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خماسيات المراجعة 
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!اربطوا االحزمة : القرار •
الجانب النظري 1.

.a برنامج جودة الحياة

.bخماسية املراجعة
.cاألدوات الخمسة
.dالتجارب الخمسة
.eالنجاحات السريعة

الجانب العملي2.
.a عوائق املراجعة
.bالخط الزمني لرحلة الحياة
.cهل املراجعة لها مكان في الحياة العملية ؟
.dمحطات على خط الزمن
.eمحرك املبادرة

سر التناغم 3.

خارطة الطريق لتناغم4.

..وقفات 
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برنامج جودة الحياة 
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77لشركاءًتناغمًالًشكرا ً#

!خماسيات المراجعة للتناغم 

بناء سلوك فردي ووعي"

مجتعمي ومرجعية للخطط
"ةاإلستراتيجية الشخصي

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8B?epa=HASHTAG


عندنا مسارين في هذا اللقاء ،، 

جيالت النظري العلمي املنهجية واألدوات وهذه مشروحة في الكتاب والتس1.

حلقة ٣٠القصيرة الـ

وهناك جانب عملي النجاحات السريعة و ورشة مركزة معكم ملراجعة 2.

ذا اليوماالستثمار املعرفي ،، خاصة اننا وصلنا لنهاية رحلة قطار الجودة ه

رحلة مسار 

التركيز السريعة

25 Minutes

اربطو األحزمة

مراجعة رحلتنا اليوم كنموذج لجودة الحياة

؟مالفكر إال سؤال
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الجانب 
النظري 

(الخماسيات)

النجاحات 
السريعة

التجارب 
الخمسة

األدوات 
الخمسة

خماسية 
املراجعة

.. راجع صالتك 
تترتب حياتك

تجربة
جميل كتبي. أ

وال
ٔ
داة الخريط: ا

ٔ
ة ا

الذهنية
: التجميع 1ت 

حصر البيانات

.. راجع مهامكم 
تضبط اداءك

تجربة
نجوى شاهين.د

داة جداول : ثانيا
ٔ
ا

املتابعة
: التصنيف 2ت 

تبويب البيانات

.. راجع معرفتك 
تتجدد قوتك

تجربة 
سارية الجفري .م

داة خرأيط: ثالثا
ٔ
ا

التدفق
: التربيط 3ت 

تشبيك املشاريع

.. راجع عالقاتك 
تتجدد حياتك

تجربة 
حليمة الخالدي. أ

داة عجلة : رابعا
ٔ
ا

الحياة
:  التركيز 4ت 

مراجعة األهداف

.. راجع مصاريفك 
تحفظ مالك

تجربة
محمد بن رباع. أ

أختبار : خامسا
السمات الشخصية

: التحسين 5ت 
تطوير املراجعة
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خماسية المراجعة: محطة المنهجية 



اتحصرًالبيان: التجميع1ًتً

(تجميع: )أوال
شاط جمع بيانات عن حياتنا الشخصية، وهو ن

يمتد طوال عملية المراجعة

9

الخطوات
.ورق للتدوين–أقالم ملونة -صناديق ( غرفة عمليات اليوم الواحد)جهز أدواتك 1.

.هيء المكان الذي يمكنك من الحصول على أفضل بئية للمراجعة وبدون مقاطعة2.

.المراجعةحدد وقتاً للبدء في هذه المرحلة ووقتاً للتوقف بحيث ال تبقى عالقاً دون تقدم في خطوات3.

.جمع تقارير اإلنجاز التي اعتدت على ٕاجراءها4.

.ةٕابدأ بتحديد أهم عشرة ٕانجازات والتي تمت خالل الشهر األول من رحلة المراجعة والمهام المعلق5.

.دون المهام التفصيلية التي عملت أو تعمل عليها خالل سنوات المراجعة التي تم تحديدها6.

.في صندوق تجميع( األوراق والتقارير والشهادات وغيرها)جمع المستندات المادية 7.

وثق كتابياً األفكار والخطوات التي تدور في ذهنك بخصوص حياتك والتي لم تدونها بعد8.



(تصنيف: )ثانيًا
وهي امتالك بيان بمهام كل مشروع نعمل 

صور عليه، البيان الذي يمكننا من تطوير ت
واضح لواقع تعاملنا مع أهداف حياتنا

10

الخطوات
زتها أو دون عناوين المشاريع التي تعمل عليها أو التي أنج1.

التي تسعى للعمل عليها في خارطة ذهنية

األعمال و المهام حسب عالقتها بالمشروع( صنف)بوب 2.

مراعاة أن يتم الحصر في مجموعات مختصرة للبنود 3.

الرئيسية

ناتتبويبًالبيا: التصنيف2ًتً



(تربيط: )ثالثًا 
سب ثم نراجع المشاريع حسب أولوياتها وح

تحقيقها ألهداف حياتنا

11

الخطوات
ال تبقى حدد وقتا للبدء في هذه المرحلة ووقتا للتوقف بحيث1.

عالقا دون تقدم في خطوات المراجعة

شاهد مقاطع قصيرة عن أوجه الحياة المختلفة من موقع 2.

اليوتيوب ِلتُلِهم خيالك

حدد أهدافك الكبرى من المشاريع و البرامج في خارطة 3.

ذهنية في كل جوانب حياتك

السابقة قم بربط المشاريع التي قمت بتصنيفها في الخطوة4.

سل منطقي ليتكون لك تسل( رٔواك و أحالمك)بأهدافك الكبرى 

وتظهر األهداف الغير مفعله بمشاريع أو بدون هدف

اريعتشبيكًالمش: التربيط3ًتً



(تعديل: )رابعًا 
نا وبعدها نقوم بمراجعة أهداف خارطة حيات

ع نواحي على أساس تحقيقها للتناغم في جمي
الحياة 
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الخطوات
ال تخدم حدد االٔهداف التي ليس لها مشاريع أو المشاريع التي1.

أهدافا ؟

ك داخل حدد الخيارات والسيناريوهات المناسبة لتحقيق أهداف2.

.نطاق أولوياتك

ضع أهدافك الحياتية المطورة في خارطة3.

شاريع استبعد المشاريع التي التخدم أهدافك المطورة لتكون م4.
خارطة الحياة تخدم األهداف

مراجعةًاألهداف: التركيز4ًتً



(تحسين: )خامًسا
اصيل ومن ثم نقوم بالتحسين الذي يشمل كامل تف

الخارطة و آلية المراجعة، وفي النهاية نحصل
نا على نظام عملي لمتابعة خارطة حياتنا يمكن

امشاركته لنحقق وضوح الوجهة لنا ولمن حولن

13

الخطوات
حدد األدوات المناسبة لشخصيتك بحيث تصبح أداة تستخدمها في أعمالك اليومية1.

حدد األجواء التي تحتاج ٕاليها لتلهمك في تحسين مخرجاتك2.

حدد األوقات المناسبة للمراجعة الدورية3.

حدد نوع الدعم الذي تحتاجه خالل رحلة المراجعة4.

اةحسن من مظهر تقارير اإلنجاز سواء كانت تقارير األعمال أو رحلة فن مراجعة خارطة الحي5.

قيم مكانتك بعد خوض تجربة رحلة المراجعة األولى باستخدام منهجية خماسية المراجعة6.

ةتطويرًالمراجع: التحسين5ًتً
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األدواتًالخمسة

وال
ٔ
داة الخريطة الذهنية: ا

ٔ
ا

.تقوم بتفريغ املعلومات بطريقة قراءة العقل

داة جداول املتابعة: ثانيا
ٔ
ا

.تنظم جميع املعطيات في قوالب محددة

داة خرأيط التدفق: ثالثا
ٔ
ا

ترسم تسلسل الخطوات بصورة منطقية وخبرة عملية

داة عجلة الحياة: رابعا
ٔ
ا
أختبار السمات الشخصية: خامسا
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Mind Mappingٔاداةًالخريطةًالذهنيةً: األداةًاألولى

مات تقوم بتفريغ المعلو
بطريقة قراءة العقل

تتميز الخريطة الذهنية كأداة بأنها
.تعطيك صورة شاملة عن الموضوع الذي تريد بحثه أو العمل عليه1.

ومختصرتجعلك تضع أكبر قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل مركز2.

جوانبها في ورقة واحدةتجعل قراراتك أكثر صواب حيث تنظر للتحدي أو الفرصة نظرة شاملة لكافة3.

.تسهل تواصلك مع االخرين من خالل عرض الصورة الكاملة في مكان واحد4.
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ٔاداةًجداولًالمتابعة: األداة الثانية

تنظم جميع المعطيات

في قوالب محددة

:أهم ما تقدمه هذه االداة

أنها توضح لك ما يجب عليك عمله تحديداً دون الحاجة لبذل أي مجهود فكري1.

تحدد لك صراحة ما الذي أنت بحاجة إليه لتوفير الموارد المطلوبة في تحقيق الهدف2.

تكون مرجعا للجميع في ترتيب األولويات و ٕادارة األداء3.
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 Flowchartingٔاداةًخرائطًالتدفقً: األداة الثالثة

ترسم تسلسل الخطوات 

ةبصورة منطقية وخبرة عملي

:مميزاتًاستخدامًخرائطًالتدفق

وسيلة سهله لشرح الخطوات: االتصال1.

تحليل الخطوات بفعالية2.

يبعد رسمها بشكل تسلسل: تصحيح األخطاء3.



ٔاداةًعجلةًالحياة: األداة الرابعة

18



أختبار السمات الشخصية: األداة الخامسة

19
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التجاربًالخمسة
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جميلًكتبي. تجربةًأ



22

نجوىًشاهين.تجربةًد



23

ساريةًالجفري.تجربةًم



24

حليمةًالخالدي. تجربةًأ
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محمدًبنًرباع. تجربةًأ



النجاحات السريعة

ماهيًالمجاالتًالتيًتحتاجً

إلىًمراجعةً؟
كتستمعًبحيات..راجعًصحتكً. 06

07.............................

08.............................

09.............................

10.................................

(مالفكر إال سؤال)
!(  جائزة التميز في القطاع الخيري لمبادرة لفالحي)الحسنة تدل على امثالها 
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النجاحاتًالسريعة
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النجاحاتًالسريعة
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النجاحاتًالسريعة
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النجاحاتًالسريعة
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النجاحاتًالسريعة
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الجانبًالعملي
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ماهوًأهمًعائقًللمراجعةًفيًحياتك؟ً

"المراجعة تكشف الحقائق الغائبة عن قيود الواقع"



هل المراجعة لها مكان في الحياة 

العملية ؟
ي ولم طلبت مشاركة في مجموعة خبراء للموارد بشرية على مستوى العالم العرب•

!يبادر احد 

المية ؟هل هناك عالقة بفكر المراجعة لخارطة الحياة مع نموذج التقييم للجوائز الع•



هل لديك خارطة شخصية 

أو خط زمني لرحلتك 

في الحياة ؟
رحلة بناء.. تناغم 

؟مالفكر إال سؤال



محطات على خط الزمن

مولود

(األبواب الخمسة ) 5Dالتحول مرحلة

1974

متعلم

1986

مهندس

1992

موظف

2004

مستشار

2018

مركز

2019

مستقر

2020

ممّكن

2022

مايسترو 

1st Day

(55)

1991

متزوج

1988

محافظ

2021

منمذج

2016

مؤلف 

2023

مستثمر

2030
(63)

مجدد

: م 2022/ هـ1444رؤياتنا الخمسية 

اد تمكين خارطة المسار ألصحاب االرادة والقرار من روختيار في أول إأن نكون 

االعمال واصحاب الشركات الناشئة

2012مغامر 2001مطور 1999مخطط 1997ميسر 1996مسافر 1995مدقق 1992مربي 

اإلصدار الخامس

م2019نوفمبر 12التاريخ 

هـ1441ربيع أول 15الموافق 
Iعبدهللا الدرين

MLM-ASDدرينيات #
©

asdurain@gmail.com

Timeline Milestones

لتكون
2d2b
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املبادرةمحرك

م2019ندوة اليوم العاملي للجودة 



املعاييرم
/  ينطبق 

Applicable
التقييم 

(1-10)
/ شاهد 
دليل

املعرفية / جودة املادة العلمية1

التجارب / جودة األمثلة العملية 2

أسلوب املدرب واالدوات املستخدمة3

جودة املكان والتنظيم والضيافة 4

جودة االعالن وآلية التسجيل وسهولة الوصول 5

إمكانيات الجهة املنظمة والرصيد املعرفي6

مشاريعيمشاركة املدرب كمستشار7

أفكار الحضور وتجاربهم الشخصية8

العالقات مع الحضور وفرص التكامل9

التجديد ملا املك من معرفة في املوضوع10
(نبتت)أفكار ومهام خارج املحتوى تحركت 11

(أذكرها)ماهي معاييرك التي لم تكتب؟ : اخرى 12

عبارات معرفية وثقتها من البرنامج٣حدد أهم13

(نجاحات سريعة)خطوات عملية ٣حدد أهم 14

اكتب عنوان لتجربتك مع البرنامج املعرفي15

نموذج مراجعة اإلستثمار للبرامج المعرفية 

Iعبدهللا الدرين

IRMKPدرينيات #
©

asdurain@gmail.com

Investment Review Model for Knowledge Programs

:التكلفة:املكان:التاريخ:البرنامجعنوان

ب 
ي در

ت
 /

ض
عر

م
 /

مر 
ؤت

م
 /

ل
عم

ة 
رش

و
 /

ب
ح

صا
 م

ض
عر

م

مالفكر إال سؤال

اإلصدار الثاني

م2019أكتوبر 28التاريخ 

هـ1441صفر 29الموافق 

؟



تناغمالسّرً

39



!ليسًمجردًكتابً.. تناغمًلتكونً

40
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..البدايةً

..الخاتمةً
حدودونتمنىًلكمًالتناغمًبال.. نشكرًلكمًحضوركمً



مرفقات
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(ساعة15)برنامجًتناغمًالتطويريً

ماذاًنملك؟
كتاب تناغم لتكون1.

(FMألف الف )حلقة إذاعية 230.

(Mix FM)مقابلة على الهواء 3.

برنامج على قناة أقرأ4.

جامعة -ماليزيا )ورش عمل متفرقة 5.

(جهات اخرى–الملك عبدالعزيز 
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(ساعة300)برنامجًملمًاالستشاريً


