
  وتحققها ألهدافك تخطط كيف

 ثالثالجزء ال

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

تحديد أسباب هدفك أمر مهم و ضروري لتحقيقه ، عليك أن تكتب أسبابًا قوية تعمل 

 كمحفزات لك عندما تشعر بأنك كسول أو متردد في التحرك.

األسباب و هي التفكير في فوائد تحقيق هدفك ، وما و يوجد طريقة أخرى إليجاد 

الفرق الذي سيحدثه في حياتك ، يجب عليك أن تسأل نفسك: "هل هدفك يدعم خططك 

على المدى الطويل ويتناسب مع طموحاتك ، هل هو جدير بالنسبة لك ، وهل يعكس 

لى إن فهمك لمكافآت تحقيق الهدف مهم للغاية ، ويساعدك ع وينسجم مع قيمك؟"

توضيح سبب أهمية الهدف بالنسبة لك ، والتصور والشعور بما سيكون عليه عند 

 تحقيقه.

الخطوة التالية هي الزام نفسك بتحقيق هذا الهدف بغض النظر عن الظروف ، ال 

يقتصر إعداد األهداف على كتابته ونسيانه فقط ، بل يجب أن تضع ذلك الهدف في 

را  مع االلتزام الكامل بتحقيقه ، هذا يعني أن اعتبارك ، وأن تراجعه مرارا وتكرا



تغيير  -على سبيل المثال ال الحصر  -عليك القيام بأي شيء ضروري بما في ذلك 

 نمط حياتك وعاداتك ومواقفك من أجل تحقيق هذا الهدف.

ثم عليك كتابة العقبات والصعوبات التي قد تواجهها أثناء رحلتك لتحقيق هدفك ، 

يس سهالً ، فلو كان سهال كان الجميع قد نجحوا ، الحياة دوما مليئة تحقيق األهداف ل

بالعقبات والصعوبات، وبالتالي ستواجه مشاكل وتأخيرات و نكسات وعليك أن 

فكر جيدا في ما قد يمنعك من البدء أو يسبب مشكلة ،  تتوقعهم ، فهم جزء من العملية.

، القيام به يمّكنك من االستعداد للمشاكل سواء جسديًا أو عقليًا ، فهذا قد يعيق العملية 

 ، ويقلل من مقاومتك للبدء.

ومع ذلك عليك أن تضع في اعتبارك أنه يمكن حل هذه العقبات والصعوبات في 

العملية إذا ركزت على هدفك ، قال هنري فورد: "العقبات هي تلك األشياء المخيفة 

لومباردي: "العقبات هي ما  وقال فينس التي تراها عندما ترفع عينيك عن هدفك"

 تراه عندما ترفع عينيك عن الهدف".

الخطوة التالية هي كتابة خطة عمل محددة الوقت مفصلة من أجل الوصول إلى هدفك 

عليك تحديد  ، مرة أخرى أؤكد على كتابة الخطة ، وعدم االعتماد على ذاكرتك.

ستساعدك كتابة الخطة  جميع اإلجراءات التي يتعين عليك اتخاذها لتحقيق هدفك ، 

على أن تكون منطقيًا وواقعيًا ، وستجعل خطوات خطتك واضحة ومنظمة ويمكن 

  .التحكم فيها ، مما سيسهل إنجازها

كما قال جون إدموند إن كتابة الخطة  "هي خطوة أساسية في تحقيق أهدافك و بدونها 

مة واقعك ، وستقوم بتعديل الهدف على المدى الطويل لمالء -بمرور الوقت  -ستقوم 

 في النهاية بتقليص الهدف إلى أمنية ، وال تتمنى إال الصدفة ".

وبالرغم من ذلك فإن غالبية الناس سيغادرون الخطة عندما يواجهون النكسة األولى ، 

معتقدين أنه بما أن هناك عقبة أو صعوبة ، يجب أن تكون الخطة خاطئة ، هذا خطأ 

العقبات والتأخيرات والنكسات التي بكل بساطة ال سوف تواجه أي خطة الصعوبات و

توقيت كل خطوة من خطتك مهم أيضا ، يجب أن يكون لديك إطار  يمكنك تجنبها.

زمني تتوقع أن تصل فيه إلى هدفك ، تحديد موعد نهائي لتحقيق هدفك سيمنع 

 التسويف ، سيساعدك ذلك بالتغلب على كسلك ويجبرك على "فعل ذلك اآلن".
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