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 الًٕٗ  أِداف 
 :اهلدف السٟٗظ

 .تدرٌب المشاركٌن على وضع خطة مستقبلٌة ألنفسهم      

 : بإذن هللا، ستكون فً النهاٌة قادراً على
االستراتٌجى الشخصى ،   تحدٌد مفهوم التخطٌط1.

 .، أهمٌتهعوائقة 

 الناجحاالستراتٌجى  خطوات التخطٌط اتباع 2.

 رسم وإعداد خطة زمنٌة وعملٌة للمستقبل3.

 معرفة وسائل التأكد من تنفٌذ الخطة4.
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 .بتحقيق السعادة الخارجية الكثير منا مشغول •
 .اوقات مهدرة •
 .آمالناعدم تحقيق الكثير من •
عدم إكمال ما نبدأه من مشاريع مما يعود علينا •

 .بخيبة األمل 
 . للفوضويةبعثرة الجهود و إهدار الطاقات نتيجة •
ضعف التعامل مع حاالت الطوارئ و أحيانا كثيرة •

 .   االستسالم لها

؟من منا وقع فى هذا الفخ   

 إذا لم تبدأ من اآلن فستحصد المزيد من الخسائر

المسار الصحيح إلى  نفقد ناتجعلعدم وجود خطط و ال برامج عملية واضحة 
.أهدافهم  

نقطة تحول ...كلنا نحتاج الى نقطة نظام   



 التخطيط االستراتيجى الشخصى 

دكتوراة الموارد البشرية وخبير ادارة الموارد البشرية  ----الدكتور ياسر فاروق حسين 

 والتطوير االدارى 

 نحن فى الحيبة نحتبج 

 االتجاة 

بذل 

 الجهد 
 التوازن 

 

 التوتر

التخبط 
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 انخخطيط االسخراحيجى انشخصى ؟  

هوعملٌة فكرٌة تتعلق بالمستقبل تهدف الٌجاد : التخطيط •

 .وضع مستقبلً أفضل 

ٌشمل وٌؤثر على ، هام ، طوٌل المدى : االستراتيجى •

 جمٌع جوانب حٌاتك 

 ٌخصك  :الشخصي •

 : ٌهدف التخطٌط االستراتٌجً الشخصً الى 

 ادوارىو بقٌمى مرتبطة ونجاحات اهداف تحقٌق 

  وضعفى قوتى بنقاط مرتبطة الحٌاة فى رسالتىو

   الخارجٌة والفرص بالتهدٌدات مستفٌدة
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 ما هو حلمك ؟ •

 هل لديك امنيات ؟ما هى ؟•

 هل لديك اهداف مكتوبه ؟ •

محددة بفترة , متحدية , واقعية , مقاسة •

 ,واضحة 

 الهدف /االمبنى / الحلم 
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فى  أسئلة هامة هًثالثة على نجٌب نرٌد أن    

 :ورقة خارجٌة 

رضا هللا و عبادته و الفوز           لماذا أحٌا وأعٌش؟1.

 ..بالجنة ولكن

هل ... تخيل عند الممات     ماذا أنجزت فً حٌاتً؟2.

 ...تركت أثراً, هل أنت راٍض, هل حققت نتائج

 ....فعالً و بصدق مع النفس          ؟دهل أنا سع3ٌ.

 

ختيل أن قلمك كتب 

احلقيقة الداخلية ومل 

 يستطيع جتميل االجابات 

 أسئلة منطقية وإجبببت مثبلية 
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 نمارا وخطط ونمارا ال وخطط ؟

 اوجاز االعمال انصحيحت 

االسخفادة مه وقاط انقىة 

 وانفرص انخارجيت 

ازدياد مسخىياث انثقت 

 بانىفس

انعمم انيىمى سيصبح 

 هادف 

 حىميت انشعىر بانخميس 

 االفخقار إنى معرفت انخخطيط

 ووسائم 

انرغبت فى انخفهج مه 

 االنخساماث 

حجىب انخحذياث وبانخانى  

 مسخىياث انثقت بانىفس مخذويت 

 االعخقاد واالدراك انخطأ 

 (وضعي مخخهف  )

قصىر فى انخفكير 

 انمسخقبهى 
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من التخطٌط االستراتٌجً الشخصً تتكون عملٌة 
 :الخطوات التالٌة

 من أنا؟ وأين أنا اآلن؟  :(احلاىل )اين أنا •
أين أريد أن : (املأمول )اين اريد أن أكون •

 أكون؟
كيف أصل إىل  خطة التنفيذ  :خطوات االنتقال •

 ما أريد؟
 كيف أعزف أني وصلت؟: تقيم االثز •

 اسخراحيجيت واجحت خطىاث وضع خطت 



 التخطيط االستراتيجى الشخصى 

دكتوراة الموارد البشرية وخبير ادارة الموارد البشرية  ----الدكتور ياسر فاروق حسين 

 والتطوير االدارى 

   :(احلاىل )اين أنا  خطوات وضع خطة ناجحة
 من أنا؟ وأين أنا اآلن؟  

أن تخصص وقتاً لهذا الغرض وبحد أدنى ثالث ساعات قترح أ
لالجابة على االسئلة  التخطٌطفً أقرب وقت للقٌام بعملٌة 

  :التالٌة 
   : االولى المرحلة

 أنا وأٌن أنا؟ من :

 اآلن؟

معرفة الواقع •

 وتحلٌله

التعرف على •

احتٌاجاتك 

 اإلنسانٌة

تحدٌد و جهتك •

و مبادئك و 

 قٌمك فً الحٌاة

التعرف على •

قدراتك و قواك 

 الذاتٌة

 

واذا أدمصت ٔوا الرٙ حككت؟: الطؤاه األٔه  

وا األوٕز اليت كاٌت خمٗبٛ آلوال٘؟: الجاٌ٘ الطؤاه  

الدزٔع اليت تعمىتّا وَ اإلدماشات : الطؤاه الجالح
 ٔاإلخفاقات؟

احب أُ ادمص التٜ واِٜ اجملاالت : الطؤاه السابع  فّٗا ٔوا 
؟اجملاالت التٜ ال اجد ٌفط٘ فّٗا ٔاضباب اخفاقاتٜ  
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   :(احلاىل )أنا اين  ناجحةخطوات وضع خطة 
 من أنا؟ وأين أنا اآلن؟  

أن تخصص وقتاً لهذا الغرض وبحد أدنى ثالث ساعات قترح أ
لالجابة على االسئلة  التخطٌطفً أقرب وقت للقٌام بعملٌة 

  :التالٌة 
   : االولى المرحلة

 أنا وأٌن أنا؟ من :

 اآلن؟

معرفة الواقع •

 وتحلٌله

التعرف على •

احتٌاجاتك 

 اإلنسانٌة

تحدٌد و جهتك •

و مبادئك و 

 قٌمك فً الحٌاة

التعرف على •

قدراتك و قواك 

 الذاتٌة

 

وَ ٔجّٛ ٌظسٙ،  •
وا أِي ٌكاط  

 قٕت٘؟
 

كٗف أضتفٗد •
وَ ٌكاط قٕت٘ يف 

 وػازٖع٘؟

ما هً من وجهة نظري •
 أهم نقاط ضعفً؟

هً أسباب وجود نقاط ما •
 الضعف لدي؟

هناك طرٌقة فً هل •
..  معالجة هذه النقاط مثل 

تعوٌد ،التدرٌب،الدراسة)
النفس على بعض 

 ؟(الطباع
أستطٌع وضع مخطط هل •

زمنً لمعالجة نقاط 
 ضعفً؟
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أيه أريذ أن أكىن ) واجحتخطىاث وضع خطت 

 (؟

   ناجحةخطوات وضع خطة 
 أين أريد أن أكون؟: (املأمول )اريد أن أكون اين 

قترح أن تخصص وقتاً لهذا الغرض وبحد أدنى ثالث ساعات فً ا
:لالجابة على االسئلة التالٌة  أقرب وقت للقٌام بعملٌة التخطٌط  

ختاز تضوا األعىاه اليت ، وٕازد غري حمددٚ كلدٖلٕ كاُ •
 الكٗاً بّا؟

 ؟فّٗاضتٍجص ضٕٝ ضتٛ أغّس واذا  كعىسلٕ مل ٖبل وَ •
 ِ٘ أِي ثالثٛ أٔ أزبعٛ أوٕز يف حٗات٘؟وا •
أٌظس إىل عىم٘ الرٙ أوازضْ كن ًٖٕ وا ِٕ أِي عىن عٍدوا •

  ؟عىمتْ

االِداف  ٔاُ تضع اِدافك االضرتاتٗجٛ البد أتكُٕ   SMART 

القيم 

 الشخصية 

الدوافع 

 المحركة 

االدوار 

 المختلفة 

جوانب 

 االنسان 

رؤيتى 

 ورسالتى 
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 رساةل احلياة 
 للدنيا نقدمها أن نريد التى العملية الغاية هى الرسالة•

 بمقصد تعبٌر فهى تأثٌر من للعالم نقدمة ما وجوهر.

 . الحٌاة فى وغاٌتة االنسان

 :االركان االربع للرسالة الشخصٌة       

   ٌلتزم ، ٌصنع، ٌحضر ... الضرورى الفعل•

 بك الخاص االساسى االهتمام مصدر ... المركزي االهتمام•

 الناجحٌن. نحن. كل الرسالة بهذة سٌتاثر من....الفائدة•

 المباشرة الحصٌلة تمثل.. النهائً والمقصود الغاٌة•

   للرسالة

 أسعى لتطوٌر أدائً وتطوٌر أداء المتمٌزٌن فى مجال اعمالهم النشاء مجتمع متعلم 

الفعل 

 الضرورى 

االهتمام 

 المركزي 

انا )الفائدة 

 والممٌزون 

الغاٌة 

 والمقصود 
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 .االجتآحتدٖد  :االِداف تطاعد عمٜ 
 .ٔضع السؤٝ العاوٛ يف إطاز قابن لمتحكٗل •
 . املطاعدٚ عمٜ وعسفٛ اإلدماش الرٙ مت •

 
 

   ناجحةخطوات وضع خطة 
 أين أريد أن أكون؟: (املأمول )اريد أن أكون اين 

 السمبت الضزورية في األهداف 

SPECIFIC           حددم   

 MEASURABLE      قاسم  

  ATTAINABLE     حققم  

   REALISTIC مكنم    
  

    TIMED 

        زّمنم

انحصىل عهى درجت انذكخىراة فى ادارة انمىارد انبشريت 

 2020بىهايت عاو 
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 اسئلة حىل المستهدفبت الذكية 

 كٗف أزفع وطتٕٝ اإلمياٌ٘ ٔ العبادٙ؟•
 أمن٘ وطتٕاٙ العىم٘ ٔالجكايف؟كٗف •
% 50يف ختصص٘ ٔ% 50.. )ِ٘ الكتب اليت أزٖد أُ أقسأِاوا •

 ؟(يف جماالت ِاوٛ جيب أُ أحطَ فّٗا
 كٗف أمن٘ عالقات٘؟•
 :أِم٘وع           •
 :أصحاب٘وع         •
 :احملٗطني ب٘وع         •
 كٗف أمن٘ ٌفط٘ صحًٗا ٔجطدًٖا؟•
 كٗف أمن٘ أٔضاع٘ املالٗٛ؟•
كٗف أضع خمطط عىم٘ وستبط بصوَ حمدد ٖطّي يف •

 تٍفٗر ذلك؟
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 ناجحةخطوات وضع خطة 
كيف أصل إىل ما  خطة التنفيذ  :خطوات االنتقال 

 أريد؟
   

ضٍٕٖٛ، غّسٖٛ، أضبٕعٗٛ، ) ٔضع خطٛ شوٍٗٛ ودزٔضٛ •
 (ٖٕوٗٛ

 .اختٗاز الكسازات ٔ املٕاقف حطب األٔلٕٖات•
 فٜ ضٕٞ اخلطٛ االضرتاتٗجٗٛ  الٕقتتٍظٗي ٔإدازٚ •
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 ناجحةخطوات وضع خطة 
 كيف أعزف أني وصلت؟: تقيم االثز 

   
 تٕفري وتطمبات تٍفٗر اخلطٛ -1•
 إدماش –اتصاه  –تسكٗص  –تعمٗي  –حتفٗص : املتطمبات •
 :  ٌكد ذات٘ ٔ تكٕٖي ملٍجصات٘ -2•
الطٍٛ جيب أُ تكًٕ  –الػّس  –األضبٕع  –ٌّاٖٛ الًٕٗ يف •

 .  بتكٗٗي وا وضٜ لك٘ تٍظي وا ٖم٘ وَ الٕقت
 :ٔ حتمن التال٘، جتٗب ، حأه أُ تطأه •

 وا ِ٘ األِداف اليت حككتّا؟•
 وا ِ٘ التحدٖات اليت تػمبت عمّٗا؟•
 وا ِ٘ الكسازات اليت اخترتّا؟•
 ِ٘ األِداف اليت مل احككّا؟وا •
 وا الرٙ وٍعين وَ حتكٗكّا؟•
ِن قىت بعىمٗٛ التجدٖد الداخم٘ ٔ  •

 التأون ٔ تأكٗد العصً؟
 ِن قىت ٖػحر املٍػاز بػكن ٖٕو٘؟•
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 ناجحةخطوات وضع خطة 
 كيف أعزف أني وصلت؟: تقيم االثز 

   
 :خاله عىمٗٛ التكٕٖي ِرٓ وَ •
 ٌسفع وطتٕٝ اإلدزاك الرات٘•
 تٍىٗٛ الضىري•
 بٍاٞ العادات الفعالٛ•
 : ٔجّسب قٗىٛ اخلمٕٚ وع الٍفظ لفرتاتتركس •
 اخلمٕ بالٍفظ –التفكس  –التأون •
 غّس –ضجن يف وفكسٚ جتسبٛ كن أضبٕع •
 ... وَ خاله عىمٗٛ التكٕٖي ِرٓ •
 ِن ٔصمت إىل وا أزٖد؟ كٗف أعسف ذلك؟•
 –التٕافل االجتىاع٘  -ِن حككت السضا الداخم٘ •

 عىن جدٖدٚ ؟عادات -املادٖٛاملٍجصات 
 ِن ٌضجت غخصٗيت؟•
 ِن أوتمك شواً حٗات٘ ٔ أبادز باختاذ قسازات٘؟•
 ِن ختمصت وَ الكٕٗد ٔ األٔ ِاً؟•
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 اٌتّٗت االُ اٌتظس وداخالتكي  أٌا 

 وسحبا بكي فٜ عامل املخططني  

غكــــــــس 

اهلل لكي 

 تفاعمكي  


