
  وتحققها ألهدافك تخطط كيف

 ثانيالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

عملية تحديد األهداف ليست عملية معقدة ومع ذلك ، يجب القيام بها بطريقة منتظمة 

المعلومات ومعينة لتكون أكثر فعالية للوصول إلى النتائج المرجوة. هناك الكثير من 

حول تحديد األهداف و أغلبها ستساعدك على التقدم في الحياة وإجراء تغييرات 

وتعديالت مهمة ومع ذلك ، من الصعب أخذ جميع المعلومات المتاحة ، ألن هناك 

 دائًما أفكار ومعلومات جديدة.

ين كتبت هذه المقاالت ألشارككم بعض األفكار المفيدة التي استفدت منها على مر السن

، لقد قمت بدراستها و تحليلها وتعلمت منها ، ثم قمت بتنفيذها وبالتالي كان لديهم 

 تأثير كبير على حياتي.

أثناء تحديد هدفك ليس من المهم ، أن تعمل من خيالك فقط ، ولكن من الضروري 

أيًضا أن يكون لديك نظام اعتقاد صحيح ، أي  نظام إيمان مبني على الحقائق و 

معلومات الصحيحة ، عندما تندمج مع المشاعر القوية واالحاسيس ، المنطق وال

 سيقودك إلى األفعال  الضرورية لتحقيق أحالمك.



يكبر معظمنا في تعلم قمع أنفسنا ألي سبب كان حقيقي أو متخيل أو من خالل تأثير 

اآلخرين ، ننمو مع حاالت معينة من المعتقدات حول األشياء وعن أنفسنا أو مقارنة 

 نفسنا مع اآلخرين.أ

ومع ذلك ، فإن تطوير نظام اعتقاد قوي وإيجابي عن نفسك  وقدراتك وإمكانياتك 

لتحقيق هدفك ، هي واحدة من أقوى األدوات التي تساعدك على تحقيقها، عليك أن 

فإنه يمكن تحقيقه ، بغض النظر عن عدد  -طالما أنه ذكي  -تؤمن بأن أيا كان هدفك 

 يها في الماضي.المرات التي فشلت ف

إذا سبق لك و فكرت في سبب نجاح بعض الناس في الحياة ، بينما البعض اآلخر 

يعيش حياتهم في الفشل ، إذا كنت تريد أن تكون أحد أولئك الذين يدركون إمكاناتهم 

وأحالمهم ، يجب أن يكون لديك هيكل عقلي متين من شأنه أن يعزز إيجابية الموقف 

 مرة.العقلي واألعمال المث

عقلنا الباطن هو قوة عظيمة بديعة وبهذه القوة ، يمكننا التركيز والحصول على أي 

 شيء نريده حرفيا .

جودة تفكيرك تحدد جودة تخصصاتك ، لذلك فإن نظام إعتقادك ، الذي يتم تثبيته بقوة 

، يحدد ما ستصبحه ، وتحصل عليه ، وجودة حياتك ، إذا كنت تعتقد أن بإمكانك 

يء ما فإنك ستفعل ، وإذا كنت تعتقد أنك لن تستطيع ذلك فلن تقدر على فعلها القيام بش

 ، في كلتا الحالتين انت على االغلب على حق .

كل هذا يعتمد على نظام معتقداتك ويبدأ به ، يجب أن تصدق أن ما تريده يمكنك القيام 

كبير من ثقتك به ، وعليك أن تؤمن بأنه لديك القدرة على القيام بذلك ، وهذا جزء 

بنفسك ، في كتابه المشهور "إذا كان األمر سيحدث ، فاألمر يعود لي" ، الدكتور 

روبرت شولر قال : "كل إنجازات  قابلته في حياتي يقول ، تغيرت حياتي عندما 

 بدأت أؤمن بنفسي ".

 عليك أن تؤمن بنفسك بأن لديك القدرة والموهبة على القيام بأكثر مما تقوم به اآلن ،

وأنك تستأهل وتستحق أكثر مما تكتسبه اآلن، عليك أن تؤمن بأن لديك عظمة ، 

وإمكانيات عظيمة ، وثروات غير مكتشفة في داخلك ، يجب أن تضع في اعتبارك 

 أيًضا أن موقف "ال يمكنني فعل ذلك" لم يحقق أي شيء في تاريخ اإلنسان.

ه دائما للحصول على الممكن نحن البشر ال نتجه لشيء نعتقد أنه مستحيل ، نحن نتج

، سؤال صعب بالنسبة لك ، إذا كنت تريد أن تفعل شيئًا ما أنت متأكد من أنه يمكنك 

فعله ، فهل ستفعل ذلك أم ال؟ بالتأكيد ستقوم به،  ألنك تعتقد أنك تستطيع أن تفعل ذلك 



وأنت على يقين من قدراتك وجهودك التي يمكن أن تحقق هذه الرغبة ، من ناحية 

أخرى إذا كنت تفكر في القيام بشيء ما أنت غير متأكد منه ، فستكون مترددًا في 

 القيام به.

الخطوة األكثر أهمية بعد أن تؤمن بنفسك وتصدق أن ما تريد تحقيقه هو أن تعرف 

بالضبط ما الذي تريده حقًا ، عليك التركيز وتحديد ما تريد وكتابته، ال تعتمد ببساطة 

ة بك ، مرة أخرى يجب أن يكون هدفك هدف ذكي، محدد وقابلة على الذاكرة الخاص

 للقياس ويمكن تحقيقه بواقعية ومحدد الوقت.

محدد يعني : هدف "أريد أن أكون غنيا" ليس هدفا محددا ومع ذلك ، فإن هدفًا مثل 

 " هو هدف محدد .RM 10،000"أرغب في توفير 

ترة زمنية معينة ؛ يومية قابل للقياس يعني : عندما يمكنك قياس تقدمك في ف

 .وأسبوعية وشهرية وسنوية

قابل للتحقيق يعني : هدف "أريد أن يكون لدي أجنحة وأتمكن من الطيران" ليس 

هدفاً يمكن تحقيقه ، إنه جنون لكن هدف "أريد أن اركب برحلة الكونكورد" هو هدف 

 قابل للتحقيق .

يت ماليزي في خمس مليون رينج 1واقعي يعني : هدف "أريد أن يكون لدي 

 سنوات" ليس هدفاً واقعياً إذا كان راتبك بضع مئات وليس لديك أي مصدر آخر.

 محدد الوقت يعني : يجب عليك تحديد خط ميت لتحقيق هدفك.

ثم ، بعد تحديد هدفك الذكي ، يجب عليك كتابة األسباب لماذا تريده ، عليك أن تكتب 

ا الفرق الذي سيحدثه في حياتك ، إذا لم ما ستحصل عليه من تحقيق هذا الهدف ، وم

يكن هناك سبب قوي لذلك ، أو لن يحدث أي فرق في حياتك ، احذفه ، وابدأ من 

 جديد.
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