهور 6المتبادل في  حترامتحسين عالقتي بأخي األكبر علي أساس اال

 شهور 6علي مدي تعميق عالقة الصداقة والتفاهم بيني وبين أمي 

 حضور دورة عن فن إدارة العالقات.

مهنة أستمتع  أن تكون لديك الجانب المهني

 فيها وأكسب ماال 

.. علي مهنة وأن أبدأ في إنتاج ......... إلىتحويل هوايتي  علىأن أعمل 

 .....مدي 

ت أن يكون لدي دخل ثاب الماديالجانب 

 غير المصروف الشخصي

 مادي من خاللها.أتمكن من تحقيق مكسب  أطور موهبتي بحيث

 أقوم بتعديل نظامي الغذائي بحيث يكون صحيا طبقا لحمية الطبيب أن أكون بصحة جيدة الجانب الصحي

 شهور أن أفقد/ أزيد من وزني حوالي .... كيلو شهريا لمدة .....

 شهور ...أعدل نظام نومي بحيث أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا بالتدريج خالل 

 يرأن أكون شخصية لها تأث جتماعياالالجانب 

في حياة الناس وخاصة 

 المحتاجين منهم

 أن أشارك في نشاط تطوعي مرة اسبوعيا بشكل شبه دائم

 من أفراد صفي الجديد وأن أكون قادرة علي فهمهم 3أن اكتسب صداقة 

 العمل معي بالنشاط التطوعي خالل سنة علىثقتهم وتحفيزهم  واكتساب

 يوما بشكل دائم 15أن أتصل بأقاربي وأرحامي مرة واحدة كل 

كون ..... وخالل عام، يالوسائط االجتماعية لنشر فكرة  أحدأن أستعمل 

 متابع لها......
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والعامة وأهدافك في الحياة. يمكن لألهداف أن  واآلن يستحق األمر جلسة صادقة مع النفس لتحديد هويتك الخاصة

 تبدأ صغيرة محدودة حتى تقوى عضالت التخطيط والمتابعة لديك.

 هويتي العامة:

 هويتي الخاصة:

 أهدافي في الحياة:

 تحويل الحلم لهداف )يتم ضبطها لتناسب قدرة وطموح كل شخص( الحلم الجوانب المختلفة

   الجانب الروحي

   الجانب العلمي

   الجانب العائلي

   الجانب المهني

   الجانب المادي

   الجانب الصحي

الجانب 

 االجتماعي

  

 


