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إهداء
إليك أنت... 

الذي لن تنهض األمة إال بنهوضك أنت...

ولن تنهض أنت إال ببناء أفضل نسخة من نفسك...

ولن تستطيع بناءها إال استناًدا على منظومة قوية للقيم 
تتحّول إلى أخالق ملموسة في كل قول، وفعل!

انهض

فما أكبر شغفك للحياة الطيبة، والسالم، والتوازن النفسي!

وما أحوج أّمتك إليك!

ياسمين يوسف
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| مقّدمة	
أيــن ذهبــت أخــاق النــاس؟! ســؤال يتــردد كثيــرًا عندمــا نعايــن تــردي أخــاق الفــرد وفســاد المجتمــع بالتبعيــة. فــي الحقيقــة إن تلــك 
األخــاق لــم تــأت لكــي تذهــب! فعلــى مــدار القرنيــن األخيريــن علــى أقــل تقديــر، بتنــا نتحــدث فقــط عــن شــعارات قيميــة جميلــة، 
المتنعــم بمســتويات عاليــة مــن  الجســد الصحيــح  فــي شــكل أخــاق ســلوكية ملموســة. ربمــا األمــر يشــبه  بــدون أن نترجمهــا 
الفيتامينــات والمعــادن بســبب النظــام الصحــي لصاحبــه، وحداثــة ســنّه. يمكــن للجســد أن يســتمر قويًــا لفتــرة إذا توقــف الشــخص 
عــن تزويــده بمصــادر المعــادن والفيتامينــات. ولكــن مــع الوقــت وتقــدم العمــر، سيســتنزف الجســد مخزونــه ويبــدأ فــي التصــدع 

والتداعــي.  

إن مخــزون القيــم والممارســات التــي تحولهــا إلــى أخــاق والــذي توارثتــه األجيــال منــذ عصــر النبــوة وســاهم علــى عــدم نفــاده 
بســرعة وضــٌع عالمــي أقــل كارثيــة ممــا نــراه اليــوم. فلــم يكــن التوجــه الصناعــي االســتهاكي التســويقي المــادي شــرًها شرًســا كمــا 
هــو اليــوم. ولــم يكــن هنــاك كل ذلــك الضــّخ اإلعامــي، والفكــري التحــرري، بمزيــج تياراتــه الواصــل لــكل إنســان عبــر قنــوات التقنيــة 
والتواصــل. ولــم يكــن أثــر الفســاد واالســتبداد السياســي ُمهلــًكا للعبــاد والبــاد يؤتــي علــى األخضــر واليابــس كمــا هــو اليــوم. ثاثــة 
عوامــل كبــرى )الشــراهة االســتهاكية ونزعتهــا الماديــة، واالنفتــاح الفكــري اإلعامــي، والفســاد السياســي( ســعت كلهــا لتقويــض 
أيــة نظــم قيميــة وإلــى إخمــاد أيــة نزعــات أخاقيــة مــن شــأنها تهذيــب الفــرد وتســليحه ضــد مــا تســعى تلــك األنظمــة إلــى تحقيقــه. 
ومــع تلــك الجهــود االســتنزافية، وفــي ظــل جفــاف منابــع ضــّخ القيــم فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، أوشــك المخــزون القيمــي لإلنســانية 
علــى النفــاد ويُنــذر الوضــع بكارثــة حقيقيــة. فــا يوجــد مــن يمكنــه وقــف المــّد المــادي االســتهاكي التحــرري، مثــل منظومــة قيــم 

قويــة يؤمــن بهــا الفــرد ويفّعلهــا فــي شــكل أخــاق. 

وهذا الخلل في تقديري، له سببان:

األول هو التباس النظام المعرفي واإلطار النظري لمنظومة القيم التي تُبنى عليها األخاق وعدم وضوحه. فالمؤمنون 	 
المسلمون مثاً، يقرأون القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة ويستخلصون منها مواقف قيمية وأخاقية تُسرد بشكل 
فردي عشوائي غير ممنهج. ال يوجد نموذج متكامل وقاموس متكامل للقيم المستندة على مرجعية منهجية بحثية 

 دقيقة. 
وإذا ُوجدت قوائم للقيم، اختلط على الفرد طريقة تفعيلها في شكل أخاق واقعية. فا يوجد قاموس متكامل يصف كل 

قيمة ويفرد لها السلوكيات المتعلقة بها والتي إذا مارسها الفرد، تحولت القيمة إلى أخاق وتحول اإليمان بتلك القيمة 
إلى عمل صالح. وال أنكر أن هناك اهتمام كبير مؤخرًا بموضوع القيم، وهناك الكثير من األفاضل يعملون على التوعية 

في هذا المجال وتقديم نماذج للقيم. ولكن ما هو مصدر استنادهم؟ وما هي منهجيتهم؟ وكيف نضمن أن تلك 
النماذج على قدر عاٍل من الدقة واالكتمال؟ 

الثاني هو ضعف اإلرادة اإلنسانية فيما يتعلق بتبني القيم وتحويلها إلى سلوكيات وأخاق. فاإلنسان حتى وإن انبهر 	 
بالقيم وتشّدق بها، ظل حتًما عليه أن يترجمها إلى سلوكيات )أخاق(. وفي عصرنا الحديث، اجتمع ارتباك النظام المعرفي 

القيمي، وانهزام اإلرادة، ليفرزا لنا أفراًدا إما ال يتسق قولهم مع فعلهم، أو ال يعبئون أصاً بموضوع القيم برّمته. 

فــي هذيــن االتجاهيــن: تأطيــر منظومــة القيــم واألخــاق والســلوكيات المرتبطــة بهــا، ونشــر تلــك  مــن هنــا، تأتــي أهميــة العمــل 
المنظومــة وتســويقها لرفــع الهّمــة اإلنســانية نحــو تبنيهــا وتنفيذهــا. وإن كنــا ال نملــك نتائــج الثانيــة ألنهــا متعلقــة بقــرار الشــخص، 
فإنــه ال يســعنا التقصيــر فــي األولــى. لهــذا، نضــع بيــن يديــك هــذا الكتــاب بفضــل اللــه هلالج لج. الهــدف أن تصبــح هــذه المــادة قاموســك 
الشــخصي لبنــاء منظومــة القيــم واألخــاق. وأن تصبــح أيًضــا بــإذن اللــه دليــاً لــكل المربيــن، والتربوييــن، واإلعامييــن، والمهتميــن 

بمجــال القيــم، واألخــاق عموًمــا. 

نسأل الله هلالج لج أن يتقبّل هذا العمل ويتجاوز عن التقصير وأن يقبله فسيلة نغرسها ونرجو ثمارها في الدنيا واآلخرة بإذن الله. 
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لماذا 
؟القيم



 بناء منظومة القيم	 
وأهميتها لبناء مالمح الهوية والعالمة الشخصية

ما هي أهمية القيم؟ لماذا تحتل كل هذه األهمية في حياة اإلنسان؟ 

إن مــن أهــم عناصــر بنــاء “الهويــة والعالمــة الشــخصية” Personal Brand هــو بنــاء منظومــة ســليمة للقيــم. تلــك المنظومــة 
مرتبطــة ارتبــاط وثيــق ببنــاء منظومــة القناعــات التــي تؤمــن بهــا- منظومــة اإليمــان. فالقيــم هــي قناعــات تؤمــن بقيمتهــا الكبيــرة 

لديــك. كقيمــة الرحمــة، والصــدق، والعــدل، والجمــال وغيرهــا مــن القيــم. 

نظامك التشغيلي

القيــم التــي يؤمــن بهــا اإلنســان هــي المحــرك األساســي فــي منظومــة الهويــة والعالمــة الشــخصية. فّكــر فــي القيــم علــى أنهــا نظامــك 
your operating system التشــغيلي 

نعــم، فــي أجهــزة الحاســوب، تجــد أن برمجــة الحاســوب تتكــون مــن مواقــف، إذا ضغــط المســتخدم هــذا الخيــار، افتــح هــذا البرنامــج، 
إذا نقــر المســتخدم علــى هــذا الخيــار، أغلــق الشاشــة، وهكــذا سلســلة مــن االحتمــاالت والنتائــج المترتبــة عليها. 

اتســاًقا مــع منظومــة  القــرار لديــك أفضــل وأكثــر  اتخــاذ  الحيــاة وتجعــل  منظومــة قيمــك كنظــام تشــغيلي لحياتــك، تســهل عليــك 
مرجعيتــك. بحيــث ال يكــون هنــاك مجــال للتخبــط وال التــردد وتكــون نســبة الخطــأ قليلــة ونســبة النــدم قليلــة وبالتالــي تتجنــب وتجنــب 

اآلخريــن ويــالت القــرار الخطــأ. 

منظومــة قيمــك، تجعلــك مســتعًدا بتلقائيــة فــي المواقــف الحياتيــة المتنوعــة. مثــالً، إذا رأيــت ظلًمــا، فّعــل قيمــة العــدل والحــق. 
ــا، فّعــل قيمــة اإلبــداع واالبتــكار. إذا واجهــت أزمــة، فّعــل قيمــة  وإذا رأيــت مبتــالً، فعــل قيــم الرحمــة، والدعــم. وإذا واجهــت تحديً

الصمــود، واإلصــرار. إذا أعتــذر لــك شــخص، ســامح وأعفــو. وهكــذا. 

يمكــن أن تعتبرهــا كشــيفرة الحامــض النــووي للجســد. مــع الفــارق أن شــيفرة الحامــض النــووي مبرمجــة بشــكل قهــري فــي الجســد، 
وتــؤدي بــه إلــى خصائــص بيولوجيــة بعينهــا. بينمــا الشــيفرة القيميــة، هــي منظومــة تقــوم أنــت باختيارها، وبنائهــا، وتنميتها، وتحديد 
أولوياتهــا، وتجاهــد لتنفيــذ أخالقهــا بمثابــرة. وإذا بنيتهــا بشــكٍل صحيــح، وّجهــت ســلوكك وخلقــك بشــكٍل تلقائــي ووفــرت علــى نفســك، 

وعلــى المحيطيــن بــك، مســافات ضوئيــة طويلــة تقطعهــا فــي المحاولــة، والخطــأ، والنــدم، واإليــذاء، واأللــم. 

عالقة القيم بمهارات الذكاء العاطفي

تلــك المنظومــة مــن اإليمــان بقناعــات وقيــم، هــي التــي تســاعد اإلنســان علــى إدارة 
أفــكاره، ومشــاعره، وبالتالــي ضبــط ســلوكه. ويتحقــق ضبــط الســلوك مــن خــالل مهــارات 
الــذكاء العاطفــي والقــدرات. فبــدون تلــك المهــارات والقــدرات، تظــل القناعــات والقيــم، 
نظريــات جميلــة ال تدخــل حّيــز التنفيــذ. إن تفعيــل القيمــة التــي تؤمــن بهــا وتحويلهــا 
مــن قيمــة وإيمــان نظــري إلــى ســلوك عملــي وُخلــق، يقتضــي اكتســاب وبنــاء عــدد مــن 

المهــارات وهــي مهــارات الــذكاء العاطفــي. 

فمــا جــدوى اإليمــان بقيمــة الحــق، إذا لــم تكــن لديــك مهــارات الشــجاعة، والتأثيــر، 
تمتلــك مهــارات  لــم  إذا  والتعبيــر عنــه؟  الحــق  للدفــاع عــن هــذا  والجــرأة  واإلقنــاع، 
الــذكاء العاطفــي التــي تحتاجهــا لتفعيــل قيمــك، ســيظل هــذا الحــق وكل تلــك القيمــة 
الســامية التــي تؤمــن بهــا، نظريــات جميلــة ال عالقــة لهــا بالواقــع. وهــذا هــو الســبب 
الرئيســي فــي تــردي أحــوال المســلمين واإلنســان عموًمــا اليــوم: ذلــك االنفصــال بيــن 

اإليمــان، وبيــن الُخلــق؛ العمــل التطبيقــي لهــذا اإليمــان. 

ي
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اإليمان 
بقناعات وقيم

أفكارمشاعر

سلوك

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

11

http://www.salam4all.com


ترتيب القيم

مــن الهــام أيًضــا أن تحــدد “ترتيــب أولويــة وأهميــة القيــم” فــي تلــك المنظومــة القيميــة التــي تتبناهــا ألن هــذا ســيحدد مشــاعرك 
بــه يســتثير عنــدك شــعورًا مــا )اســتجابة شــعورية( وفًقــا  نأخــذ مثــاالً عملًيــا. كل موقــف هــو )مثيــر( تمــر  وســلوكياتك. دعونــا 

لمنظومــة قيمــك. مثــالً، أنــت تمــر فــي الطريــق ورأيــت رجــالً عجــوزًا محتاًجــا يمــد يــده طلًبــا للعــون. هنــا بمــاذا ستشــعر؟ 

أمثلة على تأثير ترتيب القيم على السلوك

إذا كانــت قيمــة الحــق والعــدل عنــدك هــي القيمــة األعلــى فســوف تشــعر بالغضــب ألن الدولــة تتــرك المحتاجيــن بــال دعــم. وإذا 
كانــت قيمــة الرحمــة ومهــارة التعاطــف عنــدك أعلــى فــي منظومتــك القيميــة والمهاراتيــة، فســوف تشــعر بالحــزن لحــال هــذا الرجــل 
المســكين. نفــس المشــهد قــد يثيــر مشــاعر مختلفــة حســب ترتيــب منظومــة القيــم لديــك. ومــا هــو تأثيــر ذلــك علــى الســلوك؟ فــي 
حالــة الشــخص الــذي شــعر بالغضــب، علــى األغلــب ســوف يتخــذ إجــراًء حقوقًيــا مــن نــوٍع مــا. كأن يطالــب الشــئون االجتماعيــة 
بالدولــة أن تلتفــت لمشــكلة الفقــراء. أو كأن يطالــب مســؤول دائرتــه االنتخابيــة بالعنايــة بمواطنــي الدائــرة الفقــراء. أمــا فــي حالــة 
إذا كانــت قيمــة  بالذنــب  آخــر  للمحتــاج. وقــد يشــعر شــخص  الماليــة  المســاعدة  إلــى  الشــخص  بالحــزن، ســوف يتجــه  الشــعور 
مســؤوليته المجتمعيــة عاليــة. فهــو إذا آمــن أنــه مســؤول عــن األشــخاص فــي محيطــه، ســوف يشــعر بالذنــب ويســعى لتقصــي 
حــاالت المحتاجيــن فــي منطقتــه وحشــد الدعــم المالــي لهــم. وربمــا كانــت قيمــة العمــل واالجتهــاد عنــد الشــخص أعلــى فــي منظومــة 
قيمــة، حينهــا قــد يشــعر باالشــمئزاز عنــد رؤيــة الفقيــر المحتــاج، وربمــا يشــعر بالغضــب لقناعتــه أن هــذا الشــخص متكاســل. هنــا 

ــا فــي الغالــب؛ حيــث قــد يقــول لــه “أذهــب وأعمــل لكــي تحصــل علــى المــال”. أو قــد يعنّفــه.   ســيكون ســلوكه عدوانًي

هــذا المثــال يوّضــح كيــف نتخــذ القــرارات بنــاًء علــى المشــاعر والتــي هــي مبنيــة علــى “منظومــة القيــم وترتيــب أولويــات القيــم” 
بالنســبة لــكٍل منــا. ترتيــب منظومــة القيــم يفّســر ســبب اختــالف ردة فعــل شــخصين تجــاه نفــس الموقــف. تحديــد ترتيــب أولويــات 
القيــم يســاعدنا علــى اتخــاذ القــرار الســليم فــي المواقــف الحياتيــة اليوميــة وفــي المواقــف العصيبــة. ألننــا لــو لــم نفعــل، قــد نقــع فــي فــخ 
النــدم واللــوم الحًقــا وقــد نتخــذ القــرار غيــر الســليم. مثــالً إذا تقــّدم شــاب لخطبــة فتــاة وهــي مــن قيمهــا العليــا الحاكمــة “التطــور 
والنمــو”، بينمــا هــو مــن قيمــه الحاكمــة “االســتقرار والثبــات”، والــذي يمنعــه مــن أخــذ مخاطــرات فــي العمــل أو المشــاريع. هنــا 
عليهــا أن تحــدد، هــل ســتقبل بهــذا وتتعايــش معــه حًقــا أم ســتظل تلومــه وتقارنــه بغيــره ممــن يطــورون أنفســهم ويخاطــرون 
ويغامــرون فــي مشــاريع كبيــرة؟ معرفــة قيمهــا ومعرفتــه لقيمــه ومــدى توافــق منظومــات القيــم، سيســاعدهما علــى اتخــاذ القــرار 

الصحيــح. 

مثــال ثانــي، شــخص يعمــل فــي شــركة، حيــث يتعــرض دوًمــا للمهانــة مــن مديــره بطــرق متنوعــة. عليه أن يحــدد، هل قيمة “احترامه 
وتقديــره لنفســه” أعلــى أم قيمــة “اســتقالله المالــي”؟ إذا كانــت قيمــة اســتقالله المالــي أعلــى، ربمــا لــم يعبــأ كثيــرًا ولــم يتأثــر نفســًيا 
باإلهانــات طالمــا يتلقــى راتبــه كل أول شــهر. وهــذا أمــر يعــود لــه. أمــا إذا كانــت قيمــة تقديــره لنفســه أعلــى ومــع ذلــك ضغــط علــى 
نفســه واســتمر فــي عملــه ولــم يحــاول تغييــر الوضــع أو االســتقالة والبحــث عــن عمــل آخــر، فعلــى األغلــب، ســيعاني مــن الكثيــر مــن 
الضغــوط النفســية وربمــا وقــع فريســة للمــرض النفســي وتــاله بالتبعيــة المــرض العضــوي ال قــّدر اللــه. يحتــاج كل منــا أن يفهــم مــا 

هــي قيمــه الحاكمــة التــي ال ينبغــي لــه تجاهلهــا؟ 
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من أين نأتي بمنظومة القيم؟

إًذا بعــد أن تبنــي منظومــة القيــم التــي تؤمــن بهــا، تحتــاج لتحويــل ذلــك اإليمــان إلــى عمــل صالــح وأخــاق فــي حياتــك. وهــذا مــن 
خــال مهــارات الــذكاء العاطفــي. ولتتحــول القيمــة إلــى مهــارة، تحتــاج لتعريــف بعــض الســلوكيات التــي إذا مارســتها، تكــون محقًقــا 
لتلــك القيمــة. ولكــن أيــن تأتــي بمنظومــة متكاملــة ودقيقــة للقيــم وللســلوكيات التــي تــدل عليهــا؟ هــل لديــك قائمــة واضحــة المعالــم 

تختــار منهــا قيمــك؟ الحــل لدينــا فــي مشــروع “ســام”. 

اللــه الحســنى. هــذا  للقيــم مســتوًحا مــن مصــدر الكمــال األســمى، أســماء  للعالــم نموذًجــا متكامــاً  فــي مشــروع ســام، نقــدم 
األســماء  مــن  المســتوحاة  الســلوكيات  مــن  قيمــة مجموعــة  لــكل  ويعــرّف  الحســنى  األســماء  مــن  القيــم  يســتوحي  النمــوذج 

إلــى مهــارات فعليــة مــن خــال تلــك الســلوكيات.  الحســنى أيًضــا والتــي يمكــن مــن خالهــا تفعيــل تلــك القيــم وترجمتهــا 

فــي مشــروع “ســام”، نحــن نبنــي منظومــة كاملــة للقيــم مســتوحاة مباشــرًة مــن أســماء اللــه الحســنى. ثــم نفّصــل الســلوكيات التــي 
يمكــن مــن خالهــا تحويــل “القيمــة” إلــى مهــارة مــن “مهــارات الــذكاء العاطفــي”. تلــك الســلوكيات، مســتوحاة بدورهــا مــن أســماء 

اللــه الحســنى. مثــاً:

قيمة “التميز والتفرّد” مستوحاة من اسم الله “األحد”	 

قيمة “االستقالية” مستوحاة من اسم الله “الغني”	 

قيمة “الصدق” مستوحاة من اسم الله “الحق”	 

قيمة “الحياء” مستوحاة من اسم الله “الحيي”	 
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نسبية القيم

إن ترتيــب القيــم نســبي ويختلــف مــن شــخص آلخــر. ال يقــّدر كلنــا “الكــرم” بنفــس الدرجــة. وال يتفانــى كلنــا فــي بنــاء “القــوة” بنفــس 
الدرجــة. كل شــخص، يبنــي منظومــة قيمــه حســب نشــأته، والظــروف التــي أثـّـرت فيــه، والقــدوات التــي كانــت فــي محيطه، والمعطيات 
التــي كانــت متاحــة لــه. معنــى هــذا أنــك ال ينبغــي أن تلــوم اآلخريــن علــى أخــذ ردات فعــل مختلفــة عــن ردات فعلــك. إن هــذا التنــوع 

القيمــي لهــو مــن أجمــل خصائــص التــراث اإلنســاني.

القيمة قد تكون سلبية أو إيجابية

التــي تدفــع الفــرد لفعلهــا. القيمــة، هــي صفــة ذات قيمــة  إن القيمــة قــد تكــون شــيًئا ســلبًيا أو إيجابًيــا علــى حســب الســلوكيات 
عاليــة لــدى الشــخص. وممكــن أن يكــون االســتقالل المالــي هــو أهــم قيمــة لــدى الشــخص، ويســعى فــي ســبيله لتأميــن احتياجاتــه 
عــن طريــق أي وســيلة حتــى ولــو كانــت غيــر شــريفة. وقــد يكــون لــدى فتــاة، قيمــة “الجمــال” تطغــى علــى بقيــة القيــم. فتســعى فــي 
ســبيل اظهــار الجمــال إلــى اجــراءات مفرطــة كاإلفــراط فــي اســتخدام مســاحيق التجميــل، وكإجــراء عمليــات تجميــل، وغيرهــا مــن 

االجــراءات المبالــغ فيهــا. وهنــا نحتــاج إلــى تكامــل القيــم. 

الحاجة لمنظومة متكاملة من القيم

تكامــل القيــم يعنــي أن كل قيمــة ال توجــد فــي فــراغ منعزلــة عــن بقيــة القيــم. بــل هــي تهتــدي وتنضبــط ببقيــة القيــم. ففــي مثــال 
الشــخص الــذي يقــّدر قيمــة االســتقالل المالــي بشــكل كبيــر، يحتــاج هــذا الشــخص ألن تكــون قيــم الصــدق، واألمانــة، والشــرف 
ضمــن منظومــة قيــم الشــخص فتمنعــه مــن محــاوالت الكســب غيــر المشــروع لتأميــن اســتقالله المالــي. وفــي مثــال الفتــاة المحبــة 
فــي طريــق ال تُحمــد عقبــاه  لقيمــة “الجمــال”، هــي تحتــاج لقيــم “الحيــاء”، و”االعتــدال”، و”العقالنيــة” لتمنعهــا مــن االنحــدار 

بســبب تقديســها للجمــال. وهكــذا نــدرك أهميــة تكامــل منظومــة القيــم، وعــدم التعامــل مــع كل قيمــة كعنصــر منفــرد. 

نقطة اتزان القيمة، والتفعيل السلبي، والتعطيل

يقول الله هلالج لج في سورة الرحمن:

َماَء رََفَعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن )7( أاَلَّ َتْطَغْوا فِي اْلِميزَاِن )8(  َوالسَّ

َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل تُْخِسُروا اْلِميزَاَن )9(

فلكل ميزان:

نقطة اتزان	 

ونقطة طغيان	 

ونقطة خسران	 
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مــن هــذا المنطلــق، يعتمــد مشــروع “ســام” فــي منهجيــة القيــم أن لــكل قيمــة نقطــة اتــزان تمّثــل التفعيــل اإليجابــي لهــا. وعلــى طرفــي 
نقطــة االتــزان للقيمــة، نجــد التفعيــل الســلبي الُمبالــغ فيــه مــن جهــة، ونجــد التعطيــل مــن جهــة أخــرى. كل شــخص قــد يفّعــل القيمــة 
بشــكل معتــدل متــّزن وهــذا هــو العــدل والقســط فــي الميــزان، وقــد يفّعلهــا بشــكل ســلبي )طغيــان أو بغــي فــي الميــزان(، وقــد يعّطلهــا 

تماًمــا )خســران فــي الميــزان(. 

نقطة اتزان
القيمة

��التفعيل اإليجا

الطغيان والبغي �� الميزان

خسران الميزان

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

ــا لنقطــة تــوازن بعــض القيــم وهــي تمّثــل التفعيــل اإليجابــي لهــا مثــل قيمــة التســامح مثــاً مــن اســم  نقــدم فيمــا يلــي وصًفــا بصريً
اللــه “الغفــور”. “التســامح” هــو فــي نقطــة تــوازن اســتخدام القيمــة و”التســامح” هــو قمــة التفعيــل اإليجابــي. بينمــا تجــد أيًضــا مامــح 
التفعيــل الســلبي أو التفعيــل المبالــغ فيــه وهــو فــي هــذا المثــال، التســامح لدرجــة التهــاون فــي الحقــوق. وســتجد أيًضــا مامــح التعطيــل 

وهــو التمســك باللــوم والعتــاب وعــدم المســامحة. 

التسامح
الغفور، والغفار،
والتواب، والعفو

��التفعيل اإليجا

ال
ساهل �� الحقوق

التمسك باللوم والعتاب

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

مثــال آخــر: ســتجد قيمــة “االعتــزاز بالنفــس” مســتوحاة مــن اســم اللــه “العزيــز” فــي منتصــف الميــزان ويمّثــل التفعيــل اإليجابــي. 
وســتجد مظاهــر التفعيــل الســلبي وهــو الغــرور، والكبــر فــي ناحيــة وســتجد أيًضــا مامــح التعطيــل وهــو “المهانــة وفقــدان الثقــة 

بالنفــس” فــي الناحيــة األخــرى. 

االعتزاز
بالنفس

العزيز

��التفعيل اإليجا

الغرور والكبر

المهانة وفقدان عزة النفس

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

وهكــذا ســتجد فــي هــذا الكتــاب، نموذًجــا متكامــاً لــكل القيــم المســتوحاة مــن األســماء الحســنى حســب نمــوذج “ســام” للقيــم. 
وســتجد مامــح التفعيــل اإليجابــي والتفعيــل الســلبي والتعطيــل. إن فكــرة أن لــكل قيمــة نقطــة اتــزان ثــم طرفــي نقيــض، هــي فكــرة 
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هامــة جــًدا تســاعدنا مثــاً علــى فهــم أن قيمــة أساســية كقيمــة “العــدل” مثــاً ممكــن أن تكــون “ســلبية” جــًدا عنــد الطغيــان فــي 
تفعيلهــا. كيــف؟ عندمــا تقــرر شــركة مثــا أنــه مــن أجــل تحقيــق العــدل ســوف تقــوم بتخصيــص %25 مــن وظائفهــا علــى األقــل 
ألقليــة مــا أو فئــة مضطهــدة كــذوي البشــرة الســمراء أو المعاقيــن أو للمــرأة مثــاً. هــذه محاولــة للعــدل تختــل معهــا أســس عمليــة 
التوظيــف والتــي ينبغــي أن تُبنــى علــى معاييــر مهاراتيــة وشــخصية فقــط. فــإذا تقــدم شــخصان لوظيفــة، ينبغــي أن تنظــر الشــركة فقــط 
للمعاييــر الموضوعيــة وليــس العــرق وال الديــن وال النــوع. وعندمــا نــدرك ذلــك المفهــوم، ســندرك لمــاذا دعــوات المســاواة الكاملــة 
بيــن الرجــل والمــرأة يمكــن أن تكــون ضــارة جــًدا رغــم أنهــا تطالــب بقيمــة جميلــة وهــي العــدل. وكذلــك نفهــم لمــاذا المطالبــة 
بتســاوي الميــراث أيًضــا فيهــا بغــي وطغيــان فــي الميــزان. فهــم نقطــة اتــزان القيمــة ونقطــة تعّديهــا بيــن طرفيــن متطرفيــن هــي فكــرة 

هامــة جــًدا. 

العدل
(المساواة)

العدل

��التفعيل اإليجا

المساواة الظالمة

الميل (إ� أو عن)
(محاباة أو إقصاء)

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الشر والظلم هما نتيجة عدم حفظ الميزان

من المعطيات الهامة التي نستخرجها من هذا الطرح، هي أن الشر أو الظلم أو كافة المشكات تحدث عندما:

نعّطل القيمة؛ كأن يكون المرء بخياً بتعطيل “الكرم”، وكأن يكون “كاذًبا” بتعطيل “الصدق”.	 

نفّعلها تفعياً سلبًيا فيه طغيان وبغي؛ كأن يخجل المرء زيادة عن اللزوم بدعوى تفعيل “الحياء” فا يدافع عن 	 
حقوقه.

نستبدلها بقيمة أخرى غير مناسبة للموقف. فالقاضي إذا فّعل “الرحمة” بدالً من “الُمحاسبة”، شاعت الجريمة، 	 
وانفلت أمن المجتمع. 

وهــذا المفهــوم هــام جــًدا أيًضــا لضبــط القناعــات. فمــا الكــذب إال غيــاٌب للصــدق، ومــا القســوة إال غيــاٌب للرحمــة أو تفعيــل للقــوة 
والحســم، ولكــن بشــكل طــاٍغ ســلبي، وهكــذا. أهميــة هــذا المفهــوم هــو فــي اعترافنــا بتقصيرنــا نحــن عنــد حــدوث األزمــات بــدالً مــن 

أن نلــوم الظــروف أو نلــوم الخالــق هلالج لج، حاشــاه. 

ما نسعى إليه إًذا هو:

تحديد القيم التي نود أن نبنيها داخل منظومتنا القيمية المبنية على اإليمان	 

فهم السلوكيات التي من شأنها تحويل القيمة إلى أخاق وواقع وتحويل اإليمان إلى عمل صالح	 

تحديد ترتيب أولويات القيم والذي سيساعدنا على اتخاذ القرارات	 

الوصول لتوازن في تفعيل القيمة بحيث ال نفّعلها بشكل سلبي مبالغ فيه وال نعّطلها ونهملها تماًما	 

فهم المشكات والتداعيات التي تحدث عند التفعيل السلبي أو التعطيل للقيمة أو استبدالها	 
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أهمية محور العالقة باهلل تعالى في منظومة القيم

هنــاك نمــاذج غربيــة عديــدة للقيــم. وهنــاك نمــاذج عربيــة تبتعــد فــي فلســفتها عــن المصــدر اإليمانــي فــي اعتقــاد أحســبه غيــر 
ســليم بــأن القيــم يجــب أن تكــون إنســانية عامــة ال تتعلــق بديــن معّيــن. وهــذه النقطــة قــد تبــدو وكأنهــا نقطــة قــوة تتيــح اســتفادة 
واســعة بتلــك النمــاذج مــن أفــراد ذوي معتقــدات إيمانيــة متعــددة. ولكــن، فــي حقيقــة األمــر، إن هــذه الفلســفة تجــرّد النمــوذج 
مــن معاييــر ضبــط اســتخدام القيمــة. ولهــذا فــإن محــور اإليمــان باللــه هلالج لج وبأســمائه الحســنى كنقطــة انطــاق للقيــم واألخــاق 

يســاعدنا علــى وضــع تلــك المعاييــر ويضبــط تفعيلنــا للقيــم بحيــث يكــون التفعيــل متــزن وإيجابــي. 

خذ على سبيل المثال قيمة “الحق” من اسم الله الحق، وهي لها معنيان:

األول يتعلق بقول الحق والبحث عن الحقيقة بحيادية	 

الثاني متعلق بحقوق الله هلالج لج، والنفس، واآلخرين	 

وفــي غيــاب محــور العاقــة باللــه هلالج لج، ال يوجــد مرجعيــة للحقيقــة وال توجــد قائمــة بالحقــوق. بالتالــي، يصبــح كل شــيء نســبًيا ويصبــح 
“االنتحــار” مثــاً أحــد حقــوق اإلنســان وهــو حــق انهــاء الحيــاة كمــا يدعــو الملحديــن. كمــا يصبــح “المعنــى” شــيء مــن اختــراع 
البشــر وال يوجــد حــق وباطــل، بــل جميعهــا وجهــات نظــر. ولكــن باالعتمــاد ابتــداًء علــى اســم اللــه الحــق وأخــذ جميــع معاييــر 

الصــواب والخطــأ وأخــذ منظومــة الحقــوق فــي العاقــات مــن المنهجيــة اإليمانيــة، تصلــح العاقــات، وتصلــح الحيــاة. 

خــذ علــى ســبيل المثــال قيمــة “عــزة النفــس والكرامــة”. هــذه القيمــة إذا انطلقــت مــن قناعــة أن للــه هلالج لج العــزة جميًعــا، انضبطــت 
القيمــة وأصبــح اإلنســان حريًصــا علــى كرامتــه بــدون غــرور أو تكبّــر. 

القاعــدة  مــن  نســتلهمها  التــي  والمعاييــر والمرجعيــة  هلالج لج  باللــه  العاقــة  الميــزان، هــو  اتــزان  نقطــة  فــي  القيمــة  الــذي يحفــظ  إن 
قيمــة.  لضبــط كل  اإليمانيــة 

فــي الفصــل التالــي، ســتجد المنظومــة الكاملــة للقيــم وفــق منهجيــة “ســام” مصحوبــًة بميــزان نقطــة التفعيــل اإليجابــي )الميــزان(، 
ونقطــة التفعيــل الســلبي )الطغيــان(، نقطــة التعطيــل )الخســران(. 

إن هــذا النمــوذج المتكامــل والقامــوس القيمــي األخاقــي هــو أقــرب مــا يكــون مــن الدقــة بــإذن اللــه؛ ليــس ألن مــن أعــّده كامــاً، 
بــل العتمــاده علــى مصــدر الكمــال األســمى – أســماء اللــه الحســنى. وبثــراء وتكامــل تلــك األســماء، نســتطيع أن نطمئــن إلــى أننــا 
نتعامــل مــع نموذًجــا أقــرب مــا يكــون مــن الدقــة بــدون أن ننفــي إمكانيــة اســتخاص المزيــد مــن الــدرر مــن أســماء اللــه الحســنى 

بثرائهــا فيمــا يتعلــق بالقيــم والمهــارات. 

أرجــو أن تخصــص الوقــت الكافــي لدراســة هــذا النمــوذج واســتيعابه بعمــق والتفكــر فــي “منظومــة قيمــك” التــي تــود صناعتهــا وفــي 
ترتيــب القيــم الحاكمــة لمنظومــة هويتــك. مــا هــي قيمــك؟ ومــا هــو ترتيــب تلــك القيــم لديــك؟ هــذه هــي مهمتــك الحاليــة. 

مالحظات ألهم ما تعلمت 
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الميزان، 
والطغيان، 
والخسران 

منظومة القيم 
وميزان التفعيل 

والتعطيل



| منظومة|القيم|وفق|منهجية|“سالم”	
فــي هــذا الفصــل، تجــد المنظومــة الكاملــة للقيــم وفــق منهجيــة “ســام”1. ندعــوك الســتخدامها لبنــاء منظومتــك الشــخصية للقيــم 
وتضمينهــا أيًضــا فــي عملــك التربــوي والدعــوي لتعــّم الفائــدة بــإذن اللــه مــع اإلشــارة إلــى مشــروع “ســام” كمصــدر اعتمــدت عليــه. 

المنهجية

وفــق منهجيــة “ســام”، تــم تقســيم األســماء الحســنى إلــى 12 مجموعــة حســب األنمــاط المشــتركة بيــن معانــي ومدلــوالت تلــك 
األســماء. فدراســة مجموعــات مــن األســماء، تســمح لنــا برؤيــة منظمــة لمــا يمكــن أن نتعلمــه مــن األســماء الحســنى. تمــت 
دراســة كل اســم مــن األســماء الحســنى دراســة لغويــة وقرآنيــة حيــث تمــت دراســة كيفيــة تنــاول االســم ومشــتقاته فــي اآليــات 
القرآنيــة التــي ظهــر فيهــا االســم ومشــتقاته. بعدهــا تــم اســتنباط ســلوكيات مرتبطــة بمدلــوالت كل اســم، ومــن هــذه الســلوكيات، تــم 

االســتدالل علــى المهــارات، ثــم القيــم. اآلن، نســتعرض المجموعــات بشــكل عــام قبــل أن نتطــرق للقيــم المســتنبطة منهــا. 

مجموعات
األسماء الحسنى

القهار، القابض، 
الخافض، المذل، 

المميت، القادر، المقتدر، 
المؤخر، المانع، الضار، 

المنتقم، الجبار، البر

حسب منهج سالم

الغفار، الغفور، الباعث، 
التواب، العفو

السالم، المؤمن، الجبار، 
الحفيظ، الوكيل، القوي، 
المتين، الو��، المجيب

الخالق، الباري، المصور، 
المبدئ، المعيد، البديع، 

الواحد، الجميل

النور، الصبور، الهادي، 
المحيي، الباسط، الرافع، 
المعز، المقدم، الجامع، 

النافع، البر

الحكيم، الرشيد، الحكم، 
العدل، الحق، المقسط

الرحيم، الحليم، اللطيف، 
الشكور، الكريم، الودود، 

البر، الرؤوف، الحميد، 
الحيي، الس�ير

العزيز، المتكبر، العلي، 
الكبير، الجليل، العظيم، 

المجيد، الماجد، المتعا��

الوهاب، الرزاق، الفتاح، 
الُمقيت، الغني، المغني

الواسع، الحي، القيوم، 
األول، اآلخر، الظاهر، 
الباطن، البا©�، الوارث

الملك، المهيمن، مالك 
الملك، القدوس، الواحد، 

األحد، الصمد، ذو الجالل 
واإلكرام

الحس±ب، الرقيب، 
الشهيدن المح²³، العليم، 

السميع، البصير، الخبير

1  جميــع الحقــوق لمنظومــة القيــم وفــق منهجيــة »ســالم« محفوظــة لمشــروع ســالم والباحثــة ياســمين يوســف ُمعــّدة النمــوذج ويجــب االشــارة إلــى 
مشــروع »ســالم« وللباحثــة عنــد االستشــهاد أو االقتبــاس مــن تلــك المنظومــة. 
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يمكنكــم االطــاع علــى المزيــد عــن كل مجموعــة مــن الموقــع االلكترونــي2 لمشــروع “ســام” أو مــن خــال سلســلة الكتــب الورقيــة 
أو اإللكترونيــة أيًضــا والتــي تجــدون تفاصيلهــا علــى الموقــع www.salam4all.com. اآلن نعــرض منظومــة القيــم وفــق منهجيــة 
“ســام” حيــث تجــد نقطــة اتــزان كل قيمــة )التفعيــل اإليجابــي(، ونقطــة الطغيــان أو البغــي )التفعيــل الســلبي(، ونقطــة الخســران 

)التعطيــل(. 

Youssef(  2, األسماء الحسنى, 2017(

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

20

http://www.salam4all.com
http://www.salam4all.com


منظومة القيم وفق منهجية “سالم”

العالقة بالله هلالج لج

التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

اإليمان المتعالي على األقل إيمانًا،	 
 المّن باإليمان على العباد	 
محاوالت إثبات وجود الله هلالج لج 	 

بطرق غير مدروسة،
مهاجمة المتشككين والزهد في 	 

جهود هدايتهم 

الكفر، واإللحاد، والالإيمانيةاإليمان بالله هلالج لج

التعالي على غير الموحدين والهجوم 
عليهم

التوحيد 
الشرك

الوسوسة في اختبار اإلخالص والتشكك 
بنوايا اآلخرين

اإلخالص
الرياء

العصيان، والتمرّدالعبودية، والخضوعالرهبانية واالنعزال

الخوف المرضي من الله هلالج لج والخوف 
من مناجاته بدون وسيط

التشدد الفظ نحو المتساهلين
عدم االكتراث، والسخرية، واالستهزاءتبجيل الله هلالج لج

القلق، والتشكك، والخوفاالطمئنان، واليقينترك التخطيط، واالجتهاد، والعمل

الجحود، والنكراناالمتنان، والحب، والحمد، والشكرالتصّوف التغيبي

االعتماد على النفس، وعلى العملاالرتكان، واللجوء، والتوكلالتواكل واالعتماد على الخوارق

الُفجر، والِكبرالخشية، والتذلل لله هلالج لجالرعب والشلل، والمسكنة السلبية

الرضا المثبّط عن العمل، وعن 
محاوالت التغيير

السخط تجاه ما يقضي الله هلالج لجالرضا عن الله هلالج لج

اليأسالرجاءتمّسك العبد بما يريد فقط وقتما يريده

اتباع األهواءالمرجعيةالمرجعية الجامدة المتطرفة
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

االنحالل، واالنقياد لألهواءالُمراقبة، والتقوى، وُمحاسبة النفسجلد الذات

الوسوسة 
التشدد الفكري

التقوى وتعظيم األمر والنهي
االستهانة، واالستخفاف باألوامر، 

والنواهي

االستهانة بالذنب، والتقصير طمًعا في 
القبول عند العودة

اإلنابة
)العودة، والرجوع(

االستسالم واالنهزام وانعدام األمل من 
رحمة الله وعفوه
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العالقة بالنفس

التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

حب الدنيا
التعلّق المرضي بالحياة واتخاذ إجراءات 

مرضية لحفظ الجسد ومنع تأخير 
شيخوخته

حفظ الحياة
اإلحياء الجسدي والمعنوي

االهمال
اإلهمال المادي والمعنوي

العناد
اتخاذ القرار

القدرة على الفصل في األمور واتخاذ 
القرار السليم

التردد 

التعدي في أخذ الحق

استعادة الحقوق والتوازن 
السعي السترداد الحق بهدف استعادة 

مشاعر السالم في القلب بعد وقوع 
الضغائن والظلم

التهاون في الحقوق وتراكم مشاعر 
الحقد والضغينة

القسوة على النفس

الحسم والحزم
إجبار النفس على السلوك السليم، 
والقدرة على تطويع النفس لتنفيذ 

المهام والحسم مع اآلخرين عندما 
يتطلب األمر

التسّيب

المبالغة والتذلل في استرضاء الناس بعد 
ارتكاب األخطاء

استعادة الثقة في النفس
إعادة الصورة اإليجابية عن النفس

االنغماس في التجاوزات واليأس من 
اصالح النفس

الجنون
االبتكار، واإلبداع

االتيان بالجديد
الرتابة والجمود

البطء والتمسك بمعايير عالية 
مستحيلة

االتقان
جودة العمل واإلخالص في األداء

رداءة األداء

التشتت مع المثيرات وعدم وجود 
أولويات

االستجابة
التجاوب، والتفاعل مع معطيات الواقع، 

وأحداثه
تجاهل المثيرات وعدم الفاعلية

الوحدة واالستغناء
االستقاللية

الغنى، واالستقالل المادي والمعنوي
االعتماد على الغير
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

المثابرة فيما ال ينبغي المثابرة فيه
اإلصرار وااللتزام

العزيمة، واإلرادة لتحقيق األهداف، 
والتغلّب على الصعوبات، وضبط النفس

االستسالم وضعف العزيمة

عدم إمهال الفرص
اإلماتة واإلنهاء

إنهاء ما ينبغي إنهاؤه ماديًا ومعنويًا
بقاء األوضاع السامة

الثناء الُمطغي الُمبالغ فيه والنفاق
االمتنان والشكر

الشعور القلبي بالتقدير نحو صانعي 
المعروف والتعبير عنه بالقول والفعل

الجحود والنكران

التعصب واالنقياد بال وعي
االنصياع والنظام

ضرورة االلتزام بالقيم والقوانين 
الحاكمة، واألوامر في السياق السليم

التمرّد

التنازل عن الحقوق والطيبة المفرطة
البر واإلحسان

طيب المعشر، وحسن الخلق مع 
اإلنسان والحيوان والبيئة

الغلظة والقسوة

الغموض واالنطواء والتستر على ما ال 
يليق

الخصوصية والستر
الحفاظ على الخصوصيات للنفس 

واآلخرين وعدم كشف ما ال ينبغي 
كشفه

الفضيحة وإفشاء الخصوصيات

االنفصال عن الواقع وعدم مراعاة 
المحيط

اإلشراق
الحيوية، واالزدهار الروحي

االنطفاء والعزوف

االحتراق
اإلنتاجية 

تحقيق نتيجة مادية، ومحسوسة
فقر اإلنتاج

اإليجابية السطحية الكالمية الفارغة

الفاعلية واإليجابية
التحلي باإليجابية، والتحرك الدؤوب 

نحو الفاعلية بدون الحاجة لتشجيع أو 
توجيه من أحد

السلبية

التعّصب والتطرّف
اإليمان

امتالك منظومة قيم، ومعتقدات، 
والتمّسك بها 

الال معنى وغياب المرجعية
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

وضع عبء الكمال على الشخص
األحقية بالثقة

بعث االطمئنان في النفوس من ناحيتك، 
وبناء ثقة اآلخرين فيك

عدم األهلية للثقة وخيانتها

التعقيد والمغاالة في التحليل والتكّهن
البصيرة والفراسة

القدرة على رؤية ما هو أبعد من 
الظاهر 

السطحية والسذاجة

االنقالب على الثوابت
التجدد

القدرة على التأقلم، والتطور، والنمو، 
وبعث الحياة، والبدايات الجديدة

الجمود والرجعية

التجبّر بالقدرة 
التحكم في البيئة

السيطرة على الظروف الخارجية 
قلة الحيلة

اإلرهاق الذهني
التحليل

جمع المعلومات وتحليلها قبل اتخاذ 
قرار أو الحكم على أمر

ضحالة الفكر وعدم اإللمام بالمعطيات

التعقيد وجمود الخطط وعدم المرونة
التخطيط

االستعداد للمستقبل
االستهتار وعدم التخطيط

انعدام التوازن وقلة الترفيه
التركيز على الهدف

التركيز على تحقيق الهدف وإلغاء 
المشتتات

التشتت

قلة الهيبة والتساهل في الحقوق
التسامح

مسامحة النفس والسماح لها 
بالبدايات الجديدة ومسامحة اآلخرين

الكراهية والمعاقبة والحقد

اإلنكار
)إنكار المشكالت وتجاهلها(

التعافي
الدافعية للتعافي وتفعيل البدايات 

الجديدة واستعادة المقاومة الجسدية 
والنفسية

سجن النفس في أخطاء ومشكالت 
الماضي

الهذيان وتجاهل معطيات الواقع
التفاؤل واألمل

االستمرار بقلب متفائل مطمئن مهما 
كانت العقبات ورغم االحباطات

اليأس
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

السفه في اإلنفاق والعطاء

الوفرة 
تبني عقلية السعة وتوافر الخير الوفير 

الكافي للجميع والرغبة في مشاركة 
الموارد 

البخل المادي والمعنوي

االحتكار والعدوانية في المنافسة
التفوق والتنافس

التفوق في مجالك وامتالك ميزة تنافسية
االنسحاب والرضا بالحد األدنى من 

اإلنجاز

االندماج لحد فقد الهوية والميوعة
التكيّف والمرونة

اإليمان بأهمية الحيوية والتجّدد 
حسب الموقف واالستجابة للواقع

صالبة الرأي والعناد

التردد وبطء اتخاذ القرار

التمهل والتأني
الحكمة والتحّكم قبل التصرّف وإبداء 
ردود الفعل وامهال اآلخرين ومنحهم 

الفرص

االندفاع

الغرور والرؤية األحادية واألنانية
التميّز والتفرّد واألصالة

التميز باألصالة وعدم التقليد وعدم 
التشبّه باآلخرين

التقليد وقلة تقدير النفس

العنصرية واالستعالء بالحق
التمييز

القدرة على التفريق بين الحق والباطل 
وإصدار حكم صائب

التباس األمور والتعميم

المثالية المستحيلة والسعي الُمرهق 
للكمال

التنزّه والتسامي
الرقي بالنفس والتحرر من النقائص وكل 

ما يُشين 
االنحطاط والوضاعة

ضياع الحقوق وعدم الحسم عند 
الحاجة

التغافل
تجاهل الُمشتتات والتوافه وتجنّب 

المعارك الصغيرة 

التدقيق على ما ال يهم والتشتت 
بالصغائر

االنفصال عن الواقع واالنسحاب 
وتجنب معترك الحياة

التوازن الوجداني والسكينة
السعي للتوازن الداخلي والتصالح مع 
النفس والحياة وحفظ توازن وسالم 

اآلخرين

التربص واالنزعاج واختالل المشاعر
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

التقليل من شأن النفس واآلخرين

التواضع
وضع النفس في حجمها الحقيقي وعدم 
التعالي على اآلخرين وال التعامل بفوقية 

معهم

االنتفاخ والتعالي والغرور والفوقية

التجسس والتلصص
التوثيق

القدرة على استعادة المعلومات عن 
األحداث والوقائع

الغفلة وعدم االنتباه للتفاصيل

اإلسهاب والتبسيط الُمخل المستهين 
بالمتلقي 

البساطة واليسر
الغموض والتعقيدالرغبة في التبسيط والتيسير 

الغرور واالعتماد على النفس ال الله هلالج لج

الثقة في النفس
االطمئنان بالقدرات الشخصية الحالية 

الممنوحة من الله هلالج لج واإليمان 
بإمكانية النمو والتطور

التشكك في القدرات

التهّور والوقاحة
الجرأة والشجاعة

فعل ما ينبغي عمله بحسم وثبات رغم 
اإلغراءات أو التهديدات أو العقبات

الجبن

الحّدة في التعامل
الحزم والحسم

عدم التردد في فعل ما يتعّين عليك فعله
الوهن والضعف

االنغالق والتمسك غير الصحي

الحفظ والصيانة
صون كل ما هو ثمين ماديًا ومعنويًا 

كاإليمان، واألفكار، والوعود، والسمعة، 
والنفس، والمال وحفظ األمانات

اإلهمال واإلتالف

السفسطة المعّطلة والفلسفة المربكة
الحكمة

اتباع الحق، وتحكيم العقل، وتجنب 
األهواء

الحماقة

الخجل واإلحراج المعّطل

الحياء
السمو فوق مستوى الُشبهات وكل 

ما يُشين النفس أو اآلخرين ُويسبب 
اإلحراج

االبتذال والوقاحة
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

الخمود وعدم الرغبة
العّفة

التعفف عن الُقبح، والحرام، وإطالق 
الشهوات، وكل ما يتدنى بالنفس

الفجور

الحب الزائد للحياة والتعلق بها
الحيوية

االزدهار، واإلشراق، والرغبة في الحياة
الخمود واالنطفاء

الِكبر بالخبرة واحتكار العلم
الخبرة والتخصص

اكتساب المهارات في مجاٍل ما واتقانه 
لدرجة الخبرة فيه

قلة الشأن ومحدودية الخبرة والعلم

التحليق الذهني واالنفصال عن الواقع
الخيال

القدرة على التصّور وتجاوز محدودية 
الواقع والتطلّع لما يمكن أن يكون

محدودية الفكر وفقر الخيارات

الحماس الزائد المزعج 
الدافعية والتحفيز

التحفيز الداخلي وعدم الحاجة 
لمحّفزات خارجية

الكسل والفتور

التعقيد والتعطيل
الدقة

العناية بالتفاصيل والسعي نحو االتقان
اإلهمال واالستهتار

الضعف واالستهالك النفسي والهوان

الرحمة
)الرحمة، اللطف، الرأفة، الود(

خفض الجناح، والتعاطف، ولين الجانب 
والشفقة والرفق بالنفس واآلخرين 

والتعبير عن الحب

الغلظة والقسوة

التعميم واالتساع الًمخل بالتفاصيل
الشمولية

النظرة الشاملة الواسعة لألمور، 
والترحيب بالجميع بدون إقصاء

قصور النظرة ومحدوديتها

التزّمت وعدم المرونة
الصدق واألمانة

االلتزام بالحق وتأدية األمانة والحقوق 
وحفظ الوعود

الكذب والخداع
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

التبلّد والتحجر
الصمود والصالبة

القدرة على الثبات واالستمرار رغم 
التحديات الداخلية والخارجية

الضعف واالستسالم

المساواة الظالمة بين ذوي االحتياجات 
المختلفة

العدل
اتبّاع الحق فقط للوصول إلى الحيادية 

في الحكم بدون التأثر بمشاعر الحب أو 
البُغض

الميل والتّحيز مع أو ضد حسب 
األهواء

الحساسية المفرطة للكرامة واألنفة 
غير الصحية

العزة والكرامة
االعتزاز الصحي بالنفس والحفاظ على 

الكرامة
المهانة

الجموح والجوع الدائم للعلو بدون 
شعور بالرضا

الطموح
التطلع نحو األهداف الكبيرة ورفعة 
المكانة والنظرة المستقبلية نحو 

المعالي

عدم االكتراث والقناعة بأقل مستوى

جمود القلب وعدم التعاطف ورفض كل 
ما ال يستطيع العقل استيعابه

العقالنية والموضوعية
اصدار األحكام واتخاذ القرار بناء على 
الحق واالنصاف ومرجعية سليمة ال 

األهواء والمشاعر

اتبّاع األهواء 

االستعالء بالحق ونسيان الفضل 
والزيادة

الحق
الرغبة في رؤية الحياة كما هي والبحث 

عن الحقيقة بعيًدا من األهواء 
واألوهام وتأدية حقوق العالقات 

الثالث

الزيف وهضم الحقوق

التخلي عن األحالم وعدم الحماس 
للمستقبل

الواقعية
فهم الواقع والتجاوب معه وعدم 

تجاهله

اإلنكار والتغييب والعيش في الماضي أو 
المستقبل

التطفل والتشتت

الفضول
الرغبة في االستكشاف واإلحاطة 

بُمجريات األمور وما يمكن أن تكون 
عليه في المستقبل

التعصب والتمسك بالقوالب النمطية
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

الغرور بالقدرة واالعتماد على النفس 
ال على الله هلالج لج

القدرة والكفاءة
امتالك القدرات والسعي الكتسابها 
لتحقيق الكفاءة والقدرة على أداء 

المهام

العجز

اآللية والجفاف العاطفي واالستبداد 
والجدية الصارمة المتجاهلة لضعف 

النفس

التحكّم
)الملكية، القهر، الجبر، المنع، التأخير، 

الترويض والتطويع، اإلنهاء، إدارة 
المشاعر(

القدرة على التحكم في النفس وفي 
الظروف المحيطة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لذلك ومساعدة اآلخرين على 

إدارة مشاعرهم

الرعونة وفقدان السيطرة واالنقياد 
للنفس

العنف المعنوي والمادي
القوة

بناء القوة المادية والمعنوية
الضعف

التعدي على صالحيات اآلخرين وفرض 
المبادرات عليهم

المبادرة
اإلقدام على األفعال بحماس وبتلقائية 
وتحفيز داخلي بدون انتظار تحفيز أو 

تهديد خارجي

االتكالية وعيش ردة الفعل

النقد واالتهام واللوم

الُمحاسبة والُمساءلة
متابعة األداء بهدف ضبط النظام 

وتحقيق النتائج المرجوة ومحاسبة 
النفس وكل فرد على حسب األداء 

وتحمل نتائج األفعال

التهاون واالنفالت

اإلثقال على النفس والتحكم المستبد

المسؤولية والملكية
المسؤولية عن النفس وعن المهام 

ونبذ عقلية الضحية وعدم القاء اللوم 
على اآلخرين أو الظروف والمسؤولية 

الكاملة عمن هم تحت رعايتك

التنّصل وإلقاء المهام على الغير

االنفصال عن الواقع وعدم القدرة على 
التعايش

النُبل
االرتقاء األخالقي واالحتكام ألعلى 

المعايير القيمية
االنحطاط والنذالة
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

الصرامة وعدم المرونة
النزاهة

االحتكام للقيم والترفع عن كل ما يشين 
النفس

الدناءة وااللتواء

عدم التعلم من األخطاء ونسيان ما هو 
مهم

العفو والنسيان
عدم تذكر تجارب أو أشياء ال تفيد 

والتركيز على الحاضر والمستقبل

الوقوع في أسر التجارب المؤلمة وعدم 
القدرة على تجاوزها

القلق المرضي من المستقبل
النظرة المستقبلية

القدرة على استشراف المستقبل 
وتكوين تصور عنه

النظرة اآلنية المحدودة وعدم 
التخطيط

الترهيب لآلخرين
الهيبة

قوة الجانب والمنعة وكسب احترام 
الناس وتوقيرهم

مدعاة االستهانة واالستخفاف

عدم وجود الخصوصية
الشفافية

الوضوح في التعامل والوضوح في عرض 
األفكار وصدق النيات

الغموض والشبهة

الوسوسة

الوعي العاطفي والتقييم الدقيق 
للنفس

الدراية بما يعتمل داخل النفس من 
مشاعر وقدرات ورغبات والوعي بتأثير 

كل ذلك على السلوك

االنقياد للمشاعر واضطرابها والصورة 
المشوشة عن النفس )سلًبا أو إيجاًبا(

اإلرهاق الذهني والتفكير الزائد
الوعي الذهني واإلحاطة

اإلدراك الذهني واإلحاطة بالحقائق 
وفهم الُمعطيات

الحماقة والغفلة والجهل

االستغراق في الحاضر والهروب من 
التخطيط لحل األزمات

اليقظة والحضور
االنتباه لما يجري وعيش التفاصيل 

بوعي وحضور

االستغراق في الماضي والقلق على 
المستقبل

التردد والتشكك في النفس وعدم 
االستقرار والتغير المستمر

تصحيح المسار
السعي نحو تصحيح األخطاء وإعادة 

ترتيب األولويات

اإلصرار على الخطأ أو اليأس من 
تصحيحه
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

التعنّت وعدم المرونة ولوم النفس
تحري الضمير

االحتكام ألعلى درجات السمو والقيم 
واألخالق بدون شاهد أو دافع خارجي

الفسق واالنحالل القيمي والمزاجية

السعي المرهق نحو الكمال
تطوير النفس

السعي نحو النمو وتطوير المعرفة 
والمهارات والقدرات

ثبات المستوى وضعف القدرات 
والمهارات

الِكبر بالعلم واالعتماد عليه وتعلّم ما 
ال ينفع

حب العلم
الرغبة في التعلم المستمر والسعي إليه

الجهل والتخلف

المحسوبية واألولوية غير الحكيمة
حفظ األولويات

أعتني أوالً باألمور األكثر قيمة واألدوم 
أثرًا واألكبر نتائًجا 

العشوائية والتخبط واهدار الموارد

القداسة والرهبانية
دماثة الخلق

الرقي األخالقي والنبل وترك أثر طّيب في 
نفوس اآلخرين

الخبث

االنتفاخ والغرور
تقدير النفس

اإليمان بقيمتها وبتشريفها واالعتزاز 
بها ورفع مكانتها 

تحقير النفس

التشتت وعدم االستقرار
إدارة التغيير

تحريك النفس والمجتمعات نحو نتائج 
أفضل

الجمود والتيّبس

حدة االلتزام بالمعايير وغياب التعاطف

المهنية واالحترافية
امتالك معايير جودة عالية والتعامل 

باحترافية بعيًدا عن الشخصنة 
واألهواء

الشخصنة ورداءة األداء

وضع معايير مرهقة لقيمة العمل

إضافة النفع والقيمة
تحري إضافة القيمة في كل أمر وفعل 

وعدم اهدار الموارد والوقت أو افساد 
الحياة بالغّث التافه

نشر الغث التافه وعدم إضافة قيمة 
باألفعال
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التفعيل السلبي
الطغيان

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
الخسران

االفتنان بالجمال واالنهيار لفقده
الجمال

تقدير الجمال والسعي نحو الجمال 
الخارجي والداخلي

القبح

استنزاف النفس وبعث التواكل 
واالعتمادية في اآلخرين

إدارة األزمات والخالفات
استخدام المهارات للخروج من 

األزمات بأفضل نتائج ممكنة 
السلبية والهروب

الوسوسة في النظافة 
النظافة

نظافة المظهر والجوهر وطيب الرائحة 
والبدن والملبس

القبح والقذارة
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العالقة باآلخرين

التفعيل السلبي
)الطغيان(

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
)الخسران(

تبجيل واحترام وصناعة الطغاة 
والمفسدين

االحترام
إشعار اآلخرين بتقديرك لهم من خالل 

سلوكياتك معهم
االحتقار واالستهانة والتقليل

التغاضي عن كبائر األمور والتهاون في 
الحقوق

االحتواء واستيعاب اآلخرين
التصرّف باحتواء لآلخرين والسعي 

لتكون الطرف األكبر واألكثر استيعاًبا في 
الموقف

التمسك بتوافه األمور

التطفل والتدخل السافر في حياة 
اآلخرين

اإلرشاد والتواصي بالحق
مّد يد العون للتائهين والحائرين 
وتوجيه اآلخرين إلى ما ينفعهم 

التضليل واإلهمال لمن يطلب النصيحة

االنفتاح الخبيث المضّيع للهوية 
وللثوابت

االستفادة من التنّوع
االستفادة من اختالف اآلخرين 

في المهارات وثراء وتنّوع أفكارهم 
وقدراتهم وتوظيف كل ذلك فيما ينفع

اإلقصاء والعنصرية

االستماع للغيبة والنميمة والشائعات 
واالندماج فيها

اإلنصات واالستماع الفّعال
االنصات بفاعلية ورغبة في فهم اآلخر

اإلعراض والتجاهل

قلة الثقة بالنفس واالعتذار عما لم 
يبدر منها

االعتذار
السعي المخلص لتصحيح األخطاء 
واالستحالل من الحقوق المعنوية 

والمادية والتصالح مع أصحابها

العزة باإلثم وتجاهل مشاعر اآلخرين

تصنّع المثالية في االلتزام بالقيم
اإللهام

تقديم قدوة لآلخرين في كل مجاالت 
القيم والقوى

تكسير القيم والتصرف بما ينافيها

استنزاف الموارد وإرهاق النفس وحث 
اآلخرين على االعتمادية

اإلغاثة
االستجابة للملهوف ونجدة المستغيث 

الخذالن والتقاعس والتخلي

التألّه والُعجب وطلب االنتباه
التأثير

ترك بصمة وأثر إيجابي في محيطك
االندثار واالعتيادية والخمول

إصالح عالقات يجب أن تنتهي وهضم 
الحقوق لحل النزاعات

التأليف بين الناس
توحيد الصفوف، وإزالة الضغائن، 

والفصل في النزاعات
تجاهل النزاعات والسلبية تجاه 
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التفعيل السلبي
)الطغيان(

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
)الخسران(

الضغط على اآلخرين لتحقيق ما ال 
يستطيعون تحقيقه وإفقادهم الرضا 

عن حياتهم

التحفيز
دعم دافعية اآلخرين للقيام بما ينبغي 

عليهم القيام به
عدم االكتراث باآلخرين

التفاخر بمساعدة اآلخرين وتشجيع 
اآلخرين على االعتمادية

التكافل
تقديم العون للمحتاج وللضعيف 

ودعمهم لحين تعافيهم واستعادة 
توازنهم 

الخذالن

االستهالك العاطفي

التعاطف
الفهم الوجداني لآلخرين والتصرّف بما 

يحفظ ميزان مشاعرهم
عدم االكتراث وقسوة القلب

التعاون على اإلثم
التعاون والتنسيق

القدرة على العمل مع اآلخرين في مناخ 
صحي وتحقيق النتائج المرجوة

التنابذ والشقاق

التعبير عن الحب في عالقات غير 
مشروعة

التعبير عن الحب
إظهار الحب والعاطفة بالقول والفعل

الجفاف العاطفي والغلظة

التعدي في نصرة األقليات ومحاباتهم 
وعدم الموضوعية

القسط وتخصيص التعامل
التقييم الدقيق لحاجات اآلخرين ووضع 
كل معطيات ظروفهم في االعتبار لتقييم 

احتياجاتهم ومساعدتهم والتعامل 
معهم بحكمة 

عدم مراعاة االحتياجات والظروف 
الفردية لآلخرين وال االستفادة من 

 تميزهم

الثقة المفرطة في غير محلها والتفويض 
في غير محله

التمكين
  تمكين اآلخرين ومساعدتهم على 
اكتساب المهارات والقدرات الالزمة 

التخاذ القرار وإدارة الحياة 

االستبداد والمراقبة

الميوعة وفقدان الهوية
التناغم

نشر روح التعاون والتناغم بين األفراد 
والمجموعات وإيجاد نقاط االتفاق 

المشتركة 

التنافر والخالف

االحتراق وهدر الموارد
التوجه الخدمي

تقديم كل ما يمكن تقديمه للنهوض 
باألفراد والمجتمعات

األنانية والالمباالة باآلخرين
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التفعيل السلبي
)الطغيان(

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
)الخسران(

الوثوق بمن ال يستحق واإليمان 
بقدرات غير حقيقية

الثقة
القدرة على الوثوق باآلخرين والتغلب 

على مشكالت الشك والتردد والريبة
التشكك والريبة وسوء الظن

صداقة السوء وإهدار الوقت والجهد 
والموارد في صداقات سامة

الصداقة
القدرة على بناء الصداقات وأداء حقها

العزلة والوحدة والمشاحنة

استنزاف الموارد والسفه وعدم 
التخطيط

العطاء
المنح والجود بالطيبات ماديًا ووجدانًيا

الشح والبخل

تضليل الناس وتجنيدهم في الباطل
القيادة

تحريك اآلخرين نحو الهدف )في األسرة 
والعمل والعالقات(

التبعية والسلبية وعدم التأثير

التملق للسلطة ومنافقة األقوياء وقهر 
الضعفاء

الوعي السياسي
فهم مكانات اآلخرين وصالحياتهم 
وقدراتهم وطرق تدخلهم الُمحتملة 
والتصرّف بحكمة لتحقيق األهداف 

عدم التقدير لمدى قوة أو ضعف 
اآلخرين والحماقة في التعامل

الوفاء بالوعدظلم النفس وإرهاقها بما يفوق طاقتها
االلتزام بالوعود الصريحة والضمنية 

اخالف الوعد

القسوة واالنتقام وعدم المرونة

الوفاء بالوعيد
تفعيل العواقب السلبية لألفعال لمنع 

التعدي وتثبيط االستهانة بالقوانين 
والقواعد

الضعف وقلة الحيلة وقلة الهيبة

إهدار الموارد والشفافية الُمضرة 

الوفرة
اإليمان بسعة ووفرة الموارد المادية 
والمعنوية ومساعدة اآلخرين بدون 

خشية أن يتفوقوا عليك

التصرف بعقلية الندرة وحجب الموارد

عدم الحكمة وإيذاء النفس

النخوة والشهامة
التدخل الجريء وقت الحاجة لنجدة 

الضعفاء وخصوًصا عندما وجود تبعات 
تثبّط التدخل

النذالة والتخلي عن المستغيث
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التفعيل السلبي
)الطغيان(

االتزان
)التفعيل اإليجابي(

التعطيل
)الخسران(

التنازل عن الثوابت من أجل العالقات 
وسعًيا وراء إرضاء اآلخر

بناء الروابط والتواصل 
دعم العالقات اإلنسانية وتحسين 

آليات التواصل
االنعزال والجفوة

الضغط على اآلخرين وإجهادهم
تطوير اآلخرين

مساعدة اآلخرين على النمو والتطّور
التخلي والتقصير نحو اآلخرين

تضليل اآلخرين نحو ما ال يستطيعون 
تحقيقه وبيع الوهم لهم

تعزيز ثقة اآلخرين بأنفسهم 
رفع درجات إيمان األشخاص بقيمهم 

وبقدراتهم 

التحقير واالستهانة بقدرات اآلخرين 
وافقادهم الثقة في أنفسهم

القهر واالستبداد وعدم المرونة

تفعيل السياسات والقوانين 
الحفاظ على االستقرار المجتمعي 

والمؤسسي بدعم االلتزام بالسياسات 
والقوانين

التسّيب وعدم المحاسبة واإلفالت من 
العقوبة

خسارة الفرص لعدم وضوح الجهد 
الفردي 

مهارات الفريق والعمل الجماعي
القدرة على العمل مع اآلخرين بتناغم 

لتحقيق األهداف المشتركة 
الفردية وعدم التعاون

ذوبان الهوية الفردية والمواالة في 
الباطل والتنازل من أجل االنتماء

الوالء والمواطنة
االرتباط الوجداني والمادي بالجماعات 

واألوطان والوفاء واالنتماء لها 
التخلي والهدم والخيانة

التعاون على اإلثم والتضحية بالمبادئ 
في سبيل الجماعة

االتحاد
التالحم ودعم األفراد لبعضهم البعض 

والحفاظ على الجماعة
التفّرق واالنقسام

دعم األسرة في اإلثم والتضحية بالتميز 
الفردي في سبيل األسرة

األسرة
أهمية األسرة ودعم أفرادها لبعضهم 

البعض وأداؤهم ألدوارهم
الشرود واالنفصال عن األسرة

 مالحظات ألهم ما تعلمت: 

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

37

http://www.salam4all.com


منظومة 
األخالق 

مهارات الذكاء 
العاطفي 

وسلوكياتها وفق 
منهجية سالم



| |منظومة|مهارات|الذكاء|العاطفي|وسلوكياتها	
وفق|منهجية|سالم

كمــا ســبق وقــد أشــرنا أن مهــارات الــذكاء العاطفــي هــي مــا يســاعدك علــى تحويــل القيمــة إلــى ســلوك فعلــي وُخلــق تطبيقــي عملــي فــي 
حياتــك. ممــا يحــّول اإليمــان إلــى عمــل الصالــح. 

اإليمان
بقناعات وقيم

سلوك
(عمل صالح،

وأخالق) مهارات
الذكاء

العاطفي

فــي الفصــول الثالثــة القادمــة، ســتجد بــإذن اللــه تفصيــالً لــكل قيمــة والســلوكيات التــي يمكــن مــن خاللهــا تحويــل كل قيمــة لمهــارة 
مــن مهــارات الــذكاء العاطفــي. ســتجد فصــال مخصًصــا لــكل نــوع مــن أنــواع العالقــات الثــالث األهــم فــي حياتــك:

العالقة بالله هلالج لج	 

العالقة بالنفس	 

العالقة باآلخرين	 

لــكل مهــارة تــود  فــي نهايــة كل فصــل والتــي يمكنــك مــن خاللهــا تعييــن خطــة عمــل  ندعــوك الســتكمال خطــة العمــل المتاحــة 
أن: تنــوي  ســلوكيات  وتعييــن  اكتســابها 

تبدأ في عملها	 

تستمر في عملها	 

تنتهي من عملها	 

 مثالً، فيما يخص مهارة “المسؤولية”،
يمكن أن تبدو خطة عملك كما يلي:

›‡«@Ú�Ç
ÚÓ€Î˚èæa @@ @ZÒäbËfl

Z¿@cáidé

bË‰fl@›ó‰n‹€@äaâ«
˛a@’‹Ç@‚á«Î@Ôm

bÓ€Î˚è∑@“a6«¸
a

“ãón€a@›j”@ÂÌãÇ
�a@Û‹«@bÁ7qdmÎ@Ô

€b»œc@wˆbn„@¿@7ÿ–n
€a

Z¿@ã‡nédé

bËi@áyc@Ô„ã◊âÌ@Êc@ÊÎ
Ü@ÔflbË∑@‚bÓ‘€a

bÁcáic@>€a@fib‡«˛a@ıbË„
g

ZÂ«@—”Ïmdé

ÔmbÓy@Übèœhi@·ËflbË
maÎ@ÔflcÎ@Ôic@‚Ï€

›‡»€a@ı˝flå@Û‹«Î@
>uÎå@Û‹«@ÚÓ€Î˚è

æa@ıb‘€g

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

39

http://www.salam4all.com


ستســاعدك الســلوكيات المفصلــة المذكــورة فــي النمــوذج علــى فهــم اإلطــار العــام لطريقــة تطبيــق المهــارة، ولكــن ســيكون دورك أن 
تخصصهــا بمــا يتناســب مــع حياتــك أنــت. مثــالً، ســتجد مــن ضمــن مهــارة “االســتقاللية”:

أمتلك زمام أموري وأتحكم في ظروفي بدون االعتماد على أحد

مــا الــذي يعنيــه هــذا بالنســبة لــك أنــت ولمعطيــات حياتــك؟ مــا هــي األمــور التــي تشــعر فيهــا بعــدم التحكــم وتجــد أنــك تعتمــد علــى 
غيــرك فيهــا؟ ربمــا وجــدت أنــك ال تمتلــك مهــارات تقنيــة كافيــة وتلجــأ لألصدقــاء لمســاعدتك فــي حــل المشــكالت التقنيــة أو تنفيــذ 
المهــام التقنيــة حتــى ولــو كانــت بســيطة. حينهــا ربمــا يكــون مــن مهــام الخطــة العمــل لديــك، تعلـّـم األساســيات التقنيــة التــي تحتــاج 

للقيــام بهــا بشــكٍل دوري، وبالتالــي تدعــم اســتقالليتك وعــدم اعتمــادك علــى اآلخريــن فيمــا يتعلــق بتلــك المهــام. 

وهكــذا، تكمــن قــوة منهجيــة “ســالم” للقيــم فــي ترجمتهــا العمليــة لمهــارات ذكاء عاطفــي مــن خــالل ســلوكيات تحقــق القيمــة 
وتترجمهــا علــى أرض الواقــع. ولذلــك فــإن قيامــك بخطــة العمــل وتحديــد الســلوكيات التــي ستمارســها بجديــة، لهــو ســبيلك لالســتفادة 

مــن هــذه المــادة بــإذن اللــه.

كمــا يمكــن للمربيــن، وأوليــاء األمــور، والقائميــن علــى البرامــج التربويــة واإلعالميــة االســتفادة مــن هــذه المــادة، والمنهجيــة 
بتصميــم أنشــطة وفعاليــات حــول الســلوكيات المفصلــة لتمريــن الجمهــور الُمســتهدف علــى اكتســاب تلــك المهــارات ثــم تحقيــق 

تلــك القيــم بــإذن اللــه. 
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مهارات 
الذكاء 

العاطفي 
العالقة باهلل هلالج لج



االرتكان
واللجوء
والتوكل
على اهللا

��التفعيل اإليجا

التواكل واالعتماد
على الخوارق

االعتماد على النفس،
وعلى العمل

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

ألجأ إلى الله هلالج لج عندما أحتاج بسط الرزق وتيسير األمور	 

ألجأ إلى الله هلالج لج لرفع مكانتي ولرفع البالء عني	 

ألجأ إلى الله هلالج لج ليعّزني	 

ألجأ إلى الله هلالج لج ليحيي قلبي وجسدي	 

ألجأ إلى الله هلالج لج طالًبا للنفع	 

ألجأ إلى الله هلالج لج لينير بصيرتي ودربي	 

أتوكل على الهادي وأطلب منه الهداية	 

أتوكل على من خلقني وألجأ إليه في جميع حوائجي	 

ألجأ إلى الله هلالج لج طلًبا للبدايات الجديدة 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج طلًبا في أن يبرأ في أمري كل ما يُحييه	 

ألجأ إلى الله هلالج لج شافي النفس ومصدر سالمها 	 

أرتكن إلى من بيده حفظي وحفظ ما أحب ومن أحب 	 

ألجأ إلى من بيده االستجابة لكل احتياجاتي	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من ال حول وال قوة إال به	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من ال يذل من يقصد حمايته ومواالته 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من بيده أمني وسالمي القلبي 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من ال يضيع من يتوكل عليه 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج الُمعافي الذي يُلجأ إليه عند االنكسار واالنهزام ليجبرني 	 

أرتكن إلى من بيده الفصل في األمور 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج يدبر أمري ويعرف حالي وينصفني 	 

أرتكن إلى أعلى سلطة تنفيذية يمكن أن نلجأ إليها	 

ألجأ إلى الله هلالج لج ذي أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج الذي ليس هناك من نلجأ له سواه 	 

أرتكن إلى من هو حصٌن مانع نثق في االرتكان إليه 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من بيده مفاتيح كل شيء 	 
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أتوكل على مالك القوت 	 

أتوكل على يملك الخزائن ويعطي منها ويُغني 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج الذي بيده المنح والعطايا 	 

أرتكن إلى مصدر العزة والمنعة 	 

أرتكن إلى صاحب العظمة المؤّمن من يرتكن إليه 	 

أتحّصن بمصدر الشرف والمجد وأرقى سبل التعامل	 

ألجأ إلى الله هلالج لج مصدر الحكمة والهداية 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من يقدر أن يذلّل لي الصعاب 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من يقدر على اعطائي حاجتي والمالك لكل مقومات القدرة 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من يقدر على اعطائي حاجتي 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من وسعت رحمته كل شيء	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من بيده موازين العدل والحقوق 	 

ألجأ إلى الله هلالج لج من وضع الحقوق ومن عنده الحقيقة المطلقة 	 

أرتكن إلى مصدر الرشد والهداية 	 

أعتمد على وكيلي األوحد	 

ألجأ إلى الله هلالج لج الذي بيده الرزق	 

االطمئنان
واليقين

باهللا

��التفعيل اإليجا

ترك التخطيط،
القلق وال�شكك والخوفواالجتهاد، والعمل

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

أُحسن الظن في الله هلالج لج الذي تُرجى منه الرأفة 	 

أُحسن الظن في الله هلالج لج الذي يستحي أن يعّذب من أحسن الظن به 	 

أُحسن الظن في الله هلالج لج البر الُمحسن ُمسدي كل طيب 	 

أطمئن بأن الله هلالج لج سيعّزني ويعزز جهودي إذا اهتديت بهديه 	 

أطمئن بأن الله هلالج لج يجمع شتات قلبي، ويجمعني بمن أحب، ويجمعني بمن يفيدني 	 

أطمئن بأن الخير والنفع سيأتي مع السعي بإذن الله النافع 	 

أنا موقن بأن هناك مصدرًا للنور والحقيقة والبصيرة سبحانه وأننا ال نعيش في عالم ضال مظلم 	 

أطمئن بأن لي هاٍد وأني لم أُخلق عبًثا أو أُترك سدى 	 

أطمئن بتحقيق كل وعود الله هلالج لج البر سبحانه 	 
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أطمئن بأن هناك مصدرًا للصبر يمكن التزود منه وبأن هناك أجرًا للصابرين 	 

أطمئن بمعرفة أنه يملك كل شيء يهّمني 	 

أطمئن بأن الله هلالج لج يرفع قدري عندما أجتهد ويرفع عني السوء 	 

أنا مطمئن إلى أن كل ما يقّدره الله هلالج لج خير، فهو العليم سبحانه 	 

أطمئن بمن ال يوجد من يعلو عليه 	 

أطمئن بتقدير الله الرشيد هلالج لج في كل األمور واالهتداء بها طواعية 	 

أطمئن بمن هو حاضٌر شهيٌد في كل موقف معي 	 

أطمئن بأن الله هلالج لج يعلم كل شيء من آالم وظلم ومعاناة وجهد 	 

بأن الله هلالج لج يسمع شكواي ودعواي وسؤالي 	 

بأن الله هلالج لج يرى كل ما أمر به وبأنه معي طوال الوقت 	 

بأن الله هلالج لج خبير بكل ما أمر به وبأنه معي طوال الوقت 	 

أطمئن بمن يُحصي كل خير أفعله وكل خير بداخلي وال يضّيع سعيي 	 

أطمئن وأثق في رحمة الله هلالج لج بي 	 

أطمئن بمنح الحليم هلالج لج الفرص لي 	 

أطمئن بمكافأة الله هلالج لج لي على العمل الصالح 	 

مطمئن بالكريم، فال يُرجى من الكريم إال الكرم 	 

أُحسن الظن بمن هو كل صفاته حميدة 	 

أُحسن الظن بمن يُرجى منه الستر 	 

أرضى باألقدار وأثق بحكمة الله في كل األمور 	 

أطمئن عند تأخر الحاجات ألنها بيد من يؤخرها لحكمة	 

أثق أن كل ما يقّدره الله هلالج لج خير، فهو البصير بعباده سبحانه 	 

أثق أن كل ما يقّدره الله هلالج لج خير، فهو الخبير بعباده سبحانه 	 

أطمئن بمن هو حاضٌر رقيٌب في كل موقف معي 	 

أطمئن بمعرفة أنه المتصرّف في أمري	 

أطمئن بأنه كٌل ثابٌت ال يؤثر فيه أي شيء وال يتأثر بأي شيء 	 

أطمئن بأنه ال شريك له وال أحتاج إلرضاء أحد سواه وال للتعامل مع أحد ينازعه حاشاه	 

أطمئن بأنه يحب لجوؤي إليه وأستطيع اللجوء إليه 	 

أطمئن بأنه لن يعاملني إال بأعلى القيم وبما هو أهله من كرٍم وجالٍل ونبل 	 

أطمئن بأنه مهيمٌن على جميع أموري وأمور كل من حولي. فاألمر بيده	 

أطمئن بديمومة ما يقّدمه الحي هلالج لج	 

أطمئن بوجود من يرعاني	 

أطمئن بالظاهر على كل خلقه	 

أطمئن ألن الله هلالج لج يعلم كل شيء خفي	 
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أطمئن ألن الله هلالج لج باٍق بعد زوال كل شيء 	 

أطمئن لوجود اآلخرة ولعدم انتهاء القصة 	 

واثق من عدم فوات الرزق 	 

مطمئن ألنه هو هلالج لج من يفتح أبواب الرزق والخير 	 

مطمئن بوجود الرزق لدى من له خزائن السماوات واألرض 	 

مطمئن بوجود الُمغني ومصدر االستغناء 	 

مطمئن بالمنح الربانية 	 

أثق في لطف الله هلالج لج بي 	 

أُحسن الظن بالودود الذي يوّد عباده 	 

واثق من تحقيق العدل وفصل الله هلالج لج بحٍق بين الخصوم 	 

واثق من تحقيق الحق في الدنيا أو اآلخرة أو كليهما 	 

واثق من ظهور الحق عاجالً أو آجالً 	 

مطمئن ألن الله هلالج لج يدرك حاجتي 	 

أثق بأن الله هلالج لج سيبسط لي من نعمه، فعليي بذل الجهد بدون قلق	 

أثق في أن الله هلالج لج يُحيني قلًبا وقالًبا 	 

أطمئن للتوقيت اإللهي وبكل ما يقّدمه الله هلالج لج لي	 

أطمئن بوجود خالق وبأني لست صدفة وأن حياتي ليست عشوائية 	 

مطمئن بمن يبدع لي من الوسائل فوق ما أتصور 	 

مطمئن بمن يعيد علي الخير والصحة واألمن ويعيدني من العدم 	 

أطمئن بمن يُحدث ويبرأ كل شيء 	 

أطمئن بمصدر كل اطمئنان وسكينة 	 

أطمئن فهو أماني وحصني المنيع وهو يحفظ أعمالي بالبر وال تُنسى	 

أطمئن بمجيب الدعاء 	 

أطمئن بمصدر القوة األوحد 	 

أطمئن بالداعم األمثل الذي ال يذل من وااله 	 

أطمئن فهو هلالج لج مصدر كل اطمئنان وسكينة 	 

أطمئن بمن وكلّته أمري وال أتشكك في النتائج 	 

أطمئن بمن يجبر كسري ويعافيني 	 

أطمئن بالداعم األمثل الذي ال يذل من وااله وال يضيع من تولى أمره 	 

أثق في استعادة الحقوق بعد البعث في الحياة اآلخرة 	 

أثق في أنه ال ذنب أكبر من مغفرته وعفوه إذا تبت عنه	 

أطمئن فهو هلالج لج يمحو الذنوب كأن لم تكن	 

أطمئن بقدرته هلالج لج على تذليل كل عسير 	 
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أطمئن بتحقق مراده سبحانه وقدرته على نصري وعوني 	 

أطمئن بمن يقدر على منع األذى عني 	 

أطمئن بتحقق مراده هلالج لج وقدرته على نصري وعوني 	 

أطمئن بمن يحسب كل خير أفعله وكل إنفاق في سبيله وال يضيع أجري 	 

مطمئن لوجود اليوم اآلخر	 

االمتنان،
والحب،
والحمد،
والشكر

��التفعيل اإليجا

الجحود والنكرانالتصّوف التغي�بي

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

أحب الكامل المكتمل وأمتن لمصدر الكمال الذي أتطلع إليه	 

أمتن لمصدر الصمود واالرتكان	 

أمتن للكريم الجليل سبحانه ولمصدر النبل والجالل	 

أمتن لمصدر الهيمنة والتحكم أستلهم منه التحكم في الحياة	 

أمتن لمصدر الحيوية والذي ال يموت وال يغفل عن رعايتنا لحظة	 

أمتن لمن يرعاني ويقوم على حاجاتي ومصدر قيمة المسؤولية	 

أمتن لمن هو معي من أول الرحلة إلى نهايتها	 

أمتن لمصدر الحق ومصدر العلو والوضوح	 

أمتن لمن لم يجعل له شريك في الملك وجنّبنا ويالت ذلك	 

أمتن لمصدر التمّيز والتفرّد ومنه نستلهمهما	 

أمتن لإلله الذي تنزّه عن كل نقص وغرس فينا الرغبة في الطهارة والنقاء 	 

أمتن إللٍه يحيط بما في قلبي وبأحالمي وآالمي الخفية	 

أمتن إللٍه ال يتركني ويبقى معي في الدنيا واآلخرة 	 

أمتن إللٍه يرافقني في كل مراحل الرحلة 	 

أمتن لمن وسع كل شيء بعلمه ورحمته ولطفه وكل أسماء وصفات الجالل والكرم	 

أمتن للخالق الذي يرزقني ومصدر أتعلم منه العطاء	 

أمتن لمن يفتح أبواب الخير والنمو والفرص 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يعولني	 

أمتن لله هلالج لج الذي يغنيني	 

أمتن لمصدر العزّة والكرامة والمنعة	 
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أمتن لمصدر العظمة والهيبة	 

أمتن لمصدر العلو والرفعة	 

أمتن لمصدر المجد والرفعة والمكانة	 

أمتن للرحيم بنا ومصدر الرحمة	 

أمتن للطيف بعباده 	 

أمتن لمن يؤّجل العقاب ويعطي الفرص ومن هو مصدر الحلم 	 

أمتن إلله يشكر ويجزي عباده على صنائعهم وهو مصدر االمتنان	 

أمتن لمن يُظهر الود لعباده رغم عدم حاجته لهم وهو مصدر الود	 

أمتن لمن هو أهل الحمد والثناء محمود الصفات 	 

أمتن لمن يرأف بعباده ولمصدر الرأفة والدفء الوجداني	 

أمتن لمصدر الحياء ومن وضعه في الخلق 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يستر معصيتي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يُحسن إلي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي أبدع كل شيء فأحسنه وأتقنه وجّمله 	 

أمتن لخالق الجمال 	 

أمتن لله هلالج لج الذي هو مصدر االطمئنان والسالم وسكينة النفس 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يحفظني ويحميني 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يسمع دعائي ويستجيب لي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يدعمني بقوته 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يواليني ويؤيدني 	 

أمتن لله هلالج لج الذي مصدر األمن واإليمان ومن يدعمني وينصرني 	 

أمتن لله هلالج لج الذي هو وكيلي في كل شأني 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يجبر كسري ويبلغني السكينة والعافية 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يواليني ويؤيدني ويتولى أمري 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يكرر المغفرة لي على تكرار ذنبي وتعدد طرق معصيتي ومن هو مصدر المغفرة	 

أمتن لله هلالج لج الذي يبعثني بعد اليأس ويبعثني بعد الموت ويحقق لي أمل الخلود 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يقبل توبتي ويسمح لي بتجديد نفسي وقبول أعذار الناس	 

أمتن لله هلالج لج الذي يمحو ذنبي كأنه لم يكن ويستر معصيتي في الدنيا واآلخرة 	 

أمتن لله هلالج لج مذلّل الصعاب، ومرّوض الطبائع الصعبة 	 

أمتن لله هلالج لج الذي منحني القدرة على اكتساب القدرة على الفعل 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يمنع السوء ولمن ال يمنع إال لرحمة ونفع ومن منحني قدرة التحكم في النفس بالمنع	 

أمتن لله هلالج لج الذي منحني القدرة على الفعل 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر الملكية والتحكم نتعلمها من صفاته وآثاره	 
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أمتن لله هلالج لج مجزل العطاء والمنح والفضل 	 

أمتن لله هلالج لج الذي له النبل والكرامة ومن يغمرني بكرمه 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يفصل بين الخصوم ويحكم بينهم ويميز بين الخبيث والطيب	 

أمتن لله هلالج لج الذي يجعل الحق بّيًنا وينهي الحيرة والشكوك 	 

أمتن لله هلالج لج الذي وضع الميزان التوازن والعدل بين الناس 	 

أمتن لله هلالج لج الذي بّين الحقوق وأمر بحفظها	 

أمتن لله هلالج لج الذي جعل الحق هاديًا لي وبّين لي السبيل 	 

أمتن لله هلالج لج الذي هو مصدر الحكمة 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يقّدر حاجتي ويعتني بي على حسب حاجتي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يهديني إلى الرشد 	 

أمتن لله هلالج لج الذي خلقني وخلق كل شيء حولي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي سّواني وعدلني وصّور كل جميل 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يجدد الحياة بالبدايات الجديدة 	 

أمتن لله هلالج لج الذي هو سبب وجود كل شيء 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يعيدني بعد السفر، ويُعيدني من الموت، ويعيد علي العافية بعد المرض واألمن بعد الخوف 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يبرأ كل شيء ويُحدثه ويأتي به إلى الوجود 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يكرر المغفرة لي على تكرار ذنبي وتعدد طرق معصيتي 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر المغفرة والهادي إليها	 

أمتن لله هلالج لج الذي يًصلح الكون بجبرية قوانينه 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يفي بوعيده ويحاسب الظالمين ويقتص للمظلومين	 

أمتن لله هلالج لج الذي بضرّه تتحقق المنافع وتنصلح األحوال 	 

أمتن لله هلالج لج الذي أصلح الحياة بقوانينه القاهرة 	 

أمتن لله هلالج لج الذي خفض أجنحتنا بالرحمة واليسر للضعفاء 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يُنهي كل مؤذي ويُنهي المحن واأللم ويُنهي الحياة إيذانًا بحياة جديدة 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يؤخر العقاب إمهاالً للتوبة ويؤخر النعم والثواب حتى يتحقق مني السعي لنيلها 	 

أمتن لله هلالج لج الذي ينتقم لي ويعيد الحقوق وينزع النقمة من قلبي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يشهد كل أحداث حياتنا ويشهد كل ما نمر به 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر الحضور والقدرة على االندماج في األحداث 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر العلم 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يعلم كل ما نمر به ويّطلع عليه 	 

أمتن لله هلالج لج الذي جعل لي السمع 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يسمع شكواي ونجواي ودعائي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يرى كل ما أمّر به ويّطلع عليه 	 
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أمتن لله هلالج لج مصدر البصيرة والبصر 	 

أمتن لله هلالج لج الخبير بكل ما أمّر به ويّطلع عليه 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر الخبرة والدراية والنمو والتطور	 

أمتن لله هلالج لج مصدر القدرة على المتابعة والمراقبة 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر القدرة على اإلحصاء 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يُحصي كل شيء وال يضّيع سعيي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يحسب كل شيء وال يضّيع سعيي وسيحاسب من ظلمني	 

أمتن لله هلالج لج الذي يجمعني بمن أحب وبمن يفيدني ولمن يجمع علي شتات قلبي 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر الهداية سبحانه 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يبسط ويُعطي وييسر أمري 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يرفع قدري ويرفع عني السوء 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يعّزني ويرفع قدري ويعزز جهودي 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يُحييني 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يقّدم األحداث في حياتي بتسلسٍل يحفظني، ولمن يُهيئ األمر ويقّدمه ويُحرّك الراكد في حياتي 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر النفع والقيمة والخير 	 

أمتن لله هلالج لج مصدر النور الفعلي والقلبي ولمن يُبّصر أعيننا وقلوبنا 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يفرغ على قلبي الصبر ويعينني على اجتياز التحديات وتحقيق األهداف 	 

أمتن لله هلالج لج الذي يفي بما يعدني به 	 

أمتن لله هلالج لج الذي تعمل يد رحمته للعناية بي	 

اإليمان
باهللا هلالج لج

��التفعيل اإليجا

اإليمان المتعا�� على األقل إيماناً.
المّن باإليمان على العباد.

محاوالت إثبات وجود الله بطرق غير مدروسة.

الكفر واإللحاد، والالإيمانيةمهاجمة الم�شككين والزهد �� جهود هدايتهم.

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

أؤمن بالله هلالج لج الذي يُحيي الموتى ويُحيي القلوب واألرواح 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يطلّع على ما خفي من كل شيء	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي هو مصدر الهداية والمرشد للصراط المستقيم 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي هو باٍق بعد زوال كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي أوجد كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يعيد األشياء لسيرتها األولى ويعيدني من العدم روًحا وجسًدا 	 
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أؤمن بالله هلالج لج القادر على محو الذنوب وال يقدر على ذلك سواه	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يحكم كل شيء في تلك المملكة التي نعيش فيها	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يملك المملكة التي يحكم فيها 	 

أؤمن بالله هلالج لج الكامل الذي ال يحتاج ألجزاء أو شركاء تكمله 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي ليس كمثله شيء وال إله غيره	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يُلجأ إليه وقت الشدائد وفي كل وقت 	 

أؤمن بالله هلالج لج المستحق األوحد لكل الجالل واإلكرام 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي تقّدس وتنزّه عن كل عيب 	 

أؤمن بالله هلالج لج اآلمر والناهي في كل شأن 	 

أؤمن بالله هلالج لج الحي ال يموت 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يقوم على حاجاتي 	 

أؤمن بالله هلالج لج كان هناك قبل كل شيء وبداية كل شيء	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي سيكون هناك بعد كل شيء، فال نهاية له 	 

أؤمن بالله هلالج لج الظاهٍر على كل شيء	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يرث األرض ويؤول إليه كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يسع كل شيء	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يرزق 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي ال يُفتح خيٌر إال بإذنه وقوته 	 

أؤمن بالله هلالج لج امالك األقوات القائم على إعالتي والذي ال يملك غيره ذلك 	 

أؤمن بالله هلالج لج الغنى عن كل خلقه	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يغنيني عن اآلخرين وعن كل من هو غيره 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يرزق باألساسيات، ويهب الزيادة أيًضا 	 

أؤمن بالله هلالج لج مصدر الرحمة التي تسع كل شيء	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي هو العزّة إزاره 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي هو يعلو فوق كل نقٍص أو اتهام 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي وضع نظام توازن الحياة	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي هو الحق الواضح الوحيد والُمطلق 	 

أؤمن بالله هلالج لج مصدر الحكمة الالنهائية 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي مصدر الهداية والمرشد للصراط المستقيم 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي خلقني ويخلق كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي صّور كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي بدأ كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يبعثني بعد الموت 	 
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أؤمن بالله هلالج لج الذي ال جابر سواه وال سلطان ألحٍد علي سواه 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي بيده الضر والنفع وال ينفع وال يضر أحٌد إال بإذنه 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي المتحكم والقاهر فوق كل شيء بحكمة وخبرة بما يُصلحنا	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي بيده الموت والحياة 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي له القدرة الُمطلقة المستمرة غير المحدودة 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يستجيب لي	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يحقق العدل ويرد الحقوق 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي ال مانع سواه 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي له القدرة الُمطلقة 	 

أؤمن بالله هلالج لج الشهيد الذي يطلع على كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يعلم كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يسمع كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يرى كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الخبير بكل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الرقيٌب الذي يطلع على كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يُحصي كل شيء 	 

أؤمن بالله هلالج لج الذي يُحاسبني يوم القيامة	 

التوحيد

��التفعيل اإليجا

التعا�� على غير الموحدين
الشركوالهجوم عليهم

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

أعبد الواحد الذي ال شريك له وأخلص له في كل األعمال	 

��التفعيل اإليجا

الوسوسة �� اختبار اإلخالص
الرياءوال�شكك بنوايا اآلخرين

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلخالص
هللا هلالج لج
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أخلص كل أعمالي لله هلالج لج	 

أستمر في العمل الصالح حتى وإن لم يره أد ولم يقّدره أحد ألنه لله هلالج لج	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي خلقني	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يحاسبني	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يراقبني	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يملك كل شيء	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يعلم نيتي من العمل وما أُبطن	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الخبير بكل أعمالي ونياتي	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج العليم بكل ما أفعل وبنياتي	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج البصير بقلبي وحاله ومدى إخالصه	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يشهد كل ما أفعل	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يُحصي كل ما أفعل	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي أعود إليه ال محالة فيحاسبني على نيتي في العمل	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يميتني فال مفر من العودة إليه	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي يبعثني وال مفر من الوقوف بين يديه	 

أخلص كل أعمالي لله هلالج لج الذي تعالى عن أي شرك به في العمل	 

��التفعيل اإليجا

الرعب والشلل،
الُفجر، والِكبروالمسكنة السلبية

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الخشية
والتذلل 
هللا هلالج لج

أخشى الله هلالج لج الذي يملك كل شيء وكل مكان لي هو في ملكه	 

أخشى الله هلالج لج الذي يفي بوعيده 	 

أخشى الله هلالج لج الذي بيده األخذ كما أن بيده العطاء 	 

أخشى الله هلالج لج الذي تذل له الوجوه 	 

أخشى الله هلالج لج الذي بيده سلب الحياة 	 

أخشى الله هلالج لج الذي أرجو أال يؤخر علي حاجتي 	 

أخشى الله هلالج لج الذي ينتقم للعباد مني 	 

أتذلل بين يدي من بيده المنع والعطاء 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يراقب كل ما أفعل 	 
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أخشى الله هلالج لج الذي يُحصي كل ما أفعل 	 

أخشى الله هلالج لج ذا القوة المتين القادر علي 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يسمع كل شيء 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الخبير بكل شيء 	 

أخشى الله هلالج لج الحليم وأتقي غضبه	 

أخشى الله هلالج لج الذي سيقتص من الباغين ويعدل الميزان 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يُظهر الحق 	 

أخشى الله هلالج لج الباعث الذي ال مفر من لقائه 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يشهد كل شيء ويطلع عليه 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يعلم كل شيء 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يُبصر كل شيء 	 

أخشى الله هلالج لج الذي ال جدير بالذل له سواه	 

أخشى الله هلالج لج صاحب الهيبة والجالل ورفيع المكانة	 

أخشى الله هلالج لج صاحب السلطة والهيمنة	 

أخشى الله هلالج لج الملك المتحّكم	 

أخشى الله هلالج لج الواحد األوحد الذي ال يتحكم في شيء غيره	 

أخشى الله هلالج لج الذي يرث األـرض ومن عليها ونعود إليه	 

أخشى الله هلالج لج صاحب الفضل والمنّة 	 

أخشى الله هلالج لج صاحب العلو 	 

أخشى الله هلالج لج الكبير والسيد من له الكبرياء	 

أتذلل بين يدي جالل الله هلالج لج 	 

أتذلل بين يدي مصدر المجد والشرف 	 

أتذلل بين يدي من هو كل شيء دونه 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يحكم بالحق بين العباد	 

أتذلل بين يدي اإلله المقّدس صاحب الحرمة وهيبة الجانب 	 

أتذلل لله هلالج لج الذي سنعود إليه بعد كل شيء	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يظهر ويطلع على األمر كله	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يطلع على كل ما نخفيه ونُضمره	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي هو باٍق وسيحاسبني 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي وسع كل شيء	 

أتذلل ذل السائل بين يدي الرزاق 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يعولني	 

أتذلل أمام الله هلالج لج ذي العزة والرفعة 	 
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أتذلل أمام الله هلالج لج صاحب الكبرياء 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج العظيم 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي له الجبروت والقوة 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي بيده الضر والنفع 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي بيده الخفض والرفع 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يقدر على كل شيء وال يقدر عليه شيء 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يحسب كل ما أفعل وسيحاسبني عليه 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي يقهر عباده بالموت وبالخصائص البيولوجية والوجدانية والطبيعية 	 

أتذلل أمام الله هلالج لج الذي خلقني	 

أتذلل أمام الله هلالج لج ذي القوة المتين القادر علي	 

��التفعيل اإليجا

تمّسك العبد بما يريد فقط
اليأسوقتما يريده

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الرجاء
في اهللا هلالج لج

أرجو تجاوز الكريم عن سيئاتي وأرجو كرم عطائه لي	 

أرجو الحماية وطلبها من الصمد	 

أرجو قضاء الحاجات من القيوم هلالج لج	 

أرجو الرزق من الرزاق هلالج لج	 

أرجو الهبات والعطايا والمنح من الوهاب هلالج لج	 

أرجو الغنى وعدم االحتياج من الُمغني	 

أرجو من الفتاح فتح األبواب الُمغلقة 	 

أرجو رحمة الله هلالج لج	 

أرجو حب الله هلالج لج	 

أرج ستر ذنوبي	 

أرجو أن يعاملني الله هلالج لج بالرأفة 	 

أرجو أن يتلطف بي الله هلالج لج	 

أرجو أن يرد الله هلالج لج لي حقي	 

أرجو أن يهبني الله هلالج لج الحكمة	 

أرجو أن يعاملني الحليم هلالج لج بحلمه	 
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أطلب الهداية من الهادي هلالج لج	 

أرجو من الله هلالج لج أن يُحيي قلبي	 

أرجو أن يرفع الله هلالج لج قدري وذكري	 

أرجو أن يبسط الله هلالج لج لي الرزق والخيرات	 

أرجو أن يُعّزني الله هلالج لج	 

أرجو أن يجمعني الله هلالج لج بأحبابي وأن يجمع علي شتات عقلي وقلبي	 

أرجو أن يمنحني الله هلالج لج السالم	 

أرجو أن يُبلغني الله هلالج لج األمان ويحفظ علي إيماني	 

أدعو الله هلالج لج أن يجبر كسري	 

أدعو الله هلالج لج أن يكون حسبي ووكيلي في الدنيا واآلخرة	 

أدعو الله هلالج لج أن يتوالني برعايته	 

أطمع في أن يُجيب الله هلالج لج دعائي	 

أطمع في أن يحفظني الله هلالج لج	 

أطمع في أن يقويني الله هلالج لج وينصرني	 

أطمع في مغفرة الله هلالج لج	 

أطمع في تكرار مغفرة الله هلالج لج	 

أرجو عفو الله هلالج لج عني ومحوه لذنبي	 

أرجو أن يقبل الله هلالج لج توبتي	 

أرجو أن يمنع الله هلالج لج عني المضار	 

أرجو أن ينتقم الله هلالج لج لي ممن ظلمني	 

أرجو أن يقضي القادر هلالج لج حوائجي	 

أطمع في أن يُذل الله هلالج لج من ظلمني	 

أرجو أن يسمع الله هلالج لج نجواي وشكواي	 

أطمع في أن ينظر الله هلالج لج في أمر بلواي	 

أطمع في أن يتلطف بي الله هلالج لج فهو العليم بحالي	 

أطمع في أن يجيرني الله هلالج لج فهو الخبير بحالي	 

��التفعيل اإليجا

الرضا المثّبط عن العمل
السخط تجاه ما يق�� اللهوعن محاوالت التغيير

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الرضا
عن اهللا هلالج لج
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أنا راٍض عن الله هلالج لج إذا أّخر حاجتي، فهو ال يؤّخر أمرًا إال لخير 	 

أنا راٍض عن الله هلالج لج فهو ال يجبرنا على أمر إال لما فيه من نفٍع لنا 	 

أنا راٍض عن ربي هلالج لج فهو ال يضر إال لينفع 	 

أنا راٍض عن ربي هلالج لج فهو ال يقهرنا إال لخير 	 

أنا راٍض عن الله هلالج لج إذا منع فهو ال يقبض أمرًا إال لخير 	 

أنا راٍض عن الله هلالج لج فهو ال يخفض أمرًا إال لخير 	 

أنا راٍض عن ربي هلالج لج إذا منع، فهو ال يمنع أمرًا إال لخير 	 

أنا راٍض بأوامر الملك هلالج لج وال أناقشها	 

أنا راٍض برزق الله هلالج لج وإن قّل	 

أنا راٍض بما وهب الله هلالج لج من ولد أو أهل وغيره من الهبات وال أسخط 	 

أنا راٍض بكل قضاء لله هلالج لج فهو الحكيم	 

أنا راٍض بكل ما يقضي الخبير بعباده سبحانه	 

أنا راٍض بقضاء الله هلالج لج فقوله وفعله الحق	 

أنا راٍض عن كل ما أقر هلالج لج وال أنازعه في التشريع وال أعترض على شرعه	 

أنا راٍض بكل ما يفعله مالك الُملك هلالج لج في ملكه	 

أنا راٍض بكل ما يقضي الله هلالج لج فهو المتعاِل عن النقص وعن اللوم واالتهام	 

أنا راٍض عن الله هلالج لج القدوس المتنزه عن كل نقص أو شبهة	 

أنا راٍض عن ذي الجالل واإلكرام وال أتشكك في أٍي من أحكامه 	 

أنا راٍض عن كل ما يقضي الله هلالج لج فكل أمره ونهيه نفع	 

أنا راٍض عن كل حكم وفعل لله هلالج لج فكله جميل	 

��التفعيل اإليجا

العصيان، والتمرّدالرهبانية واالنعزال

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

العبودية
والخضوع 

هللا هلالج لج

أخضع للملك صاحب األمر وأعبده كما أمر	 

أخضع لصاحب ذلك الُملك الذي أعيش فيه وصاحب المكان والزمان	 

أخضع لمن له األمر والنهي 	 

أخضع لصاحب الرزق ورب المعيشة 	 
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أخضع لمن يملك قوتك 	 

أخضع لمصدر الرزق واالستغناء وُمسدي النعم  	 

أخضع لمن ليس هناك من هو أكبر منه 	 

أخضع ألعظم سلطة على اإلطالق 	 

أخضع لمن بيده حياتي 	 

أخضع للخالق الذي خلقني في العالم الذي خلقه أيًضا 	 

أخضع لمن سيعيدني بعد الموت 	 

أخضع لمن وضع قوانين الكون والخلق الجابرة والحاكمة لي بخبرته وحكمته بما يصلحني ولهدايتي لالختيار الصحيح 	 

أخضع لمن هو قادٌر علي بالضرر 	 

أخضع للقاهر فوق عباده 	 

أخضع لمن األرض جميًعا قبضته وكل شيء بيده 	 

أخضع لمن يخفض ويرفع كما يشاء 	 

أخضع لمن تذل لجالله الخالئق 	 

أخضع لمن قهر عباده بالموت 	 

أخضع لمن ال يقدر عليه أحد 	 

أخضع لمن يتحقق العدل وتُسترد الحقوق باتباع أوامره وتضيع الحقوق بعدم العبودية له	 

أخضع لمن قهر عباده بالمنع 	 

أخضع لمن ال يقدر عليه أحد 	 

أخضع لصاحب العلم الالنهائي 	 

أخضع لصاحب البصيرة والحكمة 	 

أخضع للخبير والذي في أمره ونهيه حكمة ال نعلمها وهو خبير بها فوجب أن نقتاد 	 

أخضع لمن قوانينه نافذة ومفّعلة عواقبها، فينبغي طاعتها	 

��التفعيل اإليجا

االستهانة بالذنب، والتقصير
طمعاً �� القبول عند العودة

االس سالم واالنهزام وانعدام
األمل من رحمة الله وعفوه

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلنابة
إلى اهللا هلالج لج

كلما أتعبتني الدنيا فليس هناك مصدرًا غيره للسالم أعود إليه	 

أعود إلى الله هلالج لج الذي يُلجأ له عند الشدائد	 

أعود إلى الله هلالج لج الذي وسعت رحمته كل شيء	 
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أعود إلى الله هلالج لج عند الخوف والقلق والحزن طلًبا للحفظ والحماية	 

أعود إلى الله هلالج لج الذي يُعيد علي النعمة والعافية واألمن وكل ما أفتقد	 

أعود إلى الله هلالج لج المجيب أدعوه كلما أهّمني أمر 	 

أعود إلى الله هلالج لج المتين الذي يقدر على مساعدتي في أي أمر 	 

أعود إلى الله هلالج لج وقت االنهزام فهو يستطيع نصري 	 

أعود إلى الله هلالج لج عند القلق والخوف فهو مصدر األمن 	 

أعود إلى الله هلالج لج في كل ما استصعب علي وأتوكل عليه في كل أمري 	 

أعود إلى الله هلالج لج الذي بيده إعادة عافيتي وقت المحن 	 

أعود إلى الله هلالج لج وقت االنهزام فهو يقدر أن ينصرني 	 

أعود إلى الله هلالج لج فليس غيره يجبرني بعد المعصية ويقبلني ويغفر لي 	 

أعود إلى الله هلالج لج فليس غيره يجبرني بعد المعصية ويتوب علي	 

أعود إلى الله هلالج لج فليس غيره يجبرني بعد المعصية ويعفو عني	 

��التفعيل اإليجا

االنحالل، واالنقياد لألهواءجلد الذات

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

راقبة المُ
والتقوى

حاسبة ومُ
النفس

أستحي من الله هلالج لج الذي وضع فينا الحياء 	 

أستحي من الله هلالج لج الستير وال أتمادى في المعصية 	 

أخشى الملك ذا السطوة والسلطان	 

أخشى الله هلالج لج الذي ال يضرني وال ينفعني غيره وال يمكن أن ألجأ إلى سواه	 

أخشى الله هلالج لج الذي ال يخفى عليه شيء ومن وسع كل شيء	 

أخشى الله هلالج لج الذي يشهد على كل فعل وقول 	 

أخشى الله هلالج لج الذي لن يترك حق ألحد لدي إال استوفاه	 

أخشى الله هلالج لج الذي يطلع على كل ما نفعل 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يسمع كل شيء 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يطلع على كل ما نفعل وهو خبير بكل شيء 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يراقب ويُحصي كل فعل وقول 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يحاسبني في نهاية رحلتي وفًقا لقانونه 	 

أخشى الله هلالج لج الذي ال مفر من لقائه بعد الموت	 
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أخشى الله هلالج لج ألتجنب استحقاق وعيده	 

أخشى الله هلالج لج ألستحق كشف الضر عني 	 

أخشى الله هلالج لج تجنًبا لغضب القهار سبحانه 	 

أخشى الله هلالج لج الذي يُذل من عاداه وبارزه بالذنوب 	 

أخشى الله هلالج لج الذي أرجو أن يُحسن ختامي ومن يتوفاني في أية لحظة	 

أخشى الله هلالج لج القادٌر المقتدٌر علي 	 

أخشى الله هلالج لج الذي سيقتص مني لكل من أظلم	 

��التفعيل اإليجا

اتباع األهواءالمرجعية الجامدة المتطرفة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

المرجعية 
هللا هلالج لج

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الكبير ذي الهيبة والمكانة	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي خلق الحياة ووضع قوانينها	 

أرجع وأحتكم ألوامر الملك هلالج لج	 

أرجع وأحتكم ألوامر مالك الُملك واضع قوانين مملكته	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج صاحب القرار والسلطة األوحد لذا لزم االلتزام بقوانينه	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج ألمر ونهي من يسلبني الحياة وأعود إليه للمحاسبة	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي له المكان األول في اعتباراتي عند اتخاذ أي قرار	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي سيؤول له األمر من قبل ومن بعد وتكون له الكلمة األخيرة	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي أحاط بكل شيء ويعلم كل شيء	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج صاحب الفضل والنعم 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج رب الرزق وُمسدي النعمة	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي ال يعلو على حكمه أحد  	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج ذي الجالل 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي له الحكم ومن يفصل بين الناس عند االختالف 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي وضع ميزان وقوانين العدل	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج وألتزم بقوانين الحق سبحانه وأحفظ الحقوق	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج وأهتدي بقوانين الحكيم الرشيد هلالج لج 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج لتحديد ما هو قّيم ونافع وما هو ليس كذلك بناًء على المعايير الربانية وليس الشهوات واألهواء 	 
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أرجع وأحتكم لله هلالج لج مصدر النور والبصيرة حيث تتضح األمور وتصبح القرارات سليمة 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج وللقوانين اإللهية كمصدر للهداية في كل ما أفعل 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج صاحب الصنعة والعالم بكل ما يصلح ما صنع 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج وألوامر الحفيظ العالم بما يحفظني 	 

أتبع قوانين واضع نظام الحياة بمكافآته وعواقبه التي يفّعلها الله هلالج لج 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي وضع قوانين الكون والحياة ومع اتباعها ال يضّرني شيء 	 

أنّفذ القوانين اإللهية تجنًبا لغضبه وإيمانًا بحكمته وخبرته بنا وبما يُصلحنا 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج صاحب القانون الكامل الذي يضمن الحقوق ويزيل النقمة من الصدور ولضمان عدم االعتداء 	 
في االنتقام 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج لتحديد األحقية في الحقوق من عدمها وفق المرجعية اإللهية	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج صاحب العلم الالنهائي 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج صاحب البصيرة والحكمة 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الخبير بكل شيء وبالتالي فأمره مسند إلى الحكمة 	 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي يراقبني وفًقا لمعاييره وقوانينه فيجب االلتزام بها 	 

أحدد أهدافي وسلوكياتي وردود فعلي وفًقا لمنهجية الله هلالج لج في اإلحصاء: مثال، مراقبة الصغير والكبير من الفعل والقول، 	 
واحصاء الجهد والسعي وليس النتيجة فقط 

أرجع وأحتكم لله هلالج لج الذي يحاسبني وفًقا لقوانينه 	 

أتقصى وأتتبع األمر والنهي اإللهي فيما يتعلق بإنهاء الحياة تجنًبا لالعتداء 	 

أتقصى وأتتبع قواعد المنع والنهي في القانون اإللهي تحقيًقا لعدم االعتداء في المنع	 

��التفعيل اإليجا

الخوف الَمرَ�� من الله،
والخوف من مناجاته دون وسيط.

ال�شدد الفظ نحو الم�ساهلين
عدم االكتراث والسخرية
واالستهزاء

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

تبجيل 
اهللا هلالج لج

أبّجل الله هلالج لج الذي يراقب ويُحصي كل أفعالي 	 

أبّجل الله هلالج لج المتعالي عن كل الصغائر والنقائص 	 

أبّجل الله هلالج لج صاحب القدرة الُمطلقة التي ال تنفد 	 

أبّجل الله هلالج لج الحكم والقاضي األعظم	 

أبّجل الله هلالج لج الذي ذّل أمامه كل مخلوق  	 

أبّجل الله هلالج لج مالك الُملك والملك الحاكم واآلمر والناهي	 
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أبّجل الله هلالج لج الذي ليس كمثله شيء وال يتأثر بشيء الكامل المكتمل 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي ليس له شريك 	 

أبّجل الله هلالج لج المستحق األوحد لكل جالل وإكرام 	 

أبّجل الله هلالج لج المقّدس 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي بيده كل أمر ونهي 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي له األقدمية والسبق في كل شيء	 

أبّجل الله هلالج لج الظاهر الغالب على كل شيء	 

أبّجل الله هلالج لج المحيط بكل شيء	 

أبّجل الله هلالج لج المعطي الذي ال رزق إال رزقه 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي هو غنٍي عن كل شيء 	 

أبّجل الله هلالج لج صاحب العزة والرفعة والكبرياء والعظمة والجالل سبحانه 	 

أبّجل الله هلالج لج ذا الشرف والعلو والمجد 	 

أبّجل الله هلالج لج واضع النظام الكوني المتزن	 

أبّجل الله هلالج لج مصدر الحكمة والرشد والهداية 	 

أبّجل الله هلالج لج مصدر النور والبصيرة 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي خلقني ويخلق كل شيء 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي صّور كل شيء 	 

أبّجل الله هلالج لج بديع السماوات واألرض وما بينهما 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي لواله لما ُوجد أي شيء من العدم 	 

أبّجل الله هلالج لج خالق الجمال الُمستحق للتبجيل وكل جميل 	 

أبّجل الله هلالج لج لما له من علو قهر فوق عباده وخلقه 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي بيده القبض والبسط 	 

أبّجل الله هلالج لج لما له من رفعة فوق عباده وقدرة على خفض كل من هو دونه 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي بيده الجبر والقهر	 

أبّجل الله هلالج لج عالم الغيب والشهادة والشهيد على كل شيء 	 

أبّجل الله هلالج لج العليم الخبير بكل شيء 	 

أبّجل الله هلالج لج الذي يحسب كل أفعالي وسيحاسبني عليها	 
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��التفعيل اإليجا

الوسوسة وال�شدد الفكري
االستهانة واالستخفاف
باألوامر والنواهي

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التقوى
وتعظيم

األمر والنهي

أعّظم أوامر الله هلالج لج وأستجيب له، ليستجيب لي 	 

احفظ الله هلالج لج وأعّظم أوامره ليحفظني. التزامي بأوامره فيه وقايتي وحفظي 	 

ألتزم بأوامر الولي وبشروط الوالء ألستحق المواالة 	 

ألتزم بأوامر الله هلالج لج فهو يتولى أمري وأتوكل عليه	 

أعّظم أمر ُمسدي النعم الرزاق	 

ألتزم بأوامر الله هلالج لج فما ُوجدت األوامر والنواهي إال إلنارة دربي 	 

أتبع األوامر وأنتهي عن النواهي التي بّينها الله الهادي ألن في ذلك الهداية والفالح 	 

ألتزم بقوانين الله هلالج لج الصانع العالم بما يُِصلح صنعته 	 

ألتزم بقوانين الله هلالج لج فهو الحق الُمطلق	 

ألتزم بقوانين الله هلالج لج فهو الحكيم وفي اتبّاع قوانينه الحكمة والرشد ويصلح عليها وجه الكون	 

أعّظم األوامر والنواهي التي يراقبني الرقيب سبحانه بناًء عليها 	 

ألتزم بقوانين الله هلالج لج وفق منهجية اإلحصاء اإللهي 	 

ألتزم بقوانين الله هلالج لج وفق معايير ما سيحاسبني عليه هلالج لج 	 

أعّظم أوامر الله هلالج لج لعظمة وجالل وقدسية اآلمر الناهي الملك سبحانه	 

أعّظم أوامر الله هلالج لج لهيمنة وسيطرة اآلمر الناهي 	 

أعّظم أوامر الله هلالج لج لعلو اآلمر الناهي 	 

أعّظم أوامر الله هلالج لج لشرف ومجد ورفعة اآلمر الناهي 	 

أعّظم أوامر الله هلالج لج ألنها من القهار سبحانه 	 

أعّظم أوامر الله هلالج لج فيما يتعلق بإنهاء الحياة 	 

أمتنع عّما نهى الله هلالج لج عنه	 
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خطة عمل

مــهـــارة:  

سأبدأ في: 

سأستمر في: 

سأتوقف عن: 

مالحظات: 
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مهارات 
الذكاء 

العاطفي 
العالقة بالنفس



��التفعيل اإليجا

حب الدنيا
التعلّق المرَ�� بالحياة واتخاذ
إجراءات َمرَضية لحفظ الجسد

اإلهمال المادي والمعنويومنع تأخير شيخوخته

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

حفظ الحياة

اإلحياء الجسدي والمعنوي

أحافظ على حياتي وال أفعل أي شيء يهّددها	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أحافظ على حياة اآلخرين وعلى معنوياتهم	 

��التفعيل اإليجا

الترددالعناد

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اتخاذ القرار

القدرة على الفصل �� األمور واتخاذ القرار السليم

ال أتردد في األوقات التي تتطلب صناعة القرار بحسم	 

��التفعيل اإليجا

التعدي �� أخذ الحق
التهاون �� الحقوق وتراكم
مشاعر الحقد والضغينة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

استعادة
الحقوق
والتوازن 

السعي السترداد الحق بهدف استعادة مشاعر السالم �� القلب بعد وقوع الضغائن والظلم

اسعى الستراد الحق بعد التعرّض لظلم وذلك الستعادة توازن مشاعري	 

أسعى إلعادة الحق المسلوب	 
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فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أسعى للدفاع عن الحقوق واستعادتها في محيط العالقات والعمل والمجتمع	 

أدافع عن حقوق اآلخرين وأدعم دفاعهم عن حقوقهم قدر المستطاع	 

أشهد على الحق فيما يتعلق بحماية حقوق اآلخرين	 

أسعى للحكم بين الناس بالعدل لحماية حقوقهم مهما كانت مشاعري تجاههم	 

أحكم بين الناس بالحق وأدافع عن حقوق األطراف المعنية	 

��التفعيل اإليجا

المبالغة والتذلل �� استرضاء
الناس بعد ارتكاب األخطاء

االنغماس �� التجاوزات
واليأس من إصالح النفس

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

استعادة
الثقة

في النفس 

إعادة الصورة اإليجابية عن النفس

أسعى الستعادة الصورة اإليجابية عن نفسي وبناء ثقة اآلخرين بي بعد ارتكاب األخطاء	 

أسعى إلعادة ثقة اآلخرين بي	 

��التفعيل اإليجا

الرتابة والجمودالجنون

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االبتكار
واإلبداع

اإلتيان بالجديد

ابتكر كل ما هو جديد وال أرى الحياة فقط اختيار من متعدد كائن بالفعل	 

أضع التصورات الفكرية والمادية ألشياء جديدة تسد حاجة وتخدم هدف 	 

أبدأ أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل 	 

أستطيع إيجاد حلول ومقترحات لم تكن موجود من قبل	 

أفّكر فما ليس كائن وفيما يمكن أن يكون 	 

أستطيع تقديم أفكار، وأشياء لم يقدمها أحد من قبلي	 

أستطيع وضع تصّور، وتصميمه، وتنفيذه 	 
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أنتج أشياء أو أفكار جديدة لم تكن موجودة ون قبل	 

أستطيع إيجاد حلول ومبادرات واقتراحات ومبتكرات	 

أقّدر اإلبداع وأسعى لصناعته	 

��التفعيل اإليجا

البطء والتمسك بمعايير
رداءة األداءعالية مستحيلة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االتقان

جودة العمل واإلخالص �� األداء

أتقن ما أفعل	 

أعيد المحاولة وأثابر لتحسين العمل وإتقانه، واتمامه، وتقديمه بأفضل صورة 	 

أراقب الجودة والمعايير وأحرص على حفظها	 

أنهي ما أبدأه	 

��التفعيل اإليجا

ال�ش�ت مع المثيرات
وعدم وجود أولويات

تجاهل المثيرات
وعدم الفاعلية

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االستجابة

التجاوب والتفاعل مع معطيات الواقع وأحداثه

أتفاعل مع الحياة وأستجيب لمعطياتها وال أتجاهل الواقع	 

��التفعيل اإليجا

االعتماد على الغيرالوحدة واالستغناء

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االستقاللية

الغنى، واالستقالل المادي والمعنوي
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أعالج نفسي وأتعافى حتى ولو لم أجد دعًما من اآلخرين	 

أمتلك زمام أموري وأتحكم في ظروفي بدون االعتماد على أحد	 

أتحكم في حياتي، واتخذ قراراتي بدون تدخل من أحد	 

أبني نفسي واستقل وجدانًيا وماديًا وال احتاج ألحد ليكملني. أنا كٌل متكامل واحد األجزاء	 

أقوم بإيجاد الفرص والحلول، وال انتظر اآلخرين ليقوموا بذلك	 

أسعى لالستقالل المالي، وال أتذلل لآلخرين وال أقبل ما ال يجوز منهم خوًفا على رزقي	 

أسعى لتوفير قوتي )طعامي(، وال أتذلل لآلخرين وال أقبل ما ال يجوز منهم خوًفا على قوتي	 

أسعى لالستقالل المادي، والمعنوي وال أتذلل لآلخرين أو أقبل لما ال يجوز منهم بسبب الرزق أو الحاجة المادية أو 	 
العاطفية 

ال أحتاج ألحد يكملني	 

أبني قوتي في جميع المجاالت حتى أستطيع مساعدة نفسي بإذن الله	 

��التفعيل اإليجا

المثابرة فيما ال ي�بغي
االس�سالم وضعف العزيمةالمثابرة فيه

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلصرار
وااللتزام

العزيمة واإلرادة لتحقيق األهداف، والتغلّب على الصعوبات، وضبط النفس

أمنع نفسي عن كل ما يعيق تحقيق األهداف، وعن كل ما يضر )كمنع النفس من التدخين(	 

أحرص على تقديم ما ينفع، ويضيف القيمة 	 

ألتزم بالعزم على تحقيق األهداف، وتخطي المصاعب	 

أحرص على تفعيل الوعيد، والعواقب السلبية لألمور بهدف إصالح األمور 	 

أجبر نفسي على السلوك السليم رغم المشقة 	 

أصر على قهر الظروف المانعة، وتحقيق الهدف وتذليل الصعاب بإذن الله	 

أقوم بالمسؤوليات بغض النظر عن المشاعر 	 

أكمل ما بدأته حتى النهاية	 

ألتزم بإنهاء ما بدأت	 

ألتزم بما يتطلبه التمّيز من جهد ومثابرة	 

أحرص على االلتزام بالحق 	 

أعيد المحاولة مرارًا وتكرارًا حتى بلوغ الهدف واالبتعاد عن روح اليأس 	 

أحرص على االلتزام باألوامر، والنواهي، وحفظ القوانين، والمعايير األخالقية	 
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أحرص على فعل ما ينبغي فعله استجابًة للمعطيات في كل موقف 	 

أحرص على بناء قوتي، وحفظها: كااللتزام بنظام غذائي أو المثابرة على الدراسة 	 

ألتزم بأدواري ومسؤولياتي تجاه نفسي، واآلخرين وفي كل ما أنا موكل فيه	 

ألتزم بما أؤمن به، وبقيمي الحاكمة	 

أصّر على النهوض مجدًدا بعد االنكسار 	 

ألتزم باألعراف المجتمعية السوية رغبة في عدم التعرض لإلحراج	 

ألتزم بالمعايير األخالقية فيما يتعلق بالخصوصية	 

��التفعيل اإليجا

بقاء األوضاع السامةعدم إمهال الفرص

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلماتة
واإلنهاء

ً إنهاء ما ي�بغي إنهاؤه، مادياً ومعنويا

أضع نهايات بحسم للعالقات السامة سواء شخصية أو مهنية. أنهي الخالفات، وأُميت الباطل واألفكار المدمرة 	 
والمشاعر المؤذية. أُنهي األوضاع غير المقبولة، الخ 

أضع نهايات وأغلق األمور بشكل جيد قدر المستطاع	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

لدي القدرة على القتل وإنهاء الحياة إذا لزم األمر وحسب الصالحيات والقوانين )الصيد وقتل الحيوان للغذاء والدواء 	 
والكساء، والقصاص من ِقبل السلطات، وإنهاء الطبيب لحياة جنين قد يقضي على حياة أمه، والجندي يدافع عن 

المقدسات ويحارب، واإلنسان يدافع عن نفسه(

أنهي العالقات السامة في حياتي	 

��التفعيل اإليجا

الثناء الُمطغي الُمبالغ فيه
الجحود والنكرانوالنفاق

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االمتنان
والشكر

الشعور القلبي بالتقدير نحو صانعي المعروف والتعبير عنه بالقول والفعل

أشعر باالمتنان تجاه صانعي المعروف وأعبّر عنه بالقول والفعل	 
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فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أكرّم صانعي المعروف بالقول والفعل	 

��التفعيل اإليجا

التمرّدالتعصب واالنصياع األعمى

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االنصياع
والنظام

ضرورة االلتزام بالقيم والقوانين الحاكمة، واألوامر �� السياق السليم

أنصاع للقانون وللحق، وأخفض الجناح قبوالً وانصياًعا 	 

أذلّل وأرّوض نفسي، وأطّوعها لقبول الحق، وطاعة القوانين 	 

أمنع نفسي من التمرّد على القوانين  	 

أجبر نفسي على االلتزام بالقانون ونظام المرجعية الذي أؤمن به	 

أقهر مشاعري من أجل االلتزام بالقانون ونظام المرجعية الذي أؤمن به	 

أتخذ من الحق نظاًما للمرجعية انصاع له وألتزم به	 

��التفعيل اإليجا

االنفصال عن الواقع
االنطفاء والعزوفوعدم مراعاة المحيط

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلشراق

الحيوية واالزدهار الروحي

أتمّيز بالحيوية، واالزدهار الروحي	 

أعيش الحياة بشغف وحيوية وإشراق	 
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��التفعيل اإليجا

ضعف وانعدام االنتاجاالحتراق

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلنتاجية

تحقيق ن�يجة مادية، ومحسوسة

أنهي ما أبدأ من مهام	 

أحقق نتائج فعلية نافعة	 

أرفع من أدائي، ومن مستوى العمل الذي أقوم به	 

أعزز من مهاراتي، وأرتقي بأدائي، وقدراتي	 

ألتزم بالوعود والمواعيد	 

أبسط الحلول، واالقتراحات، وأقوم بتيسير ما هو عسير	 

أحقق نتائج إيجابية تجمع الناس وتزرع التناغم، والتآلف	 

أحافظ على الحياة، وعلى إحياء كل ما هو قّيم	 

أقدم المبادرات وكل ما يحقق نتائج في محيطي	 

أفعل ما ينبغي علي فعله لتحقيق اإلنتاجية حتى لو اقتضى األمر وضع حدود، وتقليص الحرية	 

أذلل كل العقبات في طريق اإلنتاجية وأرّوض نفسي وأطّوعها	 

أُتخلص من كل العادات الخاطئة وأي شيء يؤثر على انتاجيتي	 

أنتج ما هو جديد 	 

أُوجد ما لم يكن موجوًدا من قبل وأكتشف ما هو موجود	 

أجبر نفسي على أداء المهام واتمامها	 

��التفعيل اإليجا

الال معنى وغياب المرجعيةالتعّصب والتطرّف

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإليمان

امتالك منظومة قيم ومعتقدات، والتمسك بها

لدي قيم ومعتقدات أثق بها وأتمسك بها	 
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��التفعيل اإليجا

عدم األهلية للثقة وخيانتهاوضع عبء الكمال على النفس

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

األحقية
بالثقة

بعث االطمئنان �� النفوس من ناحيتك، وبناء ثقة اآلخرين فيك

يثق اآلخرون في قدرتي على تفعيل الفرص وتقديم الحلول والتيسيرات  	 

يثق اآلخرون في قدرتي على تحسين وتطوير األمور 	 

يثق اآلخرون في قدرتي على تعزيز النفس واآلخرين 	 

يثق اآلخرون في سعيي المستمر نحو كل ما يُحيي النفس والمجتمع 	 

يثق اآلخرون في إقدامي وتقديمي للمبادرات وفاعليتي	 

يثق اآلخرون في أنني أسعى لجمع الناس وتوحيد صفوفهم وجهودهم	 

يثق اآلخرون في اتباعي للنور وحسن البصيرة وليس لألهواء 	 

يثق اآلخرون في اتباعي لكل ما يدعم الهداية ويبعد عن الضالل 	 

يثق اآلخرون في ثباتي، وصبري، ومثابرتي 	 

يثق اآلخرون في وفائي دوًما بما أعد به	 

يثق اآلخرون في قدرتي على تحقيق األهداف 	 

يثق من هم تحت رعايتي في أني سأقوم بمسؤوليتي تجاههم 	 

يثق اآلخرون في ثباتي والتزامي حتى إنهاء المهام والمسؤوليات	 

يثق اآلخرون في التزامي بمهامي بشكل مستمر ودائم رغم المشاعر والعقبات 	 

يثق اآلخرون في تحملي لنتائج أفعالي 	 

يثق اآلخرون في قدرتي على الفصل في األمور بوضوح 	 

يثق اآلخرون في التزامي بمعايير العدل في التصرف وفي أني لن أظلمهم حتى وقت االختالف معي 	 

يثق اآلخرون في التزامي بالحق دوًما 	 

يثق اآلخرون في شمولية نظرتي وألخذي في االعتبار كل ما يتعلق بالحاجات الفردية 	 

يثق اآلخرون في ابداعي وقدرتي على االتيان بكل جديد 	 

يثق اآلخرون في قدرتي على تكوين تصورات وكيانات جديدة 	 

يثق اآلخرون في قدرتي على االبتكار ومبادرتي وقدراتي الخالقة 	 

يثق اآلخرون في أني لدي الجديد دوًما 	 

يثق اآلخرون في أني ال أيأس وأني سأحاول أكثر من مرة دوًما 	 
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يثق اآلخرون في أني سأجد حالً ما أو جديًدا ما، لم يخطر ببال أحدهم 	 

يثق اآلخرون في اتقاني وإحساني في العمل 	 

يثق اآلخرون في التزامي باألوامر والنواهي وحفظ االلتزام بالمعايير واألخالقيات	 

يثق اآلخرون في تفاعلي واستجابتي لألحداث من حولي وعدم تجاهلي لها 	 

يثق اآلخرون في قوتي وقدرتي على التعامل مع المواقف 	 

يثق اآلخرون في دعمي لهم 	 

ينظر اآلخرون لي الستلهام الثبات في المواقف الصعبة ويثقون في تمسكي بالقيم وبما أؤمن به	 

يثق اآلخرون في ويفوضوني في أمور هامة تخصهم	 

يثق اآلخرون في أني سأقف مجدًدا بعد االنكسارات 	 

يثق اآلخرون في قدرتي القيادية	 

يثق المسؤولون مني ماديًا في قيامي باإلنفاق عليهم	 

يثق المسؤولون مني ماديًا في قيامي بإعالتهم 	 

يثق اآلخرون في حرصي على مساعدتهم على االستقالل بأي موارد لدي	 

يثق اآلخرون في إدراكي لمشاعرهم وعدم تجاهلي لها	 

يثق اآلخرون في أني سأتلطف بهم 	 

يثق اآلخرون في ضبطي لنفسي وتحكمي في انفعاالتي 	 

يثق اآلخرون في تعاملي بمستوى نبيل من المبادئ والقيم 	 

يثق اآلخرون في التزامي بكل ما هو حميد 	 

يثق اآلخرون في التزامي بالمعايير األخالقية وفي أني لن أحرجهم أو أزعجهم	 

يثق اآلخرون في عدم إفشائي لخصوصياتهم	 

يثق اآلخرون في التزامي بالبر واإلحسان بشكل متسق 	 

يثق من هم تحت مسؤوليتي أنني لن أضيع شؤونهم ومصالحهم 	 

يستطيع اآلخرون أن يعتمدوا علي بيقين	 

أتحرى أعلى المبادئ والقيم 	 

يثق اآلخرون في أني لست ضحية لظروفي وأني سأفعل ما يجب فعله في كل موقف بإذن الله 	 

يثق اآلخرون في قدرتي على تعزيز الفرق والجماعات وإضافة القيمة	 

يرجع اآلخرون إلي إكبارًا عند الشدائد والخالفات 	 

يتوقع اآلخرون مني حرصي على الجودة والقيمة 	 

يثق اآلخرون في بصيرتي وقراءتي لألمور	 

يثق اآلخرون في قدرتي على المالحظة واإلحصاء والتوثيق 	 

يثق اآلخرون في التزامي بأعلى المعايير القيمية ومحاسبتي لنفسي وفقها	 

يثق اآلخرون في خبرتي وإلمامي باألمور	 

يثق اآلخرون في تواجدي وحضوري عند الحاجة 	 
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يثق اآلخرون في علمي وإلمامي باألمور	 

يثق اآلخرون في قدرتي على تحريك الراكد وتقديم الجديد	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

ال أخل بثقة اآلخرين وال أتخلى عنهم عندما يلجؤون لي	 

��التفعيل اإليجا

التنازل عن الحقوق
الغلظة والقسوةوالطيبة المفرطة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

البر
واإلحسان

طيب المعشر وحسن الخلق مع اإل�سان والحيوان والب�ئة

أحرص على طيب المعشر وحسن الخلق	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أعامل اآلخرين بإحسان وبر	 

أحسن إلى الناس بالقيام على احتياجاتهم	 

أحسن إلى الناس بالعطايا والهبات	 

أحسن إلى الناس باإلنفاق وسد االحتياج المادي	 

أحسن إلى الناس بأن أغنيهم عن سؤال غيري قدر استطاعتي	 

أحسن إلى الناس برحمتهم والتعاطف معهم وأرحم الحيوان	 

أحسن إلى الناس بالرفق معهم والرأفة بهم	 

أحسن إلى الناس بمودتهم وإظهار الحب تجاههم	 

أحسن إلى الناس بإمهالهم والحلم عليهم	 

أحسن إلى الناس بإكرامهم	 

أحسن إلى الناس بستر عيوبهم وخصوصياتهم	 

أحسن إلى الناس باالستحياء مما يحرجهم أو يجرحهم	 

أحسن إلى الناس بتقديم النصيحة والمشورة	 

أحسن إلى الناس بالتلطف بهم	 

أحسن إلى الناس بشكرهم وتقدير جهودهم	 

أحسن إلى الناس بالتعامل السهل اللّين	 

أحسن إلى الناس بإحياء األمل فيهم	 
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أهتم بحياة الحيوان	 

أحسن إلى الناس برفع معنوياتهم	 

أحسن إلى الناس بالحفاظ على عزة أنفسهم	 

أحسن إلى الناس بتقديم ما ينفعهم وأنفع البيئة من حولي	 

أحسن إلى الناس ببث األمان والسالم في قلوبهم	 

أحسن إلى الناس بدعم القناعات السليمة لديهم	 

أحسن إلى الناس بجبر خواطرهم	 

أحسن إلى الناس بالصداقة والدعم الصادق	 

أحسن إلى الناس بتولي أمورهم إذا اقتضى األمر	 

أحسن إلى الناس بحفظ سمعتهم وغيبتهم وأحفظ البيئة	 

أحسن إلى الناس باالستجابة إلى استغاثاتهم واحتياجاتهم	 

أمنع األذى عن اإلنسان والحيوان والبيئة	 

أبر بوالدي وباآلخرين	 

أحسن إلى من هم ليسوا تحت مسؤوليتي بالقيام على شئونهم واإلنفاق عليهم قدر المستطاع	 

أحسن إلى من هم ليسوا تحت مسؤوليتي بفتح الفرص أمامهم قدر المستطاع	 

أحسن إلى من هم ليسوا تحت مسؤوليتي بتوفير القوت قدر المستطاع	 

أتعامل بحلم مع الناس	 

أتعامل بود مع الناس	 

أتلطف بالناس وأراعي ظروفهم	 

أشكر الناس على صنائعهم وأثني على طيب سلوكهم	 

أستحي من احراج أو إيذاء اآلخرين	 

أستر كل ما ال يحب اآلخرون أن يشيع عنهم	 

أعامل الناس برأفة	 

أعامل الناس بنبل وكرم وأخالق	 

أعامل الناس والحيوان برحمة	 

أحسن إلى الناس بتقديم ما ينفعهم	 

أعفو عن الناس وأعفو عنهم قدر استطاعتي	 
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��التفعيل اإليجا

اإلسهاب والت�سيط الُمخل
الغموض والتعقيدالُمستهين بالمتلقي

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

البساطة
واليسر

الرغبة �� الت�سيط والت�سير

أسعى لتبسيط األمور وتيسيرها وأبتعد عن السفسطة والتعقيد	 

أسلوبي واضح وظاهر وبسيط بدون تعقيد أو التواء	 

��التفعيل اإليجا

التعقيد والمغاالة
السطحية والسذاجة	
 التحليل والتكّهن

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

البصيرة
والفراسة

القدرة على رؤية ما هو أبعد من الظاهر

أستطيع أن أرى أبعد وأعمق مما هو واضح أمامي وأقرأ بين السطور	 

أستطيع فهم ظواهر األمور واالستدالل بها على بواطنها	 

أتسم بالحكمة في فهم ما يدور حولي وتحليل جوانب الموقف	 

أستطيع رؤية حقيقة األمور بفضل الله هلالج لج الهتمامي بالبحث عن الحق بدون تحيزات	 

أستطيع استشفاف األمور بحكمة	 

لدي خبرة في تفسير األمور والسلوكيات من حولي	 

لدي دراية وعلم بتفسير ما يجري حولي	 
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��التفعيل اإليجا

الجمود والرجعيةاالنقالب على الثوابت

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

د التجدّ

القدرة على التأقلم والتطور والنمو وبعث الحياة والبدايات الجديدة

أحيي األمل والعزيمة بداخلي دوًما	 

أملي متجدد دوًما وأحافظ على حيويتي واشراقي الداخلي	 

أوجد ما لم يكن موجوًدا من قبل	 

ابتكر كل ما هو جديد	 

أقوم بتفعيل البدايات الجديدة	 

أعيد رونق األشياء وأجّدد ما أستطيع تجديده في محيطي	 

أتجاوب مع الواقع والمعطيات بشكل مستمر وأتجدد حسب المواقف	 

أبث األمل والتفاؤل وأقوم بجهود بعث روح جديدة في محيطي	 

أتطور دوًما واتجاوز أخطاء الماضي وأبدأ من جديد	 

��التفعيل اإليجا

اآللية والجفاف العاطفي
واالس
بداد والجدية الصارمة

المتجاهلة لضعف النفس
الرعونة وفقدان السيطرة
واالنقياد للنفس

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

م التحكّ

(الملكية، القهر، المنع، التأخير، الترويض والتطويع، اإلنهاء، إدارة المشاعر)
القدرة على التحكم �� النفس ورغباتها ومشاعرها، و�� الظروف المحيطة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لذلك ومساعدة اآلخرين على إدارة مشاعرهم

التحّكم – اإلنهاء

أُنهي كل ما هو ضار أو غير نافع في حياتي من عالقات وعادات ومبادرات	 

التحّكم – التأخير

أتحكم في نفسي بتأخير ما ينبغي علي تأخيره	 
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التحّكم - الترويض والتطويع

أرّوض نفسي بتحفيزها نحو المكانات العال والمكانة الرفيعة	 

أرّوض نفسي بتكريمها عن النقائص والصغائر وتحبيبها في العزة والكرامة	 

أجمع شتات نفسي وأجمع علي أمري وال أتشتت عما يفيد تقدمي	 

أطّوع الطبائع الصعبة لنفسي بإجبارها على السلوك السليم 	 

أطّوع الطبائع الصعبة لنفسي بقهر نزعاتي، ومشاعري، وأهوائي	 

أذلّل طبيعتي الصعبة وأطّوع من نفسي ألنمو وأتعلم	 

أروض نفسي بمنعها عن الشهوات واألهواء	 

أرّوض نفسي بتأخير المتع الفورية للحصول على مكاسب بعيدة المدى	 

أرّوض نفسي بإماتة العادات السيئة والمشاعر التي تعيقني	 

أرّوض نفسي بتفعيل العواقب السلبية لسلوكي ومعاقبة نفسي عند الخطأ	 

أرّوض نفسي بخفض اعتزازي بها عند الخطأ 	 

أرّوض نفسي بالقبض على أهوائي ومشاعري وتحجيمها وعدم مكافأة نفسي على الخطأ	 

أرّوض طباعي ومشاعري وأهوائي كي أتحكم في نفسي	 

أرّوض نفسي بأساليب حكيمة تتراوح بين الشّدة واللين	 

أرّوض نفسي بالمكافآت تشجيًعا لها على السلوك السليم	 

أرّوض نفسي باللين والرفق معها للتيسير من طبيعتها الصعبة	 

أرّوض نفسي بالحلم وعدم التصرّف تحت تأثير المشاعر الوقتية	 

أرّوض نفسي بمحاسبتها وعدم السماح لها بالتمادي في األخطاء	 

أرّوض نفسي بمراقبتها ومالحظة مشاعري وأفكاري وسلوكياتي	 

أرّوض نفسي بفهمها واحصاء إيجابياتها وسلبياتها بهدف تطويعها	 

أرّوض نفسي بتحفيزها على تصحيح المسار دوًما والرجوع عن الخطأ	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أساعد اآلخرين على ترويض طبائعهم الصعبة عن طريق:	 

بناء عالقات ودودة معهم	 

الحلم على أخطائهم	 

الثناء على تصرفاتهم الصحيحة	 

اسداء النصح لهم	 

الصبر عليهم والمثابرة على محاوالت هدايتهم	 

التواصي بالحق معهم	 

استخدام طرق إبداعية قدر الُمستطاع	 

بناء عالقات قوية معهم ليقبلوا مني الدعم الالزم	 
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التأكيد على إمكانية البدايات الجديدة وتصحيح المسار	 

مساعدتهم على العودة عن الخطأ وتوضيح سبل تصحيح األوضاع	 

فتح فرص ومجاالت السلوك األمثل لهم	 

تقديم بدائل لهم للعدول عن السلوك غير الحميد	 

قهرهم على السلوك السليم إذا كانت لي الصالحيات	 

قبض صالحياتهم لتوجيههم نحو السلوك السليم إذا كنت في موقع سلطة	 

خفض صالحياتهم ومكاناتهم لتوجيههم نحو السلوك السليم إذا كنت في موقع سلطة	 

تذليل مصاعب السلوك السليم معهم	 

مساعدتهم على إنهاء ما يعيقهم عن السلوك السليم وإنهاء بعض صالحياتهم إذا كانت لي السلطة	 

منعهم عن السلوك غير الحميد أو منع ما يساعدهم عليه إذا كانت لي السلطة	 

تأخير المكافأة أو الثواب أو الصالحيات حتى يلتزموا بالسلوك الحميد إذا كانت لي السلطة	 

وضعهم تحت بعض الضغط المادي والمعنوي حتى يلتزموا بالسلوك الحميد إذا كانت لي السلطة	 

تفعيل النتائج السلبية لسلوكياتهم حتى يلتزموا بالسلوك الحميد إذا كانت لي السلطة	 

إجبارهم على السلوك الحميد إذا كانت لي السلطة	 

محاسبتهم إذا كانت لي السلطة	 

مراقبتهم ومحاسبتهم إذا كانت لي السلطة	 

مساعدتهم على تصور مستقبل أفضل ونتائج أفضل في حياتهم	 

ألتزم بروح الرحمة عند مساعدة اآلخرين على ترويض طبائعهم الصعبة	 

التحّكم – الجبر

اجبر نفسي على السلوك السليم بغّض النظر عن مشاعري	 

التحّكم – القهر

أقهر كل ما يعيقني من مشاعر وأهواء وتحديات	 

التحّكم – الملكية

أمتلك زمام أموري وأتحكم في ظروفي	 

أهيمن على ظروفي وتفاصيل حياتي	 

التحّكم – المنع

أمنع نفسي من كل ما هو غير الئق	 
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التحّكم - إدارة المشاعر

أتمسك بالعقالنية والحكمة حتى ال تدفعني مشاعري الرتكاب ما ال تُحمد عقباه	 

أصبر وأصمد أمام مشاعري أثناء التحديات ألستطيع أن أمر خاللها بقوة بإذن الله	 

أجبر نفسي على السلوك السليم رغم المشاعر	 

أقهر الرغبة في التصرّف غير الصالح استجابًة لمشاعر الغضب أو الغيرة أو الحب وغيرها	 

أذلّل المشاعر لخدمة األهداف بدالً من العبودية لها	 

أُميت المشاعر المدّمرة عن طريق تغيير القناعات والتحكم في السلوك وإضافة اإليجابيات	 

أمنع مشاعري من التأثير على سلوكي بشكل سلبي	 

أفكر فيما سيؤول إليه األمر في النهاية ألدير مشاعري بما ال يؤدي لنتائج سلبية	 

أفكر في النتائج التي سأرثها قبل أن أتصرف مما يساعدني على إدارة مشاعري	 

أدير مشاعري عندما أحكم على الناس أو بينهم حتى ال أتحّيز مع أو ضد أثناء الحكم	 

أدير أي شعور يحرّضني على التمييز بين الناس شعوريًا عند الحكم بينهم	 

أدير أي شعور يحرّضني على ما يخالف الحق	 

أدير أي شعور يقف أمام حكمي السليم على األمور	 

أدير أية مشاعر تتنافى مع القسط بين الناس	 

أدير المشاعر التي تدفعني لقرارات غير رشيدة	 

الوعي العاطفي بمشاعري الداخلية يساعدني على فهم وإدارة مشاعري	 

أدير مشاعري بالنمو والتطور وإضافة اإليجابيات في حياتي	 

أبني قوتي المادية والمعنوية لتزيد قدرتي على إدارة مشاعري	 

أتحكم في مشاعري وألتزم بالحلم والتأني في اظهار ردة الفعل	 

أملك مشاعري وال أسمح لها أن تملكني فهي إحدى أدواتي	 

أسيطر على مشاعري وال أسمح لها أن تسيطر علي	 

أراقب مشاعري وال أسمح لها بالتأثير سلًبا على قراري	 

أحاسب نفسي على االنسياق للمشاعر وال أسمح لها بذلك	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أهدف لمساعدة اآلخرين على الوصول لحالة توازن المشاعر والسالم النفسي	 

التحّكم - إدارة المشاعر – االندفاع

أفكر فيما ستنتهي عليه األمور قبل التصرف ألتحكم في مشاعري	 

أفكر في النتائج التي سأرثها من هذا الموقف وأتعامل معها ألستطيع التحكم في مشاعري	 

أدير مشاعر االندفاع بالتعقل والتمهل قبل اصدار ردود أفعال انفعالية	 

أفكر بحكمة قبل التصرف	 
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أقهر مشاعر التهور واالندفاع	 

أجبر نفسي على عدم التهور واالندفاع	 

أمنع نفسي من التهور واالندفاع	 

أؤخر ردة فعلي حتى يتسنى لي التفكير بعقالنية	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أساعد اآلخرين في السيطرة على مشاعرهم وأحثهم على التحكم في سلوكياتهم	 

أساعد اآلخرين على تخيل نتائج االندفاع حسب الموقف ليعدلوا عن التسرع في التصرف	 

أساعد اآلخرين على تحمل نتائج اندفاعهم وتنبيههم لتلك النتائج 	 

أساعد اآلخرين على التفكير بحكمة وعدم التسرع واالندفاع	 

أنصح اآلخرين بالحلم والتأني والتمهل قبل التصرف	 

أسدي النصح لآلخرين وأنصحهم بعدم التسرع في التصرف	 

أحث اآلخرين على قهر مشاعر االندفاع	 

أحث اآلخرين على اجبار النفس على عدم التسرع أو أجبرهم على عدم التسرع إذا كانت لي الصالحيات	 

أحث اآلخرين على منع النفس من التسرع أو أمنعهم من التسرع إذا كانت لي الصالحيات	 

أحث اآلخرين على تأخير ردة الفعل حتى يتسنى لهم التفكير بعقالنية وحكمة	 

أحاسب اآلخرين على االندفاع إذا كانت عالقتنا تسمح بذلك أو إذا كانت لي الصالحيات	 

أتابع مع اآلخرين سلوكهم وأحثهم على عدم االندفاع حسب صالحياتي ومستوى عالقتي بهم	 

التحّكم - إدارة المشاعر – الحب

أتمسك بالعقالنية والحكمة ألستطيع التعامل مع مشاعر الحب بدون ارتكاب حماقات تؤذيني	 

أدير مشاعر الحب بتأخير ردة الفعل كي ال أتخذ قرارات غير عقالنية أندم عليها	 

أمنع نفسي من ارتكاب أية حماقات بسبب مشاعر الحب	 

أقهر مشاعر الحب وال أسمح لها أن تجعلني أرتكب ما أندم عليه	 

أجبر نفسي على السلوك الصحيح رغم مشاعر الحب	 

أعبّر عن مشاعر الحب بالقول والفعل	 

أراقب الله هلالج لج وأخشاه وال أفعل الحب بما يتعدى حدوده	 

ألتزم بالعدل بين الناس وال أحابي من أحب بغير حق	 

ال أترك المجال لمشاعر الحب لتثنيني عن قول الحق إذا كان ليس في صالح من أحب	 

أحفظ حدود الله هلالج لج فيما يتعلق بتعبيري عن الحب	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أنبّه اآلخرين وأوصيهم بالحكمة وعدم ارتكاب الحماقات تحت تأثير الحب	 

أنصح اآلخرين بمراقبة الله هلالج لج في تصرفاتهم تحت تأثير الحب	 
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أنصح اآلخرين بمنع أنفسهم من التعلق الشديد أو ارتكاب الحماقات تحت تأثير الحب	 

أنصح اآلخرين بالسيطرة على مشاعر الحب وعدم ارتكاب الحماقات بسببها	 

أبين لآلخرين تبعات ونتائج مشاعر الحب إذا خرجت عن اإلطار السليم	 

أنصح اآلخرين بالعدل بين الناس وعدم التأثر بمشاعر الحب	 

أنصح اآلخرين بالتواصي بالحق وعدم تجاهله بسبب مشاعر الحب تجاه شخص ما	 

أنصح اآلخرين بحفظ حقوق الله هلالج لج فيما يتعلق بمشاعر الحب	 

أنصح اآلخرين بقهر مشاعر الحب إذا لم تكن في السياق السليم	 

أنصح اآلخرين بإجبار النفس على السلوك السليم رغم مشاعر الحب	 

أنصح اآلخرين بالتعبير عن الحب لذويهم قوالً وفعالً	 

التحّكم - إدارة المشاعر – الحزن

أدير مشاعر الحزن بالصبر والثبات والمقاومة	 

أدير مشاعر الحزن بإحياء األمل في نفسي مجدًدا وبالتحلي بالتفاؤل	 

أدير مشاعر الحزن بالسعي نحو التعافي وجبر الكسر وعمل ما يمكن عمله ألنهض مجدًدا	 

أدير مشاعر الحزن على الفقد بالحمد والشكر على ما أملك	 

أدير مشاعر الحزن من خسارة منصب أو خسار مستحٍق لمنصب بقناعتي بأن الله هلالج لج هو مالك الُملك يؤتيه من يشاء	 

أدير مشاعر الحزن لوفاة حبيب بقناعتي أن الله هلالج لج يبعثنا جميًعا وأننا سنلتقي ثانيًة	 

أدير مشاعر الحزن على فقد شيء أو شخص عزيز بقناعتي أن الله هلالج لج يملك كل شيء وأنا ال يمكن أن أفقد ما لم 	 
أملك قط

أدير مشاعر الحزن بأن أعيش اللحظة الحالية بحضور وأشهد تفاصيلها باندماج واالستمتاع بها	 

أدير مشاعر الحزن ببعث األمل والتفاؤل في نفسي مجدًدا وإيجاد فرص التعافي	 

أدير مشاعر الحزن بمحاولة تناسي ما حدث وعدم العيش في الماضي	 

أدير مشاعر الحزن بوضع األمور في حجمها الطبيعي وعدم التهويل والمبالغة	 

أدير مشاعر الحزن بإيجاد حلول للمشكالت والسعي للخروج منها في أسرع وقت	 

أدير مشاعر الحزن بالتواصل مع األصدقاء واالندماج مع من أحب ألحصل على الدعم المعنوي	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أذكر الحزين بأن الله هلالج لج يملك كل شيء وأننا ال يمكن أن نخسر ما ال نملك	 

أساعد الشخص الحزين على السيطرة على مشاعره والتحكم فيها بدالً من أن تتحكم هي فيه	 

أفتح للشخص الحزين فرص التعافي وتخيل أوضاع أفضل	 

أتراحم وأتعاطف مع الشخص الحزين	 

أتصرف بود وتراحم مع الشخص الحزين	 

اتعامل برأفة مع الشخص الحزين وأتلطف به	 

أحيي األمل في نفس الشخص الحزين	 
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أبعث األمل وروح البدايات الجديدة في نفس الشخص الحزين	 

أساعد الشخص الحزين على التئام الجروح وجبر الكسور والتعافي بإذن الله هلالج لج	 

أدعم الشخص الحزين واعتني به حتى يتعافى بإذن الله هلالج لج	 

أستجيب الستغاثات الشخص الحزين واستشعرها حتى ولو لم ينطق بها	 

أسعى لبث روح األمان في نفس الشخص الحزين	 

أسعى لبث روح السالم والطمأنينة في نفس الشخص الحزين	 

أتولى شأن الشخص الحزين قدر المستطاع وأقوم بأي عمل أستطيع القيام به بالنيابة عنه ليستطيع التركيز على التعافي 	 
من أزمته

أسعى لتأمين بعض المدخول المادي للشخص الحزين قدر المستطاع إذا كان قد خسر عمالً أو يحتاج للتركيز على 	 
للتعافي من محنته بدون القلق بشأن تغطية النفقات

أستمع للشخص الحزين وأصغي لمعاناته بتعاطف	 

أنصح الشخص الحزين بالحكمة في تقدير األمور وحجم الخسارة وعدم التهويل والمبالغة بدون االنتقاص من حجم 	 
معاناته

التحّكم - إدارة المشاعر – الخوف

أدير مشاعر الخوف بالتحلي بالعقالنية والحكمة وعدم إعطاء المخاوف أكبر من حجمها	 

أدير مشاعر الخوف عن طريق وضع تصورات للمستقبل والتخطيط لتجنب المخاوف والتعامل معها إن حدثت	 

أدير مشاعر الخوف بوضع تصورات للمستقبل وكيفية التعامل مع المخاوف إن حدثت	 

أدير مشاعر الخوف بإيجاد الحلول والبدائل لالستعداد في حالة حدوث ما أخشى	 

أدير مشاعر الخوف من ضياع األثر بالعمل والنفع وإضافة القيمة	 

أدير مشاعر الخوف بقهرها والسيطرة عليها قدر الُمستطاع	 

أدير مشاعر الخوف على نفسي وعلى من أحب من الضياع بقناعتي أن الله هلالج لج يقوم على شؤوني	 

أدير مشاعر خوفي من الوحدة أو تخلي األحباب بقناعتي بأن الله هلالج لج باٍق معي	 

أدير مشاعر الخوف من الضياع والتخبط بإتباع الحق	 

أدير مشاعر الخوف من األخطاء بإتباع الحكمة	 

أدير مشاعر الخوف من الفشل باإلبداع والتفكير في مبادرات جديدة	 

أدير مشاعر الخوف عموًما باللجوء لمصدر السالم واألمان السالم هلالج لج	 

أدير مشاعر الخوف بحفظ نفسي مما يؤذيها لتجنب حدوث ما أخشاه	 

أدير مشاعر الخوف ببناء قوتي في كل النواحي المادية والمعنوية ألكون قادرًا على تجنب المخاوف ومواجهتها إن 	 
حدثت

أدير مشاعر الخوف عن طريق اكتساب المهارات والقدرات التي تساعدني على التعامل مع المخاوف إن حدثت	 

أدير مشاعر الخوف ببناء العالقات والصداقات التي يمكنها مساعدتي على مواجهة مخاوفي	 

أدير مشاعر الخوف من فوات الرزق وفقدان عملي بتصحيح قناعاتي حول الرزق وبأن الله هلالج لج هو الرزاق األوحد	 

أدير مشاعر الخوف على أبنائي من بعدي بإيماني بأن الله هلالج لج هو الرزاق	 
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أدير مشاعر الخوف من الفضيحة بقناعتي بأن الله هلالج لج ستير إذا أقلعت عن الذنب	 

أدير مشاعر الخوف من فوات الفرص فالله يفتح فرًصا جديدة	 

أدير مشاعر الخوف من نفاد القوت بإيماني بأن الله هلالج لج هو الُمقيت	 

أدير مشاعر الخوف من االحتياج والعوز بإيماني بأن الله هلالج لج عنده خزائن السماوات واألرض	 

أدير مشاعر الخوف من ابتعاد من أحب بالتعبير عن حبي لهم بالقول والفعل	 

أدير مشاعر الخوف من انفضاض الناس من حولي بأن أتصرف بأخالق حميدة 	 

أدير مشاعر الخوف من أن يلفظني المحيطون بي بااللتزام بالحياء والتواضع	 

أدير مشاعر الحزن المترتبة على قناعة الفقد المادي والمعنوي بقناعتي بأن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله هلالج لج	 

أدير مشاعر الخوف من سلطان اآلخرين بأن الله هلالج لج هو مالك الملك واآلمر الوحيد في كونه	 

أدير مشاعر الخوف من سلطان اآلخرين بأن الله هلالج لج هو المهيمن األعلى على كل شيء	 

أدير مشاعر خوفي من رفض اآلخرين بقناعتي بأن الله هلالج لج خلقني متميزًا ويجب أن أعبر عن نفسي بدون خوف	 

أدير مشاعر الخوف من الفشل بسعيي لتحقيق أهداف عظيمة بإذن الله	 

أدير مشاعر الخوف من عقاب الله هلالج لج لي بالتوبة واالستغفار واإلصالح	 

أدير مشاعر الخوف من ابتعاد من أحب بالقيام بمسؤولياتي وواجباتي تجاههم	 

أدير شعور الخوف من العقاب بمحاسبة نفسي ومراقبتها حتى ال أرتكب ما أستحق العقاب بسببه	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أستجيب لمشاعر الخائفين في محيطي وأسعى لطمأنتهم ومساعدتهم على إدارتها	 

أساعد الشخص على السيطرة على مشاعر الخوف وإقناعه بقدرته على التحكم فيها بدالً من أن تتحكم هي فيه	 

أتعامل برفق مع الخائفين وأسعى لدعمهم نفسًيا	 

أدعم الخائفين وأقف إلى جانبهم حتى يتمكنوا من إدارة مشاعر الخوف بإذن الله	 

أساعد الشخص على وضع تخيل السيناريوهات المستقبلية لما يمكن أن تؤول إليه األمور مما يساعده على التعامل 	 
مع المخاوف إن حدثت

أدعم الشخص وأعزز من قناعته بقدرته على مواجهة المخاوف بإذن الله	 

أساعد الشخص على النظر بحكمة إلى المخاوف وعدم التهويل أو إعطائها أكبر من حجمها	 

أساعد الشخص على وضع تصورات مستقبلية تساعده على التعامل مع المخاوف إن حدثت	 

أساعد الشخص على إيجاد حلول تساعده على تجنب المخاوف والتعامل معها إن حدثت	 

أحمس الشخص نحو بناء القوة في كل المجاالت المادية والمعنوية ليستطيع تجنب المخاوف والتعامل معها إن 	 
حدثت

أبعث في الشخص األمل في عدم حدوث ما يخشاه وفي قدرته على التعامل مع المخاوف بإذن الله إن حدثت	 

أساعد الشخص على بناء المهارات والقدرات التي تساعده على التعامل مع المخاوف إن حدثت مما يدعم شعور 	 
االستعداد واألمان لديه

أحث الشخص على القيام بأدواره ومسؤولياته تجاه من يحب ليتجنب وقوع المخاوف المتعلقة بابتعاد ذويه عنه	 

أنشر روح األمن والطمأنينة في نفوس الخائفين	 
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أسعى لحفظ السالم النفسي لآلخرين ودعم شعور الطمأنينة لديهم	 

التحّكم - إدارة المشاعر – الدونية

أدير مشاعر الدونية واالحتياج بقناعاتي بأن الله هلالج لج يغنيني بما أملك عّما ال أملك	 

أدير مشاعر الدونية وعدم األهلية بتأصيل إيماني بتميزي وتفرّدي	 

أدير مشاعر الدونية بفهم معنى الغنى الحقيقي واالستغناء واالستقالل وعدم الشعور بأني أقل من أحد لقلة مواردي	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بإيماني بأني عبٌد للعزيز وبأن الله هلالج لج أعزني	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بإيماني بقدرتي بإذن الله على تحقيق نتائج عظيمة	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بإيماني بضرورة وصولي لمكانة جليلة بين أهلي	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بإيماني بأني يمكن أن أصل ألحالم ومكانات كبيرة	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بإيماني بأني أستطيع أن أصنع األمجاد بإذن الله	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بإيماني بأن الله هلالج لج كرّمني ورفع قدري	 

أدير مشاعر الدونية والضعف بالسعي لرفع مكانتي وقدري عبر تطوير نفسي	 

أدير مشاعر الدونية بالسعي ألن أكون نافًعا مضيًفا للقيمة في محيطي فأكتسب الثقة	 

أدير مشاعر الدونية باكتساب القدرات والمهارات التي ترفع من ثقتي بنفسي وتقديري لها	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أدعم شعور الشخص بتميزه وتفرده ليشعر بالثقة بالنفس وتقديرها	 

أساعد اآلخرين على إدراك نقاط قوتهم واستقالليتهم وغناهم عن اآلخرين مما يساعدهم على إدارة مشاعر 	 
الدونية

أساعد اآلخرين على غدراك إمكانية التطلع للمكانات العظيمة وتحقيقها بإذن الله	 

أثني على اآلخرين بحق وأشكرهم على جهودهم مما يساعدهم على االعتزاز بقدراتهم وتحسين الشعور بتقدير 	 
الذات

أساعد اآلخرين على التفكير بعقالنية وحكمة وعدم التهويل في األفكار السلبية بشأن احتقار النفس وانخفاض 	 
المكانة

أُحيي األمل والحيوية في نفوس من يشعر بالدونية	 

أسعى لدعم وتعزيز ثقة اآلخرين بأنفسهم	 

أسعى لدعم اآلخرين والرفع من معنوياتهم ومن مستويات تقديرهم ألنفسهم	 

أحث اآلخرين على تنمية قواهم وقدراتهم في جميع المجاالت المادية والمعنوية مما يرفع من تقديرهم ألنفسهم	 

أسعى للتواصل قدر المستطاع مع ضعيفي الثقة بأنفسهم ليشعروا بدعم واهتمام يزيد من تقدير الذات لديهم	 

أحث اآلخرين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم مما يدعم تقدير الذات والثقة بالنفس لديهم	 

أبعث روح التفاؤل واألمل والقيمة في نفوس من يشعرون بالدونية	 

أستمع بفاعلية وتعاطف لمن يشعرون بضعف تقدير الذات وأوليهم االهتمام الذي يرفع من معنوياتهم	 

أتفاعل بحضور مع من يشعرون بالدونية وأعطيهم االهتمام الذي يدعم من تقديرهم للنفس	 
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التحّكم - إدارة المشاعر - الذنب واإلحراج

أستعيد الثقة بالعمل الصالح والنفع بعد الوقوع فيما أحرجني أمام اآلخرين أو أشعرني بالذنب	 

قناعتي برحمة الله هلالج لج تمكنني من التحكم بمشاعر الذنب واإلحراج	 

قناعتي بأني أملك أخطائي وأنا مسؤول عن تصحيحها والنهوض مجدًدا تساعدني على التعامل مع الذنب واإلحراج	 

أدير مشاعر الذنب واالحراج وأؤمن بالبدايات الجديدة وإمكانية التجاوز عن األخطاء وتناسيها	 

أدير مشاعر الذنب واالحراج بالنهوض مجدًدا واالعتذار واالستغفار والتوبة واستعادة الثقة	 

أحاسب نفسي كي ال أرتكب ما أندم عليه أو ما يُحرجني	 

أستر نفسي وال أنشر ما قد يحرجني	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أسامح اآلخرين عندما أرى منهم الندم وأسمح لهم بمسامحة أنفسهم	 

أعفو عن اآلخرين عندما أقدر عليهم وأساعدهم على تناسي األخطاء في حقي	 

أساعد اآلخرين على استعادة الثقة بتوجيههم نحو تصحيح األخطاء والعودة للطريق القويم مما يساعدهم على 	 
التعامل مع مشاعر الذنب واإلحراج

أبعث روح األمل في البدايات الجديدة مما يساعد اآلخرين على التعافي من مشاعر الذنب واإلحراج	 

أسعى لرفع مكانة اآلخرين وتحسين سمعتهم بعد اقالعهم عن األخطاء مما يدعم عودتهم للطريق القويم 	 
ويساعدهم على التعامل مع مشاعر الذنب واإلحراج

أتراحم مع المخطئين وأتعاطف مع ضعفهم اإلنساني مما يساعدهم على التعامل مع الذنب واإلحراج	 

أرأف بالمذنبين إذا أرادوا التوبة وأتعامل معهم برفق	 

أجبر خاطر المذنب إذا تاب وأصلح وأساعده على تجاوز مشاعر الذنب واإلحراج	 

أحفظ سر المذنب وأساعده على تجاوز مشاعر الذنب واإلحراج	 

أستر المذنب وأساعده على تجاوز مشاعر الذنب واإلحراج والعودة للطريق القويم	 

أستحي من هتك ستر المذنب وأسعى لنصحه وارشاده ليعود للطريق القويم ويتجاوز مشاعر الذنب واإلحراج	 

أساعد اآلخرين على استعادة المكانة بعد ارتكاب األخطاء مما يساعدهم على التعامل مع مشاعر الذنب واإلحراج	 

التحّكم - إدارة المشاعر – السعادة

أمنع نفسي من اتخاذ قرارات غير حكيمة عندما أكون سعيًدا	 

أحاسب نفسي على تصرفاتي عندما أكون سعيًدا وال أطلق لها العنان	 

أسعى للتصرف بحكمة حتى وأنا في قمة سعادتي	 

أتحكم في تصرفاتي وقت السعادة ألحافظ على أسباب سعادتي	 

أعطي وأمنح عندما تحل علي النعم ألدير مشاعر السعادة بمشاركتها مع اآلخرين	 

أشعر باالمتنان عند حدوث األحداث الجميلة في حياتي مما يساعدني على إدارة شعور السعادة	 

أراعي مشاعر من حولي عندما أكون في حالة من السعادة	 

أتصرف بحذر وال أفشي كل شيء عن أسباب سعادتي استعانة على قضاء الحوائج	 
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فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أحث اآلخرين على االمتنان والحمد والشكر في أوقات السعادة	 

أنصح اآلخرين بالحكمة حتى ال يرتكبوا الحماقات تحت تأثير شعور السعادة	 

أنصح اآلخرين بتحري الحق وااللتزام به كي ال يندفعوا وراء األهواء بسبب مشاعر السعادة	 

أقّدر سعادة اآلخرين وأحتفل معهم وأدعم مشاعرهم الجميلة	 

أشارك اآلخرين شعورهم بالسعادة وأحثهم على االحتفال باإلنجازات	 

أحث اآلخرين على حفظ حدود الله هلالج لج وعدم فعل ما ال يليق تحت تأثير السعادة	 

أحث اآلخرين على ترويض مشاعر السعادة حتى ال يأخذوا قرارات اندفاعية تحت تأثير السعادة	 

أحث اآلخرين على مراقبة الله هلالج لج في أوقات السعادة حتى ال يفعلوا ما يندمون عليه الحًقا	 

أحث اآلخرين على منع النفس من االندفاع والحماقات واتباع األهواء تحت تأثير السعادة	 

التحّكم - إدارة المشاعر – الغضب

أمنع نفسي من فعل ما قد أندم عليه أثناء الغضب	 

أؤخر ردة فعلي عندما أشعر بالغضب حتى أهدأ 	 

أدير مشاعر الغضب بتأخير ردة الفعل كي ال أتخذ قرارات غير عقالنية أندم عليها	 

أستخدم طاقة الغضب فأسعى الستعادة حقي من خالل القنوات الشرعية عند تعرضي للتعدي والظلم	 

ألتزم بالحكمة في التصرف عندما أشعر بالغضب	 

ألتزم بالحق لتحديد ما إذا كان الحق معي ألغضب أو ال	 

التزم بقول الحق واالنصاف حتى عندما أشعر بالغضب تجاه أحدهم	 

أسعى للعودة للسالم النفسي بعد حدوث اضطرابات المشاعر نتيجة للتعدي والظلم	 

ال أنسى الرحمة في مواقف الغضب كي ال أؤذي من حولي	 

أعفو عند المقدرة فالكريم إذا قدر على من ظلمه وأغضبه، عفا	 

يساعدني الحلم والتأني على إدارة مشاعر الغضب	 

أدير مشاعر الغضب من تولي ظالٍم لألمر بقناعتي بأن الله هلالج لج هو مالك الُملك يؤتيه من يشاء	 

أملك غضبي ومؤمن أني مسؤول عن تصرفاتي حتى وقت الغضب	 

أترفع عن الصغائر التي ال تستدعي الغضب	 

أحاسب نفسي على تصرفاتي وال أسمح للغضب أن يكون عذرًا للتعدي	 

أدير مشاعر الغضب نحو اآلخرين إذا تابوا وأصلحوا	 

أدير مشاعر الغضب نحو اآلخرين بتناسي األخطاء إذا اعتذروا وطلبوا فرصة جديدة	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أدعم قناعة الشخص بأنه بإمكانه إدارة مشاعر الغضب والسيطرة عليها	 

أحث الشخص على سعة الصدر واتساع منظور الرؤية لألمور لتخف وطأة غضبه	 

أشجع الشخص على التفكير في نتائج تفعيله لمشاعر الغضب	 
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أناقش مع الشخص العواقب المترتبة على تفعيله لغضبه والنتائج التي سيكون عليه تحملها	 

أحث الشخص على عدم االهتمام بتوافه األمور وعدم اهدار مشاعره عليها	 

أنصح الشخص بالرحمة في وقت الغضب والتحكم في شدة غضبه كي ال يفتك بمن ال ذنب لهم	 

أنصح الشخص بالحلم والتأني قبل اتخاذ ردة فعل غير حميدة بسبب الغضب	 

أنصح الشخص بتحري الحكمة والعقالنية في التعامل مع مشاعر الغضب	 

أنصح الشخص بإتباع الحق وعدم االندفاع وراء مشاعر الغضب	 

أنصح الشخص بالعدل بين أطراف الصراع وعدم ترك العنان لمشاعر الغضب	 

أحث الشخص على الصبر والتحّمل والثبات في مواقف الغضب	 

أقدم حلوالً واقتراحات لكيفية التعامل مع مشاعر الغضب والتعامل مع الظلم الذي وقع على الشخص	 

أذّكر الشخص بالصبر الجميل وبجمال التعامل في أوقات الغضب	 

أساعد الشخص على السعي نحو توازن المشاعر والسالم النفسي وقت الغضب	 

أنصح الشخص بعدم ترويع اآلمنين وتهديدهم أثناء الشعور بالغضب	 

أدعم الشخص الغاضب وال أتخلى عنه ليجد من يعينه على غضبه	 

أوصي الشخص الغاضب بحفظ حدود الله هلالج لج وقت الغضب وعدم االعتداء والبغي	 

أوصي الشخص الغاضب بقبول اعتذار المسيئين والسيطرة على شعور الغضب	 

أوصي الشخص الغاضب بالعفو عند المقدرة على المسيئين	 

أوصي الشخص الغاضب بترويض مشاعر الغضب وإدارتها بحكمة	 

أنصح الشخص الغاضب بتأخير ردة فعله حتى يهدأ	 

أنصح الشخص الغاضب بمنع نفسه من االعتداء والتعدي وقت الغضب	 

أسعى إلطفاء غضب الشخص الغاضب ونصحه بإدارته بشكل حكيم	 

أساعد الشخص الغاضب على توظيف الغضب في بذل الجهد الستعادة الحق الُمنتهك بالطرق القانونية	 

أنصح الشخص الغاضب بمراقبة الله هلالج لج في تصرفاته وقت الغضب	 

التحّكم - إدارة المشاعر – الغيرة

أدير مشاعر الغيرة بتصحيح قناعاتي حول بسط الله هلالج لج وقبضه للرزق	 

أدير مشاعر الغيرة بقناعتي بأن الله هلالج لج هو مالك الُملك وهو المتحكم في ملكه يعطي ويمنع كما يشاء	 

أدير مشاعر الغيرة بقناعتي بأن الله هلالج لج حكيم خبير يُعطي ويمنع لحكمة يعلمها	 

أدير مشاعر الغيرة بتصحيح قناعاتي حول هبات الله هلالج لج لعباده وهو يهب ويرزق كما يشاء	 

أدير مشاعر الغيرة عن طريق مساعدة من أغير منهم وفتح أبواب الفرص لهم ألدرب نفسي على عقلية الوفرة	 

أدير مشاعر الغيرة بتذكر مواطن تميزي وتفردي عن غيري وال أضع نفسي في مقارنات مع أحد	 

أدير مشاعر الغيرة عن طريق تذكر كيف أني غني بما أملك عّما في أيدي الناس	 

أدير مشاعر الغيرة بتفعيل الحمد والشكر واالمتنان لما في يدي	 

أستحي من السّخط بسبب امتالك اآلخرين ما ال أملك	 
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أبني انجازاتي وأهتم بأهدافي وال ألتفت لما يحققه اآلخرون	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أساعد الشخص على فهم نقاط تميزه وتفرده عن غيره حتى ال يقارن نفسه بهم وال يشعر بالغيرة	 

أذّكر الشخص بأن الله هلالج لج هو مالك الُملك ويعطي ويمنح ويمنع في ملكه كما يشاء وال مبرر للغيرة	 

أذّكر الشخص بأن الله هلالج لج هو الرزاق يقدر ويبسط الرزق كما يشاء وليس من األدب أن نغير ممن يبسط لهم الرزق 	 
والعطاء

أذكر الشخص بأن الله هلالج لج حكيم خبير يعطي ويمنع لحكمة يعلمها سبحانه	 

أذكر الشخص بنعم الله هلالج لج عليه وأحصيها له ليمتن ويشكر بدالً من الغيرة من اآلخرين	 

أذّكر الشخص بمواطن قوته وغناه حتى ال يلتفت لما في أيدي اآلخرين	 

أحث الشخص على التركيز على أهدافه وصناعة عزته وفالحه بدالً من التركيز على ما يملكه اآلخرون	 

أثني على نقاط تفوق الشخص ليعتز بنفسه وال يشعر بالدونية مقارنة باآلخرين	 

التحّكم - إدارة المشاعر – الكبر

لدي وعي بمشاعر الكبر لدي وأعلم أن الله مطلع على ما في باطني	 

أضبط الكبر من خالل إيماني بأني عائد لله هلالج لج سيبعثني ويحاسبني	 

أدير مشاعر الكبر بقناعتي بأن العزة لله هلالج لج وحده له العزة جميًعا	 

أؤمن بأن الله هلالج لج مطلٌع علي ويشهد ما في قلبي من كبر فأحاول ضبطه	 

أضبط الكبر من خالل إيماني بأن لله هلالج لج سيبعثني ويحاسبني	 

أدير مشاعر الكبر بإجبار نفسي على شكر اآلخرين على صنائعهم	 

أدير مشاعر الكبر بإجبار نفسي على التراحم مع اآلخرين	 

أدير مشاعر الكبر باالعتراف بالخطأ والرجوع عنه وعدم اإلصرار على الذنب	 

أدير مشاعر الكبر بقبول اعتذار من أخطأ في حقي وعدم التكبر فوق العفو	 

أدير مشاعر الكبر بإجبار نفسي على االستماع لآلخرين بدون مقاطعة	 

أمنع نفسي من التجبر بالنعم ومن استخدامها في التعالي على الناس	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أذكر اآلخرين بالحكمة في تقدير النفس وعدم إعطائها أكبر من حجمها	 

أنصح اآلخرين باالستحياء من التعالي على الناس	 

أحث اآلخرين على الحمد والشكر واالمتنان بدالً من التكبر بالنعم	 

أحث اآلخرين على منع النفس من التجبر بالنعم	 

أحث اآلخرين على إخفاء الصدقات وأعمال الخير وعدم التباهي بها	 

أحث اآلخرين على االعتذار للناس إذا أخطأوا وأنبههم من التعالي والتمسك باإلثم	 

أحث اآلخرين على التطوع والتبرع والعطاء مما يقلل من مشاعر الكبر	 

أحرص على جمع الناس من مستويات اجتماعية متنوعة وأشجعهم على العمل سويًا ونبذ التكبر 	 
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أحث اآلخرين على الذهاب سويًا لصالة الجماعة في المسجد واالصطفاف بتواضع مع اآلخرين	 

أذّكر اآلخرين بالموت والبعث والوقوف بين يدي الله هلالج لج مما يكبح جماح مشاعر الكبر	 

أضع المتكبرين عند حدودهم وأعاملهم بحجمهم الحقيقي	 

التحّكم - إدارة المشاعر – اليأس

أُحيي نفسي باألمل والتفاؤل	 

أضع تصورات إيجابية عن المستقبل وأسعى لتحقيقها	 

أسعى إليجاد الحلول وقت األزمات ألتغلب على مشاعر اليأس	 

ال أعطي المشكالت أكبر من حجمها وأقّيم الموقف بحكمة حتى ال أصاب باليأس	 

أبحث عن مصادر الجمال ليشرق األمل وأجد اإليجابية في قلبي	 

أثق في قدرتي على مواجهة الصعاب بإذن الله	 

أسعى الكتساب القدرات التي تساعدني على الخروج من المواقف التي تستدعي اليأس	 

أأخذ مبادرات جديدة ألحيي نفسي وأجدد حياتي	 

أدير مشاعر اليأس بأملي في تحقيق نتائج عظيمة والوصول ألحالم كبيرة	 

أدير مشاعر اليأس بأملي في الوصول لمكانات ُعال	 

أحيا باألمل والتفاؤل بإمكانية البدايات الجديدة	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أذّكر اليائسين بنقاط تميزهم وتفردهم لكي ترتفع معنوياتهم	 

أساعد اليائسين على فتح أبواب الفرص الجديدة والحلول للخروج من حالة اليأس	 

أحث اليائسين على التطلع ألهداف عظيمة والخروج من حالة اليأس	 

أتعاطف مع اليائسين وأتعامل معهم برفق ورحمة	 

أستمع إلى اليائسين وأنصت إليهم بتعاطف	 

أساعد اليائسين على النظر بحكمة للمشكالت وعدم إعطاء المشكالت أكبر من حجمها	 

أسعى لرفع الروح المعنوية لليائسين	 

أسعى لتعزيز ثقة اليائسين بأنفسهم وحّثهم على التطلع لتحسين أوضاعهم	 

أشجع اليائسين على أخذ مبادرات من شانها تحسين أوضاعهم	 

أسعى إلحياء األمل في نفوس اليائسين	 

أسعى إلضاءة شمعة في ظالم حياة اليائسين وهدايتهم لمصدر األمل والنور	 

أقترح الحلول وأقدم النصح لتحسين أوضاع اليائسين	 

أساعد اليائسين على وضع تصورات إيجابية عن المستقبل	 

أساعد اليائسين على رؤية اإليجابيات والجمال من حولهم	 

أحث اليائسين على إيجاد حلول لتحسين أوضاعهم واساعدهم بمقترحات إن أمكن	 
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أسعى إلعادة األمل والبريق لنفوس اليائسين وإعادة شغفهم بالحياة بإذن الله	 

أبث روح اإليمان واليقين في نفوس اليائسين	 

أدعم اليائسين حتى يتعافوا من أزماتهم النفسية والمادية	 

أحث اليائسين على بناء قواهم في المجاالت المتعددة ليمكنهم تحسين أوضاعهم	 

أستجيب الستغاثات اليائسين وأسعى لمساعدتهم للخروج من تلك الحالة	 

أدعم اليائسين قدر المستطاع 	 

أبعث األمل في نفوس اليائسين وأحركهم نحو النهوض مجدًدا	 

أشجع اليائسين على تنمية قدراتهم ليستطيعوا النهوض ومواجهة التحديات بدالً من االستسالم لها	 

أدعم ثقة اليائسين بأنفسهم وبقدراتهم على تجاوز األزمات بإذن الله	 

التحكم في النفس وتحري الضمير 

أتبنى جهود التآلف برغم الخالفات والتحديات وبغّض النظر عن مشاعري الداخلية	 

أقاوم المغريات غير النافعة وأقاوم النفس التي تسعى للمتعة والمكاسب وليس للنفع 	 

أضبط المشاعر وألتزم بالهدوء والتعقل قدر الُمستطاع  	 

أقاوم ما أحب وأتحمل ما أكره 	 

أجبر نفسي على االلتزام بالوعود 	 

أُميت القناعات والعادات السيئة	 

أُميت النزعات والرغبات المدمرة سيئة النتائج	 

أفّعل العواقب السلبية لألمور عند الحاجة بغض النظر عن مشاعر الذنب أو الشفقة 	 

أجبر نفسي على السلوك السليم 	 

أقهر المشاعر والرغبات 	 

أقهر مشاعر الغضب والغيرة والحب وغيرها مما يساعدني على العقالنية	 

أقبض على الغضب وامتلكه وأتحكم فيه وفي الشهوات 	 

أضع نفسي في حجمها الصحيح بدون تكبّر أو تعاٍل مذموم وأجبرها على اللين والبُعد عن القسوة 	 

أطّوع نفسي وأرّوض من طبيعتها الصعبة 	 

أدير مشاعري ورغباتي وأذللها وأرّوضها	 

أستطيع تأخير الحصول على الُمتع وتأخير ردود الفعل 	 

أدير مشاعر الغضب بتأخير ردة الفعل	 

ال أتعدى عند استعادة الحقوق أو الدفاع عنها 	 

أمنع نفسي عما يؤذيها أو يؤذي اآلخرين 	 

أمنع مشاعري من التأثير على سلوكي بشكل سلبي	 

أمنع نفسي مّما ليست له نتائج مستقبلية محمودة	 

أحكم بالحق وليس حسب األهواء 	 
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ألتزم بالعدل وعدم المحاباة أو التحّيز أو االقصاء رغم األهواء 	 

أعترف بالحق رغم األهواء 	 

أتبع قواعد الحكمة والرشد والمنطق ال األهواء والمشاعر 	 

ألزم نفسي بما يحفظها ويقيها السوء 	 

أثابر على بناء القوة وأقاوم كل الرغبات التي تُضعف من تلك القوة 	 

أنفق مما أحب 	 

أنفق على اآلخرين وأعولهم رغم أية مشاعر سلبية تجاههم 	 

أمنع نفسي من التسّرع في ردة الفعل 	 

أعترف بفضل اآلخرين وأشكرهم حتى مع وجود خالفات وأمنع تدخل الِكبر 	 

ألتزم بكل ما يدعم الحياء وأقاوم اإلغراءات ما استطعت 	 

أكتم ما ال ينبغي إفشاؤه 	 

أُحِسن حتى لمن ال يستحق اإلحسان 	 

أقوم بتفعيل الرحمة تجاه من ال أهتم ألمرهم أو بمن لدي خالفات معهم 	 

أتلطف بمن ال أهتم ألمرهم أو بمن لدي خالفات معهم 	 

أهّذب نفسي وأبعدها عن النقائص 	 

أهّذب نفسي وأبعدها عن النقائص 	 

أدير مشاعري كي ال تتحول مشاعر االعتزاز إلى عجب وكبر 	 

أتغاضى عما يهدر الوقت والجهد وال يفيد 	 

أحاسب نفسي على األخطاء 	 

ألزم نفسي بالتفاؤل والنهوض مجدًدا	 

أسامح نفسي قدر المستطاع 	 

أدير مشاعر الذنب واالحراج عن طريق التسامح مع نفسي	 

أقلع عن المعصية وأبتعد عنها قدر الُمستطاع	 

أجبر نفسي على تناسي أخطاء الماضي ألستطيع البدء من جديد	 

السيطرة على الظروف الخارجية

��التفعيل اإليجا

قلّة الحيلةالتجّبر بالقدرة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التحكم
في البيئة
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أتحكم في البيئة الداخلية والخارجية بتطويع المعطيات قدر المستطاع	 

أسعى لقهر التحديات المحيطة بأساليب إبداعية 	 

أذلّل العقبات وأطّوع الظروف المحيطة قدر اإلمكان 	 

أنمي القدرات لتتناسب مع معطيات البيئة المحيطة واكتساب ومتطلبات إدارتها 	 

أُؤمن بقدرتي على التحكم في البيئة المحيطة	 

جمع المعلومات وتحليلها قبل اتخاذ قرار أو الحكم على أمر

��التفعيل اإليجا

اإلرهاق الذهني
ضحالة الفكر
وعدم اإللمام بالمعطيات

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التحليل

أجمع المعلومات عّما حدث في الماضي قبل اتخاذ قرار بخصوص الحاضر والمستقبل	 

أحدد النظرة المستقبلية التي أتخيلها لألمر قبل أخذ قرار بشأنه	 

أجمع المعلومات الظاهرة عن األمر قبل اتخاذ قرار فيه	 

أحلل المعلومات الباطنة غير الُمعلنة لألمر قبل أخذ قرار	 

أجمع المعلومات المتعلقة بكل زوايا األمر وألّم بكل جوانبه قبل اتخاذ قرار	 

أحلّل المعطيات لتحديد أولوية السلوكيات وبذل الجهد وتأخير ما ليس له أولوية	 

أحلل المعلومات بموضوعية لكي أصل لحكم سليم على األمور	 

أنظر لكل األشخاص المعنية نظرة متساوية لكي أستطيع تحليل األمور بموضوعية	 

أبحث عن الحقيقة وأتجنب التحّيز واألوهام	 

أبحث بموضوعية قبل اتخاذ القرار ليكون قرارًا حكيًما	 

أقّدر االحتياجات بدقة وال ألتزم فقط بمعايير موحدة 	 

أبحث األمر بموضوعية كي أصل للقرارات الرشيدة 	 

أستطيع أن أرى األمور بعمق وبصيرة 	 

أستمع جيًدا لفهم المعطيات والواقع وجميع وجهات النظر قبل اتخاذ القرار	 

أرصد المعلومات وأعّد العناصر المشتمل عليها أمر ما بهدف تحليله	 
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االستعداد للمستقبل

��التفعيل اإليجا

التعقيد وجمود الخطط
االستهتار وعدم التخطيطوعدم المرونة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التخطيط

أقّدم للغد وأتهّيأ له 	 

أفّكر في األهداف النهائية التي أود الوصول إليها وامتلك نظرة مستقبلية	 

أفّكر في مآل األمور ونتائجها المستقبلية قبل اتخاذ القرار	 

أحدد أولوياتي	 

أبني قوتي ومواردي في سبيل االستعداد للمستقبل بإذن الله	 

أضع التصورات لما يمكن أن يكون عليه األمر مستقبل األمر الذي أخطط له	 

أفتح الفرص واألبواب والشراكات التي من شأنها مساعدتي في الوصول إلى ما أخطط له بإذن الله	 

التركيز على تحقيق الهدف وإلغاء المش�تات

��التفعيل اإليجا

ال�ش�تانعدام التوازن وقلة الترفيه

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التركيز
على الهدف

أحدد أولوياتي	 

أنشغل بالتطوير والتحسين عن كل ما هو دون ذلك 	 

أركز على النمو والتطور وال التفت لكل ما يحط من شأن نفسي	 

أركز على كل ما يُعز نفسي وال ألتفت ألي شيء يقلل من شأنها 	 

أنشغل بكل ما يُحيي وأبتعد عن كل ما يهدم جهود الحياة 	 

أركز على األولويات وتقديمها على غيرها واالنشغال بمبادرات إيجابية 	 

اتبع مصدر النور وال أتطرق للطرقات المظلمة 	 

أثبت على طريق الهداية وأتجنب الطرق الفرعية المؤدية إلى الضالل 	 
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ال ألتفت عن الهدف وأصبر وأثابر عليه حتى بلوغه 	 

ألتزم بتحقيق األهداف التي أضعها لنفسي	 

أحدد األولويات وأُؤخر ما يمكن تأخيره منها 	 

اتسق مع الحق فقط وأركز على بلوغه 	 

أبتعد عن اليأس واالستسالم وأرّكز على المثابرة لتحقيق األهداف 	 

ال أتشتت بالصغائر 	 

أُؤمن بالتفاؤل وال أتشتت بمشاعر اليأس واالنهزام	 

ال أتشتت بجلد الذات ومشاعر الذنب وما يتبعها من تداعيات سلبية	 

مسامحة النفس والسماح لها بالبدايات الجديدة ومسامحة اآلخرين

��التفعيل اإليجا

الكراهية والمعاقبة والحقدقلة الهيبة وال�ساهل �� الحقوق

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التسامح

أسامح نفسي بعد اإلقالع عن الذنوب	 

أبذل الجهد لنسيان المعصية بعد التوبة عنها وعدم الرجوع لتذكرها	 

استمر في مسامحة النفس بعد تكرار األخطاء	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أسامح اآلخرين عندما يعتذرون وال أذّكرهم باإلساءة	 

الدافعية للتعا�� وتفعيل البدايات الجديدة واستعادة المقاومة الجسدية والنفسية

��التفعيل اإليجا

اإلنكار
(إنكار المشكالت وتجاهلها)

سجن النفس
���� أخطاء ومشكالت الما

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعافي

أتشافى بعد األمراض واألزمات وأبذل الجهود ألعود لعافيتي البدنية والنفسية	 

أتعافى وأتناسى أخطاء الماضي والحاضر وعبء المعصية 	 
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أسعى الستعادة الصحة البدنية والنفسية والتعافي بعد األزمات	 

أتعافى من أخطاء الماضي والحاضر وعبء المعصية 	 

أتخذ الخطوات السليمة للتعافي من أخطاء الماضي والحاضر وعبء المعصية	 

تجاهل الُمش�تات والتوافه وتجنّب المعارك الصغيرة 

��التفعيل اإليجا

ضياع الحقوق
وعدم الحسم عند الحاجة

التدقيق على ما ال يهم
وال�ش�ت بالصغائر

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التغافل

اتبع الحكمة في عدم االلتفات للمعارك الصغيرة الُمشتتة	 

أترفع عن الصغائر وكل ما يحط من شأن النفس 	 

أترفع عن الصغائر	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أتغافل عن الصغائر فهذا من شيم العظام ألنهم أعظم من االلتفات للتفاهات 	 

أتغافل عن كل ما هو صغير في العالقة باآلخرين وأهتم بأهدافي الكبيرة	 

أتعالى عما ال يليق باالهتمام والوقت في التعامل مع اآلخرين 	 

أتناسى أخطاء اآلخرين وأتجاوز عنها	 

االستمرار بقلب متفائل مطمئن مهما كانت العقبات ورغم االحباطات

��التفعيل اإليجا

الهذيان
اليأسوتجاهل معطيات الواقع

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التفاؤل
واألمل 

أتحرك بتفاؤل نحو العمل والجد واثًقا أن الله هلالج لج سيبسط الخير	 

أتفاءل بإمكانية التحسين والتطوير 	 

أتفاءل بإمكانية تحقيق العزة والرفعة 	 

أثق في إمكانية الحياة وضرورة استمرارها تحت أية ظروف 	 
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أأخذ المبادرات بأمل في قادم أفضل، مما يدفعني للتطلع للمستقبل	 

أسعى لجمع شتات نفسي متفائالً بإمكانية تحقيق السالم الداخلي	 

أغرس النفع والقيمة أمالً في تحسين األوضاع وتحقيق نتائج رائعة	 

أتفاءل بأن هناك شروق بعد كل غروب أعمل بجد متبعا لمصدر النور واألمل والتفاؤل	 

أتبع الحق والهداية وأنشرهما أمالً في مستقبل أفضل	 

أصبر وأتحمل وأقاوم أمالً في نتائج أفضل	 

أذلّل الصعاب أمالً في تحسين األوضاع	 

أنهي كل ما يقتل تفاؤلي أو يثبّطني وأؤمن بإمكانية انهاء األزمات واألوضاع المؤلمة	 

أسعى الكتساب القدرات موقًنا بقدرتي على النمو والتطور بإذن الله	 

مؤمن ومتفائل بقدرتي على تحقيق األهداف بإذن الله	 

أتفاءل بسعة الفرص ورحابة الكون وأتبنى عقلية الوفرة	 

أخلق وأجدد أمالً في شيء ونتائج أفضل	 

أبدأ المبادرات أمالً في قادم أفضل 	 

أحرص على إيجاد الفرص والحلول أمالً في تحسين المستقبل	 

أعيد المحاولة وأثابر متفائالً ومستشرًفا إيجابيات المستقبل بإذن الله هلالج لج 	 

أجّمل ما في يدي وما هو حولي وما بداخلي متفائالً مستبشرًا زارًعا للتفاؤل	 

أسعى نحو السالم والتوازن النفسي متفائالً بإمكانية تحقيقه	 

أنهض مجدًدا وأتعافى بعد األزمات المادية والمعنوية متفائالً بإمكانية التعافي	 

أسعى للرزق متفائالً بأن الرزق يضمنه لي الرزاق سبحانه 	 

أطرق األبواب المغلقة وأؤمن أنها سُتفتح بإذن الله 	 

أنظر نظرة إيجابية للحياة برغم نقص الموارد أو محدوديتها	 

أتفاءل بإمكانية حدوث المنح والعطايا 	 

أتفاءل برحمات الله هلالج لج واستشعرها	 

أتفاءل بلطف الله هلالج لج واستشعره	 

أسعى نحو المكانات العظيمة متفائالً بإمكانية تحقيقها	 

أنسى الماضي المؤلم متفائالً بإمكانية البدايات الجديدة 	 

أتفاءل بإمكانية البدايات الجديدة حتى بعد الموت 	 

أصحح من أخطائي متفائالً بإمكانية البدايات الجديدة واستعادة الثقة	 
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التفوق �� مجالك وامتالك ميزة تنافسية

��التفعيل اإليجا

االحتكار والعدوانية
�� المنافسة

اال�سحاب والرضا
بالحد األد�� من اإلنجاز

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التفوق
والتنافس

أسعى لبلوغ المراتب العال األولى	 

أُظهر جهدي وأسعى للتميز والظهور في مجالي	 

أعمل بجد تدفعني الرغبة في التميز والتفرّد في مجالي	 

اإليمان بأهمية الحيوية والتجّدد حسب الموقف واالستجابة للواقع

��التفعيل اإليجا

االندماج لحد فقد الهوية
صالبة الرأي والعنادوالميوعة

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التكيّف
 والمرونة

أطّوع نفسي حسب المعطيات 	 

أعمل على اكتساب القدرات المناسبة لكل موقف حسب المعطيات 	 

أؤخر الفعل وردود الفعل تكّيًفا حسب الموقف 	 

أقهر نزعاتي ورغباتي ومشاعري وفًقا لمستجدات الواقع 	 

أستجيب للمعطيات بالقبض بدالً من البسط حسب الموقف 	 

أؤمن أن خياراتي واسعة وأستطيع إيجاد حلول بديلة	 

أؤمن بالتجدد والحيوية وأتعامل مع تغيرات المواقف والظروف 	 

أتصرف بحكمة حسب الموقف وال أتمسك بمواقف جامدة	 

أعيد المحاولة بمرونة وبطرق تناسب التحديات الواقعة 	 

أتفاعل وأستجيب للمعطيات وتغيرات الواقع	 

أستطيع فتح أبواب وطرق جديدة لتأدية المهام وتحقيق النتائج وفًقا للظروف والُمستجدات	 

أزيد من علمي وأنمي من مهاراتي ألستطيع مواجهة المواقف المتغيرة واالستجابة للواقع	 
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الحكمة والتحّكم قبل التصرّف وإبداء ردود الفعل وامهال اآلخرين ومنحهم الفرص

��التفعيل اإليجا

االندفاعالتردد وبطء اتخاذ القرار

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التمهل
والتأني

أؤخر ردة الفعل للتفكير في العواقب	 

أمنع نفسي من التصرفات غير المحسوبة 	 

أقهر مشاعري في المواقف التي تتطلب التأني	 

أجبر نفسي على السلوك السليم وأتمهل في ردة فعلي	 

أسيطر على نفسي ومشاعري وسلوكياتي وأحكم عليها قبضتي ألتمهل في ردة الفعل	 

أفكر في عواقب األمور قبل التصرّف	 

أفكر في النتائج التي أود تحقيقها قبل التصرف	 

أفكر بحكمة قبل التصرّف	 

أُؤخر ردة الفعل وأتحري الحكمة	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أؤخر ردة الفعل والعقاب أمالً في تطوير اآلخرين 	 

أعطي الفرص لآلخرين لتعديل السلوك	 

التميز باألصالة وعدم التقليد وعدم ال�شّبه باآلخرين

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الغرور والرؤية األحادية 
التقليد وقلة تقدير النفسواألنانية ز التميّ

د والتفرّ
واألصالة

أسعى إلثراء الحياة بنظرتي الفريدة ومهاراتي المتمّيزة وعدم الخوف من االختالف مع اآلخرين 

أنا أصل فريد وال أقلّد أحًدا

أعبّر عن أفكاري بأريحية حتى وإن اختلف اآلخرون معي
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أبحث عن مجال الدراسة والعمل الذي أستطيع استخدام مهاراتي المتميزة فيه	 

أنتقي عالقاتي بحيث أكون مع من يحترمون فرديتي وال ينتقصون من هويتي	 

القدرة على التفريق بين الحق والباطل وإصدار حكم صائب

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التباس األمور والتعميمالعنصرية واالستعالء بالحق
التمييز

أتبع الهداية والنصح للتفريق بين ما هو صالح وما هو طالح 	 

أستطيع التمييز بين الصواب والخطأ وفًقا لمرجعية أصلية 	 

أستخدم الحكمة للتمييز بين ما هو له نتائج إيجابية أو سلبية واتبع ما هو صحيح 	 

أستطيع التفريق بين ما هو رشيد وما هو غير ذلك  	 

أتبع مرجعية أصلية حقيقية ألستطيع تمييز الحق من الباطل	 

الر�� بالنفس والتحرر من النقائص وكل ما �ُشين 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

المثالية المستحيلة والسعي 
االنحطاط والوضاعةالُمرهق للكمال ه  التنزّ

والتسامي

أترفع عن كل ما يقلل من شأني وال أقبل إال بعزة النفس 	 

أترفع عن كل ما يضر أو يهدر القيم والنفع 	 

ألتزم بأرقى المعايير األخالقية النبيلة 	 

أستنكف أال أكون أهال لإلكرام واحترام الناس لي 	 

أترفع عن كل النقائص والعيوب والصغائر	 

أرّكز فقط على ما يحقق المراتب الُعال 	 

أترفع عن الصغائر وكل ما يحط من شأن النفس 	 

أترفع عن كل ما يمس الشرف والمكانة استحي من كل ما يشين النفس	 

أحافظ على كرامتي من كل ما يشينها أو يمسها 	 
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أرقى لمستوى المكانات العظيمة وأتبع السمو في اتخاذ القرارات والمبادئ وعدم االلتفات لصغائر وتوافه األمور	 

أترفع عن الذنوب قدر المستطاع وأتوب عنها	 

السعي للتوازن الداخلي والتصالح مع النفس والحياة وحفظ توازن وسالم اآلخرين

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االنفصال عن الواقع واال�سحاب 
وتجنب معترك الحياة

التربص واالنزعاج واختالل 
المشاعر التوازن 

الوجداني 
والسكينة

3

أحفظ ميزان المشاعر بحيث تتوازن بميزان العدل ال يطغى أحدها على اآلخر لفترات طويلة	 

أحفظ ميزان الحقوق ألن هذا يحفظ توازن المشاعر	 

أحافظ على سكينة النفس والثبات االنفعالي 	 

أحافظ على اطمئناني الداخلي وأحفظ سكينتي وأمني )مثالً، ال أشاهد األفالم المزعجة(	 

أحقق السالم وتوازن المشاعر بالصبر على التحديات واألزمات والمثابرة بهدوء على التعامل معها	 

أنا لست في عجلة لرؤية كل ما أريده يتحقق. أشعر بالسالم لعلمي أن لكل أزمة نهاية	 

ال تزعجني مجريات األمور لعلمي بأن الله هلالج لج هو مالك كل شيء ومتصرف في كل شيء	 

ال أنزعج من المواقف العابرة لعلمي بأن العبرة بالنهايات	 

أشعر بالسالم والتوازن الستشعاري رحمة الله هلالج لج بي في كل األوقات	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أسعى لنشر روح السالم والتناغم والوفاق	 

ال أرّوع اآلمنين	 

أدعم إيمان األفراد بالله هلالج لج وبالقيم المستوحاة من اإليمان به سبحانه	 

Sakkal Majalla3  أيًضا راجع عنصر » االطمئنان، واليقين بالله هلالج لج« في قسم العالقة بالله
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وضع النفس �� حجمها الحقيقي وعدم التعا�� على اآلخرين وال التعامل بفوقية معهم

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التقليل من شأن النفس 
واآلخرين

االنتفاخ والتعا�� والغرور 
والفوقية

التواضع

أمّتن داخلًيا واعترف بأفضال اآلخرين	 

أستحي وال أتفاخر بنفسي بشكٍل فّج	 

أخفض جناحي ليًنا ورحمة	 

أرّوض نفسي وأضعها في حجمها	 

أحاسب نفسي وال أطلق لها العنان تفعل ما تشاء وأتقبل النقد والُمحاسبة	 

أراقب نفسي وال أسمح لها بالتفلّت من الحساب	 

أعترف بالخطأ وأسعى لتصحيحه	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أعترف بأفضال اآلخرين وأقّدر جهودهم	 

أقوم على حاجات الناس تواضًعا 	 

أستر عيوب الناس وال أتعالى عليهم عندما يخطؤون	 

أستحي من أي فعل يؤذي اآلخرين أو يحرجهم	 

أعترف لآلخرين بالخطأ وأسعى لتصحيحه	 

أخفض جناحي لآلخرين ليًنا ورحمة	 

أسعى لرفع مكانات اآلخرين واحترامهم حتى وإن صاروا أعلى مني مكانة	 

أسعى لعزة اآلخرين وال أسمح بإهانة أي شخص أمامي	 

أسامح اآلخرين فأنا لست أكبر من مسامحتهم وأنا بشر أخطئ مثلهم	 

ال أذكر الناس بأخطائهم	 

أستمع وأصغي لآلخرين بتواضع	 

أستجيب لآلخرين وأتجاوب معهم	 

أتبع الحق مع الناس وأتجنب تجاههم	 

أتصرف بحكمة مع الناس وأنزل نفسي منزلتها بدون استعالء عليهم	 

أطلب الحكمة وأسترشد بنصح اآلخرين بتواضع	 
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القدرة على استعادة المعلومات عن األحداث والوقائع

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الغفلة وعدم االن�باه للتفاصيلالتجسس والتلصص
التوثيق

أحفظ األمور الهامة وأسعى لتوثيقها وحفظها	 

أحرص على توثيق وتدوين الخطوات والنتائج وعّد العناصر	 

أالحظ ما يجري بشهود وحضور وأستطيع توثيقه	 

االطمئنان بالقدرات الشخصية الحالية الممنوحة من الله واإليمان بإمكانية النمو والتطور

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الغرور واالعتماد على النفس 
ال�شكك �� القدراتال الله هلالج لج الثقة

في النفس

أثق في قدرتي على تيسير الصعاب وإيجاد الفرص بإذن الله	 

أرتقي بأدائي - أثق في قدرتي على االرتقاء بالنفس وبالمحيطين بإذن الله	 

أثق في قدرتي على تعزيز النفس وأخذ دور مجتمعي رفيع بإذن الله	 

أنا متفائل - أثق في قدرتي على تجديد األمل وفي الحفاظ على حياتي ومعنوياتي وحياة اآلخرين بإذن الله	 

أقّدم المبادرات - أثق في قدرتي على التقدم واالستمرار في الحياة والمبادرات والعالقات بإذن الله	 

أثق في قدرتي على اتخاذ القرار ليقيني واصراري على اتباع البصيرة وليس األهواء بإذن الله	 

أثق في قدرتي على اتخاذ القرار ألني أبنيه على أسس الهداية والمرجعية السليمة وليس األهواء بإذن الله	 

أعد وأفي بوعودي - أثق في قدرتي على تنفيذ ما أعد به بإذن الله	 

أثق في قدرتي على جمع شتات أفكاري وأمري بإذن الله	 

أثق في قدرتي على إضافة القيمة والنفع بإذن الله	 

أجبر نفسي على السلوك السليم - أثق في قدرتي على التحكم في نفسي ومنعها مما يؤذيها بإذن الله	 

أهّذب نفسي بتفعيل النتائج السلبية لسلوكياتي واثًقا في قدرتي على تفعيل السلوكيات السليمة بإذن الله	 

أتحكم في نفسي بثقة بقهر مشاعر ونزعاتي وأفكاري بإذن الله	 
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أتحكم في نفسي بثقة بالقبض على زمام أموري بإذن الله	 

أسعى لتذليل الصعاب بثقة واثًقا في قدرتي على ذلك بإذن الله	 

أُنهي ما يؤذي بحسم واثًقا في قدرتي على ذلك بإذن الله	 

أسعى الكتساب المهارات والقدرات التي أحتاجها واثًقا في قدرتي على ذلك بإذن الله	 

أثق في قدرتي على منع انتهاك الحقوق وأسعى الستعادتها بإذن الله إذا انُتهكت 	 

أمنع نفسي عند الحاجة: كمنع النفس من الشراهة واتبّاع نظام غذائي ما وأثق في قدرتي على التحكم بإذن الله	 

أثق في قدرتي على أداء المهام وتحقيق األهداف بإذن الله 	 

أشعر باألريحية في الظهور في المجتمعات وكافة السياقات	 

ال أيأس - أثق في قدرتي على االستمرار والثبات في كل المواقف بإذن الله	 

أعيش بحيوية واثًقا في قدرتي على االزدهار واالنتعاش بإذن الله	 

أقوم بمسؤولياتي بغض النظر عن مشاعري واثًقا في قدرتي على ذلك بإذن الله	 

أسعى للتفوق واثًقا في قدرتي على حصد مراكز أولى بإذن الله	 

أتعامل مع نتائج أفعالي واثًقا في قدرتي على التعامل مع أية نتائج بإذن الله	 

أثق في قدرتي على التمييز بين الحق والباطل والفصل في األمور بإذن الله	 

أثق في قدرتي على االلتزام بمعايير العدل بإذن الله	 

أحدد أرائي واتخذ قراراتي بثقة ألني أبنيها متحريًّا للحق دوًما بفضل الله	 

أثق في قراراتي ألني اتخذها بعد تفكير وتأني وحكمة ورشد بفضل الله	 

أنتج ما هو جديد - أثق في قدرتي على إنتاج الجديد والخروج بأفكار ونتائج جديدة بإذن الله	 

أقدم تصورات جديدة لألمور والمشكالت - أثق في قدرتي على اإلتيان بتصورات مادية ومعنوية وتنفيذها في حّيز 	 
الواقع بإذن الله

أبدأ مبادرات ومشاريع - أثق في قدرتي على إطالق المبادرات الجديدة بإذن الله	 

أُوجد الحلول والفرص - أثق في قدرتي على إحداث كل جديد بإذن الله	 

أتقن العمل - أثق في قدرتي على االتقان بإذن الله	 

أثابر وأحاول مجدًدا - أق في قدرتي على بلوغ األهداف بالمثابرة وإعادة المحاولة بطرق إبداعية بإذن الله	 

أثق في قدرتي على االتيان بالجديد بإذن الله	 

أحب نفسي - أثق في امتالكي لمقومات الجمال الشخصي وفي االتيان بكل جميل بإذن الله	 

أبذل الجهد للتعافي بيقين - أثق في قدرتي على التعافي بإذن الله بعد األزمات 	 

أسعى للتوازن بيقين - أثق في قدرتي على حفظ التوازن بإذن الله	 

أثق في قدرتي على حفظ النفس وحفظ األمانة بإذن الله	 

أثق في قدرتي على التفاعل مع الواقع بإذن الله	 

أثق في قوتي التي منحها الله هلالج لج لي وأعمل على تنميتها	 

أثق في قدرتي على تكوين العالقات والصداقات واألحالف بإذن الله	 

أثق بقدرتي على دعم القناعات والقيم التي أؤمن بها بإذن الله	 
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أتحمل المسؤوليات - أثق في قدرتي على تحّمل المسؤولية بإذن الله	 

أتولى مواقع القيادة - أثق في قدرتي على تولي القيادة بإذن الله	 

أسعى بجد لكسب الرزق واثًقا فيما مكنني الله هلالج لج فيه من قدرات ومهارات	 

أثق في قدرتي على فتح أبواب الفرص والخير والبدايات الجديدة بإذن الله	 

أنا مكتفي بمواردي مهما كانت قليلة. أثق في قدرتي على االستقالل المادي والوجداني بإذن الله	 

أثق في قدرتي على أداء دور مجتمعي لدعم استقالل اآلخرين بإذن الله	 

أثق في أن لدي قدرات وهبها الله هلالج لج لي واستخدمها لبناء حياة رائعة 	 

أنا مكرّم من الله هلالج لج وأثق في قدرتي على العيش بكرامة ووفًقا ألرقى معايير األخالق والنبل بإذن الله	 

ألتزم بدماثة الخلق وأنا أهٌل للثناء حميد الطباع بإذن الله	 

أأخذ قراري بنفسي - أثق في قدرتي على امتالك زمام أموري وأتحكم في حياتي بإذن الله	 

أثق في قدرتي على االستقالل وأني كٌل متكامل ال أحتاج حد ليكملني بإذن الله	 

أقّدم نفسي وفكري بأريحية مطمئًنا لتميزي وتفردي بفضل الله	 

أثق في قدرتي على الصمود بإذن الله	 

أثق في قدرتي على السيطرة على حياتي والتحكم في أمورها بإذن الله	 

أثق في قدرتي على أن أصبح عظيًما في الخلق والمكانة والمبادئ وكل شيء بإذن الله	 

أعتز بقيمي ومهاراتي الفردية وكل ما يميزني بفضل الله	 

أحفظ كرامتي باعتدال وأثق في قدرتي على نيل مكانات أكبر بإذن الله	 

أسعى لنيل المكانات العالية واثًقا في قدرتي على الوصول إليها بإذن الله	 

أثق في مكانتي الكبيرة في محيطي وأسعى لدعمها وتعزيزها بإذن الله	 

أثق في قدرتي على صناعة األمجاد صغيرة أو كبيرة بإذن الله	 

أكتسب الخبرات - أثق في قدرتي على اكتساب الخبرة والتعمق في مجاٍل ما بإذن الله	 

أفعل ما أحتاج لفعله لتحقيق األهداف بثقة ولو تطلب األمر اتخاذ إجراءات اتحمل معها بعض الضرر	 

أثق في قدرتي على االندماج في األحداث والحضور فيها بإذن الله	 

أتعلّم وأثق في قدرتي على تحصيل العلم بإذن الله	 

أثق في قدرتي على مراقبة ما يجري حولي والوعي به بإذن الله	 

أثق في قدرتي على التذّكر واإلحصاء والتوثيق والتدوين بإذن الله	 

أنهض بعد األخطاء - أثق في قدرتي على التجدد واستعادة الثقة بإذن الله	 

أستطيع أن أسامح نفسي وأثق في قدرتي على أن أبدأ بدايات جديدة بإذن الله	 

أتفاءل وأثق في قدرتي على التجدد والبدايات الجديدة بإذن الله	 

أستطيع أن أنسى أزمات وأخطاء الماضي وأثق في قدرتي على أن أبدأ من جديد بإذن الله	 
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فعل ما ي�بغي عمله بحسم وثبات رغم اإلغراءات أو التهديدات أو العقبات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الجبنالتهّور والوقاحة الجرأة 
والشجاعة

أقدم على الُمبادرات بشجاعة رغم التخوفات وعدم وضوح الرؤية	 

ال أخاف الموت ألن الموت والحياة بيد الله هلالج لج وحده	 

أُنهي ما ينبغي انهاؤه من مشاريع، وعالقات، وأحاديث بحسم عندما يقتضي األمر	 

أقهر مشاعري بشجاعة وقت الحاجة	 

أجبر نفسي على السلوك السليم بشجاعة وقت الحاجة	 

أمنع نفسي مما ال يليق بجرأة وشجاعة رغم الصعوبات	 

أستجمع قدرتي للقيام بما ينبغي علي القيام به بجرأة في كل موقف	 

أبني قدراتي واكتسب المهارات التي أحتاجها لمواجهة الحياة بشجاعة	 

أقوم بمسؤولياتي بشجاعة مهما كانت العقبات	 

لدي القدرة على فض النزاعات والحكم بين المتخاصمين	 

ألتزم بالعدل حتى ولو سأالقي استهجانًا من اآلخرين وحتى ولو ينافي ما أريده شخصًيا	 

أتبع الحق وأدافع عنه بجرأة وشجاعة	 

لدي القوة للقيام بما يتعين علي القيام به بإذن الله	 

أحفظ السر واألمانة والوعد بشجاعة في وجه االغراءات أو التهديدات	 

أسيطر على بيئتي وحياتي بجرأة وشجاعة قدر الُمستطاع	 

أعبّر عن هويتي وفرديتي وتميزي بجرأة وشجاعة	 

أحاسب نفسي بشجاعة عند الخطأ	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أحاسب اآلخرين بشجاعة عند الخطأ	 

أدافع عن الحق مهما كانت مقاومة اآلخرين له	 
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تقدير الجمال والسعي نحو الجمال الخارجي والداخلي

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االفتنان بالجمال واالنهيار 
القبحلفقده

الجمال

أحرص على جمال الظاهر	 

أحرص على جمال الباطن	 

أقّدر الجمال وأسعى لحمايته وتحقيقه	 

أحرص على الظهور في أبدع ما كان	 

أحرص على حسن الصورة والمظهر	 

أحرص على جمال الخلق والخلقة	 

عدم التردد �� فعل ما يتعّين عليك فعله

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الوهن والضعفالحّدة �� التعامل الحزم 
والحسم

ال أتراجع عن المواقف السليمة 	 

أجبر نفسي بحزم على السلوك السليم والقيام بالمهام وإنهائها	 

أخفض من صالحيات نفسي وأتعامل معها بحسم فيما يصلحها	 

أسعى الستعادة الحقوق بحزم	 

أمنع نفسي بحزم عن كل ما يؤذي أو يعيق تحقيق األهداف	 

أقهر نفسي ومشاعري بحزم عند الحاجة	 

أحسم النزاعات وأأخذ القرارات بحسم	 

أدعم الحق بكل حزم	 

أقف بجانب من يستحق الدعم بحزم وقوة	 

أنا حازم وصارم في تولي األمور الموكلة إلي	 
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أنا حازم وصارم فيما يتعلق بصالحياتي وال أسمح ألحد بالتعدي عليها	 

أفعل ما يتعّين علي فعله بحسم حتى ولو تطلب األمر تحّمل الضرر النفسي أو الجسدي	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أتعامل بالحزم مع المخالفين وأجبرهم حسب صالحياتي على احترام القوانين والسياسات وذلك عن طريق اإلجراءات 	 
الرسمية والقنوات الشرعية 

أفعل ما ينبغي فعله إلصالح الموقف أيًا كان الضرر اللحظي المترتب على الفعل. كالطبيب يشق الجسم بسكيٍن ليجري 	 
جراحة تنقذ المريض. أو كمعلٍّم يسحب ورقة االختبار من طالب يغش 

أقوم بترويض الطبائع الصعبة بأساليب إبداعية ولكن حاسمة 	 

أمنع التجاوزات والتعدي قدر استطاعتي	 

أؤخر ما ينبغي تأخيره بحسم حتى لو تضرر من حولي	 

أنا حاسم في تفعيل الوعيد حتى ال يستهين أحد بالقوانين 	 

أسعى بحزم الستعادة الحقوق والدفاع عن حقوق اآلخرين	 

أدعم الحق بحزم وأدافع عنه	 

أحاسب اآلخرين على أخطائهم حسب صالحياتي	 

أراقب سلوكيات اآلخرين وأتصرف بحسم حسب صالحياتي عند حدوث تعدي	 

أتعامل بقوة وحزم عند الحاجة لدعم مواقفي ومنع اآلخرين من التعدي	 

صون كل ما هو ثمين ماديًا ومعنويًا كاإليمان، واألفكار، والوعود، والسمعة، والنفس، والمال وحفظ األمانات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االنغالق والتمسك غير 
اإلهمال واإلتالفالصحي الحفظ 

والصيانة

أحفظ حياتي ماديًا ومعنويًا	 

أحفظ عقلي من الشبهات والمغالطات واألوهام )مثال، ال أتابع اإلعالم الكاذب وال أصدق كل مل يقال على صفحات 	 
التواصل االجتماعي(

أعيد ترميم األشياء المادية والمعنوية وأحفظ حالتها الجيدة	 

لدي القدرة على الحفظ المادي كالذاكرة، والمعنوي كالحماية 	 

أحفظ سالمي النفسي وأماني الداخلي وأبتعد عّما يعّكره	 

أحفظ عقيدتي وإيماني وقيمي التي أؤمن بها	 

أحفظ صحتي وقوتي ومالي وكل مواردي	 

أحفظ مواردي وال أنفق بسفه ألحمي استقالليتي	 
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أحفظ المعروف وال أنكره	 

أحفظ الود والعالقات الطيبة	 

أحفظ خصوصيتي وأحمي سمعتي وِعرضي	 

أحفظ حيائي وسمعتي 	 

أحفظ كرامتي وعّزتي	 

أراقب نفسي حفًظا لها	 

أحاسب نفسي حتى ال تتمادى في الخطأ حفًظا لها	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أحفظ حقوق اآلخرين	 

أحفظ أنفس اآلخرين	 

أحفظ سمعة اآلخرين	 

أحفظ العهود مع اآلخرين	 

أحفظ كرامة اآلخرين	 

أحفظ الجميل والمعروف لآلخرين	 

أنا أمين على ممتلكات اآلخرين وأماناتهم وأعراضهم وكل غاٍل لديهم	 

أحفظ الود لآلخرين	 

الرغبة �� رؤية الحياة كما هي والبحث عن الحقيقة بعيًدا من األهواء واألوهام وتأدية حقوق العالقات الثالث

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االستعالء بالحق و�سيان 
الزيف وهضم الحقوقالفضل والزيادة

الحق

أبحث عن الحقيقة وأعيش بها بعيًدا عن األهواء واألوهام	 

أحفظ الحقوق وأؤدي حقوق العالقات الثالث في حياتي	 

ألتزم بقول الحق حتى وإن كان سيجلب لي هذا بعض الضرر	 

ألدافع عن الحق بالقول واللسان والجوارح قدر المستطاع وحسب المعطيات والصالحيات	 

ال أتابع اإلعالم الكاذب وال أصدق كل مل يقال على صفحات التواصل االجتماعي	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أؤدي حقوق اآلخرين بدون أن يطلبوا 	 

أؤدي حقوق اآلخرين بغض النظر عن أية مشاعر سلبية تجاههم	 

ال أعطي لنفسي األعذار للتنصل من أداء حقوق اآلخرين	 
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اتباع الحق، وتحكيم العقل، وتجنب األهواء

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

السفسطة المعّطلة والفلسفة 
الحماقةالمربكة

الحكمة

أسترشد بمرجعية سليمة قبل اتخاذ القرار	 

أتبع الحق حتى ال أحيد عن الحكمة	 

أبتعد بحكمة عن كل ما يُفسد سالمي النفسي	 

أحفظ كل ما له قيمة لدي ألن الحكمة تقتضي ذلك	 

أستجيب للواقع الذي أعيش فيه وال أتجاهل معطياته	 

أتمّهل في ردة الفعل	 

أتعالى على التفاهات وأختار معاركي بحكمة	 

ال أتجاهل ظواهر األمور قبل اتخاذ القرار	 

أستشف بواطن األمور قبل اتخاذ القرار	 

أسعى لفهم كيف بدأ األمر قبل أن أصل لقرار بشأنه	 

أسعى لتخّيل النتائج التي سينتهي عليها األمر قبل اتخاذ القرار	 

أدرس عواقب كل أمر قبل اإلقدام عليه أو اتخاذ قرار بشأنه	 

أسعى للتفكير الرشيد الحكيم بدون تدخل األهواء	 

أسعى لرؤية األمور بوضوح وعمق 	 

أبني علمي وخبرتي ألستطيع اتخاذ القرار بحكمة	 

السمو فوق مستوى الُشبهات وكل ما �ُشين النفس أو اآلخرين ُو�س�ب اإلحراج

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االبتذال والوقاحةالخجل واإلحراج المعّطل
الحياء

أخفي ما ال يجب أن يّطلع عليه الناس من عورات وخصوصية وغيره	 
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أمتنع عن طلب ما ليس لي أو إهدار كرامتي لنيل الرزق 	 

أستحي من كل فعل أو قول يخدش الحياء )إال في الحق(	 

أستحي من كل ما يمس كرامتي ويُنقص من قدري 	 

أستحي من ارتكاب النقائص	 

أستحي من كل فعل أستحق عليه اللوم أو العتاب أو العقاب	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أستحي من كل فعل يُحرج اآلخرين بغير حق	 

االزدهار، واإلشراق، والرغبة �� الحياة

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الخمود واالنطفاءالحب الزائد للحياة والتعلق بها
الحيوية

أحب الحياة وأتمتع بالحيوية	 

أعيش الحياة بجودة وشغف وحماس وأنشر اإليجابية في محيطي	 

أشهد األحداث بحضور واندماج	 

اك�ساب المهارات �� مجاٍل ما واتقانه لدرجة الخبرة فيه

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الِكبر بالخبرة واحتكار العلم
قلة الشأن ومحدودية الخبرة 
والعلم الخبرة 

والتخصص

اكتسب الخبرة في مجال التخصص	 
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الحفاظ على الخصوصيات للنفس واآلخرين وعدم كشف ما ال ي�بغي كشفه

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الغموض واالنطواء وال�ستر 
على ما ال يليق

الفضيحة وإفشاء 
الخصوصيات الخصوصية 

والستر

ال أُظهر كل ما أُبطن وأحتفظ بأسراري وخصوصياتي قدر الُمستطاع	 

أتبع الحكمة في حفظ الخصوصيات وستر ما ال ينبغي كشفه ماديًا ومعنويًا	 

أحفظ أسراري وخصوصياتي	 

ال أشيع كل تفاصيل حياتي وأحفظ خصوصيتي	 

أستحي وال أظهر ما ال ينبغي اظهاره جسديًا أو معنويًا	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

ال أنشر أي شيء يخص اآلخرين بدون إذن منهم	 

ال أفشي أسرار اآلخرين	 

القدرة على التصّور وتجاوز محدودية الواقع والتطلّع لما يمكن أن يكون

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التحليق الذهني واالنفصال 
عن الواقع

محدودية الفكر وفقر 
الخيارات

الخيال

أستطيع وضع تصورات مستقبلية استراتيجية لألمور	 

أستطيع انتاج تصورات فكرية وفنية وعلمية وتصميمات جديدة 	 

أستطيع تصّور حالة من الجودة واالتقان وأسعى نحوها	 

أستطيع تصّور وضع جمالي مثالي ليس موجوًدا وأسعى لتطبيقه	 

أستطيع تخّيل ما هو ليس موجوًدا بالفعل، والبدء في تصميمه وتنفيذه	 

أستطيع تخّيل مآالت األمور وكيف يمكن أن تكون نتائجها أو أحوالها المستقبلية	 
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التحفيز الداخلي وعدم الحاجة لمحّفزات خارجية

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الكسل والفتورالحماس الزائد المزعج  الدافعية 
والتحفيز

أقوم بتيسير األمور وتبسيط األفكار	 

أتحمس لتحسين األوضاع من حولي	 

أسعى بدافعية نحو العزة والكرامة	 

لدي حماس لبعث الحياة في كل ما حولي	 

أتحّمس لتقديم األفكار الجديدة والُمبادرات	 

لدي رغبة في جمع الناس والتأليف بين وجهات النظر	 

لدي رغبة ذاتية في إضافة القيمة والنفع 	 

لدي الدافعية نحو اإلرادة والعزيمة 	 

أتحّمس للقيام باألعمال واكتساب المهارات والقدرات الالزمة لذلك 	 

أتحّمس للدفاع عن الحقوق بدون تشجيع من أحد	 

لدي رغبة ذاتية وتحفيز لضبط النفس 	 

لدي الدافعية لقهر النفس والمشاعر وتثبيت اإلرادة لتحقيق األهداف 	 

لدي الدافعية لتذليل التحديات لتحقيق االنجاز 	 

أؤمن بضرورة االستمرار وعدم التخلي عن المهام 	 

لدي دافعية ورغبة داخلية للبحث عن الحق وحفظ الحقوق	 

لدي حوافز داخلية للتحلي بالحكمة	 

أثابر وأعيد المحاولة لتحقيق األهداف	 

أتحّمس لصناعة أشياء جديدة	 

أتحّمس لبدء نشاطات ومبادرات بدون تحفيز خارجي 	 

لدي تحفيز ذاتي نحو إيجاد ما أحتاج من موارد وفرص	 

أتحّمس إلضافة الجديد وتحسين األوضاع الراهنة 	 

لدي رغبة ُمحرّكة للخلق واإلبداع واالتيان بجديد 	 

أتحّمس لصناعة الجمال وتقديره 	 

دافعيتي وإرادتي قوية	 

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

113

http://www.salam4all.com


أستجيب لمحيطي بحيوية 	 

إيماني القوي بقيم وقناعات قوية يحرّكني نحو االنجاز 	 

يقيني أنني في مقعد القيادة هو من أكثر ما يحرّكني	 

أسعى بدافعية نحو المكانات العظيمة	 

أسعى بدافعية لنيل العال والمكانات العالية	 

لدي أحالم وطموحات وخطط كبيرة	 

لدي حماس لتحقيق األهداف حتى وإن كان األمر شاًقا على النفس وبه تحّمل للضرر 	 

لدي الدافعية الداخلية لتحري الضمير	 

أستمع لضميري الداخلي ولدي الدافعية لمحاسبة نفسي	 

العناية بالتفاصيل والسعي نحو االتقان

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلهمال واالستهتارالتعقيد والتعطيل
الدقة

أراقب األمور بدقة وعناية وأعتني بالتفاصيل	 

أحسب خطواتي وأفعالي وأقوالي بدقة وألتفت أيًضا ألقوال وأفعال اآلخرين	 

أُحصي كل ما أقول وأفعل وأفكر بدقة في كل قول وفعل	 

(الرحمة، اللطف، الرأفة، الود)
خفض الجناح، والتعاطف، ولين الجانب والشفقة والرفق بالنفس واآلخرين والتعبير عن الحب

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الضعف واالستهالك النف�� 
الغلظة والقسوةوالهوان

الرحمة

أترفق بنفسي وال أقسو عليها وال أحّملها فوق طاقتها إال بقدر النمو المطلوب	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

ألتزم بخفض الجناح ولين الجانب مع اآلخرين	 
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أتعامل بالرفق والرحمة والدفء الوجداني	 

ألتزم بالرأفة في أسلوبي مع الناس	 

أتعامل بلطف ولين جانب	 

أعبّر عن الحب بالقول والفعل	 

الوضوح � التعامل والوضوح � عرض األفكار وصدق النيات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الغموض والشبهةعدم وجود الخصوصية
الشفافية

أسلوبي واضح وبسيط ومباشر ال يحيطه الغموض أو التعقيد	 

لدي وضوح في التعبير عن رؤيتي ونواياي فليس لدي ما أخفيه	 

أتعامل بمصداقية وأتبع الحق ويسهل فهم ما أقصد	 

أرحب بالمحاسبة فليس لدي ما ال أستطيع اإلجابة عليه	 

النظرة الشاملة الواسعة لألمور، والترحيب بالجميع بدون إقصاء

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعميم واال�ساع الًمخل 
قصور النظرة ومحدوديتهابالتفاصيل

الشمولية

أنظر لألمور بشمولية لكل جوانبها وأتجنب النظرة المحدودة القاصرة	 

أبحث في ماضي األمر لفهمه بشكل أشمل	 

أتخيل مستقبل األمر لفهمه بشكل أشمل	 

أدرس ظاهر األمر لفهمه بشكل أشمل	 

أدرس باطن األمر لفهمه بشكل أشمل	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أرّحب بالجميع وال أُقصي أحد	 

يتسع احتوائي للجميع بدون اقصاء	 
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االلتزام بالحق وتأدية األمانة والحقوق وحفظ الوعود

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الكذب والخداعالتزّمت وعدم المرونة الصدق 
واألمانة

أفي بالوعد بمصداقية	 

أقول الصدق وأحفظ الحقوق 	 

أحفظ األمانة والعهود واألعراض	 

ألتزم باألمانة في ُمراقبة األمور التي أنا موكل إليها	 

ألتزم باألمانة في اإلحصاء والرصد 	 

ألتزم باألمانة في الشهادة وتوثيق الحقائق	 

القدرة على الثبات واالستمرار رغم التحديات الداخلية والخارجية

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الضعف واالس�سالمالتبلّد والتحجر الصمود 
والصالبة

أُظهر المقاومة واإلرادة والتحّمل في أقسى الظروف 	 

أمنع نفسي بقوة من كل ما يؤذيها وأمنعها من االستسالم	 

أقهر مشاعري ورغباتي بقوة ألصمد أمام اإلغراءات	 

أجبر نفسي على السلوك السليم ألصمد في وجه الرغبات واألهواء	 

أصمد أمام المغريات والنزعات واألهواء بتأخير ردة فعلي وتأخير االستمتاع الفوري لنيل مكاسب أبعد	 

أُؤمن بقدرتي على الصمود بإذن الله	 

أكتسب المهارات والقدرات التي أحتاجها للصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية	 

أصر على الصمود واالستمرار حتى النهاية	 

أتمتع بالقوة النفسية والجسدية 	 

لدي القوة والصالبة وأصمد بإذن الله مهما كانت التحديات 	 
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أتحمل الضرر اآلني في سبيل دفع األذى طويل المدى 	 

أُّصر على النهوض مجدًدا بعد السقوط	 

��التطلع نحو األهداف الكبيرة ورفعة المكانة والنظرة المستقبلية نحو المعا

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الجموح والجوع الدائم للعلو 
بدون شعور بالرضا

عدم االكتراث والقناعة بأقل 
مستوى

الطموح

أسعى بطموح لرفع مكانتي وتعزيزها وتحسين ظروفي	 

أتطلع لنيل المراتب العظيمة	 

أتطلع بطموح لألهداف والطموحات العالية 	 

أتحّمس لتحقيق نتائج كبيرة ولتحقيق األمجاد الشخصية والمجتمعية	 

اتّباع الحق فقط للوصول إ�� الحيادية �� الحكم بدون التأثر بمشاعر الحب أو الُبغض

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

المساواة الظالمة بين ذوي 
االحتياجات المختلفة

الميل والتّحيز مع أو ضد 
حسب األهواء

العدل

أحفظ ميزان الحقوق وأسعى الستعادتها إذا انُتهكت	 

أتبع الحق بغض النظر عن مشاعري الداخلية ألكون عادالً في حكمي	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أضبط سلوكي تجاه اآلخرين وأعاملهم بحيادية بغض النظر عن أية مشاعر للحب أو البغض تجاههم	 

أتعامل مع اآلخرين وفق معايير العدل واالنصاف بدون محاباة أو اقصاء	 
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االعتزاز الصحي بالنفس والحفاظ على الكرامة

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الحساسية المفرطة للكرامة 
المهانةواألنفة غير الصحية العزة 

والكرامة

أحفظ كرامتي وعزة نفسي ونبل أخالقي	 

أسعى لعزتي ورفعة شأني	 

أتعالى عن الصغائر التي تحط من شأني وتنال من كرامتي	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أظهر العزة مع المتكبرين والمتجبرين	 

أحافظ على كرامة اآلخرين وعزتهم	 

التعفف عن الُقبح، والحرام، وإطالق الشهوات، وكل ما يتد�� بالنفس

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الفجورالخمود وعدم الرغبة
ة العفّ

أمنع نفسي عن كل ما يشين عّفتها	 

أقهر شهواتي ورغباتي التزاًما بالعّفة	 

أجبر نفسي على التعفف عن كل ما يشينها	 

أعّف نفسي عن كل ما يشينها وأحفظها منه	 

أتعفف عن التذلل طلًبا للرزق وأتعفف عّما في أيدي الناس وأتعفف عن الحرام	 

أتعفف عن كل ما يشين نفسي ويُحرجها أو يقلل من شأنها من فضول األمور أو كبيرها	 

أحرص على العّفة والستر وإخفاء ما ال ينبغي إظهاره	 

أتعفف عن كل شيء يبعدني عن النقاء والفطرة	 

أتعالى على صغائر األمور وأتعفف عنها	 

أتعفف عن كل ما يمس عزة نفسي سلًبا	 
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اصدار األحكام واتخاذ القرار بناء على الحق واالنصاف ومرجعية سليمة ال األهواء والمشاعر

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

جمود القلب وعدم التعاطف 
ورفض كل ما ال �ستطيع العقل 

اتّباع األهواء اس�يعابه العقالنية 
والموضوعية

أتخذ القرار على أسس البصيرة السليمة بعيًدا عن األهواء 	 

أفّكر في عواقب األمور وخواتيمها قبل البدء فيها	 

أحرص على الحيادية في النظر إلى األمور واألشخاص وأضع المشاعر جانًبا ولدي مرجعية سليمة	 

أحرص على التقييم الكامل والموضوعي لألفراد لمراعاة احتياجاتهم وظروفهم قبل اتخاذ القرار	 

أبحث عن الحق وأتصرّف بناًء على الحقائق ال األهواء والمشاعر	 

استرشد بالحكمة والخبراء وأتبع آليات موضوعية التخاذ القرار	 

أحكم على األمور بموضوعية وليس حسب األهواء 	 

أتبع الحكمة والمرجعية السليمة والتفكير العقالني قبل اتخاذ القرار	 

أبني حكمي استناًدا على احصاء ورصد واقعي لألمور	 

التحلي باإليجابية، والتحرك الدؤوب نحو الفاعلية بدون الحاجة ل�شجيع أو توجيه من أحد

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإليجابية السطحية الكالمية 
السلبيةالفارغة الفاعلية 

واإليجابية

أنظر نظرة اإليجابية لألمور وأتحرك نحو تيسيرها وإيجاد الفرص 	 

أعمل بجّد نحو اإلحياء والتطوير والتحسين بدون احباط أو يأس 	 

أقوم بمبادرات وأقدم على المهام بمثابرة حتى لو بدون تشجيع	 

أتحرك بفاعلية ودافعية ذاتية تجاه جمع األشخاص، واألفكار، وكل ما هو نافع 	 

أتحرك بفاعلية وأضيف القيمة وأسعى لتحقيق النفع الشخصي والمجتمعي  	 

أنشر كل ما يهدي النفس واآلخرين وأأخذ أمر اإلصالح على عاتقي	 

أبحث عن اإليجابية واألمل والتفاؤل في نظرتي لألمور وتوجهي نحو الحياة	 
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أعمل بال كلل لرفع مستواي وتحسين فرصي	 

أعمل بجد وفاعلية لتعزيز قوتي ومواردي	 

أقوم بأدواري ومهامي بفاعلية بال كلل	 

أجد الفرص والموارد بفاعلية وإيجابية بحماس وبال سخط	 

ال أنتظر تشجيع أو دعم من أحد، بل أبادر ببدء الخطوات الالزمة	 

أصنع ما هو جديد بفاعلية وإيجابية وال أنتظر حلوالً من أحد	 

أتبنى مشاعر الرضا في كل المواقف 	 

أتفاعل مع األحداث 	 

أسعى بفاعلية للحصول على االستقاللية وجمع الموارد	 

أسعى بإيجابية لفتح األبواب المغلقة وإيجاد الفرص	 

أنظر نظرة إيجابية لألمور يملؤها األمل	 

الرغبة �� االستكشاف واإلحاطة بُمجريات األمور وما يمكن أن تكون عليه �� المستقبل

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التطفل وال�ش�ت
التعصب والتمسك بالقوالب 
النمطية

الفضول

لدي فضول الستكشاف مكانات عالية لم أصل إليها بعد 	 

لدي فضول الستكشاف مكانات العزّة الممكنة والتي لم تتحقق بعد 	 

لدي فضول الكتشاف كل ما يمكن أن يُضفي الحيوية على حياتي	 

لدي فضول الستكشاف ما هو ممكن باإلقدام عليه 	 

أتبع مصدر النور والمعرفة بشغف وفضول	 

أسعى لتحليل الماضي والبحث والدراسة فيه	 

لدي فضول نحو استشراف المستقبل	 

أسعى لتحليل المعلومات الُمتاحة وتحليل البيانات الظاهرة لفهم ما حولي	 

لدي فضول للعمق وتحليل بواطن األمور	 

لدي فضول لإللمام بكل جوانب األمور	 

لدي فضول لفهم ما يحدث والبحث عن الحق بدالً من التحيز لقناعات مسبقة 	 

أتطلع نحو اكتشاف األكثر حكمة واألرشد واألصلح للموقف بغض النظر عن المشاعر واألهواء 	 

لدي فضول الستكشاف ما هو ممكن واإلقدام على صنع ما هو مجهول لم يكن موجوًدا من قبل 	 
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لدي الفضول لوضع تصورات لما يمكن تطويره 	 

لدي فضول الستكشاف وبدء ما يمكن أن يكون 	 

يدفعني الفضول إليجاد الحلول والمعلومات وصنع الجديد	 

يدفعني الفضول لالبتكار أشياء جديدة لم تكن في تصور أحد من قبل	 

لدي الرغبة في اإلحاطة بكل شيء في نطاق اهتمامي	 

أستمع بفضول وأنصت ألكتسب المعرفة 	 

لدي فضول ورغبة في العلم والمعرفة	 

امتالك القدرات والسعي الك�سابها لتحقيق الكفاءة والقدرة على أداء المهام

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الغرور بالقدرة واالعتماد على 
العجزالنفس ال على الله هلالج لج القدرة 

والكفاءة

لدي القدرة والكفاءة للقيام بالمهام الموكلة إلي	 

أكتسب القدرات التي أحتاجها ألداء المهام بكفاءة	 

أبني قوتي في مجالي ألكون على قدرة وكفاءة عالية فيه	 

أبني علمي في مجال تخصصي لتكون لدي القدرة والكفاءة فيه	 

أتخصص في مجالي وأتدرب عليه وأكتسب الخبرة فيه لتصبح لدي القدرة والكفاءة فيه	 

بناء القوة المادية والمعنوية

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الضعفالعنف المعنوي والمادي
القوة

أبني قوتي في جميع المجاالت المادية والمعنوية	 

أبني علمي في مجال تخصصي لتكون لدي القوة فيه	 

أتخصص في مجالي وأتدرب عليه وأكتسب الخبرة فيه ألصبح قويًا فيه	 

أبني استقاللي المادي والمعنوي وأستغني عما لدى اآلخرين	 
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أسعى للسيطرة على بيئتي والتحكم في حياتي ألكون قويًا وليس ضحية الظروف	 

أعزز قوتي في المجتمع وأظهر على منافسيي ومنتهكي حقوقي	 

أسعى السترداد حقوقي بالطرق القانونية وال أسمح بانتهاك حقوقي	 

لدي القدرة على قهر مشاعري ورغباتي وأهوائي وعلى الُمضي نحو أهدافي	 

لدي القدرة على اجبار نفسي على السلوك السليم بغض النظر عن األهواء	 

لدي القدرة بإذن الله على ترويض الصعاب وتذليل العقبات	 

لدي اإلرادة والعزيمة والقدرة على التحمل والصمود أمام التحديات	 

أحاسب نفسي وال أسمح لها بالتفلّت	 

اإلقدام على األفعال بحماس وبتلقائية وتحفيز داخلي بدون انتظار تحفيز أو تهديد خارجي

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعدي على صالحيات اآلخرين 
االتكالية وع�ش ردة الفعلوفرض المبادرات عليهم

المبادرة

أقّدم األفعال والمبادرات بدافعية ذاتية 	 

أنا إيجابي ومبادر في إيجاد فرص وحلول وطرق لتبسيط األمور	 

أأخذ مبادرات لتحسين األمور ورفع مستوى نفسي ومحيطي	 

أأخذ المبادرات لتعزيز وتحسين قدرتي ومحيطي	 

أبادر بأعمال إلحياء النفس واآلخرين وانعاش الكيانات التي أنتمي لها	 

أتحرك وأبادر نحو الجمع النافع للناس ولألفكار ولكل خير 	 

أأخذ الخطوات إلضافة القيمة والنفع بدافعية ذاتية 	 

أأخذ الخطوات لنشر الهداية بدافعية ذاتية 	 

أبادر باكتساب القدرات المطلوبة ألداء األعمال وتحقيق األهداف 	 

أبادر بفعل ما ينبغي علي فعله حسب الحاجة ولو اقتضى األمر المنع والحزم	 

أبدأ أفكار لم تكن هناك من قبل	 

أأخذ مبادرات حل النزاعات والفصل فيها 	 

أبدأ بمبادرات بدون تحفيز خارجي 	 

أأخذ المبادرات إليجاد الحلول والفرص	 

أبادر بخلق فرص ومبادرات لم تكن موجودة من قبل 	 

أبادر بتقديم الجديد دوًما 	 
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أنا صديق مبادر وداعم فّعال لمن حولي	 

أبادر بالتصرّف بالنيابة عن الكيانات التي أمّثلها	 

أبادر بتلقائية للم شتات نفسي والنهوض مجدًدا بعد االنكسار 	 

أبادر بالعناية بنفسي وبمن هم تحت رعايتي 	 

أبادر بالتحرّك نحو ما يبعث الحياة في المواقف والحياة 	 

أبادر بتصحيح األخطاء بدون تحفيز أو تهديد من أحد	 

أبادر بالعفو والتسامح	 

متابعة األداء بهدف ضبط النظام وتحقيق النتائج المرجوة ومحاسبة النفس وكل فرد على حسب األداء وتحمل نتائج األفعال

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التهاون واالنفالتالنقد واالتهام واللوم حاسبة  المُ
ساءلة والمُ

أنا على اطالع بما يجري بداخلي وحولي أراقب المعطيات والنفس واألحداث 	 

أحاسب نفسي على األخطاء وال أترك لها العنان	 

أراقب تصرفاتي كي ال أفعل ما ال يليق	 

أشهد على نفسي في كل المواقف وال أبرر لها األخطاء	 

أحاسب نفسي على نتائج أفعالي وأتحملها	 

أدّقق البيانات وأحصي المميزات واألخطاء	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أحاسب اآلخرين على نتائج األفعال حسب صالحياتي بهدف تصحيح المسار وبدون تعٍد	 

أراقب أداء اآلخرين وفًقا لمعايير عالية ترفعهم عن النقائص والشبهات وتوجيههم نحو ذلك 	 

أحاسب اآلخرين على األخطاء المتكررة لمنع االنتهاكات والتعدي والظلم 	 

أالحظ أداء اآلخرين وأحصي الجهود وأفهم العوامل المؤثرة 	 

أحرص على أن يرث كل شخص نتائج أفعاله ويكون مسؤوالً عنها حسب صالحياتي	 
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المسؤولية عن النفس وعن المهام ونبذ عقلية الضحية وعدم القاء اللوم على اآلخرين أو الظروف والمسؤولية الكاملة عمن هم تحت رعايتك

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اإلثقال على النفس والتحكم 
المس�بد

التنّصل وإلقاء المهام على 
الغير المسؤولية 

والملكية

أشعر بالمسؤولية تجاه رفع درجات النفس واآلخرين 	 

أشعر بالمسؤولية تجاه عزة وكرامة النفس واآلخرين 	 

أشعر بالمسؤولية لحماية حياتي الجسدية والوجدانية وحياة اآلخرين 	 

أشعر بالمسؤولية تجاه تقديم المبادرات والحلول واألفكار واألفعال المؤثرة 	 

أشعر بالمسؤولية لنشر الهداية 	 

أشعر بالمسؤولية للتأليف بين القلوب 	 

أشعر بالمسؤولية تجاه زرع القيمة والنفع والتصدي لكل ما يضر ويُفسد 	 

أفكر في عواقب األمور ونتائجها قبل التصرّف	 

أقوم بمسؤولياتي بدون تذكير من أحد	 

أؤدي الحقوق وأقوم بمسؤولياتي بغض النظر عن مشاعري وأهوائي	 

أتولى شؤوني وأشعر بالمسؤولية 	 

أتولى شؤوني وأشعر بالمسؤولية تجاه ما أنا موّكل فيه	 

أتحّمل مسؤولية نهوضي مجدًدا وأفعل ما علي فعله للتعافي بإذن الله 	 

أتولى شؤوني وأشعر بالمسؤولية 	 

أنفق على من هم تحت مسؤوليتي	 

أتولى أمور حياتي بمسؤولية وتحّكم	 

أنا مسؤول عن كل ما هو تحت رعايتي ووصايتي	 

أنا المسؤول عن فرديتي وهويتي وحياتي	 

أظهر الملكية نحو المسؤوليات وال ألقيها على اآلخرين	 

أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين والرغبة في احتوائهم	 

أشهد األحداث بمسؤولية ومستعد لتوثيق ما يجري وتقديم شهادة عليه	 

أحاسب نفسي فيما يتعلق بالمسؤوليات	 

أنا مسؤول أقبض على زمام األمور وال أستسلم لعقلية الضحية 	 

أنا مسؤول عن تنمية قدراتي والتحكم في معطيات الحياة 	 
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ال أترك المهام إال بعد اتمامها وال أتخلى عن األشخاص 	 

أرث وأتحّمل كل نتائج قراراتي وأفعالي وال أتنصل من نتائج ما أفعل	 

لدي شعور بالمسؤولية تجاه انهاء النزاعات والحسم في األمور 	 

أقوم بمسؤوليات اإلنفاق واإلعالة لمن هم تحت مسؤوليتي بدون أن يطلبوا	 

أنا مسؤول عن سمعتي وحفظ أسراري وخصوصياتي	 

أنا مسؤول عن تصحيح نتائج أخطائي وعن تصحيح مساري	 

ال أتنصل من نتائج أفعالي. أعتز بالنتائج اإليجابية لسلوكي وأُحاسب نفسي على النتائج السلبية 	 

أشعر بالملكية لكل أموري ولي حق التصرّف، بل ووضع القواعد التي يتم التصرّف على أساسها 	 

أملك الحق في القرار والتصرّف فيما يخصني	 

أنا مسؤول عن قهر مشاعري والسيطرة عليها وال ألوم أحد وال أحّمله المسؤولية عن مشاعري	 

أنا مسؤول عن اجبار نفسي على السلوك السليم وال ألوم أحد أو أحمله مسؤولية دفعي لسلوكيات ال أريدها	 

أنا مسؤول عن تذليل العقبات في حياتي ومواجهة التحديات وال ألوم اآلخرين أو أحملهم مسؤولية ذلك	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أشعر بالمسؤولية المجتمعية نحو استقاللية اآلخرين وأسعى لمساعدتهم على ذلك	 

أنا مسؤول عن السيطرة على األوضاع فيما أنا موّكل فيه في العالقة باآلخرين	 

أنا مسؤول عن كل ما يتعلق بمن هم تحت رعايتي وال ألقي بالمسؤولية أو اللوم على أحد	 

أقوم بواجباتي تجاه من هم تحت رعايتي وال أبحث عن أعذار ألتخلص من ذلك	 

أقوم بمسؤولياتي تجاه من هم تحت رعايتي حتى النهاية وال أتوقف في منتصف الطريق	 

أنا مسؤول عن وضع رؤية مستقبلية وأهداف فيما يتعلق بمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن نتائج أفعالي فيما يتعلق برعايتي لمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن توفير االحتياجات المادية لمن هم تحت رعايتي أو إدارتي	 

أنا مسؤول عن توفير القوت لمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن حفظ سمعة وخصوصية من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن تكريم من هم تحت رعايتي وتشجيعهم على السلوك السليم	 

أنا مسؤول عن عزة وكرامة من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن نمو وتطور من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن التأليف بين من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن الحفاظ على حياة من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن تقديم النصح والدعم لمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن أداء الحقوق تجاه من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن توفير بيئة آمنة لمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن مساعدة من هم تحت رعايتي على تصحيح المسار عندما يرتكبون األخطاء	 
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أنا مسؤول عن إيجاد الحلول والفرص لمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن الحفظ المادي والمعنوي لمن هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن التصرف بالنيابة عمن هم تحت رعايتي وخصوًصا في المواقف الصعبة	 

أنا مسؤول عن االستجابة الحتياجات وطلبات من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن مواالة ومرافقة ودعم من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن منع من هم تحت رعايتي مما يؤذيهم	 

أنا مسؤول عن تأخير الثواب لمن هم تحت رعايتي حتى يكتسبوا المهارات التي يحتاجونها	 

أنا مسؤول عن تأخير العقاب لمن هم تحت رعايتي ألمهلهم فرًصا لتصحيح المسار	 

أنا مسؤول عن فعل ما ينبغي فعله لضبط سلوك من هم تحت رعايتي حتى ولو تطلب األمر بعض الضغط	 

أنا مسؤول عن إلزام من هم تحت رعايتي باتباع القوانين والقواعد	 

أنا مسؤول عن انهاء الظروف والعالقات السلبية المؤثرة على من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن متابعة ومحاسبة من هم تحت رعايتي	 

أنا مسؤول عن تفعيل نظام المحاسبة واستعادة الحقوق بين من هم تحت رعايتي	 

امتالك معايير جودة عالية والتعامل باحترافية بعيًدا عن الشخصنة واألهواء

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

حدة االلتزام بالمعايير وغياب 
الشخصنة ورداءة األداءالتعاطف المهنية 

واالحترافية

أتميز بالصبر والثبات والصمود وال أترك المهام قبل انهائها	 

ألتزم بالوعود والمواعيد	 

أمنع نفسي من أي سلوك يضر بمصلحة العمل	 

أقهر مشاعري في بيئة العمل حتى ال أتعامل بشخصنة	 

أجبر نفسي على السلوك السليم وإن كان مخالًفا لمشاعري في بيئة العمل	 

أتمتع بالحضور في كل مهامي وأعايشها بحيوية 	 

أقوم بكل المهام الُمسندة إلى بدون تذكير من أحد	 

أركز فقط على نتائج العمل المرجو تحقيقها وأنظر للمستقبل	 

أنهي ما أبدأ من مهام	 

أتحمل نتائج كل قراراتي في العمل	 

ألتزم بإنهاء المهام وبدعم الفريق حتى النهاية	 

أتعامل بالحكمة فيما يخص العمل ال حسب األهواء	 
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أركز فقط على الحق وال أترك مجال للمشاعر واألهواء	 

أتخذ القرارات بحسم في العمل وبأقل توجيه وإشراف ممكن	 

أتقن ما أعمل	 

أسعى إليجاد الحلول والفرص وال انتظر أن يقوم غيري بذلك	 

أستجيب لحاجات العمل بسرعة 	 

أحفظ الموارد والبيانات والممتلكات في العمل وأحفظ سمعة مكان العمل	 

أتعامل بنبل وأخالق ومهنية مع الجميع	 

أبتعد عن الغيبة والنميمة وافشاء األسرار في بيئة العمل والتزم باالحترافية واحترام الخصوصية	 

أتعامل بأخالق حميدة ومهنية في العمل	 

أمتلك مهامي وأؤديها وال ألقي باللوم على أحد	 

أترّفع عن االندماج في األشياء الشخصية أثناء العمل وأتغاضى عن كل ما يبعد عن االحترافية	 

أحاسب نفسي على تقصيري وأخطائي وال أعطي األعذار	 

أراقب نفسي وال أسمح لها بالتجاوز أو التهاون في العمل	 

أتابع أدائي وأحرص على تقييمه وتحسينه	 

أتعامل في نطاق خبرتي فقط وال أدعي ما ليس لي	 

أعتذر عندما أخطئ وال أتحجج بالحجج واألعذار	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أسعى لتقريب وجهات النظر وجمع الناس على الحق وال انحاز للتحزبات 	 

أعطي كل شخص ما يحتاجه في العمل بغض النظر عن مشاعري الشخصية	 

أتعامل بإنصاف وأرى الجميع بنفس العين وال أسمح لمشاعري بالتدخل في حكمي	 

أتعامل بحلم مع الزمالء والعمالء وأدير مشاعري بقوة وال أأخذ األمور بشكل شخصي	 

أتناسى المشكالت الشخصية مع أفراد العمل لكي أستطيع التعامل بمهنية	 

أحكم بين الناس في العمل بالحق وليس باألهواء الشخصية	 

أعطي كل ذي حق حقه في بيئة العمل بغّض النظر عن مشاعري تجاهه	 

االرتقاء األخال	
 واالحتكام ألعلى المعايير القيمية

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االنفصال عن الواقع وعدم 
االنحطاط والنذالةالقدرة على التعا�ش

النُبل

أحفظ الكرامة ونبل األخالق ومكارمها	 
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التدخل الجريء وقت الحاجة لنجدة الضعفاء وخصوًصا عندما وجود تبعات ت�ّبط التدخل

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

النذالة والتخلي عن المستغيثعدم الحكمة وإيذاء النفس النخوة 
والشهامة

أسعى الستعادة حقوقي وال أسمح ألحد بالتعدي علي	 

أدافع عن الحق بقدر استطاعتي	 

أشهد على الحق سواء ُطلب مني أو لم يُطلب	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أقف بجانب أوليائي وأصدقائي بشهامة ونخوة	 

أستر عيوب اآلخرين وزالتهم وخصوصياتهم	 

أسعى ليحصل كل شخص على ما يحتاجه ويكفيه	 

أستجيب لكل محتاج أو مستغيث	 

أدافع عن كرامة اآلخرين وال أسمح بإهانة أحد أمامي	 

أدافع عن الحق وعن حقوق المظلومين والضعفاء	 

أتدخل إلنقاذ أرواح األبرياء قدر استطاعتي	 

أتدخل لمنع الظلم والقهر عن الضعفاء	 

أستخدم قوتي لمساعدة الضعفاء	 

االحتكام للقيم والترفع عن كل ما �شين النفس

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الدناءة وااللتواءالصرامة وعدم المرونة
النزاهة

ألتزم بالمعايير األخالقية وأحاسب نفسي عليها	 

ألتزم بالنبل واألخالق وأترفع عما دون ذلك	 
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أستحيي من أي فعل يخالف ضميري ويُخل باألخالق	 

ال أمد يدي إلى ما ليس لي وأتعفف عما لدى اآلخرين	 

أستقيم على طريق الحق بدوت التواء أو مخادعة	 

أحفظ العهود والقيم والقوانين	 

عدم تذكر تجارب أو أشياء ال تفيد والتركيز على الحاضر والمستقبل

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

عدم التعلم من األخطاء 
و�سيان ما هو مهم

الوقوع �� أسر التجارب المؤلمة 
وعدم القدرة على تجاوزها العفو 

والنسيان

أسعى لنسيان األلم واألحداث المزعجة	 

القدرة على اس�شراف المستقبل وتكوين تصور عنه

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

القلق المر� من المستقبل
النظرة اآلنية المحدودة وعدم 
التخطيط النظرة 

المستقبلية

أستطيع تحديد األهداف البعيدة	 

أفكر في النتائج التي سأرثها وسأكون مسؤوالً عنها	 

قوة الجانب والمنعة وكسب احترام الناس وتوقيرهم

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

مدعاة االستهانة واالستخفافالترهيب لآلخرين
الهيبة

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

129

http://www.salam4all.com


أسعى نحو الهيبة وشرف المكانة	 

أهتم ببناء بجالل القدر وهيبة الجانب 	 

أحافظ على قوتي في كل المجاالت مديًا ومعنويًا ألكون ُمهاب الجانب	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

لي مكانة كبيرة بين من حولي ولي هيبة	 

لي هيبة لدى اآلخرين ألني أقهر التحديات بفضل الله ويفكر اآلخرون قبل مواجهتي	 

لي هيبة لدى اآلخرين ألني أجبر اآلخرين على احترامي وعدم التعدي علي	 

لي هيبة لدى اآلخرين ألني ال أترك حقي بدون الدفاع عنه	 

لي هيبة لدى اآلخرين ألني أحاسب اآلخرين على تقصيرهم أو تعديهم	 

فهم الواقع والتجاوب معه وعدم تجاهله

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التخلي عن األحالم وعدم 
الحماس للمستقبل

 �اإلنكار والتغي�ب والع�ش �
الما�� أو المستقبل

الواقعية

أحرص على الحيوية في المواقف والحضور بوعي ويقظة	 

أضع األمور في نصابها وال أحّملها فوق ما تحتمل فهناك صورة كلية أكبر	 

أبحث عن الحقيقة وأعيش الواقع بدالً من األوهام	 

أستجيب لمعطيات الواقع وال أتجاهل ما يدور حولي	 

أعيش الواقع بشهود وحضور وأعاين كل تفاصيله بتركيز	 

اإلدراك الذهني واإلحاطة بالحقائق وفهم الُمعطيات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الحماقة والغفلة والجهلاإلرهاق الذهني والتفكير الزائد الوعي 
الذهني 

واإلحاطة

أطلع على نشأة األمور وتاريخها وأبحث عن مصدرها	 
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أستطيع توقع نهاية األمور ومستقبلها	 

أنا مطلع وقارئ جيد لظواهر األمور	 

أنا مطلع وقارئ جيد لبواطن األمور	 

أحيط بالمعطيات المحيطة باألمر من كل زواياه	 

أهتدي بالحق وأبحث عنه لتكوين وعي وإحاطة باألمور	 

أهتدي بالحكمة عند تكوين تصوراتي الذهنية	 

أهتدي بمصادر الرشد عند تكوين تصوراتي الذهنية	 

لدي القدرة على التبصر باألمور ومعرفة حقيقتها 	 

لدي الخبرة باألمور التي أهتم بها وأسعى لعمق الدراية بها	 

أستمع جيًدا بنية الفهم وللعلم بكل تفاصيل األمور 	 

أنا مهتم بتفاصيل األمور وأعيشها بإدراٍك عاٍل 	 

أسعى للعلم بكل تفاصيل األمور التي أهتم بها	 

أراقب األمور التي أهتم بها بوعي وفهم ألدرك حقيقتها وأتابع تطورها	 

أحصي األمور ومكوناتها والعوامل المندمجة فيها ولدي القدرة على تحديدها	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

لدي وعي بكل ما يخص الفريق واآلخرين الهامين في حياتي وأشهد كل شيء بوعي	 

لدي وعي بكل ما يخص الفريق واآلخرين الهامين في حياتي وأراقب كل شيء بوعي	 

أحصي الجهود وأداء اآلخرين في محيطي وأنا على وعي بما يجري حولي	 

لدي االطالع على األحداث والتفاصيل من أجل المحاسبة الواعية لألطراف المعنية	 

أسعى لإلحاطة بتصرفات من حولي وتنمية خبرتي بهم 	 

أنمي علمي بكل ما يدور في حياة من حولي مما يؤثر علي وعلى محيطي	 

أحيط بكل زوايا األمور المتعلقة بأداء من حولي	 

الدراية بما يعتمل داخل النفس من مشاعر وقدرات ورغبات والوعي بتأثير كل ذلك على السلوك

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الوسوسة

االنقياد للمشاعر واضطرابها 
والصورة المشوشة عن النفس 
(سلًبا أو إيجابًا)

الوعي 
العاطفي 
والتقييم 

الدقيق 
للنفس

أدرك مقدار صالبتي النفسية ومناعتي تجاه ما يحدث من حولي	 

أفهم نفسي وأدرك متى تحتاج إلى الحسم والحزم واإلجبار	 
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لدي وعي بنفسي وأدرك لحظات الحاجة لخفض تقييمها وصالحياتها وعدم اطالق العنان لها	 

لدي تقييم دقيق لدرجة قدرتي على تحقيق األهداف والقيام بالمهام	 

أفهم صراعي الداخلي وأدرك توقيت الحاجة للتدخل لقهر النفس لمنعها مما يؤذيها ويؤذي اآلخرين 	 

أفهم صراعي الداخلي وأدرك الحاجة لتذليل الطبيعة الصعبة للنفس 	 

أدرك تأثير مشاعري وأهوائي على إدراكي للحق وااللتزام به 	 

أدرك أهوائي ومشاعري وتأثيرها في حكمي على األمور	 

أستطيع تقييم نفسي من حيث التزامها بالحكمة وأدرك عندما تغلبني األهواء	 

أدرك تأثير مشاعري وأهوائي على اتخاذ القرارات الرشيدة 	 

أدرك تأثير مشاعري على تصرفاتي )محاباة أو كراهية(	 

أفهم نزعات النفس ورغباتها كبداية لتهذيبها وحفظها	 

أستطيع تقييم الحالة االنفعالية للنفس بهدف حفظ توازنها 	 

أستطيع تحديد مواطن القوة لدي	 

أدرك تقلبات إيماني بالقناعات والقيم وتأثير ذلك على شعوري باألمان	 

أدرك مفهوم الغنى واالستغناء وأدرك مصادر الغنى الحقيقية 	 

أدرك نقاط قوتي ومواهبي وقدراتي	 

لدي شعور داخلي ورغبة في اإلحسان والبر	 

أدرك ما يجيش في نفسي من مشاعر وأحاول إدارتها بحكمة والتأني قبل االستجابة لها	 

أستشعر تأثير األفعال على النفس واآلخرين وأتجنّب اإلحراج لي ولهم 	 

أستشعر الرحمة تجاه نفسي وتجاه اآلخرين 	 

أدرك عندما تكون لدي مشاعر الرأفة تجاه اآلخرين 	 

أدرك مشاعر االمتنان الجميلة وأالحظ ما يستحق الشكر 	 

استشعر الرغبة في الرفق والتلطف تجاه نفسي وتجاه اآلخرين 	 

أدرك مشاعر الود والحب تجاه نفسي واآلخرين وتأثيرها على سلوكي	 

أدرك مقدار تميزي وتفردي بدون تهويل أو تهوين	 

أقيم مدى سيطرتي على األمور بشفافية وصدق	 

أشعر بدرجة اكتمالي وعدم حاجتي لالعتماد على اآلخرين	 

أراقب مشاعري الستشعار أي تحول من مشاعر االعتزاز إلى مشاعر الِكبر 	 

أستمتع بالمشاعر الصحية لالنتصار والرفعة عند تحقيق األهداف العظيمة  	 

أدرك قيمة نفسي وعلو مكانتها	 

أحدد ما هو هام أو غير هام بالنسبة لي 	 

أراقب مشاعري الحتفظ بمشاعر صحية حول مكانة النفس وقيمتها بدون تكبّر 	 

أدرك مدى تبّصري باألمور 	 

لدي القدرة على التقييم العاطفي للنوايا والدوافع 	 
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أدرك مدى درجة الخبرة واالتقان والتعمق الذي أملكه في أمر أو مجال 	 

أدرك مقدار علمي باألمور بدون تهويل أو تهوين	 

لدي القدرة على عدم تهويل األخطاء والتحرك نحو البدايات الجديدة	 

اإليمان �سعة ووفرة الموارد المادية والمعنوية ومساعدة اآلخرين بدون خشية أن يتفوقوا عليك

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

إهدار الموارد والشفافية 
الُمضرة 

التصرف بعقلية الندرة وحجب 
الموارد

الوفرة

أبسط الرزق وأجزل العطاء	 

أؤمن أن الحياة فيها ما يكفي الجميع وأن الخيارات واسعة للجميع	 

أؤمن أنني غني ولدي استقاللية مهما كانت محدودية مواردي	 

أعطي بسخاء عطاء بدون أن أخشى أن يُنقص عطائي من رزقي	 

أعطي العطايا والهدايا والمنح مؤمًنا بضرورة أن تعم النعم	 

أوّسع على من هم تحت رعايتي مؤمًنا بأن الخير كثير	 

أشارك الموارد والمعلومات والنصائح والفرص بدون أن أخشى أن يسبقني أحد	 

أعطي بوفرة وأجزل المنح والعطاء	 

أؤمن بأن الكون أكبر من أن أضّيق على نفسي الخيارات والفرص	 

أؤمن بأن فضل الله هلالج لج عظيم وأن كونه عظيٌم ممتلئ بالفرص والخيارات	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أعطي وأساعد اآلخرين على االستقالل وعدم االحتياج لي أو لغيري إيمانًا بالوفرة	 

أرزق اآلخرين وأنفق مما أتاني الله هلالج لج مؤمًنا بالوفرة وأن هذا ال ينقص من رزقي	 

أهب المنح والعطايا بكرم دون أن أخشى الحرمان	 

أبسط الخير وأعطي مؤمًنا بالوفرة وبأن العطاء يزيد الرزق	 

أنفع من حولي وأؤمن أني كلما نفعت غيري استجلبت النفع لنفسي	 

أشكر المتميزين في نفس مجالي وأحتفل بهم وال أشهر بتهديد لي أو لنجاحي	 

أفتح الفرص لآلخرين وال أخشى منافستهم لي أو تفوقهم علي	 

أقدم أية مساعدة أستطيع تقديمها لآلخرين دون أن أخشى أن يتفوقوا علي	 

أرحب بجهود الجميع وأجمع الفرق للعمل سويًا ونتقاسم النجاح واالنجاز 	 

أرفع قدر من يستحق وأدعمه وال أخشى تفوقه علي	 
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أستجيب لنداءات اآلخرين وأؤمن أني دوًما لدي ما أقدمه وإن قلّت مواردي	 

أدعم اآلخرين حتى ولو في نفس مجالي وال أخشى تفوقهم علي	 

أسعى لنصح اآلخرين واعطائهم من علمي	 

أسعى إلضاءة طريق اآلخرين ومّدهم بالعون لينجحوا في مساراتهم	 

أؤمن بالسعة والوفرة في العطاء المادي والمعنوي	 

االن�باه لما يجري وعش التفاصيل بوعي وحضور

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االستغراق �� الحاضر والهروب 
من التخطيط لحل األزمات

االستغراق �� الما�� والقلق 
على المستقبل اليقظة 

والحضور

أحيا بحضوٍر كامل ووعي	 

أشهد حياتي بحيوية وأندمج في الحياة بوعي	 

أراقب األمور بسمع وبصر وانتباه حواس وعقل  	 

أنتبه لعناصر المواقف واألمور 	 

أستمع بكل حواسي بيقظة وحضور	 

أبصر ما حولي بيقظة وحضور	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أستمع لآلخرين بحضور وفعالية 	 

أرى كل ما يدور في الموقف بحضور عند التعامل مع اآلخرين	 

أتفاعل بحيوية وبحضور مع اآلخرين	 

استخدام المهارات للخروج من األزمات بأفضل نتائج ممكنة 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اس�نزاف النفس وبعث التواكل 
السلبية والهروبواالعتمادية �� اآلخرين إدارة األزمات 

والخالفات
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أُحيي األمل واإليجابية والعالقات وأتوّجه نحو الحلول وقت األزمات 	 

أركز على النفع والمصلحة العامة والقيمة وليس األهواء عند التعامل مع األزمات 	 

أرّكز على الحقائق والبصيرة بدالً من األهواء عند التعامل مع األزمات 	 

ألتزم بالحق والهداية وليس األهواء عند التعامل مع األزمات 	 

أبادر بعرض المساعدة في حل األزمات وأقّدم االقتراحات إلدارتها	 

أعمل على إدارة األزمات بصبر وتحّمل 	 

أكتسب القدرات الالزمة لحل األزمات 	 

أفعل كل ما يلزم لحل األزمة بما يتضمن اجبار نفسي على السلوك السليم	 

أتخذ اإلجراءات الالزمة لحل األزمة وإن تطلب األمر الحاق بعض الضرر كمنع نفسي مما أحب	 

أحتوى األزمات قبل أو بعد حدوثها بقبضة محكمة 	 

أسعى إلعادة توازن الحقوق أثناء األزمات لحلّها	 

أستخدم المنع والتضييق إذا اقتضى حل األزمات ذلك 	 

لدي القدرة على الخروج من األزمات بإذن الله	 

أنهي األزمات بطرق فعالة 	 

أثّبت عيني على النتائج المستقبلية المرجوة قبل البدء بحل األزمة 	 

ألتزم بالتفكير الحكيم الرشيد وعدم االندفاع وراء األهواء وقت األزمات	 

أوجد أفكار جديدة خالقة أثناء التعامل مع األزمات 	 

أبدأ عالقات، ومبادرات، وحلول جديدة وقت األزمات 	 

أوجد الحلول والفرص واالقتراحات وقت األزمات 	 

ابتكر طرق إبداعية جديدة لحل األزمات	 

أبذل الجهد إلعادة التوازن بعد األزمات: إعادة األمن، واالستقرار المالي، والعالقات الطيبة، الخ 	 

أقّدم حلوالً لم تكن متاحة من قبل 	 

أسعى إلعادة التوازن المفقود وحفظ السالم 	 

أتفاعل وأستجيب لمعطيات الواقع وأزماته 	 

أستخدم قوتي في مجال التخصص، وفي اإلرادة وفي كل شيء لحل األزمات	 

أصر على تجاوز األزمات الشخصية والمؤسسية والنهوض مجدًدا	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أثّبت عيني على النتائج المستقبلية المرجوة قبل البدء بحل األزمة والتدخل بين األطراف المعنية	 

أسعى الحتواء الخالفات بين األفراد ودعم التآخي والتآلف وقت األزمات 	 

أفعل ما ينبغي فعله لحل األزمة حتى إذا اقتضى األمر تفعيل الوعيد ومعاقبة األطراف المعتدية	 

أفعل كل ما يلزم لحل األزمة بما يتضمن اجبار األطراف المعنية على االلتزام بالحلول باستخدام الصالحيات والطرق 	 
االبداعية 

أتخذ اإلجراءات الالزمة لحل األزمة وإن تطلب األمر الحاق بعض الضرر )كفصل موظف متسبب في استمرار األزمة أو 	 
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تفعيل الطالق الذي يؤذي أحد الطرفين في الغالب(

أسعى إلعادة توازن الحقوق لكل األطراف أثناء األزمات لحلّها	 

أستخدم صالحيات المنع والتضييق إذا اقتضى حل األزمات ذلك 	 

لدي القدرة على الخروج باآلخرين من األزمات بإذن الله	 

أفصل بين المتنازعين 	 

ألتزم بالعدل بين األطراف في حل الخالفات بغض النظر عن مشاعري الشخصية	 

ألتزم بالحق والبعد عن المشاعر تجاه األشخاص في وقت األزمات 	 

أدعو األطراف المتنازعة لاللتزام بالحق واالبتعاد عن األهواء	 

أفتح أبواب التواصل بين المتنازعين وأفتح فرص التالقي	 

أراعي ما يحتاجه كل طرف في األزمة وأخرج بحلول تساعد جميع األطراف 	 

أنشر الطمأنينة والثبات وقت األزمات 	 

أدعو للتسامح والصفح بين األطراف المتنازعة وتناسي الخالفات	 

أدعو األطراف المتنازعة للتوقف عن األذى وإلصالح األخطاء وللبدايات الجديدة	 

تحريك النفس والمجتمعات نحو نتائج أفضل

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الجمود والتيّ�سال�ش�ت وعدم االستقرار إدارة
التغيير

لدي القدرة على تصّور مستقبل أفضل وأسعى نحو هذا التغيير اإليجابي بإذن الله	 

أسعى ألكون ضمن المبدعين يغّيرون وجه الحياة لألجمل بإذن الله	 

أُحيي العادات السليمة التي تساعدني على تحقيق التغيير	 

أواكب الظروف وأتعامل معها وفق الُمعطيات وأتنازل وأخفض جناحي عند الحاجة 	 

أذلل العقبات في طريق التغيير 	 

أكتسب القدرات الالزمة لخلق التغيير وإدارته 	 

ال أستسلم للظروف وأقدر بإذن الله على قيادة التغيير 	 

أُميت العادات السلبية التي تقف في طريق التغيير	 

أقهر مشاعر الخوف والرغبة في االستقرار وأبذل الجهد لقهر التحديات واالستجابة لمتغيرات الواقع 	 

أثبت عيني على الهدف النهائي الذي أود تحقيقه بإذن الله ألدير التغيير	 

أتبع الحق للحكم على أحقية تنفيذ التغيير الذي أطمح إليه	 
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أدير التغيير بحكمة ومرونة وحسب دراسة الواقع	 

أستجيب لمتطلبات الواقع وأخدم الرؤية المستقبلية بخلق كل ما هو جديد ليخدم التغيير اإليجابي 	 

أبدأ أشياء لم تكن موجودة من قبل أو البدء في كل ما يغّير الموقف لألفضل 	 

أأتي بالجديد الذي يغّير وجه الحياة لألفضل بإذن الله	 

أقود التغيير مع الحفاظ على الثوابت وعدم المساس بالمقدسات 	 

أستجيب لمتطلبات التجديد والتغيير وأتفاعل معها 	 

أدير التغيير من خالل معالجة منظومة اإليمان والقناعات لدي	 

أؤمن بقدرتي بإذن الله على السيطرة على أوضاعي وتحقيق التغيير	 

أدير التغيير مدفوًعا بالرغبة في تحقيق الطموحات العظيمة بإذن الله	 

أقوم بتوثيق مراحل األداء للتأكد من تنفيذ التغيير	 

أعيش باألمل وبالرغبة في التغير اإليجابي لتحسين الحياة	 

أقود التغيير بتناسي آالم الماضي وعثراته والتطلع للمستقبل	 

فيما يتعلق بالعالقة باآلخرين:

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو الصبر والمقاومة إلحداث التغيير المطلوب 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو التغّير لمراتب مرتفعة 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو التغّير في اتجاه العزة والرفعة 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو اإلحياء والتغّير اإليجابي والخروج من حاالت الركود والخمول 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو المبادرات التنموية والتطويرية واإلقدام على الجديد 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو الوحدة والتماسك 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو إضافة القيمة وإيجاد النفع 	 

أسعى لتهذيب القيم والمجتمعات في محيطي لتحريك التغير اإليجابي بإذن الله	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو العلم والحقيقة والبصيرة 	 

أسعى لتحريك المجتمعات والمؤسسات واألفراد نحو الهداية والرشاد	 

تحري إضافة القيمة �� كل أمر وفعل وعدم اهدار الموارد والوقت أو افساد الحياة بالغّث التافه

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

وضع معايير مرهقة لقيمة 
العمل

�شر الغث التافه وعدم إضافة 
قيمة باألفعال إضافة النفع 

والقيمة

أحرص على إضافة القيمة والنفع	 
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االحتكام ألعلى درجات السمو والقيم واألخالق بدون شاهد أو دافع خارجي

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعنّت وعدم المرونة ولوم 
النفس

الفسق واالنحالل القيمي 
والمزاجية تحري 

الضمير

أصبر على االلتزام باألوامر واالنتهاء عن النواهي	 

أجمع بين الناس رغم أي خالف معهم وبغض النظر عن أية مشاعر سلبية تجاههم 	 

أفعل كل ما هو نافع وليس ما يجلب المال أو الشهرة أو أي مرغوب فقط 	 

ألتزم بما يتسق مع الهداية ويبعد عن الضالل 	 

أبر بالوعود واالتفاقات حتى ولو لم يكن عليها دليل وال شاهد 	 

اسعى الستعادة الحق بدون تعٍد 	 

أحدد ما ينبغي االمتناع عنه أو منعه وفًقا لمنظومتي القيمية	 

أحرص على اتساق مظهري بجوهري 	 

أتحرى الضمير بمراقبة ما ستؤدي إليه أفعالي 	 

اتبع الحق رغم المشاعر  	 

أتصرّف فقط على أساس الحق 	 

ألتزم بالحكمة والرشد في كل أموري وقراراتي وال أستسلم للعاطفة واألهواء	 

أحفظ العهود والوعود والحقوق واألمانات 	 

أتحقق من صدق إيماني وقناعاتي	 

أتحرى الضمير في تعامالتي المالية وفي تأدية حقوق اآلخرين المالية علي بدون أن يطلبوها	 

أتحرى الضمير في إعالة من أعول	 

أتحرى الضمير بالعطاء برغم المشاعر السلبية تجاه اآلخرين أو حب المال والموارد 	 

أحلم مع من يستحق ومن ال يستحق 	 

أستر كل ما يسيء لآلخرين حتى وإن اختلفت معهم وأحفظ أسرارهم	 

أتحرى الضمير وال أمد النظر لما ال يعنيني أو ما ال يجب أن أطلع عليه	 

أتحرى الضمير بعدم استراق السمع في غير مواضعه	 

أتحرى الضمير في مواقف اإلدالء بالشهادة والتقييم	 

أتحرى الضمير وأستخدم ما لدي من علم بطرق أخالقية	 

أتحرى الضمير وأراقب تصرفاتي أحاسب نفسي على األخطاء	 
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السعي نحو تصحيح األخطاء وإعادة ترت�ب األولويات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التردد وال�شكك � النفس وعدم 
االستقرار والتغير المستمر

اإلصرار على الخطأ أو اليأس 
من تصحيحه تصحيح 

المسار

أعيد المحاولة وأثابر لتصحيح مساري	 

أسعى دوًما لتصحيح مساري والرجوع عن الخطأ وتصحيح ما أفسدت والبداية من جديد	 

السعي نحو النمو وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

السعي المرهق نحو الكمال
ثبات المستوى وضعف 
القدرات والمهارات تطوير 

النفس

لدي رغبة في االرتقاء والنمو وأبذل الجهد لرفع مكانتي	 

أعمل بجد لرفع مكانة نفسي وتحقيق عزّتها 	 

أحفظ حياة القلب والجسم والروح عن طريق تطوير النفس من مهارات وقيم وقدرات وعالقات وكل شيء 	 

أطّور مهاراتي باإلقدام على المبادرات الجديدة	 

أبحث عن الحقيقة ومصادر البصيرة واتبعها تحسيًنا للحياة وتهذيًبا للنفس 	 

أنمي المعارف والمهارات والقدرات لفهم سبل الهداية وااللتزام بها  	 

أبني المهارات الالزمة لبناء الصبر والمقاومة والتحمل والتي هي هامة للنمو والتطور	 

أطّور المهارات والقدرات ألستطيع أن أفي بالوعود الكبيرة 	 

أنمو وأتطور عن طريق قهر النفس والشهوات والرغبات تهذيًبا وتزكيًة لها  	 

أطّور مهارات الحسم والمنع والقبض في المواقف المناسبة 	 

أطّوع النفس والشهوات والرغبات تهذيًبا وتزكيًة لها  	 

أنمو وأتطور وأكتسب المهارات والقدرات المطلوبة 	 

أنمو وأتطور عبر خلق فرص وأفكار ومبادرات جديدة 	 

أنمي قوتي في كل نواحي الحياة 	 
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أنمو وأتطور ألستطيع حفظ نفسي ومالي وكل ما أحب	 

أنمي المهارات والمواهب والقدرات التي وهبها الله هلالج لج لي	 

أهّذب نفسي لاللتزام بكل ما هو حميد 	 

أطّور نفسي وأطلب العزة والرفعة والمكانة 	 

أبذل الجهد والسعي نحو تحقيق طموحات عظيمة 	 

أسعي نحو كل ما يُعلى قدر النفس 	 

أضع أهداف عظيمة وأسعى نحوها 	 

أطّور نفسي عن طريق إصالح األخطاء وتناسي الماضي	 

أكتسب المهارات والقدرات والمعارف والخبرات ألكون قادرًا على النفع وإضافة القيمة 	 

أنمي قوتي في كل نواحي الحياة 	 

أطور نفسي لبناء االستقاللية والموارد 	 

أطور نفسي وأقويها في كل المجاالت ألكون مصدر دعم لآلخرين	 

اسعى الكتساب مهارات ضبط النفس ضبط النفس 	 

أطور نفسي ألستطيع صناعة األمجاد والنجاحات	 

أتحمل المشاق واألضرار وأرحب بالتحديات واأللم في سبيل تطوير نفسي	 

أنمي نفسي للتبّصر باألمور واكتساب الحكمة 	 

أطور من نفسي الكتساب الخبرة في مجاٍل ما	 

أستمع جيًدا ألتعلم وأنمو	 

ال أتوقف عن التعلّم والنمو المستمر	 

أطّور نفسي عن طريق إصالح األخطاء واستعادة الثقة وبناء العالقات من جديد بعد األخطاء	 

أسعى دوًما لدفع نفسي نحو اإلنجاز والنمو والتطور وبعث روح األمل في التطور	 

اإليمان بقيمتها وب
شريفها واالعتزاز بها ورفع مكانتها 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

تحقير النفساالنتفاخ والغرور تقدير 
النفس

أحافظ على حياة قلبي وجسدي وأحفظ حياتي	 

ال أقبل أي شيء يحط من شأن نفسي وأسعي نحو رفعتها	 

أصون عزتي وكرامتي مهما كانت المغريات أو التهديدات	 
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أجمع شتات نفسي وأحرص على تماسكها ألحافظ على قدرها	 

أحرص على نفع نفسي والترفع عّما يؤذيها	 

ألزم نفسي بالتزام طريق الهداية والبحث عن الحقيقة	 

ألزم نفسي بعدم اليأس وأدفعها نحو الصمود	 

أقدم األفكار إليماني بقدرتي على تقديم حلول ومبادرات قّيمة	 

أفي بوعودي لتقديري لنفسي واحترامي لها ولمصداقيتها ولتجنيبها اللوم والعتاب	 

أفّعل الوعيد كي ال تضيع هيبة نفسي بسبب استخفاف اآلخرين بوعيدي	 

أجبر نفسي على كل ما يحفظها ويحفظ كرامتها	 

أقهر مشاعري ورغباتي وأبعد نفسي عن كل ما يُسيء إليها حمايًة وتقديرًا لها	 

أنسحب من كل ما يهين نفسي	 

أُميت ما يؤذي نفسي من عالقات ومشاعر	 

أحرص على اكتساب القدرات التي تمّكن نفسي احتراًما لها	 

أؤمن بقدرتي على القيام بمهامي ومسؤولياتي بإذن الله	 

أُؤخر المتع والراحة الفورية ألحصل على مزايا الحقة بإذن الله حفًظا لمكانة نفسي	 

أسعى الستعادة حقوقي وأحفظ هيبتي	 

أمنع نفسي من كل ما يؤذيها وأجنّبها اللوم واأللم تقديرًا لها	 

أبني قدراتي ومهاراتي إليماني بمكانة نفسي وتقديري لها	 

أتمسك بالحياة وبأحقيتي فيها	 

ألزم نفسي بأعلى مستويات المسؤولية احتراًما لها وألجنبها اللوم والُمحاسبة	 

أُؤمن بأحقيتي في مراتب متقدمة	 

ال أدخل إال فيما أعتقد أن نتائجه ستحفظ لنفسي مكانتها	 

أظهر نفسي في أفضل نسخة منها ظاهريًا	 

أهّذب الحقيقة الداخلية لنفسي لتتوافق مع جمال ظاهرها	 

ال أضع نفسي في أي موقف ال أستطيع التعامل مع نتائجه	 

ال أظلم تفسي وأتعامل معها بموضوعية بدون شعور بالدونية أو الفوقية	 

ألزم نفسي بالحق تقديرًا لمصداقيتها وأوفي حقوق نفسي علي تقديرًا لها	 

أبعد نفسي عن ارتكاب الحماقات وألزمها بالحكمة والرشد والمرجعية	 

أسعى للفخر بالنفس ببدء ما لم يفعله أحٌد قبلي	 

أعتز بنفسي وبقدرتها على خلق ما هو جديد خاص بها والبعد عن التقليد	 

أصنع التصورات والرؤى وأعتز بذلك	 

أبدع وأضيف الجديد وأتقن العمل ألني ال أقّدم إال كل ُمتَقن	 

أعيد المحاولة ألصل للهدف وأستعيد الثقة والقوة بعد األزمات وال أسمح باليأس 	 

أعتز بجمال نفسي وحسن خلقتي	 
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أحرص على سالم نفسي وأعتني بتوازنها	 

أحترم نفسي بحفظها مما يؤذيها	 

أحرص على قوة نفسي في كل المجاالت احتراًما لها	 

أبني قوة ومتانة ومناعة النفس احتراًما لها	 

أحيط نفسي بكل ما يُشعرها بالسالم واألمن وأمنع عنها ما يخل بسالمها	 

ألزم نفسي بالتعافي واالستقاللية وعدم اليأس	 

أعطي من مالي وكل مواردي فنفسي تجود قدر استطاعتها	 

أبحث عن الفرص وأصنعها بدالً من انتظار ها من اآلخرين	 

أسعي لحفظ كرامة النفس في طلب القوت وتوفيره	 

ال أشعر بالدونية مهما كان الوضع المالي أو مستوى الجمال أو مستوى أٍي من مواردي	 

أرفق بنفسي وأعتني بها	 

أتلطف بنفسي وأعتدل في الضغط عليها	 

أكافئ نفسي على األعمال الصالحة	 

ألزم نفسي بأعلى معايير األخالق وحفظ كرامتها	 

أحب نفسي وأتقبّلها	 

أنأى بنفسي عن كل ما يشين	 

أرأف بنفسي	 

أستحي من كل ما يشين نفسي	 

أحترم خصوصياتي	 

أحسن إلى نفسي	 

أتولى أمور النفس نفسي وال أتواكل أو أعتمد على اآلخرين	 

أعتز بنفسي وال أحتاج لموافقة اآلخرين وال دعمهم طالما أتبع الحق	 

أحترم تميزي وفرديتي وأحيا حياة أصلية بدون تقليد	 

أحترم نفسي بعدم االستسالم واليأس	 

أعيش بكرامة وال أقبل اإلهانة 	 

أحترم نقاء نفسي وأبعد بها عن النقائص	 

أتمسك بصالحياتي وال أسمح لآلخرين بالتعدي عليها	 

أحافظ على عّزتي وكرامتي وأنا مصدر تعزيز لكل من حولي	 

أبعد نفسي عن كل ما ينقص من هيبتها وأسعى ألهداف عظيمة	 

أدرك أهمية حفظ هيبة النفس وعدم االلتفات للصغائر	 

أتغافل وأبتعد عن كل ما ال يليق بي	 

أعتني بنفسي وبإكسابها الخبرات ورفع شأنها	 

أقبل على الحياة بشهود وأستنكف عن العيش بغياب وعي وشرود	 
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أعتني بتطوير نفسي ورفع علمها	 

أبعد نفسي عن كل ما يعرّضها للمساءلة	 

أشعر بأهمية نفسي وأهمية توثيق ومراجعة تطوراتها إيجاًبا وسلًبا	 

أعطي نفسي فرًصا جديدة وأتسامح معها	 

أسعى إلعطاء نفسي فرًصا للتجدد فأنا أستحق البدايات الجديدة 	 

أتوب وأصحح األخطاء وال أجلد نفسي	 

أسعى لرفع نفسي لمستويات عالية علمًيا ومهنًيا ومهاراتًيا وروحًيا	 

أقّدر نفسي وأحفظ هيبتها وال أقلل من شأنها	 

أدرك أن الله هلالج لج رفع من شأني وشرّفني	 

ألزم نفسي بمعايير أخالقية وقيمية عالية وأجنبها اللوم والُمحاسبة قدر الُمستطاع	 

الرغبة �� التعلم المستمر والسعي إليه

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الِكبر بالعلم واالعتماد عليه 
الجهل والتخلفوتعلّم ما ال ينفع حب

العلم

أحب العلم وأسعى للتعلم المستمر وتطوير معارفي ومهاراتي وقدرتي	 

أعتني أوالً باألمور األكثر قيمة واألدوم أثرًا واألكبر نتائًجا 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

المحسوبية واألولوية غير 
الحكيمة

العشوائية والتخبط واهدار 
الموارد حفظ 

األولويات

أقّدم األمور الهامة على أمور أخرى أقل أهمية	 
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الر�� األخال�� والنبل وترك أثر طّيب �� نفوس اآلخرين

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الخبثالقداسة والرهبانية دماثة
الخلق

ألتزم بالرقي األخالقي والسمعة الحميدة	 

نظافة المظهر والجوهر وطيب الرائحة والبدن والمل�س

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

القبح والقذارةالوسوسة �� النظافة
النظافة

أحرص على جمال مظهري ورائحتي وجسدي وملبسي	 

أحرص على نظافة كل ما هو ظاهر مني	 

أحرص على نظافتي الداخلية	 

أحرص على حفظ بدني بالعناية به وتنظيفه	 
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خطة عمل

مــهـــارة:  

سأبدأ في: 

سأستمر في: 

سأتوقف عن: 

مالحظات: 

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

145

http://www.salam4all.com


مهارات 
الذكاء 

العاطفي 
العالقة باآلخرين



التالحم ودعم األفراد لبعضهم البعض والحفاظ على الجماعة

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعاون على اإلثم والتضحية 
التفّرق واالنقسامبالمبادئ �� سيل الجماعة

االتحاد

أحرص على جمع القلوب على قلٍب واحد وإبراز نقاط التالقي المشتركة بين األفراد والتمسك بحبل الجماعة	 

أسعى لتوحيد الجهود ووحدة الفريق	 

أدعم قوة المجموعة وال أسمح بأي شيء يضعفها	 

أدعم أفراد المجموعة 	 

أنا مصدر تعزيز ودعم لمجموعتي	 

أمّثل أفراد المجموعة خير تمثيل وأتخلى عن األنانية	 

أتواصى بالحق داخل المجموعة ونتعاون على البر والتقوى فقط	 

أبقى ضمن مجموعتي وال أنشق عنها طالما هي على الحق	 

أتعامل بالوفاء للمجموعة	 

أنا مصدر دعم ومنعة للمجموعة	 

أستجيب لمتطلبات وحدة المجموعة	 

أسعى لجبر الكسور داخل المجموعة ومعالجة االنشقاقات	 

أسعى بكل ما في وسعي لحفظ الجماعة	 

أشارك الموارد مع المجموعة لضمان وحدتها وعدم احتياجها لكيانات خارجية	 

أحاسب نفسي والمجموعة كي نستمسك بالحق وبالجماعة	 

إشعار اآلخرين بتقديرك لهم من خالل سلوكياتك معهم

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

تبجيل واحترام وصناعة 
االحتقار واالستهانة والتقليلالطغاة والمفسدين

االحترام

أحرص على منفعة اآلخرين وأعتني بمصالحهم	 
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أحرص على هداية اآلخرين للحق وتقديم النصح لهم	 

أثابر مع اآلخرين وال أيأس منهم تقديرًا لهم	 

أخفض الجناح لآلخرين وأتواضع في التعامل معهم	 

أتواضع وألين مع اآلخرين احتراًما لهم )خصوًصا الوالدين(	 

أميت العادات والسلوكيات السيئة التي تؤذي اآلخرين	 

أؤمن بقدرة اآلخرين على اكتساب القدرات التي يحتاجونها وأساعدهم على تنميتها	 

أمنع األذى عن اآلخرين قدر المستطاع	 

أقّدر قدرة اآلخرين على القيام بأدوارهم وال أتدخل في صالحياتهم	 

أعطي اآلخر أولوية االهتمام عندما يحتاج ذلك مني	 

أراعي األثر المستقبلي لكلماتي وأفعالي على اآلخرين	 

أهتم بما يظهره اآلخرون من سلوك أو عمل وأقّدره	 

أدرس أثر سلوكياتي على اآلخرين وأعترف بهذا األثر	 

أفصل في األمور وال أتركها معلّقة معهم	 

أتعامل مع اآلخرين بحكمة وأجنّبهم اندفاعي ومبالغتي	 

ال أرّوع اآلخرين، بل أساعدهم على الحفاظ على السالم النفسي	 

أحفظ حقوق اآلخرين وأرواحهم وأعراضهم وسمعتهم	 

أستجيب الحتياجات من حولي	 

أدعم اآلخرين وجدانًيا وبكل طريقة ممكنة	 

أؤمن بمواهب اآلخرين وقدراتهم وأثق بهم عندما يستحقون	 

أحترم المهام التي وّكلني بها اآلخرون واحترم وعودي لهم	 

أعتني باآلخرين وأحرص على مشاعرهم وتشافيهم	 

أحترم احتياجات اآلخرين وحقوقهم المالية 	 

أوفر القوت لمن هم تحت رعايتي وأسد احتياجاتهم بدون أن يطلبوا	 

أعامل اآلخرين معاملة حسنة فيها بر واحسان	 

أنظر إلى من أحدثه إن لم يكن هناك مانع شرعي	 

أعطي اآلخرين االهتمام واالنتباه بيقظة	 

أتخذ اجراءات المراقبة لحماية اآلخرين	 

أالحظ أداء اآلخرين وأنتبه لتوثيق صنائعهم وتذّكرها	 

أمنح اآلخرين الفرص وأحترم حقهم في البدايات الجديدة	 

أمنح اآلخرين فرًصا لتصحيح أخطائهم واستعادة الثقة	 

ال أذّكر اآلخرين باإلساءة واألخطاء إذا تابوا ورغبوا في العودة للصراط المستقيم	 

أرفع قدر اآلخرين وأرغب في تحسين أوضاعهم 	 

أحترم كرامة كل فرد وأحافظ على عزّته وأساعده على رفع مكانته 	 
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أحترم حق كل إنسان في الحياة وأدافع عنهم إذا لزم األمر	 

أرفع من معنويات اآلخرين وأهتم بأمرهم عندما ال يكونون على ما يُرام	 

ال أقصي األفراد أو أهملهم وأتأكد من تمثيلهم فيما يخصهم 	 

أفي بوعودي لآلخرين احتراًما لهم	 

أحترم حقوق اآلخرين وأدافع عنها 	 

أحترم احتياجات اآلخرين وأفكر في مصالحهم وأقوم بواجباتي نحوهم بدون أن يذّكروني	 

أحمي خصوصية اآلخرين	 

أدافع عن حقوق اآلخرين وال أسمح لمشاعري تجاههم في التدخل	 

أحترم حقوق اآلخرين وأدافع عنها وأؤدي حقوقهم علي 	 

أحترم الحاجات الفردية لكل شخص 	 

أحافظ على كرامة اآلخرين بغض النظر عن مستوى مواردهم	 

أراعي مشاعر اآلخرين وأهتم بحالتهم االنفعالية 	 

أقّدر جهود اآلخرين وأعبّر عن االمتنان لصانعي المعروف	 

أحرص على كرامة اآلخرين وأحرص على عدم إهانتهم 	 

ال أضع اآلخرين في أي موقف محرج أو غير مريح لهم 	 

أحترم خصوصية اآلخرين 	 

أحترم سلطات وتخصصات اآلخرين 	 

أحترم ملكية اآلخرين سواء مادية أو معنوية  	 

أحترم استقاللية اآلخرين 	 

أحترم فردية كل شخص واختالفه عن اآلخرين. يشمل ذلك احترام فردية قراره ورأيه وتفضيالته واختياراته 	 

أحرص على كرامة اآلخرين 	 

أحفظ مكانة اآلخرين وأعاملهم على قدرهم 	 

أحفظ قدسية العالقات واألماكن والشعائر 	 

أحترم رغبة اآلخرين في التحكم في حياتهم 	 

أحترم عزة وكرامة اآلخرين وأحرص على عدم إهانتهم أو السكوت على إهانتهم أمامي	 

أحفظ المكانة والمقام والهيبة لآلخرين وال أحّقر من شأنهم	 

أنصت لآلخرين وال أقاطعهم	 
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التصرّف باحتواء لآلخرين والسعي لتكون الطرف األكبر واألكثر اس�يعابًا �� الموقف

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التغا�� عن كبائر األمور 
التمسك بتوافه األموروالتهاون �� الحقوق االحتواء 

واستيعاب 
اآلخرين

أتفاعل مع اآلخرين بقيم وتسامح رغم األخطاء واالنتهاكات	 

أحتوي اآلخرين عن طريق االستماع واإلنصات إليهم 	 

أحاول أن أكون الطرف األكبر الذي يحتوي اآلخرين في العالقات	 

أتميز برحابة العقل والصدر واتساعه لآلخرين	 

أستفيد من خبرات ومهارات الجميع بدون اقصاء	 

أترفع عن الصغائر والتوافه ألستوعب اآلخرين	 

مد يد العون للتائهين والحائرين وتوجيه اآلخرين إ�� ما ينفعهم

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التدخل والتطفل السافر  � 
حياة اآلخرين

التضليل واإلهمال لمن يطلب 
النصيحة اإلرشاد 

والتواصي 
بالحق

أسعى لهداية اآلخرين ودلّهم على ضالتهم	 

أنير الطريق أمام اآلخرين بما لدي من معلومات وخبرات وموارد ونصائح	 

أتواصى بالحق مع اآلخرين	 

أحرص على هداية اآلخرين ونصحهم	 

أنفع اآلخرين بما لدي من علم وخبرة	 

أشارك المعلومات والخبرات والموارد ألرشد اآلخرين إلى ما ينفعهم	 
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االستفادة من اختالف اآلخرين �� المهارات وثراء وتنّوع أفكارهم وقدراتهم وتوظيف كل ذلك فيما ينفع

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االنفتاح الخب�ث المضّيع 
اإلقصاء والعنصريةللهوية وللثوابت االستفادة 

ع من التنوّ

أسعى لالستفادة القصوى من المهارات الفردية المتميزة لآلخرين	 

أسعى لتوضيح النقاط المشتركة بين اآلخرين وجمعهم على قلٍب واحد	 

أسعى لالستفادة من تنوع احتياجات اآلخرين في التسويق والتعليم والطب وكل مجال	 

أستفيد من خبرات ومهارات الجميع بدون اقصاء	 

االنصات بفاعلية ورغبة �� فهم اآلخر

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التجسس واالستماع للغيبة 
والنميمة والشائعات 

اإلعراض والتجاهلواالندماج فيها اإلنصات 
واالستماع 

ال الفعّ

أسعى لفهم ما يرمي إليه اآلخرون	 

أستمع إلى اآلخرين بتركيز	 

أطرح األسئلة وأستمع ألفهم كيف كّون اآلخر رأيه وما العوامل التي أدت العتقاده	 

أنصت ألفهم ولتحليل ما يقوله اآلخرون	 

أطرح األسئلة وأستمع ألحيط بكل أبعاد ما يقوله اآلخر	 

السعي المخلص لتصحيح األخطاء واالستحالل من الحقوق المعنوية والمادية والتصالح مع أصحابها

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

قلة الثقة بالنفس واالعتذار 
عما لم يبدر منها

العزة باإلثم وتجاهل مشاعر 
اآلخرين

االعتذار
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أصحح األخطاء في حق اآلخرين وأعتذر وأطلب السماح منهم	 

أسعى إلعادة جودة العالقات بعد وقوع الخصومات	 

أعترف بالحق وأعتذر عما بدر مني وال أعتز باإلثم وال أتبع الهوى وأعاند	 

تقديم قدوة لآلخرين �� كل مجاالت القيم والقوى

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

تصنّع المثالية �� االلتزام بالقيم
تكسير القيم والتصرف بما 
ينافيها

اإللهام

أسعى إللهام اآلخرين بأفكار وتصورات إبداعية	 

أسعى إللهام اآلخرين وهدايتهم لما فيه خيرهم	 

أسعى لمّد النور والرشد والهداية وااللهام لمن حولي	 

تميزي وتفردي وتمسكي بهويتي يلهم اآلخرين في محيطي	 

سيطرتي على أموري وتحكمي في حياتي يلهم اآلخرين	 

أتصرف بمسؤولية والتزامي بمهامي يلهم اآلخرين	 

قيامي بمسؤولياتي ورعايتي لمن هم في محيطي يلهم اآلخرين	 

طموحي وسعيي نحو األهداف العظيمة يلهم اآلخرين	 

تغافلي وترفعي عن الصغائر يلهم اآلخرين	 

انفاقي وتبرعي للمحتاجين يلهم اآلخرين	 

رحمتي وتعاطفي مع من حولي يلهم اآلخرين	 

أنا قدوة فيما يتعلّق بالعرفان لمن يُحسن إلى وفي الرضا والحمد	 

حفظي لخصوصياتي ولخصوصيات اآلخرين مصدر الهام لمن حولي	 

حيائي يلهم اآلخرين	 

اتباعي للحكمة يلهم اآلخرين	 

تمسكي بالحق ودفاعي عنه يلهم اآلخرين	 

انصافي للناس وتعاملي معهم بحيادية يلهم اآلخرين	 

تقديمي للقيمة واضافتي للنفع يلهم اآلخرين	 

ألهم اآلخرين بتقديمي لمبادرات جديدة وأفكار مبدعة	 

قوتي وتنميتي لمهاراتي في كل المجاالت تلهم اآلخرين	 

وفائي ألصدقائي يلهم اآلخرين	 
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نجدتي للمستغيث تلهم اآلخرين	 

ألهم اآلخرين بتنميتي لمهاراتي وتطوري المستمر	 

تسامحي يلهم اآلخرين	 

ألهم اآلخرين بصبري وثباتي وصمودي	 

محاسبتي لنفسي تلهم اآلخرين	 

ابداعي وأفكاري الجديدة ومقترحاتي تلهم اآلخرين	 

ألهم اآلخرين بإنتاجي لكل ما هو جديد	 

ألهم اآلخرين ببدء مبادرات وأفكار ملهمة	 

االستجابة للملهوف ونجدة المستغيث 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اسنزاف الموارد وإرهاق النفس 
الخذالن والتقاعس والتخليوحث اآلخرين على االعتمادية

اإلغاثة

أستجيب لنجدة من يلجأ إلي وقت الشدائد 	 

أستجيب لنجدة لآلخرين بما لدي من خبرة وعلم	 

أستجيب لنجدة لآلخرين بما لدي من علم	 

ألبي نداء استغاثة المستغيثين	 

أنا ولي وداعم لكل ضعيف في موقف ضعف	 

أحيي األمل بإذن الله وأمد يد العون المادي والمعنوي لكل مستغيث	 

أهمية األسرة ودعم أفرادها لبعضهم البعض وأداؤهم ألدوارهم

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

دعم األسرة  � اإلثم والتضحية 
الشرود واالنفصال عن األسرةبالتميز الفردي  � س�يل األسرة

األسرة

أحرص على تماسك ووحدة أفراد أسرتي	 

أبر بأفراد أسرتي وأحسن إليهم	 
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أتعامل بود وأظهر الحب قوالً وفعالً مع أفراد أسرتي	 

أتراحم وأتعاطف مع أفراد أسرتي	 

أتعامل بالرأفة مع أفراد أسرتي	 

أحافظ على سمعة وخصوصية أفراد أسرتي	 

أحرص على جمع أفراد أسرتي والتقريب بين المتخاصمين فيها	 

أدعم أفراد أسرتي	 

أمّثل أفراد أسرتي خير تمثيل وأتصرف بالنيابة عنهم إذا أقتضى األمر	 

أحافظ على أسرتي وعلى أفراد أسرتي	 

أنا مصدر للسالم ألفراد أسرتي وال أهدد أمن أحد	 

أنفق على من هم تحت رعايتي في أسرتي	 

أنا مسؤول عن توفير القوت لمن هم تحت رعايتي في األسرة	 

أنا أُغني أفراد أسرتي عن سؤال غيري	 

أقوم بواجباتي تجاه أفراد أسرتي	 

يلجأ أفراد أسرتي لي عند الشدائد	 

أعبّر عن امتناني ألفراد أسرتي بالقول والفعل	 

أعطي كل ذي حق حقه في أسرتي	 

أعدل بين أفراد أسرتي مهما كانت مشاعري	 

أحكم بين المتخاصمين في أسرتي وأصلح بينهم قدر المستطاع	 

أسامح أفراد أسرتي	 

أساعد أفراد أسرتي على استعادة الثقة وإعادة العالقات بعد حدوث األخطاء	 

أتناسى أخطاء الماضي قدر المستطاع ألستطيع البر بأفراد أسرتي	 

أحاسب نفسي على تقصيري تجاه أفراد أسرتي	 

أحاسب المعتدين داخل أسرتي حتى يمتنع األذى عن المظلوم	 

أنا حاضر بقوة في حياة أفراد أسرتي	 

ال أتخلى عن أفراد أسرتي	 

أتعامل بالحلم مع أفراد أسرتي	 

أصبر وأثابر على مواجهة التحديات المتعلقة بأسرتي	 

أنا مصدر عزة ورفعة ألسرتي	 

أدعم أفراد أسرتي بكل ما لدي من قوة	 
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ترك بصمة وأثر إيجا�� �� محيطك

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

االندثار واالعتيادية والخمولالتألّه والُعجب وطلب االن�باه
التأثير

أستجيب لحاجات اآلخرين بخلق فرص وأشياء ومبادرات تؤثر في واقعهم 	 

أؤثر في محيطي بإيجاد الجديد المفيد 	 

أؤثر في حياة اآلخرين بتمكينهم وتحفيزهم لتولي زمام أمورهم	 

أؤثر في حياة اآلخرين بتحفيزهم نحو التميز والتفرد	 

أؤثر في حياة اآلخرين بالقيام بشئونهم حتى يتمكنوا من االستقالل والعناية بأنفسهم	 

أوثر في اآلخرين بتحفيزهم نحو االستقالل واالستغناء بتدريبهم وامدادهم بالموارد	 

أوثر في اآلخرين بمساعدتهم ماديًا عند الحاجة وبالقيام بمسؤولياتي المادية نحوهم	 

أوثر في اآلخرين بشكرهم وتقديرهم واالعتراف بصنائعهم	 

أوثر في اآلخرين بمودتهم واغراقهم بالحب الذي يحتاجونه	 

أؤثر في اآلخرين بالدفاع عن حقوقهم	 

أؤثر في اآلخرين بالتسامح معهم والسماح لهم بتخطي الذنوب واألخطاء	 

أؤثر في اآلخرين بمحاسبتهم وعدم السماح لهم بالتدني عن المستويات األخالقية والقيمية المقبولة	 

أؤثر في اآلخرين بمنعهم حسب صالحياتي من تعدي الحدود	 

أؤثر في اآلخرين بإجبارهم حسب صالحياتي على احترام الحدود	 

أبّسط وأقّدم األفكار والمبادرات مما يجعلني مؤثّرًا في محيطي	 

أقدم قدوة على االنجاز والنمو يتأثر بها اآلخرون وتلهمهم 	 

أؤثر في حياة اآلخرين إيجاًبا وأرفع مكانتهم وأقّدم قدوة رائعة في عزة النفس 	 

أستطيع احداث تأثير إيجابي يُحيي القلوب واألجساد 	 

أقدم مبادرات تؤثر في المجتمعات والمؤسسات واألفراد 	 

أؤثر إيجابًيا في المجموعات وأبث روح التآلف فيها 	 

أؤثر إيجابًيا في محيطي بإضافة النفع والقيمة 	 

أستطيع أن أكون مصدرًا للبصيرة يستدل به اآلخرون على الصواب  	 

يمكن لآلخرين اللجوء إلي كمصدر للهداية والنصح	 

أؤثر في محيطي بتفعيل قدراتي	 
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أنا مؤثر في صناعة القرار في محيطي	 

أؤثر في محيطي بحفظ ميزان العدل	 

أشارك في صناعة القرار بما يتسق مع الحق 	 

لدي تأثير عقالني وحكيم رشيد في اتخاذ القرار للمجموعات 	 

أؤثر في محيطي بوضع تصورات لمبادرات جديدة تحّسن الحياة	 

أأخذ المبادرات للتأثير في محيطي	 

أؤثر في محيطي بإبداعي	 

أقّدم األفكار الجديدة التي تؤثر في محيطي وتغّير وجه الحياة لألفضل 	 

أضيف الجمال في محيطي بشكل إيجابي 	 

أساعد اآلخرين على الوصول لسبل السالم 	 

أؤثر بإيجابية في محيطي بحمايتهم وبنشر ثقافة المهنية وااللتزام والوقاية والصيانة 	 

أؤثر في محيطي باالستجابة لمعطيات الحياة ومتغيراتها واالستجابة لآلخرين	 

أؤثر في محيطي بقوتي في مجال التخصص والقوة بنواحيها المتعددة 	 

أؤثر في حياة اآلخرين يتولى شئونهم عند الحاجة	 

أؤثر في اآلخرين إيجابًيا وأنشر األمن بينهم وأساعدهم على تبني معتقدات صحية 	 

أؤثر في حياة اآلخرين بالتصرف بالنيابة عنهم عندما أكون مخوالً لذلك	 

أحرّك اآلخرين نحو تجاوز األزمات	 

أتولى شئون اآلخرين عند الحاجة وأؤثر في حياتهم بالعناية والدعم	 

أحّمس اآلخرين نحو العزة والرفعة 	 

أؤثر في محيطي بما لدي من رؤية وبصيرة وخبرة وعلم	 

أبعث الحياة واألمل لدى من حولي	 

توحيد الصفوف، وإزالة الضغائن، والفصل �� النزاعات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

إصالح عالقات يجب أن تتهي 
وهضم الحقوق لحل النزاعات

تجاهل النزاعات والسلبية 
تجاه  التأليف

بين الناس

أجمع بين الناس وأدعم التناغم بينهم وأعمل معهم في تعاون	 

أحكم بين المتخاصمين وأقرّب وجهات النظر	 

أراعي احتياجات األطراف المتخاصمة وأحكم بما يلبي احتياجات الجميع	 
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أتواصى بالحق أثناء فض الخالفات وأحكم بالحق	 

أنصف األطراف المتنازعة أو المختلفة وال أحابي أو أقصي أحد	 

أسعى الستعادة التوازن بين المتخاصمين وذلك برد الحقوق وإصالح المعتدي لما أفسد	 

أسعى لجبر العالقات المكسورة بين الناس وترميم أواصر التواصل	 

أسعى إلعادة العالقات والمودة بين الناس وترميمها	 

أتحدث بالنيابة عن الناس لحل األزمات وتقريب وجهات النظر	 

أسعى لتوحيد األهداف وجمع األفراد على قلب واحد للتعاون على تحقيق األهداف	 

دعم دافعية اآلخرين للقيام بما ي�بغي عليهم القيام به

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الضغط على اآلخرين لتحقيق 
ما ال �ستطيعون تحقيقه 

عدم االكتراث باآلخرينوإفقادهم الرضا عن حياتهم
التحفيز

أحّفز اآلخرين على إعادة المحاولة بطرق إبداعية وأبتعد عن بّث اليأس واالستسالم 	 

أضيف الجمال حسًيا ومعنويًا ألزيد تحفيز ودافعية األفراد	 

أقّدر الجهود وأظهر االمتنان على الجهود المبذولة	 

أشجع كل شخص على اظهار فرديته وتمّيزه مما يزيد دافعيته الداخلية	 

أشعر كل شخص بملكيته لمهامه مما يزيد دافعيته	 

أساعد اآلخرين على السعي نحو االستقاللية مما يزيد من دافعيتهم	 

أحّمس األفراد للسعي نحو األهداف الكبيرة	 

أحّمس األفراد لتحقيق المكانات العظيمة	 

أحّمس اآلخرين بالرفع من معنوياتهم وطموحهم	 

أحّمس اآلخرين نحو طلب العزة والمكانة العالية	 

أبعث في اآلخرين روح التفاؤل والمثابرة والعزيمة	 

أحّمس اآلخرين بمحاسبتهم على الهمة العالية واإلنتاجية	 

أحّمس اآلخرين بكوني رفيق رحلتهم أتابع معهم سعيهم نحو األهداف	 
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الفهم الوجدا�� لآلخرين والتصرّف بما يحفظ ميزان مشاعرهم

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

عدم االكتراث وقسوة القلباالستهالك العاطفي
التعاطف

أتفاعل وجدانًيا مع من فقدوا سالمهم الداخلي وأسعى لمساعدتهم على استعادة السالم	 

أسعى لالهتمام وجدانًيا باآلخرين والحفاظ على مشاعرهم	 

أفهم احتياجات اآلخرين وأهتم بأمرهم وأستجيب لتلك االحتياجات واالستغاثات	 

أدعم اآلخرين وجدانًيا وأرافقهم رحلة السالم النفسي	 

أتعاطف مع حاجة اآلخرين للشعور بالكرامة والعزة وأرفع من شأنهم 	 

أتعاطف مع األفراد وأفهم احتياجاتهم الفردية وأنصفهم بأداء ما يحتاجون 	 

أرافق من فقدوا الشعور بالسالم واألمن حتى يبلغوا مأمنهم مرة أخرى	 

أتعاطف مع احتياجات اآلخرين وأسعى للتصرف بالنيابة عنهم عندما يقتضي األمر	 

أتعاطف مع آالم اآلخرين وأوجاعهم وأسعى إلى مساعدتهم على جبر الكسور وعالج الجروح	 

أعتني وجدانًيا بمن هم في محيطي وأتولى مهمة دعمهم الوجداني بجدية	 

أحب السعادة لآلخرين وأهبهم الهبات والعطايا ألسعدهم	 

أشعر بحاجة اآلخرين وأسعى لرزقهم والتكفل بهم	 

أشعر بحاجة اآلخرين وأسعى لمساعدتهم على تأمين قوتهم	 

أتعاطف مع حاجة اآلخرين لالستقالل وأسعى لمساعدتهم على تحقيق ذلك	 

أشعر بالرحمة تجاه اآلخرين 	 

أحمل المشاعر اإليجابية نحو اآلخرين وأظهر العاطفة نحوهم 	 

أحمل مشاعر الرأفة تجاه اآلخرين وأتعاطف معهم	 

أتعاطف مع اآلخرين وأجنبهم مشاعر اإلحراج والخزي بستر عيوبهم وكل ما يشينهم 	 

أتعاطف مع اآلخرين وأدرك مشاعرهم وأستحي من أي شيء يؤذي مشاعرهم	 

أتعاطف مع اآلخرين وأهتم بشئونهم وأقوم على خدمتهم	 

أستمع إلى اآلخرين بتعاطف واهتمام	 

أتعاطف مع اآلخرين وأسامحهم وأعفو عنهم إلدراكي للطبيعة البشرية الناقصة	 
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القدرة على العمل مع اآلخرين �� مناخ صحي وتحقيق النتائج المرجوة

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التنابذ والشقاقالتعاون على اإلثم التعاون 
والتنسيق

أتعاون على بسط وتقديم المساعدة والفرص وكل ما هو خير 	 

لدي رغبة في تطوير ورفع درجة األداء تدفعني للتعاون مع اآلخرين	 

لدي رغبة في الوصول لعزة المجتمع تدفعني للتعاون مع اآلخرين	 

أبادر بتقديم األفكار وأتعاون مع اآلخرين على تنفيذها	 

أؤلف بين األفراد واآلراء مما يدعم التعاون بينهم	 

أضيف القيمة في محيطي مما يدفعني للتعاون مع اآلخرين لتعّم الفائدة	 

أدعم اتباع السياسات واإلرشادات الهادية مما يدعم التعاون بين األفراد 	 

أصبر على األذى والتحديات والصعوبات في التعامل مع اآلخرين ألستطيع التعاون معهم	 

أقوم بمهامي في الفريق وأشجع كل فرد على االلتزام بوعوده أيًضا	 

أعمل على دعم مهارات التناغم والعمل على حفظ التوازن والسالم داخل الفريق 	 

أدعو إلى االلتزام بالسياسات وحفظ الحقوق مما يدعم مهارات التعاون 	 

أتفاعل بشكل مستمر مع المتغيرات والمعطيات داخل الفريق وأستجيب لها	 

أدعم روح التآخي والتحاب والدعم داخل الفريق وبين األفراد	 

أبني الثقة واألمن وأدعو لتبني قناعات أمينة لها مصداقية مما يحّسن فرص التعاون مع اآلخرين	 

أتصرف بالنيابة عن اآلخرين بالتنسيق والتعاون معهم إذا اقتضى األمر	 

أساعد اآلخرين وأتعاون معهم على إصالح ما يفسد وعلى النهوض مجدًدا كأفراد وكفرق عمل	 

أقود الفرق وأتعاون مع أفرادها لتحقيق النتائج بإذن الله	 

أسعى لتوحيد األهداف وجمع األفراد على قلب واحد للتعاون على تحقيق األهداف	 

أرغب في إحياء المجتمعات والمؤسسات والمبادرات، ويدفعني هذا للتعاون مع اآلخرين	 

أمّثل فريقي أفضل تمثيل	 
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إظهار الحب والعاطفة بالقول والفعل

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعبير عن الحب �� عالقات 
الجفاف العاطفي والغلظةغير مشروعة التعبير عن 

الحب

أظهر الود والحب بالقول والفعل	 

تقديم العون للمحتاج وللضعيف ودعمهم لحين تعافيهم واستعادة توازنهم 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التفاخر بمساعدة اآلخرين 
و�شجيع اآلخرين على 

الخذالناالعتمادية
التكافل

أحمل هّم اآلخرين وأتطوع لمساعدتهم	 

أرعى المحتاج وأقوم على احتياجاته	 

أسعى لدعم المتعّثر حتى يصل لالستقاللية مرة أخرى بإذن الله	 

أنفق مما آتني الله لدعم من يحتاج قدر استطاعتي	 

أعول من تعّثر في الحياة قدر استطاعتي إلى أن يصبح قويًا بإذن الله	 

أعتني باالحتياجات الفردية لألشخاص الضعاف حسب ظروف واقعهم	 

أدافع عن حق المظلوم	 

أسعى مع المظلوم حتى يستعيد حقه	 

أدعم وأوالي من يحتاج لدعمي	 

أستجيب الحتياج المستغيثين في محيطي قدر استطاعتي	 

أساند الضعيف حتى يستعيد قوته وتلتئم جراحه النفسية والجسدية	 

أحيي األمل في نفوس اليائسين والضعفاء	 
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  تمكين اآلخرين ومساعدتهم على اك�ساب المهارات والقدرات الالزمة التخاذ القرار وإدارة الحياة 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الثقة المفرطة �� غير محلها 
االس�بداد والمراقبةوالتفويض �� غير محله

التمكين

أقوم بتمكين اآلخرين من امتالك القرار وإدارة حياتهم	 

أؤمن بقدرة اآلخرين على القيام بالمهام وأقوم بتمكينهم من ذلك ودعم ثقتهم بأنفسهم	 

أساعد اآلخرين على اكتساب القدرات الهامة لهم 	 

أقوم بتفويض وبناء ثقة اآلخرين في قدرتهم على تولي األمور 	 

أقدم النصح والتدريب لآلخرين بهدف تمكينهم	 

أقدم الموارد وأشارك خبراتي مع اآلخرين بهدف تمكينهم وإمدادهم بكل ما يحتاجون من دعم	 

أساعد اآلخرين على رفع مستوى العلم والمهارة بهدف تمكينهم	 

أمنع نفسي من التدخل في صالحيات اآلخرين	 

أتابع مع اآلخرين مستويات تقدمهم وأساعدهم على تقييم األداء	 

أتغاضى عن األخطاء التي يرتكبها اآلخرون أثناء التعلّم	 

أدعم اآلخرين وأقف بجانبهم أثناء تعلمهم مهارات التمكين	 

أتمهل مع من أقوم بتدريبهم وأتفهم أخطاءهم	 

أصبر على الناس أثناء تعلمهم المهارات والخبرات وال أنتقد عثراتهم	 

 شر روح التعاون والتناغم بين األفراد والمجموعات وإيجاد نقاط االتفاق المشتركة 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التنافر والخالفالميوعة وفقدان الهوية
التناغم

أنشر روح التآخي والتعاون والتآلف لدعم تناغم األفراد والجماعات 	 

أنشر روح السالم والوفاق بين األفراد والمجموعات	 

أنشر روح التعاطف والتراحم بين األفراد والمجموعات	 
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أسعى لتوحيد األهداف وجمع األفراد على قلب واحد للعمل بتناغم على تحقيق األهداف	 

تقديم كل ما يمكن تقديمه للنهوض باألفراد والمجتمعات

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

األنانية والالمباالة باآلخريناالحتراق وهدر الموارد التوجه 
الخدمي

أسعى الستعادة كل ما يفقده المجتمع ما قيم أو أخالق أو حماس وأمل	 

لدي شغف بسّد االحتياجات والفجوات بأفكار ومبادرات جديدة تخدم النفس والمجتمع 	 

أبدأ أشياء تخدم النفس والمجتمع 	 

أسعى إليجاد الحلول وكل ما يخدم المجتمع 	 

استخدم اإلبداع لتفعيل كل ما هو جديد لنفع اإلنسانية 	 

أكرّس القوى والمهارات اإلبداعية لخلق الجديد النافع للبشرية لحل األزمات ولتحسين جودة الحياة 	 

أشعر بالمسؤولية تجاه مجتمعي وأتصرف وكأن كل مشكلة هي لي 	 

أقدم الفرص والحلول 	 

أسعى لتحسين األمور في محيطي ولرفع المعاناة ورفع مستوى جودة الحياة	 

أفعل ما في وسعي لرفع عزة المجتمع والحفاظ على عزة اآلخرين وكرامتهم	 

أسعى لحفظ حياة اآلخرين وبّث األمل في نفوسهم 	 

أقدم المبادرات واألفكار والجهود لخدمة اآلخرين 	 

أحرص على خدمة اآلخرين ونفعهم وإضافة القيمة في حياتهم 	 

أنير الطريق لآلخرين 	 

أسعى لنشر الهداية والصالح 	 

أقهر التحديات المجتمعية وأسيطر على المتغيرات السلبية قدر الُمستطاع	 

أسعى نحو تحسين األوضاع المجتمعية وتذليل كل عسير 	 

أسعى للدفاع عن الحقوق المسلوبة وانصاف المظلوم 	 

أسعى لدعم منعة مجتمعي وتقويته	 

أقوم على احتياجات اآلخرين	 

ال أتخلى عن اآلخرين 	 

أعمل على حل األزمات والحكم في األمر الشائكة 	 

أدعم العدل وأنصر المظلوم	 
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أدافع عن حقوق اآلخرين 	 

أسعى لهداية اآلخرين 	 

أسعى لفهم احتياجات اآلخرين وتلبيتها 	 

لدي الرغبة في هداية اآلخرين وإرشادهم 	 

أستجيب لحاجات اآلخرين 	 

أستخدم قوتي في خدمة اآلخرين 	 

أساعد اآلخرين على تبني قناعات تتسق مع الحق وأساعدهم على بلوغ حالة االطمئنان 	 

أسعى لجبر خواطر اآلخرين ومساعدتهم على التعافي	 

أعتني باآلخرين وأتولى شئونهم 	 

أسعى لتحقيق التوازن والسالم في المجتمع 	 

أسعى لحماية اآلخرين وحفظهم	 

أستخدم قوتي في خدمة اآلخرين 	 

أعتني باآلخرين وأتولى شئونهم 	 

أتصرف بالنيابة عن اآلخرين بالتنسيق والتعاون معهم إذا اقتضى األمر	 

أفتح أبواب الخير والدعم لآلخرين 	 

أسعى لتأمين قوت من أعول ومن يحتاج قدر استطاعتي 	 

أسعى لدعم استقاللية اآلخرين 	 

أظهر الرأفة بكل أشكالها تجاه اآلخرين 	 

تحركني الرحمة لمساعدة اآلخرين 	 

أتلطف باآلخرين في الرخاء والشّدة 	 

أظهر الود بكل أشكاله تجاه اآلخرين 	 

أحسن إلى اآلخرين وأبر بهم وأساعدهم	 

أدعم كل من يلجأ إلي	 

أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين	 

القدرة على الوثوق باآلخرين والتغلب على مشكالت الشك والتردد والريبة

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الوثوق بمن ال �ستحق 
ال�شكك والريبة وسوء الظنواإليمان بقدرات غير حقيقية

الثقة

لدي القدرة على الوثوق باآلخرين	 
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القدرة على بناء الصداقات وأداء حقها

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

صداقة السوء وإهدار الوقت 
والجهد والموارد   صداقات 

العزلة والوحدة والمشاحنةسامة
الصداقة

أصادق وأرتبط وجدانًيا بمن يستحقون ذلك	 

أحترم فردية أصدقائي وال أطالبهم بأن يشبهوني	 

أساعد أصدقائي على التحكم في أمورهم وأقوم بتمكينهم قدر استطاعتي	 

أقوم بكل واجباتي تجاه أصدقائي وال أخذلهم	 

ال أتخلى عن أصدقائي وال أخذلهم وأدعمهم دوًما	 

أهب العطايا والمنح ألصدقائي تعبيرًا عن مشاعري	 

أفعل ما أستطيع ألدعم استقاللية أصدقائي وألغنيهم عن االحتياج لغيري	 

أعزز من قوة أصدقائي وأشدد من أزرهم	 

أتعامل بالرحمة والتعاطف مع أصدقائي	 

أظهر الود وأعبر عن محبتي ألصدقائي بالقول والفعل	 

أتلطف بأصدقائي وأعاملهم بلين	 

أشكر أصدقائي على مشاعرهم وصنائعهم	 

أستحي من أي فعل يؤذي مشاعر أصدقائي	 

أحفظ خصوصية وسمعة وأسرار أصدقائي	 

أفي بوعودي ألصدقائي	 

أتعامل بالحسنى والبر مع أصدقائي	 

أتعامل بنبل وكرم مع أصدقائي	 

أتمّهل وأتعامل بالحلم ما أصدقائي	 

أثني على الطباع الحميدة ألصدقائي وأتعامل معهم بدماثة خلق	 

أتواصى بالحق مع أصدقائي	 

أفعل ما في وسعي لنصح وارشاد وهداية أصدقائي	 

أحرص على أن أكون مصدرًا للنور والتفاؤل والنفع ألصدقائي	 

أتواصى بالصبر على التحديات وعلى تحقيق األهداف مع أصدقائي	 

أسعى لرفع مكانة أصدقائي	 
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أسعى لحفظ عزة أصدقائي	 

أسعى إلضافة النفع والقيمة في حياة أصدقائي	 

أسعى إلحياء األمل في نفوس أصدقائي والحفاظ على حياة كل منهم	 

أقدم كل ما في وسعي ألصدقائي	 

أتعامل تعامالً جميالً يتسم بالفضل مع أصدقائي	 

أسعى لحفظ توازن مشاعر أصدقائي ومساعدتهم على الوصول للسالم الداخلي	 

أؤمن بقدرات أصدقائي وأثق بهم	 

أتصرف بالنيابة عن أصدقائي إذا لزم األمر	 

أستجيب الحتياجات أصدقائي واستغاثاتهم قدر استطاعتي	 

أدعم أصدقائي بقوة	 

أعفو وأصفح عن أصدقائي وال أذّكرهم باألخطاء	 

أتجاوز عن أخطاء أصدقائي إذا اعتذروا	 

أغفر ألصدقائي فكلنا يخطئ	 

أدعم ثقة أصدقائي بأنفسهم فيما يتعلق بالقدرات وأساعدهم على اكتسابها	 

أنصح أصدقائي وأنبههم لألخطاء وأهنئهم على النجاحات	 

أستمع وأصغي إلى أصدقائي	 

أرى وأبصر ما يمر به أصدقائي ولدي بصيرة بما في داخل كل منهم	 

أحضر في حياة أصدقائي بقوة وأشهد على األحداث في حياتهم	 

أتعلم مع أصدقائي وننمو سويًا	 

أسعى إلعادة الود إذا ما حدثت مشكالت مع أصدقائي	 

أساعد أصدقائي على استعادة مكاناتهم وثقة اآلخرين بهم بعد ارتكابهم لألخطاء	 

المنح والجود بالطيبات ماديًا ووجدانًيا

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

اس�نزاف الموارد والسفه 
الشح والبخلوعدم التخطيط

العطاء

أوّسع على اآلخرين	 

أرزق مما أعطاني الرزاق وخاصة فيما يتعلق بمسؤولياتي تجاه من هم تحت رعايتي	 

أسد احتياج اآلخرين من القوت وخصوًصا من هم تحت رعايتي 	 
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أساعد اآلخرين على االستقاللية	 

أعطي وأهب بال سبب وال استحقاق من اآلخرين وال انتظار مقابل وأكثر مما يتوقعه اآلخرون أو يحتاجونه 	 

أتعامل مع اآلخرين بالنبل والكرم والجود 	 

أعطي وأقوم على احتياجات اآلخرين	 

أفتح أبواب الخير والفرص أمام الناس	 

أعبر عن ودي ومحبتي بالعطاء الوجداني والمادي	 

أقدم كل ما في وسعي لآلخرين	 

أعطي كل ما ينفع اآلخرين ماديًا ومعنويًا	 

التقييم الدقيق لحاجات اآلخرين ووضع كل معطيات ظروفهم �� االعتبار لتقييم احتياجاتهم ومساعدتهم والتعامل معهم بحكمة 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التعدي �� نصرة األقليات 
ومحاباتهم وعدم الموضوعية

عدم مراعاة االحتياجات 
والظروف الفردية لآلخرين وال 
االستفادة من تميزهم القسط 

وتخصيص 
التعامل

أقوم بتقييم حاجات اآلخرين بدقة والنظر لكل الظروف المحيطة بكل شخص ألستطيع مساعدته	 

أراعي فردية وتمّيز اآلخرين ألستطيع تقييم احتياجاتهم وتخصيص التعامل	 

أتعامل حسب المهارات والقدرات والتفضيالت الفردية المميزة لكل فرد	 

أزن كل شخص حسب معطيات حياته وظروفه وأخصص التعامل وفًقا لذلك	 

أستخدم الحكمة في تخصيص تعاملي وفًقا لشخصية كل شخص	 

أستجيب لمعطيات كل شخص وتمّيز ظروفه وقدراته واحتياجاته	 

تحريك اآلخرين نحو الهدف (�� األسرة والعمل والعالقات)

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

تضليل الناس وتجنيدهم �� 
التبعية والسلبية وعدم التأثيرالباطل

القيادة

أقسط مع أفراد األسرة أو الفريق والعناية باحتياجاتهم الفردية	 

أحرّك اآلخرين نحو الخلق واالبتكار	 
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أقوم بإيجاد المبادرات والحلول والنتائج وكل ما يحرك الناس نحو الهدف 	 

أقود في مجالي وفي محيطي بإبداع	 

أقّدم حلوالً وفرًصا جديدة لتحسين أداء الفريق ونتائج العمل	 

أتراحم وأتفاعل وجدانًيا مع اآلخرين	 

أراعي الظروف الخاصة لآلخرين وأتلطف بهم	 

أتحلى بالحلم تجاه أخطاء اآلخرين	 

أقّدر جهود اآلخرين وأكافئهم	 

أتحمل المسؤولية تجاه أفراد أسرتي أو أوضاع فريقي	 

أنا مسؤول عن توفير االحتياجات المادية لمن هم تحت رعايتي أو إدارتي	 

أعبّر عن ودي ومشاعري تجاه اآلخرين وأقود بتعاطف ومودة	 

ألتزم بمكارم األخالق عند تولي مهام قيادية	 

أحفظ خصوصية األفراد والفرق تحت مسؤوليتي	 

أتسم بالهيبة بين أفراد أسرتي أو أعضاء فريقي	 

أركز على األهداف وأتجاهل المشتتات ألصل باألفراد على الهدف	 

أستمع وأنصت لألفراد تحت قيادتي	 

أعطي وأقّدم الفرص واألفكار وكل دعم لآلخرين ألدعم تحقيق الهدف	 

أحرّك اآلخرين نحو تحسين األوضاع والنمو وتعلم المهارات	 

أحرّك الناس نحو مستويات أعلى من األداء ونحو تحصيل مكانات أعلى 	 

أحرّك الناس نحو ما يُحييهم ويُحيي المجتمعات والمبادرات 	 

أحرّك الناس نحو المبادرة والفعالية  	 

أحدد أولويات األهداف التي أود تحريك الناس تجاهها وأقّدم ما ينبغي تقديمه منها 	 

أحرّك الناس نحو األهداف المشتركة وأقوم بالتأليف بينهم 	 

أحرّك الناس نحو إضافة القيمة والنفع 	 

أحرّك األفراد نحو اتباع الصواب واستخدام البصيرة 	 

أضع التعليمات والسياسات الهادية وأوّضح التوقعات وأحرّك الناس في اتجاه االلتزام بها 	 

أقود بصبر وصمود وإرادة وعزيمة	 

أنّفذ ما أعد به	 

أعاقب المخالفين وفق صالحياتي وألتزم بالبر بالوعيد	 

أستخدم الصالحيات المتاحة إلجبار الفريق على التحرك نحو الهدف 	 

أقود اآلخرين نحو الهدف برغم الصعاب واألضرار والمشقة النفسية والذهنية والعضلية وأتخذ القرارات المتعلقة 	 
بذلك

أسعى لتيسير تحديات تحقيق األهداف وأساعد الفريق على القيام بالمهام برغم الصعوبات 	 

أقبض على زمام األمور بقوة 	 
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احرّك الناس نحو تذليل الصعاب من أجل تحقيق األهداف 	 

لدي الحسم في إنهاء الخالفات والعالقات واألزمات الصعبة 	 

أبني القدرات الالزمة لتحقيق األهداف للفريق وللعمل 	 

أحدد أولويات األهداف التي أود تحريك الناس تجاهها وأقوم بتأخير ما ينبغي تأخيره منها 	 

أمنع المعيقات وأتعامل بحسم مع مانعي تحقيق األهداف 	 

أقدر بإذن الله على تحريك اآلخرين نحو الهدف والقيام بالمهام المطلوبة 	 

أحدد أولويات الفريق والمهام	 

ألتزم بمهامي القيادية من أول المهام آلخرها وال أترك السفينة في منتصف الطريق	 

أنهي المهام التي بدأتها مع اآلخرين أو الفريق	 

أأخذ دور قيادي في األمور التي تتطلب حسم وفصل بين المتنازعين	 

أأخذ دور قيادي في دعم التصرفات العادلة ومقاومة الظلم 	 

أتحرك دوًما لحفظ الحقوق لألفراد والمؤسسات 	 

أحرص على أن أكون مصدرًا للحكمة والنصيحة لدى اآلخرين 	 

أأخذ دور المرشد والدليل لآلخرين 	 

أبادر وأفّعل كل ما هو جديد 	 

أحرّك اآلخرين نحو حفظ التوازن والسالم وأنشر روح الطمأنينة	 

أحرّك اآلخرين نحو االلتزام بالقيم والسياسات وحفظ المبادئ العليا 	 

أقود بقوة بفضل الله هلالج لج	 

أحرّك اآلخرين نحو التآخي ودعم بعضهم البعض وبناء الثقة 	 

أحرّك اآلخرين نحو تبني قناعات أمينة ونحو اليقين والطمأنينة 	 

أحرّك اآلخرين نحو التآخي ودعم بعضهم البعض وبناء الثقة 	 

أحرّك اآلخرين نحو التعافي وتجاوز األزمات 	 

أتولى أمور اآلخرين وأستطيع قيادتهم بإذن الله هلالج لج	 

أأخذ دور مجتمعي للنهضة بالمجتمع ودعم استقاللية األفراد	 

أستوعب اآلخرين	 

امتلك البصيرة بأمور اآلخرين	 

أمتلك الخبرة الالزمة لقيادة اآلخرين	 

أسعى للحضور واليقظة واالندماج في المهام وفي العملية القيادية 	 

أدعم اآلخرين بكل ما أملك من علم وأدعم روح النمو والتطور	 

أراقب األوضاع واألفراد وكل األفعال حسنت أو ساءت 	 

أالحظ األداء، وأحصي الجهود والنتائج، وأجمع المعلومات وأحلل العناصر 	 

أحاسب على األخطاء وأفّعل القوانين والسياسات ضد المخالفين 	 

أقود اآلخرين نحو احتواء الخالفات ونحو البدايات الجديدة 	 
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أحرّك الفريق نحو األهداف بحيوية وبتحفيز 	 

أحرّك اآلخرين نحو احتواء الخالفات والبدايات الجديدة وتصحيح األخطاء واستعادة الثقة 	 

أحرّك اآلخرين نحو احتواء الخالفات والبدايات الجديدة وتناسي الماضي	 

فهم مكانات اآلخرين وصالحياتهم وقدراتهم وطرق تدخلهم الُمحتملة والتصرّف بحكمة لتحقيق األهداف 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التملق للسلطة ومنافقة 
األقوياء وقهر الضعفاء

عدم التقدير لمدى قوة أو ضعف 
اآلخرين والحماقة �� التعامل الوعي 

السياسي

أتبع خفض الجناح واللين مع من هم أكبر قدرًا وأعلى مكانًة أو أضعف مني	 

أختار آليات قول الحق ودعمه بما يتناسب مع إدراكي مراكز القوى بالموقف	 

أدرك مراكز القوى في كل موقف وأتصرف بحكمة ورشد	 

أدرك مكانة األشخاص ذوي النفوذ في كل موقف وأتصرف بحكمة وفًقا لها	 

أترّفق مع من هم أضعف مني	 

أدرك مواطن القوى والنفوذ في اآلخرين وأتعامل بحكمة وفًقا لها	 

أدرك من هم أصحاب النفوذ وصناع القرار في الموقف وأتصرف بحكمة وفًقا لذلك الفهم	 

أدرك مواطن القوى والنفوذ في اآلخرين وأتعامل بحكمة وفًقا لها	 

أدرك من لديه صالحيات المنع وعرقلة الجهود في الموقف وأتصرف بحكمة وفًقا لذلك	 

أدرك من لديه صالحيات اجبار األطراف في الموقف وأتصرف بحكمة وفًقا لذلك	 

أدرك من لديه صالحيات اتخاذ القرار وتفعيل السياسات في الموقف وأتصرف بحكمة وفًقا لذلك	 

االلتزام بالوعود الصريحة والضمنية 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

ظلم النفس وإرهاقها بما 
اخالف الوعديفوق طاقتها الوفاء 

بالوعد

أبر بالوعود الُمعلنة والخفية وأصّدق حسن ظن الناس بي	 
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تفعيل العواقب السلبية لألفعال لمنع التعدي وت�بيط االستهانة بالقوانين والقواعد

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

القسوة واالنتقام وعدم 
المرونة

الضعف وقلة الحيلة وقلة 
الهيبة الوفاء 

بالوعيد

أفّعل العواقب السلبية لألفعال حتى ال يستهين الناس بالقواعد والقوانين	 

االرتباط الوجدا�	 والمادي بالجماعات واألوطان والوفاء واالنتماء لها 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

ذوبان الهوية الفردية 
والمواالة �	 الباطل والتنازل 

التخلي والهدم والخيانةمن أجل االنتماء الوالء 
والمواطنة

أدعم الكيانات التي أنتمي إليها وأواليها شريطة أال تتعارض مع األوامر اإللهية	 

أؤمن بالقيم المشتركة للكيانات التي أنتمي إليها شريطة أال تتعارض مع األوامر اإللهية	 

أنا حريص على السالم واألمن في الكيانات التي أنتمي إليها وال أتسبب في اإلخالل به	 

أنا حريص على وحدة الكيانات التي أنتمي إليها وأدافع عنها ضد أي تهديد لوحدتها	 

والئي باٍق للكيانات التي أنتمي إليها والتي تهمني وال يتغير بسبب الضغوط طالما تتلزم بشرع الله هلالج لج	 

أحرص على اتساق الكيانات التي أنتمي إليها مع الحق وأسعى إلعادتها إليه إن انحرفت	 

أتعامل ببر وإحسان داخل الكيانات التي أنتمي إليها	 

أحافظ على خصوصية وأسرار الكيانات التي أنتمي إليها	 

أنا ممتن للكيانات التي أنتمي إليها وأعبر عن امتناني بالقول والفعل	 

أعبر عن حبي بالقول والفعل للكيانات التي أنتمي إليها	 

أستحي من أي فعل يشين الكيانات التي أنتمي إليها أو ينعكس سلًبا عليها	 

أحرص على رفع شأن الكيانات التي أنتمي إليها	 

أحرص على عزة ورفعة وكرامة الكيانات التي أنتمي إليها وأنا أحد مصادر عزتها	 

أسعى إلحياء الكيانات التي أنتمي إليها	 

أحافظ على الكيانات التي أنتمي إليها وأحميها	 
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أتصرف بالنيابة عن الكيانات التي أنتمي إليها عند الحاجة وأمّثلها خير تمثيل	 

أنا مصدر قوة للكيانات التي أنتمي إليها	 

أستجيب الحتياجات الكيانات التي أنتمي إليها	 

أحاسب المسؤولين في الكيانات التي أنتمي إليها حرًصا على استمراريتها وحفظها	 

أنا حاضر وبقوة في المفترقات الحاسمة للكيانات التي أنتمي إليها	 

أنا مصدر غنى للكيانات التي أنتمي إليها ويمكنهم االعتماد علي	 

أنا مصدر نفع للكيانات التي أنتمي إليها	 

أذلل من طباعي ألستطيع االنصياع لمنظومة الكيانات التي أنتمي إليها طالما التزمت بالتعاليم اإللهية	 

دعم العالقات اإلسانية وتحسين آليات التواصل

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

التنازل عن الثوابت من أجل 
العالقات وسعًيا وراء إرضاء 

االنعزال والجفوةاآلخر بناء الروابط 
والتواصل 

أطّور اآلخرين وأرفع قدرهم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أبسط وأقّدم كل ما هو خير، مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحافظ على عزة اآلخرين ورفع مكانتهم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحرص على إحياء القلوب والنفوس واألجساد، مما يدعم العالقات والتواصل	 

أأخذ مبادرات تنعش العالقات وتدعم التواصل بيني وبين اآلخرين	 

احتوي اآلخرين وال أقصي أحًدا مما يدعم العالقات والتواصل 	 

أضيف القيمة وأنفع اآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

ألتزم بمعايير الهداية والصالح مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتحلى بالتحّمل والصبر مما يقوي العالقات ويدعمها ويضمن استمراريتها 	 

أفي بالوعد مما يدعم العالقات والتواصل	 

ألتزم بالحق وأبتعد عن التحيز والتعصب مما يدعم العالقات والتواصل	 

أسعى الستعادة العالقات والتواصل الطيب بعد األزمات	 

ألتزم بالجمال في التعامل مع اآلخرين )جمال الُخلق، الصفح الجميل، الهجر الجميل(	 

أتبنى عقلية التوازن والسالم وعدم ترويع الناس مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحفظ الحقوق واألمانات مما يدعم العالقات والتواصل	 

أستجيب لحاجات اآلخرين وأتفاعل معهم مما يدعم العالقات والتواصل	 
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أدعم اآلخرين وأساندهم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحافظ على االطمئنان والثقة في العالقات مما يبنيها ويقويها 	 

أدعم اآلخرين وأساندهم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أسعى لجبر اآلخرين ومساعدتهم على التعافي مما يدعم العالقات والتواصل	 

أدعم اآلخرين وأساندهم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أفتح أواصر عالقات وروابط جديدة 	 

أعطي عطاًء غير مشروط مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتراحم وأتعامل بدفء قلبي مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتلطف باآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعامل بالحلم واإلمهال مما يدعم العالقات والتواصل	 

أعبّر عن الشكر والتقدير مما يدعم العالقات ويقويها 	 

أتعامل بالكرم والتكريم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعامل بود ومحبة مما يدعم العالقات والتواصل	 

ألتزم بالمبادئ الحميدة مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعامل بالرأفة، مما يدعم العالقات ويقويها 	 

أتعامل بحياء معتدل مع الناس وال أفعل أي شيء يحرجهم مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحترم صالحيات كل فرد وملكيته لحياته مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحترم فردية وتمّيز كل شخص مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعامل بزهد فيما يملكه اآلخرون مما يدعم العالقات والتواصل	 

أقوم بواجباتي تجاه اآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحترم خصوصية اآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعامل بحكمة مع اآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعامل بالحسنى والبر مع اآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

أحضر بحيوية في حياة اآلخرين مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتسامح وأتغافل مما يدعم العالقات والتواصل 	 

أدعم روح احترام الحقوق وتعويض كل من يتم انتهاك حق له مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتناسى األخطاء وأبدأ صفحة جديدة مما يدعم العالقات والتواصل	 

أعتذر عندما أخطئ وأصلح ما أفسدت قدر المستطاع وأعيد الحقوق مما يدعم العالقات والتواصل	 

أتعالى عن الصغائر وأترفع عن التوافه في العالقات مما يدعمها ويقوي التواصل	 
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مساعدة اآلخرين على النمو والتطّور

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

الضغط على اآلخرين 
التخلي والتقصير نحو اآلخرينوإجهادهم تطوير 

اآلخرين

أسعى لتفعيل اآلخرين نحو الحيوية والشغف بالحياة	 

أشجع اآلخرين على النظرة المستقبلية، والتفكير في عواقب األمور، ونتائج أفعالهم	 

أعزز رغبة اآلخرين وقدرتهم على تحمل نتائج أفعالهم	 

أحّفز اآلخرين على االنتاجية واإلضافة وتقديم أشياء جديدة 	 

أحّفز اآلخرين نحو االبتكار واإلبداع 	 

أساعد اآلخرين على أخذ المبادرات وتفعيل البدايات الجديدة 	 

أحّفز اآلخرين نحو المبادرة واالبتكار والتفكير في الممكن 	 

أحّث اآلخرين على االستمرار، والدأب، والمثابرة، وإعادة المحاولة من أجل تحقيق األهداف 	 

أحث اآلخرين على التطوير من مهاراتهم من أجل االستقاللية	 

أشّجع اآلخرين على التطور لنيل العزة والرفعة	 

أحّفز اآلخرين على السعي لتيسير األمور وإيجاد الحلول	 

أشجع اآلخرين على االرتقاء والنمو والتطور	 

أشّجع اآلخرين على الفاعلية والمبادرة واإلقدام والتخطيط 	 

أشّجع اآلخرين على التناغم والتعاون والتآخي 	 

نحو النفع وإضافة القيمة 	 

أساعد اآلخرين على تنمية البصيرة السليمة 	 

أسدي النصح لآلخرين لمساعدتهم على النمو والتطور	 

أدعم اآلخرين وأشجعهم على الصبر والتحلي باإلرادة والعزيمة من أجل النمو وتطوير النفس	 

أحاسب اآلخرين على عدم الوفاء بالوعد وأشجّعهم على المصداقية وااللتزام 	 

أساعد الناس على تهذيب النفس وقهر الرغبات المدمرة والمشاعر الُمثبّطة 	 

أشجع الناس على النمو وتحمل المسؤولية وتحمل نتائج التصرفات السلبية الُمتعّمدة 	 

أجبر اآلخرين على اكتساب متطلبات النمو واكتساب المهارات حسب السلطة المخّولة وعبر التحديات والمهام 	 

أشّجع اآلخرين على تحمل المشقة الجسدية والضرر النفسي الناتج عن مخالفة الهوى من أجل االستقامة وبناء 	 
الصمود في وجه المشاق لتصحيح األوضاع 
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أدعم اآلخرين للقبض على زمام أمورهم وتحمل المسؤولية 	 

أطّور اآلخرين بخفض المكانة للتهذيب واإلصالح إذا اقتضى األمر وأيًضا حّثهم على الرحمة واللين 	 

أساعد اآلخرين على تغيير طبائعهم الصعبة 	 

أشّجع الناس على الحسم وانهاء ما يؤذيهم من عالقات، وخالفات، وأوضاع سامة، ومشاعر مؤذية 	 

أساعد اآلخرين على تكوين القدرات واكتساب المهارات 	 

استخدم تأخير الثواب والمكافأة حتى يتم تعلم المهارات وانجاز المهام 	 

أساعد اآلخرين على تطوير مهاراتهم الستعادة الحقوق وحفظ ميزانها 	 

أشجع اآلخرين على اإليمان بقدراتهم من خالل تنميتها 	 

أحّفز الناس نحو العال والمراتب المتقدمة	 

أشجع الناس على التفوق والوضوح والتعبير عن النفس بأريحية أمام الجموع	 

أعزز رغبة اآلخرين وقدرتهم على االستمرار في مهامهم واتقان أعمالهم 	 

أساعد اآلخرين على تنمية وعيهم وحّثهم على الشمولية في الرؤية	 

أدرّب اآلخرين على التمييز بين الحق والباطل والحكم السليم على األمور واألشخاص 	 

أدرب اآلخرين على إدارة المشاعر والتصرف بعدل 	 

أدرب اآلخرين على إدارة المشاعر والبحث عن الحق بعيًدا عن األهواء	 

أشجع اآلخرين على اتخاذ القرارات الحكيمة وتحري الموضوعية 	 

أحث اآلخرين على معاملة اآلخرين على حسب احتياجاتهم 	 

أشجع اآلخرين على اتخاذ القرارات الرشيدة وتحري الموضوعية 	 

أشجع الناس على التفكير األصيل غير التقليدي ونحو عدم التقّيد بالقديم والحالي 	 

أدعم ثقة اآلخرين بأنفسهم من ناحية الجمال وقدرتهم على صناعة الجمال 	 

أساعد الناس على الوصول لسبل السالم النفسي وحفظ التوازن 	 

أحرّك الناس نحو سبل وقاية النفس وحفظها 	 

أحّفز الناس على التفاعل مع األحداث واالستجابة للمعطيات من حولهم 	 

أشجع اآلخرين على بناء قوتهم في المجاالت المتعددة: روحية، وصحية، وفكرية، وعلمية، واجتماعية، ومهنية، الخ 	 

أشجع اآلخرين على التآخي، ودعم بعضهم البعض 	 

أحث اآلخرين على اختبار القناعات وفحص ما يؤمنون به وفًقا لمرجعية أمينة 	 

أحث اآلخرين على التآخي، ودعم بعضهم البعض 	 

أشجع اآلخرين على اكتساب مهارات التعافي والنهوض بعد األزمات 	 

أحث اآلخرين على التآخي، ودعم بعضهم البعض 	 

أحث اآلخرين على فتح آفاق وفرص جديدة 	 

أعطي اآلخرين ما ينميهم من معلومات وموارد تساعد على استقالليتهم وليس لتعطيلهم أو تشجيعهم على 	 
االعتمادية على اآلخرين 

أمنح اآلخرين الفرص للنمو ولتعديل سلوكهم 	 
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أستخدم التكريم والشكر لدعم السلوكيات اإليجابية لدى اآلخرين 	 

أقّدر وأدعم السلوكيات الحميدة لدى اآلخرين وأحّثهم على مكارم األخالق	 

أحث اآلخرين على أعمال الرأفة 	 

أشجع اآلخرين على اكتساب الحياء واالتصاف به 	 

أشجع اآلخرين على حفظ خصوصيتهم وخصوصية ذويهم 	 

أشجع اآلخرين على أعمال البر واإلحسان 	 

أدرب اآلخرين على تولي شؤونهم بأنفسهم 	 

أشجع اآلخرين على الصمود والثبات ليستطيعوا أن يكونوا مصدر دعم لآلخرين 	 

أحث الناس على النبل والكرامة والتنزّه والتسامي 	 

أحث اآلخرين على التنزه والتسامي 	 

أشجع الناس على ما ينميهم ويطورهم ويُّجل من شأنهم	 

أحث اآلخرين على الرفعة والتواصي بالتواضع وعدم تغذية غرورهم 	 

أحث اآلخرين على السعي نحو األهداف العظيمة 	 

أشجع اآلخرين على الطموحات العالية 	 

أشجع اآلخرين على ما يُعلى من مكانتهم ويشرّف من قدرهم 	 

أشجع اآلخرين على التركيز على الهدف والتغافل عن الُمشتتات 	 

أدرب اآلخرين وأعلمهم آليات التبّصر باألمور 	 

أساعد اآلخرين على تنمية الفراسة والنظرة التحليلية لألمور 	 

أعلّم الناس مما علّمني الله هلالج لج وأحثهم على أن يصلوا لمراحل خبرة متقدمة 	 

أشجع الناس على الحضور والحيوية واليقظة 	 

أعلّم اآلخرين مما علّمني الله هلالج لج	 

أشجع اآلخرين على اكتساب المعارف والعلوم 	 

أشجع الناس على مراقبة النفس وتحري الضمير 	 

أشجع الناس على توثيق نتائج قراراتهم وأفعالهم، وجمع المعلومات بهدف التحليل 	 

أحث اآلخرين على المسؤولية ومحاسبة النفس 	 

أشجع الناس على الدافعية والحماس للنمو 	 

أحث اآلخرين على التسامح والتحرك نحو البدايات الجديدة وأسعى لتدريبهم على سبل إصالح ما أفسدوا وسبل 	 
استعادة الثقة 

أحث اآلخرين على التسامح وتناسي أخطاء المعتدين عند المقدرة	 

أحرك اآلخرين نحو ما يحييهم ويُحيي ذويهم 	 

أحث اآلخرين على أن يصبحوا مسؤولين مهيمنين عن حياتهم	 

منظومة القيم واألخالق وفق منهجية “سالم”

www.salam4all.com

175

http://www.salam4all.com


رفع درجات إيمان األشخاص بقيمهم وبقدراتهم 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

تضليل اآلخرين نحو ما ال 
�ستطيعون تحقيقه وبيع 

الوهم لهم

التحقير واالستهانة بقدرات 
اآلخرين وافقادهم الثقة �� 
أنفسهم تعزيز ثقة 

اآلخرين 
بأنفسهم 

أدعم الشعور بالحيوية والتفاؤل لدى اآلخرين	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على القيام بمسؤولياتهم تجاه من هم تحت رعايتهم 	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على حصد مراتب عليا في مجال مهاراتهم وقدراتهم	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على االنتصار والظهور على منافسيهم	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على االستقاللية وأذّكرهم بمواردهم ونقاط قوتهم	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على االستقالل عن طريق دعمهم نحو االستقالل المادي والعاطفي 	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على تولي أمورهم وال أقوم بها بالنيابة عنهم	 

أدعم شعور اآلخرين باستقالليتهم واكتمالهم بدون الحاجة لآلخرين 	 

أعزز احتفاء كل فرد بما يمّيزه عن اآلخرين وأذّكره بنقاط تميزه عن غيره	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على تولي شؤونهم بأنفسهم 	 

أدعم تقدير اآلخرين لذواتهم وأحّثهم على االلتزام بحفظ الكرامة 	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على نيل المراتب العظيمة وأشجعهم على أخذ مبادرات نحو ذلك	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على نيل المراتب العالية وأشجعهم على أخذ مبادرات نحو ذلك	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على االلتزام بمعايير عليا عن طريق الُمحاسبة 	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على القيام بالمهام	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على اكتساب القدرات التي يحتاجونها بإذن الله	 

أدعم ثقة اآلخرين في إمكانية امتالكهم لألخالق الحميدة وأثني على سلوكياتهم الحسنة	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على االلتزام بالحق والدفاع عنه	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على التمييز والحكم واتخاذ القرار	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على تقديم النفع ألنفسهم ولمن حولهم وأحثهم على التطوع	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على خلق مبادرات وأشياء جديدة	 

أدعم ثقة اآلخرين فيما يتمتعون به من جمال وفي قدرتهم على صناعة الجمال	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على إيجاد الحلول والفرص	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على إعادة المحاولة والمثابرة	 
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أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على التعافي بعد األزمات	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على اكتساب القوة المادية والمعنوية بإذن الله	 

أدعم ثقة اآلخرين في أنفسهم واإليمان بقدراتهم وأهليتهم وأحقيتهم	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على العفو عند المقدرة	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على التسامح مع من أساء إليهم	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على قهر مشاعرهم ورغباتهم غير الحميدة	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على اجبار أنفسهم على السلوك السليم	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على منع أنفسهم مما ال يليق	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على تذليل الصعاب والتحديات	 

أدعم ثقة اآلخرين في قدرتهم على اكتساب الخبرات	 

الحفاظ على االستقرار المجتمعي والمؤس	
 بدعم االلتزام بالسياسات والقوانين

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

القهر واالس�بداد وعدم 
المرونة

ال�سّ�ب وعدم المحاسبة 
واإلفالت من العقوبة تفعيل 

السياسات 
والقوانين 

أفّعل العقاب عند الضرورة 	 

أجبر األطراف المعنية على االلتزام بالسياسات واآلداب والقوانين حسب صالحياتي	 

أفعل ما ينبغي فعله لتفعيل السياسات وضبط سلوك اآلخرين حتى لو اقتضى األمر الحاق الضرر بهم كخفض الراتب أو 	 
إنقاص عالمات أو كتابة تقرير أداء سيئ

أقهر النفس واآلخرين لاللتزام بالسياسات والقوانين حسب صالحياتي	 

أقلّص الصالحيات أو أضع قيوًدا عند الحاجة لدعم االلتزام بالسياسات	 

ألجأ إلى خفض المكانات للمخالفين حتى يعودوا لالستقامة 	 

أسعى لترويض وتذليل الطباع الصعبة للمخالفين 	 

أسعى لتأخير االمتيازات والثواب لمعاقبة المخالفين 	 

أحفظ توازن الحقوق وأسعى الستعادتها وفق القوانين	 

أمنع المخالفين من التعدي وأمنعهم من الحرية إذا اقتضى األمر حسب صالحياتي	 

أستخدم اإلقناع والحجة لتوضيح الحق الذي ينبغي اتباعه لتتضح التوقعات لدى الجميع	 

أحكم في النزاعات بالرجوع للسياسات والقوانين	 
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القدرة على العمل مع اآلخرين ب
ناغم لتحقيق األهداف المشتركة 

��التفعيل اإليجا

التعطيل
(الخسران)

التفعيل السلبي
(الطغيان)

خسارة الفرص لعدم وضوح 
الفردية وعدم التعاونالجهد الفردي 

مهارات 
الفريق 

والعمل 
الجماعي

أقّدم الخير والفرص والعروض والمبادرات ألفراد الفريق وأحثهم على ذلك	 

أنشر روح االرتقاء والتطوير داخل الفريق مما يمنع التكاسل والخمول 	 

أنشر روح تعزيز أفراد الفريق لبعضهم البعض ورفع مستوى أداء الفريق، وحفاظ كل فرد على مكانة وكرامة األفراد 	 
اآلخرين 

أحرص على إحياء األفراد والمؤسسات والمشاريع، مما يدعم روح الفريق 	 

أقدم المبادرات وأعمل بفاعلية لدعم الفريق	 

ال أبخل بأي نصيحة أو معلومة على الفريق	 

أنشر روح التناغم والتآخي والتعاون وعدم اإلقصاء وأعمل بتعاون مع الجميع	 

أضيف القيمة والنفع للفريق	 

أتحلى بالتحّمل والصبر في التعامل مع أعضاء الفريق 	 

أفي بالوعود وااللتزامات كي ال أؤثر سلًبا على أداء الفريق	 

أفّعل العواقب السلبية لتكاسل أعضاء الفريق أو إساءتهم لبعضهم البعض أو عند تجاوزهم ألخالقيات العمل 	 

أنشر روح تحكم كل فرد في مهامه ومسؤولياته 	 

أنشر روح التراحم واللين بين األعضاء وأخفض جناح الرحمة وأتعامل برفق	 

أنشر روح التحدي واإلرادة وتذليل األفراد لطبائعهم الصعبة وللمعطيات الصعبة 	 

ال أتقبل السلوكيات المزعجة وأسعى إلنهاء أي إيذاء يحدث من أي من أفراد الفريق	 

أحّفز الفريق نحو اكتساب القدرات وأدعمه بآليات اكتساب المهارات 	 

أحفظ حقوق أفراد الفريق وأسعى الستعادتها إن تم انتهاكها 	 

أسعى لزيادة وعي الفريق وإحاطته بمالبسات العمل	 

أسعى لحل الخالفات بين أعضاء الفريق ونشر روح التناغم 	 

أنشر روح الموضوعية وااللتزام بالعدل 	 

أدعم روح الموضوعية والبحث عن الحقيقة بدالً من التحيز واتباع األهواء 	 

أنشر روح الموضوعية والحكمة والعقالنية وعدم االنسياق وراء المشاعر واألهواء 	 

أضع كل شخص في المجاالت التي يتقنها وأدعم التميز في المهارات وأراعي االحتياجات الفردية	 
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أنشر روح الموضوعية والرشد والعقالنية وعدم االنسياق وراء المشاعر واألهواء 	 

أدعو لحفظ وإعادة التوازن والسالم والتناغم بين أفراد الفريق وأثناء األوقات الصعبة 	 

أحفظ العهود، واألمانات وأحمي الفريق 	 

أستجيب لمعطيات العمل والحتياجات أفراد الفريق 	 

أظهر القوة في مجال التخصص، وفي اإلرادة، وفي كل شيء لدعم الفريق	 

أظهر القوة في مجال التخصص، وفي اإلرادة، وفي كل شيء لدعم الفريق	 

أنشر ثقافة الثقة، والتآخي والمواالة والدعم بين أفراد الفريق 	 

أنشر روح األمن واليقين والثقة بين األفراد	 

أنشر ثقافة الثقة، والتآخي والمواالة والدعم بين أفراد الفريق 	 

أعمل على تعافي أعضاء الفريق من األزمات وأنشر روح االهتمام ببعضهم البعض 	 

أنشر ثقافة الثقة، والتآخي والمواالة والدعم بين أفراد الفريق 	 

أشارك المعلومات والنصائح النافعة بإخالص مع الفريق	 

أنشر روح التعاطف والتراحم بين أعضاء الفريق 	 

أدعم روح التآخي والحرص على اآلخرين بين أعضاء الفريق 	 

أنشر روح اإلمهال والتروي وضبط النفس 	 

أشكر المتميزين وأنشر روح االمتنان والتقدير 	 

أنشر روح الود والتناغم بين أعضاء الفريق 	 

أدعم السلوكيات الحميدة وأثبّط كل ما هو غير حميد 	 

أنشر روح الرأفة والتناغم بين أعضاء الفريق 	 

أنشر روح التعاون والبر 	 

أحترم خصوصية أعضاء الفريق وخصوصية البيانات التي نتعامل معها 	 

أتعامل بحسم مع الشائعات	 

أنشر روح الترفع عن الصغائر والتعالي عن التفاهات بين أعضاء الفريق	 

أعزز جهود اآلخرين وأدعمها وأضيف القيمة لكل ما يفعلون 	 

أفيد الفريق بخبراتي	 

أستمع وأنصت للقائد وألعضاء الفريق 	 

أعمل بالوعي واليقظة ألداء المهام 	 

أحاسب أعضاء الفريق على التقصير حسب صالحياتي	 

أحصي األداء داخل الفريق لكي يحصل كل فرد على حقه	 

أنا رقيب على نفسي وعلى اآلخرين لضمان أداء المهام وااللتزام بالسياسات	 

أتغافل عن األخطاء الصغيرة وأنشر روح التسامح بين أعضاء الفريق 	 

أتغافل عن األخطاء الصغيرة وأنشر روح التسامح بين أعضاء الفريق 	 

أبعث روح الحيوية في الفريق 	 
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أنشر ثقافة االعتذار وإصالح األخطاء وتعويض المتضررين بين أفراد الفريق 	 

أتغافل عن األخطاء الصغيرة وأنشر روح تناسي أخطاء الماضي 	 

أحرص على احترام تمّيز وتفرّد واختالف كل فرد في الفريق	 

أقوم بمهامي تجاه الفريق وال أتسلق على أكتاف اآلخرين	 

ألتزم بالتعاون مع الفريق من البداية للنهاية وال أترك السفينة في منتصف الطريق	 

أتحمل نتائج أفعالي وال ألوم اآلخرين	 

أؤمن بالوفرة والسعة وال أخشى من تفوق اآلخرين علي	 

أشارك باألفكار وأفتح أبواب الفرص للتعاون مع الفريق	 

أشارك الفريق باألفكار الجديدة الخالقة	 

أشجع الفريق على بدء المبادرات النافعة	 

أتقن عملي مع الفريق وأبدع فيه	 

أضيف الجمال واإلحسان لعملي وعالقاتي داخل الفريق	 

أثابر مع أعضاء الفريق لتتحقق األهداف بإذن الله	 

أوجد األفكار والحلول لكل ما يواجه الفريق من تحديات	 
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خطة عمل

مــهـــارة:  

سأبدأ في: 

سأستمر في: 

سأتوقف عن: 

مالحظات: 
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خاتمة
إن خاتمــة هــذا العمــل بدايــة! إنهــا بدايــة بــإذن اللــه في 
حياتــك بشــكٍل شــخصي إذا كنــت ال تــرى أثــرًا لإليمــان 
زراعــة  بدايــة  هــو  اليــوم  اآلن.  حياتــك  فــي  هلالج لج  باللــه 
وســقاية هــذا األثــر الــذي تحــب أن تــراه. قــّدم لــك هــذا 
األســماء  معانــي  علــى  مبنًيــا  للقيــم  قاموًســا  الكتــاب 
مــن  )المســتوحاة  للســلوكيات  وتفصيــالً  الحســنى؛ 
معانــي األســماء الحســنى( والتــي مــن خاللهــا يمكنــك 
تحويــل تلــك القيــم النظريــة إلــى مهــارات فعليــة للــذكاء 
فــي  الســلوكيات  لتلــك  وتفصيــالً  حياتــك؛  فــي  العاطفــي 
عالقاتــك باللــه هلالج لج، وبنفســك، وباآلخريــن؛ وميزانـًـا لــكل 
وطــرف  فيهــا(،  )العــدل  اتزانهــا  نقطــة  يشــرح  قيمــة 
تعطيلهــا  وطــرف  فيهــا(،  )الطغيــان  الســلبي  تفعيلهــا 
)الخسران( لتوضيح تبعات اختالل ميزان كل قيمة. 



وهكذا تكتمل المنظومة اإليمانية المتكاملة كما في الرسم التوضيحي التالي:

 

منظومة 
القناعات 

والقيم

مهارات 
الذكاء 

العاطفي

معايير 
المهارات 
والقدرات

سلوكيات
(عمل صالح 

وأخالق)

اإليمان باهللا هلالج لج

�� العالقة بالله هلالج لج

ممارسة السلوكيات، تدعم تأكيد اإليمان

اإليمان يتحول إ�� عمل صالح عن طريق تحويل القيم إ�� مهارات

�� العالقة
بالنفس

�� العالقة
باآلخرين

األسماء
الحسنى

فكل شيء يبدأ من اإليمان بالله هلالج لج وأسمائه الحسنى، حيث نستلهم المنظومة الكاملة للقيم، ونقوم بتحويل تلك القيم النظرية 
إلــى مهــارات ذكاء عاطفــي مــن خــال تعريــف ســلوكيات )عمــل صالــح( يــدل علــى تلــك القيــم ويفّعلهــا بشــكل عملــي فــي حيــاة الفــرد فــي 
عاقتــه باللــه هلالج لج، وبنفســه، وباآلخريــن. وكلمــا مــارس الفــرد تلــك الســلوكيات، كلمــا دعــم إيمانــه باللــه هلالج لج، وبأســمائه الحســنى. تلــك هــي 
المنظومــة القيميــة الكاملــة وفــق منهجيــة مشــروع ســام والمكتملــة بتحويلهــا إلــى أخــاق ســلوكية وعمــل صالــح تصلــح عليه حياة 

الفــرد والمجتمــع بــإذن اللــه. هكــذا تكتمــل منظومــة اإليمــان، والعمــل الصالــح فنصــل للحيــاة الطيبــة بــإذن الله 

مصداًقا لقوله تعالى:

سورة النحل )97(

ن َذَكٍر أَْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبة          َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

ً  ۖ   َولََنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن

وفــق  الفــوز  عناصــر  تكتمــل  وهكــذا 
ســورة العصــر والتــي تتنــاول أهــم ثــاث 
اللــه  فــي حيــاة كل منــا. جعلنــا  عاقــات 
وإياكــم مــن الفائزيــن فــي الدنيــا واآلخــرة 
وأخــذ بأيادينــا إلــى الحيــاة الطيبــة. وفقنــا 
ويرضــى،  يحــب  مــا  إلــى  وإياكــم  اللــه 
وتقبــل هــذا العمــل وتجــاوز عنــا وغفــر 

لنــا أي تقصيــر. 

وعملوا الصالحات

وتواصوا بالحق

بر وتواصوا بالصّ

الّذين آمنوا

العالقة
باآلخرين

العالقة بالنفس

العالقة بالله عّز وجل

3

2

1



عن سالم
“سالم” هو برنامج صحة نفسية، وبناء للنفس، والهوية، مبني على اإليمان بالله هلالج لج، 

وبأسمائه الحسنى، وعلى العلوم اإلنسانية كعلم النفس اإليجابي، والذكاء العاطفي. “سالم” يهدف 
إلى مساعدة كل شخص على أنه يصل بإذن الله إلى أفضل نسخة من نفسه عن طريق منظومة 

متكاملة لبناء الهوية. 

 يمكنكم التعرف على المزيد عن المشروع عن طريق الموقع االلكتروني:
www.salam4all.com

عن ياسمين يوسف

كاتبــة، ومصممــة برامــج تدريبيــة، ومدّربــة. المؤســس والمديــر التنفيــذي لمشــروع “ســالم”. أكســبها التطــوع 
لــدى مؤسســات محليــة بكنــدا، وعالميــة منــذ عــام 2000، الخبــرة بمــدى التعاســة اإلنســانية علــى مســتوى 
الفــرد، والمجتمــع. فالتطــوع فــي مجــاالت تخفيــف حــدة الفقــر، والواقيــة مــن التطــرف، واإلرهــاب، ومواجهــة 
الثقافــي، والحضــاري، ومجــاالت  التآلــف  كراهيــة اإلســالم، والعنصريــة، والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، ودعــم 
دعــم الصحــة النفســية، جميعهــا تبــرز لــدى المتطــوع الصــورة الحقيقيــة للوجــه البشــري، وتبــرز عمــق المعانــاة 

اإلنســانية. 

كمــا ســاعدتها خبرتهــا ببرامــج تطويــر النفــس علــى فهــم آفــاق الطمــوح اإلنســاني والتطلــع ألفضــل نســخة ممكنــة 
مــن النفــس عــن طريــق تنميــة مواطــن القــوة وتحديــد األهــداف والحــرص علــى دعــم جــودة الحيــاة، والوصــول 
للحياة الطيبة. استفادت الباحثة من خبرتها في مجال التدريب، والتطوير، في صياغة وتطوير محتوى مشروع 
“ســالم”، ليخــدم أهدافهــا فــي مســاعدة كل إنســان علــى الوصــول للســالم الداخلــي، وللتــوازن فــي الحيــاة. يمكــن 

االطــالع علــى الســيرة الذاتيــة الكاملــة للباحثــة فــي قســم “فريقنــا” علــى الموقــع االلكترونــي لمشــروع “ســالم”.
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لمــاذا تقدمــت الــدول غيــر المؤمنــة وتخلفــت بــالد اإلســالم؟ اإلجابــة ببســاطة هــي ألننــا فرّغنــا الديــن مــن قيمــه العليــا الحاكمــة 
وتشــدقنا بهــا لفًظــا فقــط بــدون تنفيذهــا كعمــل صالــح وأخــالق فــي حيــاة كل منــا. اعتقدنــا أن اإليمــان هــو كالمصــل أو اللقــاح الــذي 
يعمل تلقائًيا لتحصين الجســد بمجرد أخذه وبدون جهٍد منا! نســينا أن الدين جهاد للنفس للتمســك بما نؤمن به، وتنفيذه على 
أرض الواقــع. وبالتالــي لــم نــر أيــة نتائــج إيجابيــة فــي حيــاة كل منــا، وارتبــك المجتمــع النفصــال اإليمــان عــن العمــل بــه. بينمــا فــي الــدول 
غيــر المســلمة، فرّغــوا الديــن مــن محتــواه اإليمانــي واســتخلصوا فقــط القيــم التــي ســتنفع الفــرد والمجتمــع، ونســجوا لهــا آليــات تنفيــذ 
وتفعيــل إجرائيــة ســلوكية تضمــن تحقيقهــا. تماًمــا كالشــركة التــي تقــوم بتعريــف قيمهــا وفــق خطتهــا االســتراتيجية، ثــم تقــوم بتفعيــل 

تلــك القيــم داخــل كل مفاصــل المؤسســة مــن خــالل سياســات )ســلوكيات(، وإجــراءات، مراقبــة، وحمايــة لضمــان اســتمراريتها. 

مــا نقدمــه لــك اليــوم هــو نقطــة انطــالق جديــدة تجــاه تفعيــل اإليمــان باللــه هلالج لج، وبأســمائه الحســنى فــي حيــاة كل منــا فــي صــورة عمــل 
صالــح. كيــف؟ مــن خــالل منظومــة متكاملــة، وقامــوس للقيــم المســتوحاة مــن معانــي األســماء الحســنى، وتحويــل تلــك القيــم إلــى 
مهــارات ذكاء عاطفــي مــن خــالل ســلوكيات تفصيليــة )مســتوحاة أيًضــا مــن معانــي األســماء الحســنى( تحــّول كل قيمــة إلــى مهــارة، 

وأخــالق فــي حيــاة الفــرد بــإذن اللــه هلالج لج يقــوم بتفعيلهــا فــي عالقتــه باللــه هلالج لج، وبالنفــس، وباآلخريــن.  

قيمــك هــي نظامــك التشــغيلي الــذي وقــر فــي قلبــك والــذي يُعطــي األوامــر لعقلــك، ولمشــاعرك، ولجوارحــك. النظــام التشــغيلي يخبــر 
الحاســوب كيــف يتصــرف تجــاه المؤثــرات المتنوعــة الداخليــة والخارجيــة: كيــف يتصــرف إذا ضغــط المســتخدم علــى زر مــا أو 
إذا أدخــل أمــر مــا، أو إذا انقطــع االنترنــت. برمجتــك القيميــة تفعــل نفــس الشــيء.  كيــف تتصــرف فــي موقــف تعرضــت فيــه لظلــم؟ 
كيــف تتصــرف فــي موقــف اختلفــت فيــه مــع شــخص مــا؟ مــا الــذي يجــب أن تفعلــه عندمــا تواجــه تحديًــا كبيــرًا؟ كيــف تســتجيب 
شــعوريًا لفقــد أو الســتفزاز؟ كيــف تشــعر تجــاه الســفر، أو تجــاه أي فكــرة أو نظريــة أو ســلوك أمامــك؟ قيمــك تحــدد كل هــذا وتوّجــه 
مشــاعرك وبالتالــي توّجــه ســلوكك. أهــم مــا يمكنــك بنــاءه هــو منظومــة قيمــك. وبعــد أن تبنيهــا، تحتــاج ألن تســعى لتفعيلهــا فــي حياتــك 
وتحويلهــا إلــى مهــارات الــذكاء العاطفــي التــي تحتاجهــا فــي كل مواقــف حياتــك وأدوارك. تخّيــل حيــاة مبنيــة علــى القيــم؟ كيــف ذلــك؟ 

تجــد اإلجابــة فــي صفحــات هــذا الكتــاب بــإذن اللــه.

هذا الكتاب يقّدم لك:

قاموًسا للقيم مبنًيا على معاني األسماء الحسنى؛ 	 

وتفصيالً للسلوكيات )المستوحاة من معاني األسماء الحسنى( والتي من خاللها يمكنك تحويل تلك القيم النظرية إلى 	 
مهارات فعلية للذكاء العاطفي في حياتك؛

وتفصيالً لتلك السلوكيات في عالقاتك بالله هلالج لج، وبنفسك، وباآلخرين؛	 

وميزانًا لكل قيمة يشرح نقطة اتزانها )العدل فيها(، وطرف تفعيلها السلبي )الطغيان فيها(، وطرف تعطيلها )الخسران( 	 
لتوضيح تبعات اختالل ميزان كل قيمة. 

 اسمح لنا أن نكون شركاءك في طريقك نحو حياة مبنية على القيم واألخالق،
تصل فيها لتحقيق الحياة الطيبة، وتصنع فيها أفضل نسخة من نفسك بإذن الله. 

 تأليف: ياسمين يوسف
المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع سالم

www.salam4all.com

 منظومة القيم واألخالق
وفق منهجية “سالم”

http://www.salam4all.com
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