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  مرحبا

في الجزء الثاني تعلمنا  أن رؤيتنا لذاتنا تشكل السبب الرئيسي لمشاعرنا و أسلوينا في 
الحياة  

و أن تعديل نظرتنا لذواتنا من شأنها أن تغير سلوكنا و مشاعرنا و تحسن أسلوب 
 a تعاملنا مع اآلخرين

و تعلمنا مالذي يجعلنا نتصرف وفق نمط معين و بالتالي كيف نحسن من أسلوينا 
 a في التواصل

كما تكلمنا بإسهاب و شرحنا و ( تدرينا ) على كيف يتكون تقييم الذات السلبي 
وكيف نقوم بالتخلص منه.  

أود تذكيرك : بأن كل ما هو موجود بالدورة يتطلب منك التفكير ثم التدريب 
حتى يصبح الحسم جزء من شخصيتك ، فالمعلومات لوحدها غير كافيه في تطوير 

 a شخصيتك
هل أنت مستعدة للجزء الجديد ؟ 

حضري دفترك و قلمك و هيا بنا نبدأ 
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كيف أكون حاسمة و اتخذ القرار المناسب ؟   

أوالً  يجب أن نتفق أنه ال يوجد قرار مثايل و صحيح 100٪ ، إنما هناك قرار مناسب 

يل شخصياً يتناسب مع نمط تفكيري ومهارايت وقدرايت الشخصية ،دون مقارنة 

قرارايت بقرارات اآلخرين ، وأيضا يجب وضع المرحلة الزمنية يف عين االعتبار  

فبعض القرارات تتناسب معك يف عمر معين و ال تتناسب يف عمر آخر ،كما أننا 

بشر تفكيرنا محدود وتغيب عنا الكثير من أسس اتخاذ القرار الصحيح ١٠٠٪ 

بسبب عدم  معرفة المستقبل وذلك من شأنه التأثير يف اتخاذ القرار .  

و هذا ال يعني أننا ال نستطيع اتخاذ القرارات المناسبة فهناك عدة 

عوامل تتخذها ( المرأة الحاسمة ) و تنفذها بذكاء و تكون من صالحها.  
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١- لماذا نتخذ قراراً معيناً ؟  

خلق هللا يف االنسان  حاجات نفسية كثيرة منها خمسة أساسية هي التي تدفع 

االنسان للتصرف و التحرك نحو اشباعها.  

فكل سلوك صدر منا سواًء ( حركياً ، فكرياً ، عضوياً ، مرضياً ) هو اختياري ، قمنا 

باختياره إلشباع أحد الحاجات األساسية الخمسة و هي :  

٢- لماذا يصعب علينا االختيار إذا تأكدنا أن القرار قرار مناسب ؟  

بسبب تضارب إشباع الحاجات ، فقد يشبع هذا القرار أحد الحاجات النفسية ، ويؤثر 

على حاجة أخرى.  

مثالً : شابة ترغب بتغيير مجال عملها وهي تعلم أن ذلك سيشبع حاجة القوة عندها 

كتشفت أنها ستكون أقل (حرية )  ولكنها تتردد يف اتخاذ القرار ألن بعد دراستها للقرار ا

يف مجال العمل الجديد مما جعلها تتوقف وتفكر كثيراً… و تسأل كثيراً و تأخرت يف 

حسم أمرها واتخاذ قرار محدد.

الحاجات 

األساسية الخمسة

الحب  

واالنتماء

القوة

الحرية

المتعة

الحياة
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٣- و ماذا عليها في هذه الحالة ؟  

أن توازن بين وضعها الحايل ( قبل اتخاذ القرار ) ووضعها القادم (بعد اتخاذ القرار) -

بأن تدون يف سجل : االيجابيات و السلبيات المحتملة.  

( و هذه هي الخطوة األوىل )  

ثم تدخل يف عميلة دراسة القرار ( سنوضح ذلك الحقاً )  -

و بعد ذلك تستخير هللا و تعزم وتتوكل على هللا بمعنى : ( أن تجعل هللا رب -

السموات و األرض هو الوكيل المعتمد عليه يف ترتيب االمور و تضبيطها )  

ثم ( تقدم ) على تنفيذ القرار دون االلتفات ألي اعتبارات ممكن أن تعيقها . -

وتتحمل مسئولية ما يترتب على القرار وال تطالب أحداً بتحمل هذه المسئولية -

معها.  

مع وضع هذه الفكرة بعين االعتبار 

 ( ال يوجد قرار مثالي 100٪ وال حياة مثالية)
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 6 خطوات علينا اتخاذها عند تطبيق 

عملية اتخاذ قرار عقالني

هذه الخطوات اقترحها استاذ جامعة هارفرد ماكس بازرمان يف كتابه 

( الحكم يف اتخاذ القرار االداري ) 
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1

2

تحديد المشكلة : 

من أجل اتخاذ قرار صحيح يجب تحديد المشكلة، أحياناً نخطئ يف تحديد -

المشكلة مما يسبب: 

١- نتعامل مع جانب ( أقل أهمية ) و نعطيه األولوية . 

٢- فقدان مشكله من ساحة التفكير و الحل . 

٣- تشخيص المشكلة من أعراضها و ليس المشكله األساسية (يجب فصل 

المشكلة عن أعراضها المؤقتة )  

والصواب يجب أن يكون الهدف حل المشكلة و ليس التخلص من أعراضها 

 تحديد المعايير : 

كثر من هدف و لصنع قرار عقالين يجب وضع جميع  معظم القرارات تشمل أ

المعايير ذات الصلة يف عملية صنع القرار .  

مثالً : أرغب بشراء سيارة ثمينة و ليس لدي المبلغ الكامل فالمعايير ( سيارة 

قوية - استطيع تحمل تكاليفها - استطيع تحمل ما تتطلبه من صيانه و 

خدمات - تتناسب مع استخدامي و عدد االشخاص الذين عادة يرافقوين يف 

السيارة … )  
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4

5

وزن المعايير :  3

فحص المعايير و موازنتها تحديد أهمية كل معيار و التفكير بقدرايت 

تجاهها ، و الظروف المكانيه و الزمنيه .  

توليد البدائل : 

كتبيها مع تحديد المسارات العملية الممكنة ، بمعنى :  فكري يف البدائل و ا

فكري ما الخطوات العملية لتنفيذ القرار . 

 تنبيه : ال  تقضي وقتا طويال  يف البحث عن بدائل و االستشارة فقد يستغرق 

كثر من الالزم و بالتايل يخلق حاجزاً أمام اتخاذ القرار الفعال .   ذلك مدة أ

مما يتسبب بالمزيد من الخسائر ودون تحقيق فائدة من قيمة المعلومات 

المضافة التي تم قضاء وقت طويل يف جمعها ،كما أنها تحدث مزيد من 

التشتت و تصّعب اتخاذ القرار الصحيح .  

 قيم كل بديل لكل معيار : 

و هذه قد تكون من أصعب مراحل اتخاذ القرار ، حين تبدأين بالتساؤل هل 

هذا المعيار مهم ؟ و ماذا قد يترتب عليه مستقبال ؟ و هل يستحق أن أعطيه 

اعتبار ؟ هل الوقت اآلن مناسب ؟ المرأة الحاسمة تتخذ القرار العقالين و تقوم 

بالتفكير بالعواقب ومدى جودة كل بديل  . 
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أحسبي القرار األمثل : 6

ويف الخطوة األخيرة احسبي القرار األمثل ،و معنى ذلك : أنظري لكل ما سبق يف 

الخطوات الخمسة و فكري جيداً يف و رجحي الخيار األمثل الذي تستطيعين 

تحمله و القيام بتنفيذه و يكون فيه الفائدة المرجوة .  

تعد أنماط التفكير العقالني الستة هذه نقطة إنطالقة رائعه كما أننا يجب أن 

ننتبه ألنماط التفكير غير العقالني التي قد تعترينا و نوجد لها حلوالً 

 ( دورة تشافي تساعدك كثيرا في ذلك ) 
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1- هل هذا القرار يخصني ؟ 

 ——————————————————————————

2- كيف سيمس هذا القرار اآلخرين ؟ 

 ——————————————————————————

3- هل من مصلحتهم هذا القرار ؟  

 ——————————————————————————

4- هل هذا القرار هو أهم قرار يمكن أن أتخذه ؟ 

 ——————————————————————————

أسئلة مساعدة على أخذ قرار حاسم  

هذه مجموعة من األسئله يفضل أن تكتبي إجاباتها على الورق فالقيام بعملية التفكير يف 

الذهن فقط تسبب تشتت و صعوبات ، عليك أن  تكتبي ، و تكتبي كثيرا لتستطيعي 

كبر للموضوع ، نذكرك أن هذه مجرد أسئله مساعده ال يجب عليك كتابتها  التوصل لفهم أ

كلها ١٠٠٪ و ال يجب عليك اتباع هذه القائمة هي لمساعدتك فقط ( خذي األمور بمرونة )  
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5- مالذي يمكن أن يحققه يل هذا القرار ؟ 

 ——————————————————————————

6- هل هذه األمور تستحق أن أتخذ القرار من أجلها ؟ 

 ——————————————————————————

7- هل أستطيع تحمل عواقب هذا القرار ؟  

هل هذه العواقب يمكنك احتمالها  ( كوين صادقة مع نفسك ال يعلم أحد مدى احتمالك ) 

 ——————————————————————————

8- هل سيأخذين هذا القرار لما أريد أن أصل له ؟ 

 ——————————————————————————

9- بعد ٥ سنوات من اآلن هل سيكون لهذا القرار أهمية على حيايت ؟ 

 ——————————————————————————

10- هل هناك قرارات أخرى توصلني لما أريد وتكون أخف ضررا من هذا القرار ؟  

 ——————————————————————————



المرأة الحاسمة

12 الجزء الثالث / صفحة  

11- لو أعطيت نفسي مهله ، و رجعت مره أخرى للتفكير بالقرار هل سأفكر بنفس الطريقة ؟ 

 أم سيتغير األمر مع الوقت ؟  

 ——————————————————————————

12- هل قمت بجمع معلومات كافيه عن الموضوع ؟ 

 ——————————————————————————

13- هل قمت بحساب األمور المتوقعه ؟  

 ——————————————————————————

14- هل قراري يتبع عقلي و عاطفتي يف آن واحد؟ أم يتبع أحدهما فقط ؟  

( من األفضل الموازنة بين العقل و العاطفة يف كثير من األحيان) 

 ——————————————————————————

15- هل قمت  باستشارة شخص حكيم ذو خبرة ؟ 

 ——————————————————————————

16- هل قمت بصالة االستخارة ؟ 

 ——————————————————————————
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 تجنبي األخطاء التالية عند اتخاذ القرار 

 خذي وقتك ال تتسرعي يف اتخاذ القرار ، اطلبي وقتا و فكري . •

ال تنغري بمن يحدد لك وقتا نهائيا ليرغمك على اتخاذ قرار سريع ..خذي وقتا •

كافيا للتفكير . 

 إذا كنت مرهقة أو متعبه أو تحت ضغط نفسي أجلي اتخاذ القرار لحين تكونين •

بوضع نفسي أفضل . 

ال تتخذي قرار فيه خسارة نفسية و ألم عليك لتتخلصي من ضغط اآلخرين . •

ال تتخذي قرارات بسبب الخوف ، ال تختاري الخيار اآلمن ، اختاري القرار الذي •

تعلمين أنه األفضل  افعلي ما تعلمي أنه يجب عليك فعله . 

ال تدِع اآلخرين يتخذون قراراتك نيابة عنك. يمكنك طلب النصيحة ، لكن عليك •

أن تتحملي مسؤولية قراراتك وأفعالك وحياتك. 

ال تتخذي قرارات بناًء على ما يريده اآلخرون منك.  •

ال تتخذي قرارات من المحتمل أن تندمي عليها.  •

إذا كنت تعلمين أنك ستندمين على قول أو فعل شيء ما ، فال تفعل ذلك أو •

تقوله يف المقام األول ثم تشكو منه الحًقا. 
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١- اتخذي القرار الذي( يرضي هللا أوالً  ) هذا ما يجعل 

حياتك مباركة و يرزقك اإلعانه . 

٢- ضعي على ورقة قيمك و مبادئك وال تخالفيها يف القرار . 

كتبي أدوارك يف الحياة ( بنت - أخت - موظفة - أم -  ٣-أ

زوجة ) وضعيها يف اعتبارك عند اتخاذ القرار ٠ 

٤- اتخذي القرار الذي يتوافق معك أنِت وال تضعي األولوية 

لآلخرين دون اإلضرار بهم .  

٥- اختبري قرارك إذا كان ذلك ممكنا : كما نجرب قيادة 

سيارة قبل شرائها و قياس مالبس قبل شرائها ألنها مع 

التجربة يمكننا أن نحدد إن كانت مناسبه أم ال . 

٦- تحقيق الحسم راحة من التفكير و القلق لذلك ال تأخذي 

وقتا طويال يف اتخاذ القرار ، خففي على نفسك إرهاق 

التفكير . 

٧- الحسم أن تحققي االحترام لنفسك و لآلخرين و ليس 

المنافسه و التحكم بهم .  
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كثر من  ٨- من روائع الحسم : أنه يجلب لك إحتراما أ

اآلخرين ، حيث أنك تقولين ما تريدين  وتقولين( ال ) لسلوك 

الغير مرغوب فيه . 

٩- اسمحي لنفسك بأن تكوين بشراً ال تطالبيها بالمثالية ، 

البشر معرض للخطأ و النسيان . 

١٠- كوين سعيدة باتخاذ القرار المناسب ، و استمتعي 

بالنجاح الذي قمت به خالل عملية اتخاذ القرار . 

١١- احترمي اآلخرين المحيطين بك خصوصا إذا كان القرار 

يمسهم ( انتبهي ال تكوين مع اآلخرين عدوانية أو سلبية 

عدوانية بسبب القرار ) . 

الحظي : أنت لست مسئوله عن ردود أفعال اآلخرين على 

قرارك ، احترمي وجهة نظرهم و تقبلي رغبتهم بنصحك و 

حبهم لمصلحتك ، دون إعطاء رأيهم أهميه تفوق رأيك فيما 

يتعلق بك شخصيا فذلك سيأثر على جودة القرار . 

 أنت أعلم بنفسك و بحياتك 
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بعد اتخاذ القرار 

بعد التفكير و التحليل و التمحيص و الموازنه ، اتخذي القرار المناسب 

الذي يغلب على ظنك أنه القرار المناسب الذي يجب أن يتخذ ، و ال 

تسمحي ألحد بأن يثنيك عن التقدم يف التنفيذ ألنك و بكل بساطه قمت 

بدراسة القرار جيدا و اتخذيت ما يناسبك أنت  

  

توكلي على هللا و ابدأي بالتنفيذ . 

إذا كنت ذا رأٍي فكن ذا عزيمٍة... فإ̈ن فساد الرأي أن تتردد 

و هنا توقفي .. توقفي .. توقفي  

عن التفكير  و ابدأي فقط بالتنفيذ  

وماذا عن اآلخرين و انتقاداتهم ؟  

حسنا تعايل نتناقش يف هذا الجانب يف الصفحة القادمة  
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مواجهة الناقدين  

كثر منا وقد ينفعنا  لنكون واقعيين أحيانا يكون لدى اآلخر معلومات و خبرات أ

نقدهم البناء ، و ثقي تماما أن المسأله تحتاج تدريب فقط ، حتى ال تصايب 

بالغضب واألذى و تأخذي النقد على محمل شخصي .  

و فيما يلي أمور تساعدك على عدم أخذ األمور بمحمل شخصي  :  

ليس من السهل أن نتقبل الرأي الناقد ، ألنه يحمل فكرة ( لقد أخطأت ) وبعد 

كل ما قمت به من مجهود يف تحليل المعلومات و التفكير واالستشارة و اتخاذ 

القرار صعب توقعي كلمة : أنت مخطئة و الصواب ما أراه أنا صوابا ، من 

اآلخرين و قرري التكيف معها و مواجهتها بأدب .

 ١- الناقد قد ال يكون واقعيا . 

بعض النقد يأتينا من أشخاص 

يبالغون بالدقة و اسلوبهم حاد 

فينتقدون أمور وفقا لنمط تفكيرهم 

وهذا ال يعني انك مخطئه إنما يعني : 

إنه تم نقدك بطريقة غير عادلة . 

٢- الناقد قد يكون في مزاج سيئ.   

٣- الناقد ( يغار منك ).  

فيبدأ بنقده بتقليل شأنك و تحطيم 

رؤيتك لنفسك و االستهانه بقدرتك 

على اتخاذ القرار ، نعم  تكوين اخترت 

الشخص الخطأ و إن كان قريبا منك .
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٤- قرارك أظهر صفة او اسلوب 

يكرهه الناقد في نفسه . 

فكالمه ليس هجوما على شخصك 

إنما من المه على عدم القدرة على 

اتخاذ قرار حاسم كما فعلت (حسد). 

٥- ربما أظهر قرارك جانب يختلف 

الناقد عنك به من قيم و مبادئ . 

و هذا امر شخصي و ليس له الحق يف 

فرضه عليك او منعك منه ، لك الحق 

ان تعيشي بمبادئك و قيمك انت 

فقط .

مواجهة الناقدين

تذكري مواقف سابقة مرريت فيها بمرحلة ما بعد القرار  

أو رأيت شخص يمر بهذه المرحلة . 

كيف كانت المواجهة ؟ -

ما األفضل ؟-
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عدم االرتياح ، حيث قد يبدو األمر و كأنه خالف أو مشكله .  1

2

3

4

قد يقودك ذلك إىل اظهار اسلوب عدواين او سلبي عدواين 

والتصرف بصرامة وحده غير مفيدة ، اتخذي قرار بضبط انفعالك . 

توجيه اللوم للناقد  و استخدام اسلوب المخاطبه ب( أنت كذا و 

أنت كذا ) مما يدخلك يف مشكله جديده .

والصواب استعدي إلدارة الحوار بحسم مستخدمة تقنية 

الساندوتش   :  

كيف سيكون حالك عندما يوجه لك 

النقد ( البناء) ؟ 

كالم طيب ( شكر ، مدح ) 

أقول ما أريد بأدب 

شكر أو مدح مرة أخرى



المرأة الحاسمة
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 تكلمي عن نفسك ( شكرا الهتمامك بأمري أنا درست القرار 

وعانيت كثيرا وسألت خبراء واستخرت و هذا القرار مناسب يل 

وأشيري لنفسك و شكرا الهتمامك يب )   5

6

7

8

و بس .. توقفي عن الجدال و النقاش 

هذا الموقف فرصه إلثبات الذات و إظهار حسمك ، و كلما كنت هادئة 

و متزنه وتكلمتي بعقالنيه و لطف سيكون ذلك سببا لعدم تدخلهم 

مستقبال يف قراراتك الشخصية .

قللي الكالم ال تتحاوري كثيراً و بنفس الوقت ال تستخدمي االسلوب 

السلبي العدواين بقص الحوارات بأسلوب يخلو من االحترام عن 

طريق ارسال رسائل غاضبه و ناقده سواء كانت مكتوبه أو مرئيه .

( مثل النفخ و التلفت و االإتهاء بالهاتف و غيرها )  

كوين متزنه و مختصره ابدأي كالمك بكالم طيب ثم عبري عن نفسك 

و تكلمي بنقاط منطقيه و ال تمسي اآلخرين ثم قويل جمله واحده 

خاتمه مثل ( أنا أعلم أنك تحب يل الخير و ثق أين أستطيع التعامل 

مع هذا األمر جيداً ) و هللا هو المستعان . 



التدريب األول  

تذكري قرارين سابقين اتخذتيهم و انتهى أمرهم أحدهما كان قراراً صائباً 

واآلخر تبين لك بعد تنفيذه بأرض الواقع أنه لم يكن صواباً . 

كتبي كل منهم بصفحه منفصله   ١- أ

و أعيدي دراسة القرار وفقا للمعلومات الموجودة هنا يف الجزء الثالث  

كتبي أسباب نجاح أو فشل القرار.     و أ

٢- تذكري ما حدث بعد القرار  

كيف تصرفتي مع النقاد ؟  

و هل كان تصرفك صحيحا ؟ 

بأي نمط من السلوك كنت ؟  

كتبي رسالة بخط يدك لنفسك ، رسالة لطيفة تخاطبين نفسك بها  ٣- أ

باتزان و ايجابية عن كل قرار من هذه القرارات و اختمي الرساله بكالم 

ايجايب فيه تقبل لذاتك و احترام لها و تصبير لها .

      تدريبات األسبوع 
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التدريب الثاني : 

كتبي لنفسك ملخصاً من ورقة واحدة لما تعلمتيه يف هذا الجزء مع  أ

تحديد النقاط المهمة التي ترغبين بالعمل عليها ، وقومي بتجربتها يف أي 

قرار بسيط ستقومين به هذا األسبوع . 

( اختيار مطعم - شراء قطعة مالبس - الخروج للنزهة - الخروج من 

جروب واتساب  …) 

التدريب الثالث  : 

تحاوري مع شخصية تثقين بها عن قرار حاسم مهم سبق أن اتخذته ، ال 

تمانع يف الحوار معك حوله و كيف اتخذته و قارين بين كالمها و القواعد 

المذكوره يف الدورة . 

( قد تكون أم زوجك - جدتك - صديقتك - خالتك … )  
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