
 الذاتً االنجاز عن بحث مقدمة

 نجاح قٌمة زادت كلما أّنه حٌثُ  النفس، عن الرضا أنواع من نوع الذاتً االنجاز ٌُعد

 الشخص ٌرضى وعندما بنفسه، ثقته معها وزادت ذاته عن رضاه زاد كلما اإلنسان

 فً المحاولة فً رغبته وتصبح وأكبر، أعلى لإلنجاز قدراته ُتصبح نفسه عن

 على النجاح ٌقتصر ال أّنه حٌث مستوٌاتها، بأعلى ُمختلفة بإنجازات الخوض

ا أثًرا تترك أًٌضا البسٌطة فاإلنجازات العظٌمة، اإلنجازات ًٌ  النفس فً إٌجاب

 للعمل للتخطٌط اإلٌجابً والدافع النفسً، االستقرار أسباب أحد حتًما وهً والسلوك،

 .النجاح مستوٌات ألعلى وللوصول

 

  الذاتً االنجاز عن بحث

 إلى بالشخص وتدفع النفسً، االستقرار ُتسبب التً األمور من هو الذاتً االنجاز

 فمن الجماعً، بالعمل أو الشخصً الصعٌد على سواء اإلنجازات من المزٌد تقدٌم

ا شخًصا تجد أن المستحٌل ًٌ  من بالعدٌد وقع قد ٌكون أن دون إنجازاته عن راض

 جعله ما هو واإلصرار الشخصً الدافع ولكن العزٌمة، من والتقلٌل والفشل اإلحباط

 إلى والصعود النجاح ِبسلّم بالتمسك رغبته بعدها لتزداد إنجازاته، أولى ٌُحقق

 تأثٌره ومدى الذاتً االنجاز على سنتعرف مقالنا سطور وفً درجة، درجة خطواته

 .األفراد وسلوك حٌاة على

 

 الذاتً باالنجاز المقصود ما

 من خارجٌة مساعدة دون وذاته أهدافه تحقٌق على الفرد قدرة هو الذاتً االنجاز

 الحافز بمثابة تكون وأًٌضا النفسً، لالستقرار تدفعه من وهً به، المحٌطٌن قبل

 وتجعله والنجاحات، اإلنجازات من المزٌد على حصوله إلى بالشخص ٌدفع الذي

 على للعمل الشخص ٌدفع اإلنجاز تحقٌق حٌث الداخلً، واألمان بالسالم ٌشعر

 ٌُسبب قد ما كل عن واالبتعاد بها والتقٌد اإلٌجابٌة والسلوكٌات المهارات اكتساب

 لنفسه اإلنسان تطوٌر فً كبٌر بشكل ٌُساهم األول فاإلنجاز واإلحباط، الفشل

ٌُكسبه ومهاراته  .وبذاته بقدراته ثقته معه وتزداد عدٌدة خبرات و

 

 



 الذاتً االنجاز مراحل

 من ٌبدأ تنظٌمً إطار عن عبارة هو وإّنما اللحظة، ولٌد ٌكون ال النجاح تحقٌق ألنّ 

 :اإلنجاز تحقٌق مراحل نذكر ٌلً وفٌما النفس،

 قادًرا ٌجعله ما هو قلبه أعماق من ٌنبع الذي الكافً الشغف الفرد ٌملك وأن: الشغف

 .إلٌه ٌطمح ما تحقٌق على

 من ولٌال   أٌام   إلى ٌحتاج وإنما صدفة، محضّ  ٌكون ال النجاح تحقٌق :التخطٌط

 وكذلك إلٌه، للوصول والسلبٌات اإلٌجابٌات ودراسة الهدف على والتركٌز التخطٌط

 .معٌنة خطة ضمن األعمال تنظٌم

 تخطٌط عن ناتج ّنماوإ عشوائً، بشكل ٌأتً ال النجاح أن حٌثُ  :األهداف تركٌز

 المطلوب الهدف نحو القدرات لكام وتوجٌه ُمسبق وترتٌب

 من ُبدّ  ال وُمنسق، منظم بشكل لها والتخطٌط األهداف تركٌز بعد: القدرات توجٌه

 .المطلوب الهدف على واإلمكانٌات القدرات كامل توجٌه

 

 الذاتً االنجاز تحقٌق خطوات

 الشخص ٌتمتع أن علٌه اإلنجاز، تحقٌق على وامكانٌاته قدرته اإلنسان إلثبات

 :ومنها الخطوات ببعض تتمثل والتً األمور ببعض

ا ٌكون أن اإلنسان على: اإلٌجابٌة ًٌ  ذوي باألشخاص نفسه ٌُحط وأن تفكٌره، فً إٌجاب

 .وإمكانٌاته قدراته على تأثٌر له سٌكون وذلك اإلٌجابً، الفكر

 فً ٌفشل وقد والصعوبات، المعوقات من الكثٌر الشخص ٌواجه قد: بالصبر التحلًّ

 .حلٌفه ٌكون لن فالنجاح ذاته، على صبوًرا ٌكن لم إن لذا مرات، عّدة

 فعلى الذاتً، اإلنجاز لتحقٌق أساسً عنصر هو النجاح تخٌل :النجاح تصور

 ملكه ٌتخٌلها وأن علٌها، تركٌزه كامل وٌجعل أهدافه عٌنٌه نصب ٌضع أن اإلنسان

 .الروح فً والسعً اإلصرار شعور وٌّولد العقل ٌُحفز ما هو

 بأي االحتفال هً الذاتً اإلنجاز تحقٌق خطوات أهم من :االنجاز بتحقٌق الفرحة

 على ٌحفّزها ما هو وتقدٌرها النفس فمكافأة صغًٌرا، كان مهما الفرد به ٌقوم إنجاز

 .األفضل وتحقٌق المزٌد تقدٌم



 باألشخاص سعادته ٌربط أاّل  دائًما اإلنسان على :المسؤولٌة تحّمل على القدرة

ا ٌركض أن علٌه بل المحٌطٌن، ًٌ  .بنفسه علٌها للحصول ساع

 ال أن جًدا المهم من حٌثُ  للنفس، االنتباه هً النجاح خطوات أهم من :النفس مراعاة

ا قسًطا نمنحها بل طاقتها، فوق نكلّفها ًٌ  األفكار ترتٌب إلعادة وذلك الراحة من كاف

 .ألخرى فترة من

 حٌث اإلنجاز، لتحقٌق المهمة األمور من الخٌر عن البحث خطوة تعتبر :الخٌر أٌن

 المحٌطٌن األشخاص أو األشٌاء خالل من سواء الخٌر عن ٌبحث أن الشخص على

 فً اإلنجاز لتحقٌق تدفعه التً اإلٌجابٌة الطاقة الشخص ٌمنح الخٌر إٌجاد ألنّ  به،

 .االجتماعٌة أو العلمٌة سواء به المحٌطة المجاالت

 

  الذاتً االنجاز تحقٌق على تساعد التً العوامل

 حٌاة فً اإلصرار وروح والرغبة العزٌمة تزرع التً العوامل من مجموعة هناك

 :العوامل هذه ومن الفرد،

 وقلبه روحه مسامع على نفسه الشخص ٌُلقٌه الذي الشخصً التحفٌز ٌُعتبر :التحفٌز

 نُبثّ  أن المهمة األمور من وهذه الذات، ولتحقٌق للنجاح للوصول أساسً عامل هو

 .وعزٌمتنا ذاتنا ُترضً والتً اإلٌجابٌة العبارات أرواحنا فً

 قدرات عنده تتولد إمكانٌاته عن بالرضا ٌشعر عندما: وبالقدرات بالذات اإلٌمان

 .إلٌه ٌطمح الذي اإلنجاز تحقٌق خاللها من ٌستطٌع عظٌمة وفكرٌة جسدٌه

 على وُتشجعه قدراته من وتقوي الفرد ُتحفّز التً العوامل من ٌُعتبر :الطموح

 .المتابعة

 بها مرّ  التً التجارب من ٌستفٌد من هو الناجح الشخص :األخطاء من االستفادة

ٌُضٌف فٌها، عدٌدة بأخطاء ووقع  وٌستفٌد لٌتعلم تجاربه مخزون إلى األخطاء تلك ل

 .منها

 نفسه فً ٌثق أن هعلٌ اإلنجاز، تحقٌق فً أهمٌة األكثر العوامل من :بالنفس الثقة

 .والصعوبات العثرات أمام الصمود على قادر أّنه وٌعلم

 

 



 الذاتً االنجاز أهمٌة

 :ومنها كثٌرة بمشاعر الفرد على تعود حٌث كبٌرة أهمٌة الذاتً االنجاز لتحقٌق

 تحقٌقه، على عمل الذي للهدف الشخص وصول عند أّنه حٌثُ  :النفس عن الرضا

 .وبنفسه بذاته إٌمان لدٌه ٌصبح حٌثُ  وإمكانٌاته، ذاته عن الرضا مشاعر لدٌه تتولد

 الثقة زٌادة هً االنجاز تحقٌق فً إٌجابٌة األكثر األشٌاء من :بالنفس الثقة زٌادة

 .الذات وحب النفسً السالم مستوٌات ألعلى والوصول بالنفس،

 وعزٌمة إصرار الفرد لدى ٌُصبح األول اإلنجاز تحقٌق مع :النجاح على اإلصرار

 .األخرى النجاحات من العدٌد لتحقٌق تدفعه

 معها وٌزداد أواًل، نفسه عٌن فً فخر   مصدر الفرد ٌُصبح الذاتً اإلنجاز بتحقٌق

 .للوطن فخر مصدر وأًٌضا لنفسه، ُحّبه مقدار

 .الحٌاة مجاالت شّتى فً اآلخرٌن على االعتماد تقلٌل

 

 االنجاز لتحقٌق الذاتٌة الكفاءة تطوٌر

 نذكر الخطوات، من بمجموعة االلتزام الفرد على الذاتٌة، والقدرات الكفاءة لتطوٌر

 :أهمها

 .اإلنجاز لتحقٌق بّدقة علٌها للسٌر خرٌطة ووضع الواضحة األفكار ترتٌب

 الوقوع إلى أّدت التً األسباب وتحدٌد الماضٌة، التجارب أخطاء من االستفادة

 .والخطأ بالفشل

 .والعمل لإلنجاز ٌدفعنا الذي الدافع وتولٌد تحقٌقها، المراد األهداف تحدٌد

 أمام وحائاًل  دائم، بشكل األهداف طرٌق فً تقف ال كً والعقبات المخاوف مواجهة

 .تحقٌقها

 األهداف لتحقٌق الالزمة الزمنٌة المدة تحدٌد طرٌق عن ناجح، بشكل الوقت استثمار

 .وإهداره به واالستهتار إضاعته دون

 ومشاعر سلوكٌات فً تأثٌر من لهم لما السلبٌة األفكار ذوي األشخاص عن االبتعاد

 .الفرد



 .لألهداف الوصول على والمثابرة األهواء، وضبط النفس، فً التحكم

 

  ذاته تطوٌر إلى ٌسعى الذي الشخص خصائص

 :ومنها بخصائص ذاته لتحقٌق ومهارات قدرات ٌمتلك الذي الشخص ٌتمتع

 .ناضج عقاًل  ٌمتلك فهو مدحه، أو علٌه الثناء أحد من الناجح الشخص ٌنتظر ال

 لتحقٌق حٌاته فً ٌتبعه الذي المسار تحدٌد هو الناجح الشخص سمات إحدى

 .األهداف

 وذلك اآلخرٌن مع عالقاته لتطوٌر ٌسعى ،اجتماعً بأّنه الناجح الشخص ٌتمٌز

 .الحٌاة فً خبراتهم من االستفادة بهدف

 .الناجح الشخص سمات أهم من بلطف معهم والتعامل اآلخرٌن ماحترا ٌعتبر

 .العمل من الكثٌر إلنجاز واستثماره الوقت تنظٌم على القدرة ٌمتلك الناجح الشخص

 

 الذاتً االنجاز عن بحث خاتمة

 خطوة من عملٌة لٌس الذاتً اإلنجاز تحقٌق أنّ  ٌُدرك أن الفرد على النهاٌة فً

 فاشلة، عدٌدة تجارب عن ناتجة هً وإّنما ٌوم، أو بلحظة بها القٌام ٌمكن واحدة

 أن الفرد فعلى كبًٌرا، وقًتا األمر ٌستغرق وقد بالنفس، وثقة وعزٌمة إصرار وعن

 .لنناله السعً مّنا ٌستحق الذات وتحقٌق النجاح، طعم لٌنال بالصبر ٌتحلّى


