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 تلخٌص كتاب طبق ما تعرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشكلة الفصل األول:

ا - كتبه من مبلٌٌن باع - معروف كاتب وجد ٌوم، ذات  ًٌ  كتبه من العدٌد وااتنوا أحبوا الذٌن ارااه مع تحد

 . والتحفٌز باإلدارة تعتنً التً

 . الفرد سلوك تغٌٌر على ٌقوم ما هو الحقٌقً التعلٌم بؤن الكاتب ٌإمن كان

 ..لكتبه اراءتهم خبلل من سلوكهم فً وجدوه الذي التغٌٌر مدى عن ارااه على سإال طرح كلما أنه إال

 فً صعوبة ٌجدون كانوا أنهم إال ٌقدمها، التً والمعلومات لكتبه حبهم من بالرغم..  الناس معظم أن وجد

 !!! سإاله على الرد

 . الموضوع عن التحدث ٌتحاشون ما غالًبا وكانوا 

 والفٌدٌو والصوتٌات الكتب خبلل من - الناس ٌتعلمه ما بٌن مفقودة حلقة هناك أن الكاتب فعلم

 . بتطبٌقه ٌقومون ما وبٌن -والمحاضرات

 :مفاهٌم ثبلث تطبٌق على محاضراته فً الناس ٌقوم أن على كثًٌرا ٌحرص كان ولذلك

 .المبلحظات تدوٌٌن .1

 .اآللً الحاسب جهاز على وكتابته ،بتدوٌنه ااموا ما اراءة إعادة .2

 . الجدٌدة المادة تعلم من أسبوع بعد اآلخرٌن مع تعلموه ما مشاركة .3

 لٌلة ذات فوجد...الحلقة هذه إلكمال إجابة عن ٌبحث أن على الكاتب فعزم اااًما، زال ما كان التحدي أن إال

 التحقوا ممن كثٌر حٌاة وغٌــّر كثٌرةً  أرباًحا حقق والذي( موري فٌل) ٌدعى.. ثري أعمال رجل عن مقااًل 

 فٌل)  الثري األعمال رجل مع وتواصل فقام.. مًعا الكاتب وحٌرة حماسة الموضوع هذا أثار.. ببرامجه

 .ببرامجه باإللتحاق ااموا الذٌن الناس هإالء كل حٌاة تغٌٌر سر على للتعرف(  موري
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 المفقـــود الرابـــط: الثانً الفصل

 !!!والتطبٌق المعرفة بٌن المفقود الرابط عن ٌتساءل الكاتب ظل

 منهم الكثٌر ٌطبق ال الوات نفس فى لكن والمحاضرات واألاراص، واألشرطة، بالكتب، ٌستمتعون فالناس

 .ٌمتلكونها التً المعرفة

 : أسباب ثالثة إلى يعود وذلك

 التصرفات فً التغٌٌر تصحب أنها ٌعنً ال ذلك لكن..بسهولة تؤتً فالمعرفة :الهاالة المعلومات كمٌة .1

 (.التطبٌق من أكثر ممتع فالتعلم..) معها

 ٌحتقرونه، أنفسهم عن حتى ولو..إٌجابً شًء أي ٌتعلمون عندما البشر أن ومعناه :السلبً الترشٌح .2

 بٌن الفجوة إغبلق ٌمكن ال التعلٌم تجاه خاصة المرن والتصرف اإلٌجابٌة فبدون شؤنه، من وٌقللون

 .والتطبٌق المعرفة

 أن إلى باإلضافة مركز، جهد إلى ٌحتاج التصرفات أو العادات تغٌٌر: واإلستمرار المتابعة عدم .3

 . السٌاة وتصرفاتهم عاداتهم من ٌغٌروا كٌف ٌعرفون ال الناس من كثٌر

 .التكــرار هو..  ٌفعلونه ما وبٌن وٌعرفونه، الناس ٌعلمه ما بٌن المفقود الرابط أن إلى الكاتب وتوصل* 
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 التكرار اوة :الثالث الفصل

 .التكرار هو ماٌعرفونه ٌفعلوا أن من الناس تمنع التً الثبلث، األسباب على التغلب مفتاح إن

  إنـــه نعم

 ..التكـرار

 .. التكرار

 ..التكرار

 تعلٌم، تقنٌة عن عبارة وهً... لزمن المصاحب التكرار أسمٌه ما هنا، أاصد هكذا التكرار على أإكد عندما 

 خبلل المعلومات استقبالك تكرار من بل.. واحدة جلسة أو واحدة، مرة من شًٌاا التتعلم أنك على تنص

 ٓذهنك وِفً فٌك تتشرب حتى.. ومتتابعة محددة فترات

 .. الزمن من لفترة المصاحب للتكرار أخرى مسمٌات هناك

 :مثل

 .. المشروط التصرف

 ..الداخلٌة والتقوٌة

 بشكل تإثر اد واحدة عبارة ألن هذا.... المستمر القوي التغٌٌر وأم المهارات، جمٌع أم نسمٌه، أن وممكن 

 بعد بل،  مباشرة لٌس... عدة ومرات مرات تتكرر أن ٌجب لذلك..ما شخص على تإثر ال أو..  جًدا صغٌر

 ٓاألال على أثر أو نتٌجة بوجود ٌسمح حتى الوات، من فترة

  اسم التكرار هذا على وٌطلقون مستمر بشكل الطرٌقة هذه ٌستخدمون ،(اإلعبلنات أصحاب) مثبًل  فالمعلنٌن

 (.انطباعات)

 المهمة فالرسالة واحد، لقاء أو إجتماع من شخص إاناع أو المعتقدات تغٌٌر جداً  الصعب من إن شك ببل

 .أخرى بعد مرة تتكرر أن ٌجب  مرجوة، بنتٌجة تؤتً حتى

 : األول السبب •

 ..المعلومات من الهاالة الكمٌة
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 السٌطرة، خارج تجعلنا الحقٌقٌة،إنها المشكبلت بعض إلى تقود والمعرفة المعلومات من الهاالة الكمٌة إن

 فً أنفسنا ُندخل عندما المشكلة تكمن محاضرات، حضور أو الكتب أو المعلومات من هاال كم اراءة فعند

 وإذا وأفعالنا تصرفاتنا فً مانعرفه تطبٌق أو دمج لمحاولة التواف دون الوات طوال الجدٌدة المعرفة

 فً ٌغراون الناس من الكثٌر أن وراء السبب هو ذلك... عقولنا فً فوضى ستصبح الطرٌقة بهذه استمرٌنا

 ٓالمعلومات بحر

 داخلً ومراابة تحكم نظام فلدٌهم تغرق، أن بدون.. البحر فً األسماك عٌش طرٌقة محاكاة فً ٌكمن الحل

 ماذا نقرر أن علٌنا ٌجب آخر بمعنى ذلك، من أكثر شًء ال.. الماء من ماٌحتاجون فقط ٌؤخذون ٌجعلهم

 األداء؟؟ تحسٌن فً ٌساعدنا لكً نتعلم أن نحتاج

 حتى ببطء ونهضمه نمضغه أن علٌنا ٌجب معٌن، شًء نتقن حتى لذلك شدٌد، بحماس علٌه نركز ثم ومن

 منا. ٌتجزأ ال جزء ٌصبح

 ! ٌنسى أو جدٌد شًء ٌتعلم إما.. ثنٌنإ من واحد شًء ٌعمل بإستمرار وعقلك عقلً

 !نتذكره للزمن المصاحب التكرار مع شًء، على نركز عندما أما ننساه، ارًٌبا بشًء، نهتم لم إذا

 .. فمثالا 

 إنها واحدة، مرة الحضور من أفضل سٌكون.. والم مذكرة مع مرات عدة المحاضرة نفس حضور عند

 .الكتب على ٌنطبق األمر ونفس النسٌان عملٌة من للهروب الطرق إحدى

 أن على المعلومات من مركزة كمٌة فً أنفسنا نغرس أن علٌنا ٌجب وإتقانه، معٌن مجال فًحًقا  للتفوق

 !منها هاال لكمٍ  نتعرض

 ..وأخٌــًرا

 من كبٌرة كمٌة ٌتعلموا أن عن... كبٌر بشكل المعلومات من الٌلة كمٌة ٌتعلموا أن علٌهم ٌجب ناسال

 .الٌل بشكل المعلومات
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 كبٌرة بكمٌات القلٌل تعلم :الرابع الفصل

 أواات فً كثٌرة أشٌاء الناس ٌتعلم فعندما..والتطبٌق المعرفة بٌن الفجوة إغبلق فً كبٌرة صعوبة هناك

 القدٌمة األفكار تطبٌق وات من سٌؤخذ  تعلمها ٌتم جدٌدة أفكار عن البحث ألن تطبٌقها؛ ٌتم فلن  اصٌرة،

 ...السابق فً تعلمها تم التً

 ..لتطبٌقها الكافً الوات لدٌنا سٌكون تعلمناها ادٌمة أفكار نكرر عندما لكن 

 تلو مرة جهدهم سٌبذل.. الٌلة ألشٌاء تعلٌمهم خبلل من  فٌه وٌبدعوا  عملهم لٌتقنوا الموظفون ٌدرب فعندما

 أن فبدل.. الموظفٌن إبداع مع العمبلء رضا سٌزٌد وبذلك التعلٌم وتكرر كبٌرة بكمٌات القلٌل لتعلم االخرى

 ٌناسبه ما منهم  واحد كل وٌطبق.. باستمرار كتب مجموعة الموظفون سٌقرأ الشهر فً كتاب الموظف ٌقرأ

 .. تلقااً بشكل للتصرف الموظف ٌصل حتى.. عام كل مختلفة بطرق

 :هو يفعلونه وما الناس يتعلمه ما بين فجوة وجود أسباب

 االول السبب •

 الكثٌر ولٌس.. كبٌرة بكمٌات القلٌل تعلم علٌنا لذلك.. واحدة لمرة نسمع أو نقرأ مما بسٌطة بنسبة نحتفظ أننا

 .. الٌلة بكمٌة

 :الثاني السبب •

 الموااف على الحكم على  اعتمادهم بسبب.. مغلقة عقولهم سلبٌٌن؛أن اٌكونو ما غالبا السلبٌالناس الترشٌح

 !محظوًظا نتك لقد" بالخوف مقادة رإاهم نأ كما

  عنـدما اإلٌجابٌـة اإلسـترجاعٌة التغذٌـة سـماع ٌـستطٌعون ال أنهـم لدرجة محبطٌن الناس من الكثٌر إن

 . إلٌهم تؤتً

   بها ٌمرون التً السلبٌة الظروف ٌتخطوا أن ٌستطٌعوا ال النـاس من الكثٌر لكن محزن، وهذا ،ٌرمونها إنهم

 ألنهم ،جًدا اصٌرة بفترة جًدا بالقلٌل ٌرضــون ألنهــم ٌــستطٌعون، ممــا جــداً  الٌلــة نــسبة وٌنجــزون

 !المغلقة وعقولهم السلبً بتفكٌرهم ٌرشـح علـٌهم ٌمـر شًء وكل اجدً  بالقلٌل ٌرضون

 السماح عن ناهٌك نتذكرها،ل فرصة تجد نتلقاها التـً المعلومـات مـن جـداً  صـغٌرة نـسبة أن هـو ٌحـدث مـا

 . فعلٌـًا تطبـق ذلـك وبعـد ُتقبـل، أن البلواعـً، العقـل فً للدخول لها
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 بعقلنــا نقــرأ و نــسمع محاضــرة، نحــضر أو فٌــدٌو، نــشاهد ،شــرًٌطا نــسمع ،كتابــًا نقــرأ عنــدما ـانإن

 . الخ...المسبق الحكـم الـسلبً، التفكٌـر التـردد، القلـق، علـى مركز الحاالت مــن بكثٌــر والــذي الحــالً،

 . نـسمعه أن % 111 لنـا متاح كله حولنا ٌحدث الذي الـصوت و النـاس، ٌقولـه مـا كـل أن العلـم مـع

 ! القـراءة خبلل من عقولنا تــدخل أن % 111 متاحــة نقرأهــا أن نختــار التــً والمحاضــرات والكتـب

 العقــل فــً العقلـً اإلزدحـام نقرأهـا أو نـسمعها التـً المعلومـات تقابل المغلـق، الـسلبً التفكٌـر مـع لكـن

 فقــط و – نــستخدمها و نفهمهــا، نــصداها، المعلومــات، نقبــل أن نــستطٌع الــذي المكــان – البلواعــً

 . المـرور تـستطٌع منهـا%  11

 !واحدة  حـاّرة فـً حـارات 11 جمـع مثـل إنـه

ا ُتحدث، اد التً فقط هً المهارة ًٌ  .حٌاتنا فً ثورة ،َحْرف
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 إٌجابٌة بعقلٌة اإلنصات: الخامس الفصل

 ..وإٌجابً متفتح بعقل اإلنصات هو تتعلم مما أكبر بكمٌة لئلحتفاظ األمثل الحل أن نجد -

 :كالتالي اإلنصات ويكون 

 .مسبقة تصورات أو أحكام بدون* 

 .الجدٌد لتعلم وإٌجابً متحمس بمواف*

 . إٌجابً تواع مع*

 .المبلحظات بتدوٌن* 

 .مخٌلتك اختراق بامكانه ما كل لسماع رغبة بوجود*

 .أتٌحت التً المعلومات إلستخدام تصور مع*

 . اكتسبتها اد أخرى ألمور روابط نرى أن ٌعنً للموضوع فهمك أن حٌث -

 ..مصدرها عن النظر بغض الجدٌدة، للمعلومات المنفتحٌن فالناس

  مدربٌهم، أو مدرسٌهم تصور عن بعًٌدا لتطبٌقها طرق عن دوًما ٌبحثون 

 .. العادٌٌن الناس تفكٌر تفوق التً التفكٌر إمكانٌة لهم ألن

 األثر أكبر وله عظٌم بانتظام المستحٌل ٌفعلون التفكٌر اابلٌة ذوي أن فنجد والنتااج، كله األداء على وتإثر

 (. ٌكسرونها ومن القٌاسٌة األراام ٌسجلون من)  وأعمالهم حٌاتهم على

 وصناعة عظٌمة، أشٌاء إنجاز ٌستطٌعون خبللها ومن.. هذه القوٌة التفكٌر اابلٌة لدٌهم اإلٌجابٌة فالعقلٌات -

 .اأٌضً  التارٌخ

 " ..  للزمن المصاحب التكرار سر هو مرات ستة األشٌاء عرض أن لئلهتمام المثٌر من"  بؤن مقولة هناك -

 .مكررة كانت إذا فقط تقبل األفكار كل من% 22 نسبة أن فنجد

 ،(الرفض) السابقة اناعاتهم مع تتعارض ألنها ٌرفضونها مرة ألول جدٌدة لفكرة ٌتعرضون عندما فالناس 

 ،(الجزاً القبول) منها جزًءا ٌقبلون الثالثة المرة ،وفً(المقاومة) تقبلها ٌستطٌعون ال ألنهم الثانٌة، والمرة

 الخامسة وفً ،( التام القبول)  تفكٌرهم تمثل بؤنها لشعورهم الجدٌدة للفكرة ٌتعرضون الرابعة وفً
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ًٌا ٌهضمونها ًٌا ٌهضمونها واألخٌرة السادسة المرة وفً ،( الجزاً الفهم) بؤنفسهم تطبٌقها طرٌق عن جزا  كل

 .( الكلً الفهم)  لآلخرٌن وتمرٌرها بامتبلكها الشعور طرٌق عن

 المرور فٌمكنك.. اإلٌجابٌة العقلٌة مع إٌجابٌة خبرات لدٌك كان إذا اختصارها ٌمكن الستة الخطوات هذه -

 معكوس شخص إلى واضح بشكل تتحول واد.. آلً بشكل ستؤتٌك اإلبداعٌة وأفكار أتوماتٌكٌة بطرٌقة علٌها

 .. والذعر المخاوف

 . اإلٌجابٌة للعقلٌة األعلى الحد وهو(  له  فقط والجٌد.. الجٌد لفعل تآمر العالم أن ٌفكر الذي الشخص وهو) 
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 التفكٌر فً خضراأل الضوء الفصل السادس: استخدام

 ..  مبدع إٌجابً، تفكٌر إلى وتحوٌله(  السلبً الترشٌح) النااد، السلبً، التفكٌر عبلج طرق إحدى وهً

 :  اآلتٌة بالخطوات ببساطة  ٌطبق  تدرٌب أو أسلوب وهو

 و جدٌدة، فكرة أي عرض أثناء واإلنصات بالصمت، علٌه التمرٌن  تطبٌق المراد الشخص من ٌطلب -

 .. إحباط أو مقاومة، أو مقاطعة، دون ٌطرحها أن الفكرة لصاحب ٌسمح بحٌث ؛ إبداعٌة

  والمشاكل والعقبات، السلبٌات، وطرح اعتراضه، واول بالنقاش، (السلبً المرشح) الشخص لهذا ٌسمح ثم -

 الضوء ٌسبق ال أن ٌجب األصفر، الضوء لكن( ..األصفر بالضوء بالتفكٌر) مجاًزا علٌه ٌطلق ما هذا و ،

 .. باإلحباط الفكرة لمقترح ٌسبب أو ، االبداع من القدرة ٌحد ال حتى بعده؛ ٌؤتً بل األخضر،

 :الطريقة هذه مميزات*

 .اإلٌجابٌات على تركًٌزا أكثر علٌها المتدرب الشخص تجعل -

 .. المعلومات ولترتٌب ، جدٌدة تفكٌر لطرق لٌتطور أطول؛ واًتا الشخص ٌمنح -

 الشخص ٌعد لم فهو اٱلخرٌن؛ عند أكثر اٌمة لنقده ٌصبح بحٌث اٱلخرٌن؛ لدى الشخص مصدااٌة من تزٌد -

 ( هذا فعل نستطٌع لن.. كبل: )ٌقول فقط الذي المحبط،

 العصر تقنٌات وٌستخدمون بدٌلة، حلول إٌجاد فً  اداامً   جهودهم ٌركزون والذٌن اإلٌجابٌٌن، األشخاص إن

 .. بالتؤكٌد  غٌرهم من أكثر األزمات على التغلب من ٌتمكنون  الحدٌث،

 .. جٌد بشكل ٌتعلمونه مما ٌستفٌدون ال الناس تجعل التً لؤلسباب اٱلن نعود

 : (المتابعة عدم) الثالث السبب

 ،"  متابعة  خطة"  لدٌنا تكون أن ٌجب جٌد؛ بشكل نتعلمه مما نستفٌد لكً.. الكل بٌن األصعب النقطة وهً

 ..  القدٌمة لعاداتنا العودة نتجنب  لكً

  ولمسإولٌة,  ولدعم,   لنظام نحتاج نحن" 

 "   المتابعة نظام نجاح سر هً الثبلث النقاط هذة
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ا معارفنا طبقنا وكلما جًدا، جًدا مهم نتعلمه لما والسرٌع ، المباشر التطبٌق إن ًٌ  كانت كلما أسرع، بشكل عمل

 .  أفضل النتٌجة

 ".. صحٌح بشكل التطبٌق بل المهم؛ هو فقط التطبٌق لٌس" ولكن

 " مكــثف وبشـــكل ، ٌــدج بشــكل ، أســـرع طبـــّق"

ا حافًزا نجد أن أًٌضا المهم من ًٌ   واإلستفادة؛ والتطبٌق، التعلم، على ٌشجعنا او

 .. داخلك من لشًءل راغًبا تكون أن ٌجب أنك بمعنى

 ٌتعلمه ما متابعة فً حقٌقٌة رغبة ولدٌك والدة، أو والًدا كنت أو التعلٌم، أو التدرٌب، مجال فً تعمل كنت إن

 تتبع فقط ولٌس ٌجابٌات،اإل وتمٌٌز التشجٌع، أسلوب تستخدم وأن لطًٌفا، تكون أن فاحرص ما، شخص

 أو ٌستسلموا، أن إما اٱلخرٌن ستجعل والتشجٌع الثناء، وكلمات للدعم، تفتقد متابعة خطة أي ألن األخطاء،

 هدفهم على تركٌزهم وٌفقدون ٱدااهم، عن رضاك على تدل كلمة عن فقط وٌبحثون لك، تابعٌن ٌصبحوا أن

 .. غٌرهم مع وٌستخدمونه أسلوبك، نفس ٌتعملون كونهم عن ناهٌك الحقٌقً،
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 الفور علً الناس لمساعدة اإلٌجابٌة إبراز :السابع الفصل

 .خبٌر ٌد على وتتدرب تتعلم أن علٌك ٌجب ما عمبًل  تإدي كٌف حًقا لتتعلم

  تعلمناه ما تطبٌق وهووالمعرفة،  النظرٌات وراء ما على الحصول هو التدرٌب من الهدف

 :هو للمتابعة نظام أفضل

  .وجهنً تطوري، شجع ، راابنً دعنً، أرنً، أخبرنً،

 .لذلك ٌحتاج عندما وٌمدرب معلم لدٌه شخص كل أن ٌتؤكد أن هً المدٌر مسإلٌة

  والوات الجهد من الكثٌر تحتاج البشر إدارة إن

  جدٌد شئ فعل محاولة أو التدرٌب فً الشخص ٌبدأ عندما هً الفترات وأدق أصعب إن

 :وهً فّعال متابعة نظام أجل من أساسٌة مفاتٌح أو أمور ثبلث هناك

 ولٌة.مسإ دعم، نظام،
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 الفصل الثامن: تزوٌد المزٌد من النظام، الدعم، المسإولٌة

  ٌكون هناك خطة متابعة.إلغبلق الفجوة بٌن المعرفة والتطبٌق ٌجب أن 

 السبب الثالث لم ال ٌطبق الناس ما ٌعرفونه هو اإلخفاق فً المتابعة. 

  :أمثلة على نظم المتابعة 

  إجتماع المدٌرٌن مرة كل إسبوعٌن مع كل موظف بشكل شخصً، مما ٌجعل التقارٌر

 .مباشرة فٌركز الموظف على أهدافه، وٌعطً كل موظف الدعم الذي ٌحتاجه

  أسابٌع، نضع مدرب خاص عن  2المدربٌن الخارجٌٌن: بعد كل برنامج تدرٌبً ولمدة

لكل مشارك، ٌقدم له الدعم وٌكون إهتمامه فقط المساعدة فً إغبلق الفجوة طرٌق الهاتف 

 والتطبٌقبٌن المعرفة 
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 تكرار، التكرار، التكرار ٌإدي إلى االلتزام.ال 

  المتابعة مبنً على:نظام 

 الكم الهاال من المعلومات.        

 التخلص من الترشٌح السلبً.        
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 الخاتمة

 لماذا ال أطبق ما أعرفه ؟!                   كٌف أطبق ما أعرفه ؟!

 ثبلثة حلولأسباب                                    ثبلثة     

 

 المعلومات.                   التركٌز    +     التكراركم هاال من 

                                                       

 ألن المعرفة أسهل من التطبٌق

 

 

 

 تغٌٌر طرٌقة التعلم

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

 التفكٌر السلبً                       تفكٌر إٌجابً

                                         

 عملٌات الترشٌح السلبً.      

 

]تعلم القلٌل 

بكمٌات كبٌرة = 

 ركز على القلٌل[

 

 كرر ، كرر

تغٌٌر المشاعر السلبٌة المرتبطة 

 بمواف معٌن تجاه االشٌاء
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 تغٌٌر االنطباع

 خفاق فً نظام المتابعة            خطة متابعة تزودك                                                   اإل

 بنظام 'دعم ومسإولٌة'                                     

                           

                                

 

                             

 تغٌٌر السلوك
 

 

  

 النظام المساعد أساسه العبلاات 

 ٌعنً = مدرب ، مجموعة داعمة ، صدٌق


