
  وتحققها ألهدافك تخطط كيف

 ولالجزء األ

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

خالل سنوات عديدة من حياتي وسفري إلى العديد من البلدان ، حضرت العديد من 

الندوات والمؤتمرات ، وقرأت العديد من الكتب والمقاالت ، وسمعت العديد من 

والفالسفة يتحدثون عن المبادئ واألساليب واألفكار المتعلقة بتحسين الذات المتحدثين 

 والحياة.

كل شخص التقيت به أو كنت سألتقي به في المستقبل يتطلع ويتوق إلى النجاح في 

حياته ، وهي الحياة التي يرغب بان يعيشها ، ومع ذلك ، كثير من الناس ال يعرفون 

م يسيرون ويقودون ويعملون ويصارعون من خالل حقا ما يريدون في الحياة ، إنه

 الحياة دون أدنى إدراك حول ما يهدفون إليه أو إلى أين يذهبون. 

إنهم يتحركون ويصارعون الحياة في االتجاهات والخطط التي يضعها آخرون ألنه 

أفراد العائلة واألصدقاء وغيرهم من  -من السهل للغاية اتباع مسار يضعه اآلخرون 

. هذا يمكن أن يؤدي إلى التوتر وعدم الرضا ، بينما في الواقع ، لديهم -ءالزمال

 الفرصة ليكونوا سعداء ويعيشون في طريقهم الخاص.



جيم روهن قال : "من بين الكثير من األشياء المدهشة التي تم إعطاؤها لنا كبشر ، 

لتعيش تلك  هي الرغبة التي ال تُقهر بالحلم لحياة أفضل ، والقدرة على وضع أهداف

 األحالم".

و هناك آخرون ال يزالون ال يستطيعون الحصول حتى على القليل من ما يريدون ، 

فشلوا في تحقيق األشياء التي يستهدفونها بطريقة أو بأخرى ، هذا ألنهم لم يحددوا 

أهدافًا ، وال يعرفون لماذا يجب أن يحددوا األهداف ،  أو ال يعرفون كيفية وضع هذه 

 والحصول عليها. األهداف

و هنا السؤال الذي يطرح نفسه ، هل يمكننا ايجاد الحياة التي نريدها حقا؟ هل يمكننا  

أن نحول الحلم إلى حقيقة؟ الجواب بالتأكيد نعم ومع ذلك، كيف يمكن لشخص يحول 

 الحلم إلى واقع إذا لم يكن لديه حتى حلم؟

حصل الفرد على ما بدون وجود حلم ورؤية وتطور شخصي وخطة عمل ، لن ي

يريده ، فينسنت فان جوخ قال :"ال يمكن الوصول إلى أهدافنا إال من خالل وضع 

خطة ، و االيمان بها بكل حماس ، ويجب علينا أن نتخذ إجراءات صارمة بشأنها، ال 

 يوجد طريق آخر للنجاح ".

ب ، وإال أول شيء عليك القيام به قبل البدء في أي رحلة هو معرفة إلى أين أنت ذاه

قد تأخذ الحافلة الخطأ وتنتهي في مكان آخر ، ال يمكن ألحد أن يصل إلى هدفه مالم  

يستطع رؤيته ، إذا تمكنت من رؤية الهدف ، فستحصل عليه بطريقة ما إذا استخدمت 

 األسلوب الصحيح.

يفشل معظم الناس بسبب عدم تحديدهم )الهدف( ، فاألهداف هي جوهر يحدد ما 

وما ستحصل عليه من هذه الحياة ،األهداف هي  الوقود الذي ينشطك ستصبح عليه 

ً و تائها  ويساعدك على تحقيقها ، بدون أهداف محددة و واضحة ، ستصبح ضائعا

 وتعيش بالصدفة ، وتؤدي أعماالً غير مثمرة.

الحياة عبارة عن غابة كبيرة ، تخيل أنك تهت وسط غابة خالل ليلة مظلمة للغاية وال 

ء على اإلطالق ، لن تعرف أبدًا االتجاه الذي يجب أن تسلكه ، لذا ستبقى يوجد ضو

في مكانك في انتظار المساعدة، ومع ذلك ، إذا كان هناك ضوء صغير يظهر لك من 

أي اتجاه ، فستتمكن من المشي للوصول إلى هذا الضوء واالستمرار بغض النظر 

 خالل رحلة حياتك. عن مدى صعوبة الطريق ، هدفك هو الضوء الذي يرشدك

اختيارك لهدف والعمل لتحقيقه يغير كل شيء في حياتك، وظيفتك ودخلك وأسلوب 

 حياتك ، واألكثر أهمية سيغير الطريقة التي تشعر بها تجاه نفسك.



أنا أكتب هذه المقاالت ألولئك الذين يريدون استخدام هذه األفكار والخطط بصدق 

لى واقعنا ، ستعرض لك هذه المقاالت األفكار والعمل عليها بكل طاقتهم ، بناًء ع

والخطط الواضحة التي ستمكنك من اتخاذ الخطوات الالزمة للحصول على حياة 

 افضل طالما اردتها .

وهدفي هنا هو جلب هذه األفكار والخطط إلى انتباهكم لبدء عملية تغيير حياتكم ، من 

 إذا كنت مهتما. -ريدها ، خالل تحديد أهدافكم ، وتحقيقها وعيش الحياة التي ت

ومع ذلك ، يجب أن تفهم أنه ال توجد فكرة ستعمل من أجلك ، ما لم تعمل على 

 الفكرة.

و إلى جانب إعطائك إحساس باإلنجاز وزيادة ثقتك بنفسك ، فإن العمل على الهدف و 

تحقيقه سيعطيك توجيًها و معنى أكثر لحياتك ، ويحفزك ، ويوفر وقتك وجهدك ، 

 ن ضغوطك.ويقلل م

أهم خطوة في تحديد األهداف تتمثل في معرفة و تحديد ما تريده بالفعل ، ثم البحث 

عن أسباب مقنعة لماذا تريده ، ثم قم بتصنيف مواردك المتاحة لك والتي من شأنها 

 ستساعدك على تحقيق هدفك.

ها بعد ذلك ، عليك تحديد العقبات التي يجب عليك تجاوزها ، والموارد التي تحتاج

 إلنشاء الدعم ، والخطوات التي تحتاج أن تتخذها من أجل تحقيق هدفك.

ومع ذلك ، يجب أن يكون هدفك "ذكي" او بخالف ذلك لن يكون قابالً للتنفيذ . الهدف 

الذكي يعني أن هدفك يجب أن يكون محددًا وقابل للقياس وقابل للتنفيذ وواقعيًا 

 ها في سلسلة المقاالت هذهوموقوتًا. سيتم شرح كل هذه الخطوات وغير

من المهم أن نالحظ هنا أنه أثناء تحديد هدفك ، عليك أن تعمل من خيالك  وليس 

ذاكرتك فاألفكار هي أشياء ، اإلنجاز أو الهزيمة تولد في لحظة من التفكير ، كل ما 

 نفكر به أو نتخيله ينتج عنه نتائج 

بحرية على خيالي. الخيال أكثر أهمية قال ألبرت أينشتاين: "أنا بكفاءة فنان ألن أرسم 

 من المعرفة. المعرفة محدودة. فالخيال يطوق العالم."

لو نظرت حولك ، بغض النظر عن ما تراه عيناك من عمل الرجال ، فكلها )سيارات 

، مباني ، أقمار اصطناعية ، طائرات ، هواتف ، تلفزيونات ، و اشياء اخرى( ، كلها 

مخترعيها ، ثم نقل هؤالء المخترعين هذه األفكار إلى حقيقة كانت أفكاًرا في أذهان 



إذا تمكنوا من تحويل هذه األفكار واألحالم إلى حقيقة ، يمكنك أيًضا تحويل أفكارك 

 وأحالمك إلى حقيقة.

خذ األطفال كمثال آخر ، كانوا يقولون إنهم يريدون أن يصبحوا كذا وكذا  أن يطيروا 

أن يفكروا في تلك اللحظة كيف ، او اذا ما كان  ، أو حتى يزورون القمر دون

مور بطريقتهم ، بإمكانهم فعل ذلك أم ال ، ولكن هذا هو خيالهم، إذا نظرت إلى األ

 فستفاجأ بالنتائج
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