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   ِمــــــــــــالرَِّحي ِنــــــــــالرَّْحَم اِهللا ِمـــــــــِبْس
  و به نســتعين و عليه نتـوآل

  
  

 

  األهداف ما بين تحديدها و التخطيط لها
 
  

  يحيى شمسية. م  :إعداد
  مدير إدارة الموارد البشرية بمشروع دوائى العربى

  
  

  
  :المواضيع

  
  .المقدمة -١
 ".ت حياتك السابقة حدد إنجازا" التقييم األول -٢
 .أهمية األهداف -٣
 .نوعية األهداف -٤
 .تحديد األهداف -٥
 .مالحظات تؤخذ باإلعتبار عند تحديد الهدف -٦
 ". سنة ٢٥حدد رؤيتك لمستقبلك بعد " التقييم الثانى  -٧
 .التخطيط لألهداف -٨
 "خطط ألهداف حياتك " التقييم الثالث  -٩
 .مالحظات تنفيذ األهداف -١٠
 .المصادر -١١

  
  

  األهداف ما بين تحديدها و التخطيط لها
  
  

  :مقدمة 
  أنت رايح فين ؟؟  −
 .. بس عموما أنا ماشى .. الحقيقة موش متأآد .. ممم  −
 يعنى انت موش عارف رايح فين ؟؟  −
 ..بس أنا حاسس اننى حروح حته آويسة جدا .. موش متأآد قلتلك  −

 
***********  

  أنت طموحك تكون ايه ؟ −
 رجل أعمال آبير أنا نفسى أآون  −
 طب حتعمل فى أيه ؟ −
 ..الحقيقة اننى حعمل أعمال آتيرة  −
 و عيش على قدك.. بطل أحالم اليقظة بتاعتك ديه .. بقوللك ايه يا ابنى  −
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***********  
  

ه ده       ى بقول ه الل ستغرب اي ك م د ان ط   ... أآي دأ غل كل الموضوع ب معتها    .. ال ... ش ث س م أحادي ت أنقلك س حبي ا ب أن
رق    ...  الحديث األول هو حديث فى شهر فبراير و الحديث اآلخر فى شهر مايو          لشخصين د تالحظون الف ان   ... و ق ا آ األول م

  ...و الثانى حدده بس موش عارف يضبطه ... محددا لهدفه 
ى اآلن           ول ل اهمين شئ       ..اهللا يكرمك    ..يحيى   ... أآيد الكل يق د وض             .. موش ف انى بع رأوا األحاديث ت ع طب حاوال تق

  .. بعض المتغيرات التى حدثت مع الفرد األول 
انى     ..  دار الحديث األول     ٢٠٠٠-٢-١ ه صاحبه                ..رجع الشخص الث ه ل ا قال دا بم ر      .. و هو يفكر جي رر التغيي رر يحدد    ..و ق ق

رر يكون شئ       ... هدفه   ه         .. ق ه    .. موش عارف حيكون اي اجحين   .. زادت قراءت ه للن ه   ... و زادت مالحظات ل عم اه  ..و قاب الق
ال  "– آما أخبره    -بيشتغل   دا بشخصيته    " ... رجل أعم سيط   ..أعجب ج لوبه الب ه       ...و بأس دل علي ذى ت راؤه الل ضا الحظ ث و أي

ه             ... مالبسه الفاخرة و الساعة السويسرية الشهيرة التى تزين معصم يده            أتى ل آما أعجب بهاتفه المحمول  آم المكالمات التى ت
ساعتها  ... و أنه ال يستطيع الراحة من آثرة المكالمات و المشاغل           ..أففا انه ال يطيق الحديث المتزايد       و يغلقها بكل بساطة مت    .. 

ال              وم        ..قرر الفرد الثانى أنه سوف يكون رجل اعم ل صاحبه          ٢٠٠٠-٥-١الكالم ده حصل ي ل راح يقاب ه     ...  و بالي رر ان و ق
  .و دار الحديث الثانى... يقوله أنا حمشى فين و ليه 

  
ه العجب ،       ..و زى ما يقولنه     ..الرجل األول موش طايق نفسه و صعب أرضاؤه         ... أستطيع سماعكم اآلن       موش عاجب

  ..!!طب هو ليه ما سألتم أنفسكم لما هذا الرجل األول قال هذا الكالم 
  .دف و هذا هو درسنا اليومهو أساليب تحديد اله.. الحقيقة .. و ما هو هذا الشئ ... أآيد فى شئ فى دماغه بيبنى آراؤه عليه 

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ا        ... إسمحوا لى   ... أن اتكلم عن تحديد األهداف       قبل  ا بينن ئلة و         .. أن يحدث تواصل فيم سوف أآتب بعض األس
   ..ارجو اإلجابة عنها بإسلوب عملى جدا 

  ... إنجازات حياتك ... جازات إنها تتحدث عن اإلن... و احتفظ بها لديك ... أجب عنها قبل قراءة باقى الدرس 
  ألنك لم تختره بنفسك و إنما هو إختيار والديك.. ليس مهما  سمكأ

   ليس بالشئ الجدير باألهمية إن لم يكن لديك إنجازا بهعمرك
  ... هو راجع لعائلتك ألنك غالبا لم تختره بنفسك  ... عنوان منزلك 

  ... جاز حققه غيرك فهو إن.. هو راجع أيضا لعائلتك  ... رقم تليفونك
ذى                 .. .هل إخترت جامعتك بنفسك     ...  فدراستكإذن   ادى ال ع الم أم ما فرضته عليك ظروف التنسيق ؟؟ أم ما فرضه عليك الواق

  فهل نجحت بها آما آنت تتصور ؟؟.. تعيش فيه؟؟ أم انك حققته فعال آما تريد ؟؟ و إن آنت حققته 
  ثم أآمل الدرس .. أجب عنها ... كملة الدرس أرجو اإلجابة على األسئلة القادمة قبل ت
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  :ما هى اإلنجازات الحقيقية التى حققتها فى آل من المجاالت و النقاط اآلتية
  

  :الدراسة )١
  :الرياضة )٢
  :العائلة  )٣
  :األصدقاء )٤
  :الدين )٥
  :اللغات )٦

١-   
٢-  
٣-   

  :مهارات الكمبيوتر )٧
  :المجــال الفنـــــى  )٨
  " :التحقيق المالى"الالم )٩
 :سلوآك الشخصى  )١٠

 

  و احتفظ بها ثم أآمل الدرس.. أآتب إنجازاتك بها .. أرجو اإلجابة عن تلك النقاط العشر الماضية 
  

  ألسئلةفهى تعطى مثاال لسؤال تسأل به نفسك عند اإلجابة عن تلك ا.. و تلك الكلمات للتسهيل عند اإلجابة فى آل نقطة
  
شاطا رياضيا                  ( ازا ؟ هل            ..الدراسة ماذا آانت إنجازاتك و تقديراتك بها ؟ الرياضة هل تمارس ن ه إنج و إن آنت هل حققت ب

ال         ... أم .. عالقاتك مع عائلتك دائما فى إزدياد        ى سبيل المث ين أبيك عل شة بينك و ب ة المناق ؟ هل حققت إنجازا فى تطور عالق
دامى؟ هل                               ؟؟ هل لديك أصدقاء بحق       م ؟ هل دامت عالقتك بأصدقاءك الق دة و فى تطور دائ ؟ هل عالقتك مع أصدقاءك جي

رأت فى      .. هل حفظت من القرآن ما يكفى ؟ و إن آنت حفظته آله عن ظهر قلب                .. العالقة تطورت فى حدودها ؟؟ دينك        هل ق
أم انك فى نفس النقطة ؟؟ لغاتك هل     .. إزديادى دائم تفاسيره ؟ هل تقربت من اهللا يوما بعد يوم ؟ هل عالقتك مع اهللا فى تطور          

راءة             .. أم انها وقت الحاجة تستخدمها و آفى ؟ هل لديك أآثر من لغة              .. تطورها بإستمرار    ة و ق ة فقط أم آتاب و هل تتقنهم آتاب
 فكرت فى تطوير و أخذ لغات       فهل.. و إن آنت بارع     .. أم انك بارع    ... أم آانت آتابة و قراءة و إستماع و لكن ينقصك اإللقاء            

تقن لغتك األم         ة          .. أخرى؟؟ هل ت م عن العربي ة ؟؟ اتكل ة ؟؟ هل طورت                     .. العربي تقن العامي ا أم انك ت ا تتقنه رآن ؟؟ حق ة الق لغ
امال ؟؟ أم انك فقط تحاول ؟ هل رقيت                     ..أم انك تتعامل معه بالخبرة فقط       .. قدراتك فى الكمبيوتر     ا آ ا تعلمت برنامج ؟ هل حق

ن ثابت                  .. هل قرأت شعرا مثال مرة      .. سك مرة بالتطوير فى المجال الفنى       ح رأت أشعار حسان ب ه ؟؟ هل ق و جربت ان تتذوق
ل          شكلة التموي ل لم ل وصلت لح ك ؟؟ ه ذى يكفي ادى ال د الم ت العائ ل حقق ثال ؟؟ ه لم م ه و س ول صلى اهللا علي اعر الرس ش

واردك    ازا فى تطوير سلوآك ؟؟ هل غيرت           لمصاريفك الشخصية التى تزداد و ال تتطور م دم أو إنج ة ؟؟ هل حققت تق المالي
دما                     يئا ؟؟ هل حققت تق ه ش سمع اآلخرين من ذلك الصوت العالى الذى يتضايق منه اآلخرين ؟ أو هذا الصوت الهادئ الذى ال ي

  ) فى سلوآك عموما ؟؟ أتحس بفارق فى سلوآك تلك األيام عن السنة الماضية ؟
  
   

  ثم احفظه لديك ثم تابع الدرس.. و أآتب إنجازاتك به .. و ذلك للتسهيل نزله .. سم التققيم األول و مرفق ملف بأ
  

  



 

  
 www.leaderships.org موقع تعليم فن اإلدارةل © محفوظة جميع الحقوق

٤

  
 :أهمية األهداف 

  
تجد النجاح موالى لك، ... ضع هدفا و اسعى له ... الهدف سمة من سمات النجاح .. لكل شئ فى حياة أى ناجح هدف 

  لصحابة و القصص المفيددعونا ننظر فى سير األولين و سير ا
نشر رسالة .. "أوحى اهللا له ..وضع هدفا ... أنظروا إلى قصة سيدنا محمد عليه أفضل الصالة و أزآى التسليم 

  "اإلسالم و عزته
ه        ... وضع هدفا له    ... أنظروا الى نوح عندما شرع فى بناء السفينة          ه ب ة الجدول       ... أوحى اهللا ل ان هو نهاي وم الطوف ي

فينة       ... ا الهدف   ازمنى لهذ  اء س ى األرض زوجان       .. الهدف هو بن سع من آل شئ عل ك النقطة      ... ت ى أن اوضح تل أسمحوا ل
سفينة     ... ثم عندما أوحى اهللا له أنه لن يؤمن اال من آمن  .. الهداية .. هدف سيدنا نوح آان فى بدايته  .. بالذات   اء ال ان بن ه آ هدف

  و لتكمل الحياة ..كافرين ،ليقى الذين آمنوا من غضب اهللا على ال
ه               .. هدفه النصر   ... أنظروا الى خالد بن الوليد فى معرآة احد          ه فرصة ليحقق هدف ى الحت ل ه فى     .. صبر حت و حقق

  .. نهاية األمر 
ل   . هذه حجرة د  "والدته وضعت له هدفه على باب حجرته        ... أحمد زويل   . أنظروا الى د   د زوي ره      " .. أحم ان عم م آ آ

وق  .. ذلك الهدف البعيد حققه بعد سنوات مضنية  .. و فعال ... أصبح يرى هدفه آلما دخل غرفته    ... ر سنوات   عش... يومئذ   فتف
وم     ... و لكنها آانت عقبة هينة عليه       ... و لم يأخذ حظه فى التنسيق       .. فى التعليم    ا   ... فدخل آلية العل وق فيه ا    .. و تف ين به م تع ث

ه       ح... ثم  ... ثم  .. ثم  ... معيدا   ل     . أصبح أسم د    ... تى توصل لهدف د زوي ا       .. أحم يس أسما عادي ذين          ..ل ل ال ل واحد من القالئ ب
  .حازوا على جائزة نوبل

  
  ..ماشى نتكلم .. طب ليه ما نكلمش بالنتايج المعروفة عالميا و ووفق تجربة عملية 

  
ى خر         ة   فى إحدى الجامعات األمريكية قامت هيئة بحوث األفراد بعمل إستطالع عل م الخريجين    ... يجى الجامع فى آ

ة        % ٣و وجدوا أنه فقط   ... الذين لديهم أهداف محددة و واقعية        ة و محددة و مكتوب ديها أهداف واقعي ة ل د  ..من تلكم الدفع و بع
ك     % ..  ٩٨و وجدوا ان نسبة تحقيقها ألهدافها وصلت الى ..قاموا بزيارة تلك األفراد .. عشرين عاما   ر من ذل دما  .. و أآث عن

سبة  ... او من حددوها و لكن ليست بصورة واقعية       .. قورنوا بمن لم يحددوا أهدافهم        % ٩٥وجد انهم حققوا انجازا يصل الى ن
  بالمقارنة بهم مجتمعين 

  
  حطها فى نقاط .. ايه أهمية تحديد األهداف .. معنى آالمك يا يحيى 

  
  أهمية األهداف

  
  الهدف ييسر لك نقطة نهاية للعمل -١
 هدف يجعلك ال تتشتت عن طريقك الى تلك النقطةال -٢
 الهدف يجعلك تعمل بما تتعلم  -٣
 الهدف يجعلك مصمما على تجاوز العقوبات فى سبيل الوصول اليه  -٤
 الهدف يجعل لحياتك قيمة و معنى  -٥
 الهدف عبارة عن ترجمة لمجموعة اعمالك -٦

  
  ما الهدف . .طيب ايه اللى يثبت آالمك يا يحيى ، موش إحنا فى الحياة أههى 

  
  انظروا الى اآليات .. سبحان اهللا اال تتفكرون فى القرآن 

  
ْبَحاَنَك                          { اِطًال ُس ذا َب َت َه ا َخَلْق ا َم سََّماَواِت َواَألْرِض َربََّن ِق ال ي َخْل ُروَن ِف الَِّذيَن َيْذُآُروَن الّلَه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ

  سورة آل عمران) ١٩١(}  النَّاِرَفِقَنا َعَذاَب
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  :بص معايا فى األية.. الهدف بعيد المدى ايه ... آمان ربنا مدينا هدفنا فى الحياة .. ال و موش بس آده 

  سورة الذاريات) ٥٦(} َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن{
  ما هو الهدف فى الحياة... هدف إنما ل.. ليس لللهو و اللعب .. ما خلقنا هذا باطال 

  )الخ ... - عمل – صوم –صالة (اى آان نوعها ... العبادة ... الهدف ياتى فى اآلية األخرى 
  هو العبادة بكافة أنواعها ... إذن متفقين أن هدفنا فى الحياة 

  أنظروا الى قوله تعالى  .. الجنة... الهدف البعيد المدى .. الهدف النهائى .. ثم 
  ةسورة البقر) ٨٢(} الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَنَو{
  سورة البقرة) ٢٢١(} لَُّهْم َيَتَذآَُّروَن ُأْوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوالّلُه َيْدُعَو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َوُيَبيُِّن آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعْ...{
  سورة آل عمران) ١٣٣(} َوَساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن{
دُّْنَيا ِإالَّ             ُآلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُآْم َيْوَم       { اُة ال ا اْلَحَي اَز َوم ْد َف َة َفَق َل اْلَجنَّ اِر َوُأْدِخ ِن النَّ ِزَح َع ن ُزْح ِة َفَم اْلِقَياَم

  سورة آل عمران) ١٨٥(} َمَتاُع اْلُغُروِر
  

  و غيرها من االيات 
  إن قامت القيامة و فى يد أحدآم فسيلة فليزرعها.. و أنظروا الى الحديث 

   اهللا عملكم و رسوله و المؤمنونفسيرى.. و أعملوا 
  

  .تالىو لكن آيف نحدده و هذا هو السؤال و هذا ما سوف نجيب عنه فى حديثنا ال... إذن للهدف أهمية آبيرة جدا 
  

  
  

  
  :نوعية األهداف 

  
  قبل ان نقول نوعية األهداف أحب أن اعرفها فى جملة 

  
  .ان تحقيقهاهي النتائج الواقعية التي يريد اإلنساألهداف 

  
  
  

  :وهي تشمل ثالثة أنواع من األهداف  
  
  :أهداف قصيرة األجل] ١[
  

ى دورة     : وهي األهداف التي يحققها اإلنسان في فترة قصيرة تتراوح في الغالب من يوم إلى سنة؛ ومثالها                الحصول عل
  . ما فى الكمبيوتر مثالتدريبية لمدة شهر في برنامج

  
  :أهداف متوسطة األجل] ٢[
  

الحصول  : ي األهداف التي يحققها اإلنسان في فترة متوسطة تتراوح في الغالب من سنة إلى خمس سنوات؛ ومثالها               وه
  . أو أى درجة علمية تأخذفي إدارة األعمال' دبلومة'على 

  
  :أهداف طويلة األجل أو استراتيجية ] ٣[
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راوح في الغالب           ر؛          وهي األهداف التي يحققها اإلنسان في فترة طويلة تت ى خمس وعشرين سنة أو أآث  من خمس سنوات إل

  .الحصول على درجة الدآتوراه في علوم القرآن: ومثالها
  

  وتطلق آلمة الرؤية غالًبا على األهداف طويلة األجل، وقد تشمل أيًضا بقية أنواع األهداف
  

  
  :تحديد األهداف 

  
  ... ما يال بينا نحدد أهدافنا .. طيب
  ... هى ليها شروط... ا إزاى حنحدده طب
 ... حتى حياتنا نفسها ليها شروط... آل شئ موجود فى الدنيا ليه شروط  .. أآيد
 خلينا نعرف شروط تحديد أهدافنا مع بعض ... طيب

  
  :للهدف عده نقاط أساسية للتحديد يجب أن يتجاوزها لكى يكون هدفا منطقيا و محددا و هى خمسة أشياء أساسية

  
 :ألهداف األساسيةنقاط تحديد ا

 

 The Goals must be  التحديد -١
SMART 

S for Specific 

M for Measurable 

A for Achievable 

R for Reasonably 

T for Timely 

 قابل للتقييم -٢
     قابل للتحقيق -٣
 "مسبب"له سبب  -٤
 محدد بزمن -٥

  
  
  
  
  

 
  
 

     :التحديد -١
 

دفك      دا    .. يجب أن تكون محددا له ا هو تحدي ال   .. م دا   .. رجل أعم يم تحدي أى ... ف
دواء       .. عمل سوف تقوم به      ة      .. فى أى مجال      .. سوف اعمل فى ال فى مجال ادوي

ل  " رجل أعمال فى األدوية مجال أدوية القلب       "ن أصبح هدفك محددا     اآل.. القلب   ب
ر  ... و يمكن أن يكون أآثر تحديدا من ذلك    ان   .. فكلما آان هدفك محددا أآث ا آ آلم

  .. تحقيقه أسهل بكثير 
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 :قابل للتقييم -٢
  

ه   ن أن تقيم دفا ال يمك ضع ه ى   .. ال ت ال ف ال اعم ون رج دفا أن تك ضع ه ثال ال ت فم
يم مدى الوصول         .. آسف  .. و تقول لى هذا هدفا      ..  أدوية القلب    مجال   هذا ال يمكن تق
د      ... إمتى حتقول أنا حققت هدفى      .. يعنى بالبلدى آده    .. اليه   و ... لما تعمل دواء جدي

د           ... ال لما تنشر أدوية القلب بسعر بسيط جدا          ه من التحدي د ل ... أرأيتم أن الهدف الب
صنيع         سوف أعمل على الدواء      و سوف اصنع دواء      ... فى مجال القلب فى مجال الت

دا   ا .. آسف .. جدي ر  .. ممكن ننتهى هن سه فاضله الكثي دواء ... بس ل إزاى أصل ال
ه من أمراض القلب                    الج أي ه موش محدد حيع و نضبط  .. يبقى الزم نرجع للمحور األول         .. اللى أنت حتعمل

صنيع   يبقى حعمل مثال فى... معاه المحور التانى   د فى    ...  مجال ادوية القلب فى مجال الت و حصنع دواء جدي
  ...عالج أمراض جلطات القلب اآلن أصبح هدفك يمكن تقيمه 

 
 :قابل للتحقيق -٣
 

ده شئ أساسا موش     ... موش ممكن أقول مثال أنا حعمل دواء حيعالج آل األمراض           
ى  الج آل المراض .. منطق يش دواء يع ر قا.. مف و غي ذا فه ق ل ل للتحقي د أن .. ب الب

دى          .. قل مثال   .. يكون قابال للتحقيق   سرطان أو األلتهاب الكب صأصنع دواء ليعالج ال
  و هكذا.. ثم أصنع غيره ليعالج مرضا معينا .. الوبائى 

  
  

 ":مسبب"له سبب  -٤
 

م بمنطق الرجل األول    .. يعنى ايه السبب    .. ليه حتعمل الدواء ده      .. معلهش أدعونى أتكل
ا ه ذات لم دواء بال ه ؟ .. ذا ال ولى اي بب  ... حتق دى س و عن وى ..ل بب ق د .. و س ال يوج

ه               ستطيع زحزحتك و ال إحباطك عن ة ي ى وجه البري يش    ... مخلوق عل ول اصل مف حتق
ه      .. أدوية بتعالج الجلطات ديه      ك أل في ه       .. حقول ه فعال في ى    .. حتكتشف ان د الل ه الجدي اي

شفاء جلطة القلب                  أنا اقصد .. حقوللك ال   ... قدمته   ر من أسبوع ل و ..  دواءا ال ياخذ أآث
  اآلن أصبح لك سببا وجيها لتعمل فى هدفك... ليس له أثر جانبى 

  
  سبب لهدفك على األقل ثالثة أسباب

 
 :محدد بزمن -٥
 

ين     ن مع الل زم ا خ ن تحقيقه ا م د له داف الب ا  ..األه دف عائم ان اله ال ... و إال آ
ره   لي أعمله الن.. وجود له    ه بك ل حيبقى سمة من     ... هارده مادام ممكن اعمل التأجي

ه دم تحقيق شكلة ع ى م ة حتبق ماته ، و المماطل دد ... س ى مح ام زمن ال نظ و أصبح ب
ه محدد      ... يحكمه   ه            .. اإلمتحان وقت ه آل ه هدفك تحل دك وقت     ... و أنت داخل و عن
 محدود فبتعمل   بس ألنك زمنك   .. و أآيد وال شك أنت بتالقى مشاآل فيه        ... محدد  

ه وقت محدد         .. المستحيل لكى تتجاوز تلك العقبة التى أمامك           اس    .. و ألن في ه ن في
  مفيش أى واحد حيحله... لكن لو مفيش وقت محدد ... بتنجح 

  أفال تتفكرون... و لكنها محدده فى علم الغيب .. محدد ولكن هناك حكمة من عدم معرفته .. العمر نفسه 
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 اهللا أختى باهللا بخى
 بسيط بل أن استكمل درسى أطلب منكم طلب

 
 .فمكن ه ميييييق من منخارك و تطرده بقوريد منك أن تأخذ نفس عمييي

 
بشده ، حيث يصل الدم المحمل  عم فلقد أثبت أن التنفس بهذه الطريقة يساعد على الترآيز

  فيساعده على الترآيز.. األوآسجين إلى المخ بقوة 
 

 عشرة مرات فعل ذلك
 

  )كإمالء به صدر(ييييييق من منخارك نفس عمييييييييي

  ... طرده بقوة و سرعه من فمك
 

 لتحديد هدفك فهى فى شدة األهمية.. رات ثم أستكمل قراءة المالحظات اآلتية رره عشرة م
 

و .. لمدة تقل عن عشرون ثانية عندما تفعل هذا  قد تشعر بنوع من الدوخة : مالحظة هامة
تلك الدوخة هى فى الحقيقة سيعقبها ترآيز ... شئ  كن مع التعود على ذلك األمر فلن يحدث

  ... األوآسوجين الى المخ بطريقة عالية ن وصولفهى ناتجة ع... غريب 

 .لن تشعر بها... بتلك الطريقة آلما اردت الترآيز  مع التعود على التنفس
  أخرى و هيا بنا لنعود إلى درسنا مرة... أفعلها ... اآلن 
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  مالحظات يجب أن تؤخذ باإلعتبار عند تحديد الهدف
  
  

  
  
  

  :األولى المالحظة
  

تأآد أن هدفك يحتوى .. و عندما تحدد هدفك .. أجعلها فى رأسك ... البد أن يتوافر فى الهدف عدة سمات  
 :على تلك السمات اال وهى

 
 :الواقعية −

 

اً           م       .. أجعل هدفك واقعى ملموس شير أهل العل رة    .. أست شر أهل الخب اً  و فى     ... أست دفا خيالي ال تضع ه
  !لما لم يتحقق ؟... النهاية تقول 

  

 :اإلنسجام −
 

ى  ..  أجعل أهدافك متناسقة مع بعضها      ثال أن تأخذ آورسات فى التمريض       ... بمعن ع م و انت  ...  ال ينف
ك  ... مثال  انت رجل صيدلى . أو آلخر   اال لسبب   ... رجل مهندس    ما فائدة ان تتعلم آورس للرسم الهندسى ؟؟؟ ذل

  !!ليس هدفا متجانسا مع ذلك
 

 :الوضوح −
 

ان    .. جلياً  لنفسك و للجميع ، بحيث إن قصصته على أحداً      ...  البد أن يكون هدفك واضح       أى إسلوب آ ب
از       أريد أن اتفوق فى   ..فهمه بمنتهى البساطة ، مثالً         ام إمتي ...  الكلية و أصبح األول على دفعتى هذا العام بتقدير ع

  هذا هدف واضح جداً  و يراعى آل شروط تحديد األهداف
 

 :التوافق مع الشخصية −
 

ال تضع أهداف غيرك لنفسك دائما أبد بالتفكير فى ذاتك ، ما هى مبادئك الشخصية التى قد ...  آن نفسك 
، ال تكن شخصية أبيك ، ضع أهدافك بما يتوافق مع متغيراتك و طموحاتك تختلف مع مبادئ أخيك الشقيق 

  .الشخصية،و هذا ال يمنع أبدا أن تستفيد من خبرات اآلخرين
 

 :التفكر مع الذات −
 

ل ان                                  ا و قب دافها و غايته ل أن تحدد اه سك قب دا ، أعرف نف  ال تضع أهدافك بدون ان تتفكر مع ذاتك جي
  .تخطط لها



 

  
 www.leaderships.org موقع تعليم فن اإلدارةل © محفوظة جميع الحقوق

١٠

 

 : و عيوبك بنفسكأعرف مميزاتك −
 

ـ     سمى ب ا ي ى أصح    "  SWOT Analysis" ال تكتب هدفا قبل أن تصنع لنفسك م ـ   "أو بمعن ل ل تحلي
  نقاط القوة ، و نقاط الضعف ، و الفرص المتاحة ، و المخاطر التى يمكن أن تتوقف عليها هدفك(

 
 
 
 
  
  

  
  :الثانية المالحظة

  
 "هل يصلح أن يكون لحياتك هدفا واحد فقط ؟؟"ئة سؤال دعونى أطرحها على هي... لى هنا مالحظة هامة  

ه                   اوبوا علي ل أن تج سؤال و قب ك ال ى ذل ئلة و أن تالحظو                ... قبل أن أجاوب عل دة أس سكم ع نكم سؤال أنف أرجو م
  المالحظات اآلتية

  هل رأيت أى ناجح يصلى فقط أو يعبد اهللا فقط على هيئة عبادة دينية ؟؟ −
لى اهللا    − ول ص ق الرس ل واف ذى     ه د ال ك العاب ى ذل لم عل ه و س علي

أم أنه قيم أخيه أنه أعبد منه و ذلك ألنه الذى           .. يصلى و يصوم فقط     
 ينفق عليه بواسطة آده و تعبه ؟

 ؟؟.. يعملون فقط .. هل رأيت رجل أو أمرأة ناجحين  −
 هل رأيت أحدا يتعامل فقط مع شئ واحد فى حياته ؟؟ −
 هل رأيت أبدا غرفة بها رآن واحد ؟؟ −
  خلقنا اهللا فردا ؟؟ أم مجموعات ؟؟هل −
 أم انك دائما فى مجموعات ؟؟.. هل تعيش وحدك  −
 هل دينك ليس له حق عليك ؟ −
 هل شخصك ليس لها حق عليك ؟ −
 هل صحتك ليس لها حق عليك ؟ −
 هل مكاسبك المادية ليس لها حق عليك ؟ −
 هل مجتمعك ليس له حق عليك ؟؟ −
 :األعزاء و تفكروا فيها جيداأنظروا معى تلك اآليات أخوانى و أخواتى  −
 

ِإنَّ                                 { ِه َف اِت الّل ْر ِبآَي ن َيْكُف َنُهْم َوَم ا َبْي ُم َبْغًي اءُهُم اْلِعْل ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد الّلِه اِإلْسَالُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َج
  عمرانسورة آل ) ١٩(} الّلِه َسِريُع اْلِحَساِب

  
  سورة آل عمران) ٨٣(} َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا َوَآْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن{
  
َه ِإن     َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا مِّ           { وْا الّل اء َواتَُّق َن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْوِلَي

  سورة المائدة) ٥٧(} ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن
  
  سورة النساء) ٦٨(} َوَلَهَدْيَناُهْم ِصَراًطا مُّْسَتِقيًما{
ْوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضََّل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأ{

) ٩٥ (}يَن َأْجًرا َعِظيًماِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُآال َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى َوَفضََّل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِد
  سورة النساء
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ًرا      ِإالَّ{ ْؤِمِنيَن َأْج ُه اْلُم ْؤِت الّل ْوَف ُي ْؤِمِنيَن َوَس َع اْلُم َك َم ِه َفُأْوَلِئ َنُهْم ِلّل ُصوْا ِدي ِه َوَأْخَل َصُموْا ِبالّل َلُحوْا َواْعَت اُبوْا َوَأْص ِذيَن َت الَّ

  سورة النساء) ١٤٦(} َعِظيًما
  
َواء                                    ُقْل َيا أَ  { ن َس لُّوْا َع ًرا َوَض لُّوْا َآِثي ُل َوَأَض ن َقْب لُّوْا ِم ْد َض ْوٍم َق َواء َق وْا َأْه قِّ َوَال َتتَِّبُع َر اْلَح ِنُكْم َغْي ْهَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدي

  سورة المائدة) ٧٧(} السَِّبيِل
  
رٌ                      َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآم مِّن َذَآٍر َوُأنثَ       { يٌم َخِبي َه َعِل اُآْم ِإنَّ اللَّ ِه َأْتَق َد اللَّ َرَمُكْم ِعن اَرُفوا ِإنَّ َأْآ َل ِلَتَع } ى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا َوَقَباِئ
  سورة الحجرات) ١٣(
  
  رة البقرةسو) ٧٨(} َوِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن َال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن{
  
َذِلَك             { ِة َآ ْوَم اْلِقَياَم َصًة َي ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِل

  رافسورة األع) ٣٢(} ُنَفصُِّل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن
  
ُد           { ْسَتُووَن اْلَحْم ْل َي ًرا َه َضَرَب الّلُه َمَثًال َعْبًدا مَّْمُلوًآا الَّ َيْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن رََّزْقَناُه ِمنَّا ِرْزًقا َحَسًنا َفُهَو ُينِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْه

  سورة النحل) ٧٥(} ِلّلِه َبْل َأْآَثُرُهْم َال َيْعَلُموَن
  
  سورة فاطر) ٢٢(} ي اْلَأْحَياء َوَلا اْلَأْمَواُت ِإنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمن َيَشاء َوَما َأنَت ِبُمْسِمٍع مَّن ِفي اْلُقُبوِرَوَما َيْسَتِو{
  
ا      َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ            { وَن ِإنََّم ا َيْعَلُم ِذيَن َل وَن َوالَّ ِذيَن َيْعَلُم

  سورة الزمر) ٩(} َيَتَذآَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب
  
  سورة غافر) ٥٨(} َوَما َيْسَتِوي اْلَأْعَمى َواْلَبِصيُر َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَلا اْلُمِسيُء َقِليًلا مَّا َتَتَذآَُّروَن{
 

المشكلة أتحددت بس  ... ال أخى العزيز ... المشكلة زادت آده .. متفقين معك أنه ال يمكن للحياة هدف واحد      .. طيب ماذا تقصد    
  طيب السؤال هو ما هى الخمس محاور التى أحدد فيها أهدافى ؟؟.. منها  % ٥٠يعنى حلينا ... 

  و سؤالك ... أسمحولى اآلن أجب عن سؤالى 
  " لح أن يكون لحياتك هدفا واحد فقط ؟؟هل يص"سألت سؤال 

  "!!ط ال يصلح أن يكون لحياتك هدفا واحدا فق"و دعونى أجب 
  "ماهى المحاور التى أضع عليها أهداف حياتى؟؟"طيب السؤال اآلتى 

  أجب إجابتى 
  :الخمس محاور التى أستطيع أن أضع أهداف حياتى عليها هى 

  
  :أهداف الحياةتحديد المحاور الخمس ل ◄

  .أهداف شخصية -١
 .أهداف إجتماعية -٢
 .أهداف ديـنـيــــة -٣
 .أهداف مـاليـــــة -٤
 .أهداف رياضية و صحية -٥

 :أهداف شخصية -١
سك                ازب ، تطوير نف عملك ، دراستك ، لغاتك ، زواجك ايها الع

د أن تضعها          .. و سلوآك الشخصى     آل هذه أهداف شخصية الب
داف شخص ك هى أه داف تل د األه ذا المحور من تحدي ى ه ية ف

  .البد أن تضعها فى إعتباراتك
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 :أهداف إجتماعية -٢

اعى       لوآك اإلجتم اعى ، س ك اإلجتم ك ، عمل دقاءك ، عالقات رتك ، أص ب أن   .. أس داف يج ذه أه ه
أبيك ، زوجك ، أخوانك     (فعالقتك بأسرتك   ... تضعها فى اإلعتبار فى هذا المحور من تحديد األهداف          

رون            .. لتى تعيش فيها    تلك جزء من الحياة اليومية ا     ) و أخواتك  ه الكثي تم ب ... أصدقاءك تلك شئ ال يه
ل (عالقتك بهم تؤثر فيك سلبا أو ايجابا    ا فى       ) فلينظر أحدآم من يخال ، عالقاتك مع المجتمع هل دائم

ا تتطور ؟      .. تطور ؟؟ هل هناك المزيد من العالقات آل يوم؟؟ هل عالقاتك تقف عند حد معين                 أم أنه
يلة                    تلك أسئلة ال بد ان     اعى هو وس صدد ، سلوآك اإلجتم  تسألها لنفسك و أنت تفكر فى أهدافك بهذا ال

ر عن شخصك  ه ... للتعبي ال تهمل دافك .. ف ى أه ا ف اعى .. و ضعه دائم ل إجتم ك عم ل ل شاط .. ه ن
تطوعى  ... هل تعرفون معنى تطوعى إخوانى       ... خدمة بال مقابل    ... نشاط تطوعى   ..بجمعية خيرية   
ل         ..  تطويع   آلمة جائت من   دون مقاب ه فى حياتك          .. فهى تطويعا للنفس للعمل ب شئ ال تفعل أو العمل ب

ا        .. فتلك أشياء إن قلت عليها آلما       ... العادية   ر عليه ا       .. فلن تكفى الكلمات للتعبي ن أوفى حقه و ... و ل
  .. تذآروا معى أخوانى قول اهللا تعالى 

ْدُعو     { ُد                     َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َي ْنُهْم ُتِري اَك َع ُد َعْيَن ا َتْع ُه َوَل ُدوَن َوْجَه ِشيِّ ُيِري َداِة َواْلَع م ِباْلَغ َن َربَُّه
ا              ُرُه ُفُرًط اَن َأْم َواُه َوَآ َع َه ا َواتََّب ن ِذْآِرَن ُه َع ا َقْلَب ْن َأْغَفْلَن ْع َم سورة  ) ٢٨(} ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَلا ُتِط

  الكهف
 

 :ـــةأهداف ديـنـيـ -٣
رآن ؟؟ هل                 .. ممم   وم من الق ة الي م آلم دينك ؟؟ حفظت آ ا هى عالقتك ب ما هى عالقاتك بربك ؟؟ م

صالة  زك بال ى ... طورت ترآي ام عل ر عن اإلم د ذآ و  .. فق تعلم الترآي نوات لي شرة س تمر ع ه أس أن
صالة  ا    .. بال اهم جميع نهم و أرض سين رضى اهللا ع سن و الح افس الح د تن ى الترآ... و لق ى ف ز ف ي
أة     ... الصالة   ه       .... و آانت عباءة النبى صلى اهللا عليه و سلم هى المكاف ى اي وم فى معن هل تثقفت الي

ا               ... هل تفكرت فى تفسير ما      ...  دا أيه هل زودت معرفتك بما يسمى علوم الدين ؟؟ تلك نقطة مهمة ج
دافك       .. الشباب   م أه ه         ... بل أجعلها أه ا خلقت ألجل ادات        هو عبادتك   .. فنصف م ة فى العب  هللا المتمثل
و هو فى    .. و النصف اآلخر للعمل     ) آالصالة و الصوم و الزآاة و الصدقة و السنة بأنواعها           (الدينية  

دا  ... فأتقنه إبتغاء وجه اهللا   .. حد ذاته عبادة من العبادات       ل  .. الترآيز على الهدف الدينى شئ مهم ج ب
ل شئ  و آ ال .. ه ن ق م اهللا م ه و رح ال تترآ ن أراد   " ف يال ، و م ا إال قل ؤت منه م ي دنيا ل ن أراد ال م

  و قوله تعالى" ... و نال اآلخرة ... أتته الدنيا راغمة ... اآلخرة 
َصُرونَ              {  ْم ُين سورة  ) ٨٦(} ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوْا اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباَآلِخَرِة َفَال ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُه
  لبقرةا

  و قوله تعالى
ُه                  { ِة َوالّل ْوَم اْلِقَياَم ْوَقُهْم َي وْا َف ِذيَن اتََّق وْا َوالَّ ِذيَن آَمُن َن الَّ ُزيَِّن ِللَِّذيَن َآَفُروْا اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَيْسَخُروَن ِم

  سورة البقرة) ٢١٢( } َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب
  و قوله تعالى

َن ِللنَّ{ ِل  ُزيِّ ضَِّة َواْلَخْي ذََّهِب َواْلِف َن ال َرِة ِم اِطيِر اْلُمَقنَط يَن َواْلَقَن َساء َواْلَبِن َن النِّ شََّهَواِت ِم بُّ ال اِس ُح
  سورة آل عمران) ١٤(} اْلُمَسوََّمِة َواَألْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب

  وله تعالىو ق
ِصيًرا                   { ِميًعا َب ُه َس اَن الّل َرِة َوَآ دُّْنَيا َواآلِخ سورة  ) ١٣٤(} مَّن َآاَن ُيِريُد َثَواَب الدُّْنَيا َفِعنَد الّلِه َثَواُب ال

  النساء
 
 :أهداف مـاليـــــة -٤

يح الكثير يخشى من التصر     ... الكثير منا يستحى أن يصرح به       ... ما العيب أن يكون لديك هدفا ماديا        
ه  ادة ... ب اع م ا بت وا علي ادى ..حيقول ا م وا علي ك ... ال أخوانى ... حيقول ا لحيات دفا مادي آن ..ضع ه

ا  ... صريحا مع نفسك و اآلخرين     ذا    .. ال ضير أن يكون لك هدفا مادي ايز اآسب آ ايز يوصل   .. ع ع
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ة               ... إدخارى لكذا    ة المالي ئن من الناحي وال أو أطم يس   ... عايز أحصل على أم دا     ل ا اب أختى و   .. عيب
  لكى تستطيع الوصول اليه .. حدد هدفا ماليا لك .. بالعكس .. أخى باهللا 

ة أولوياتك أو                " .. لكن"و آه منها تلك الكلمة      ... و لكن    ى قائم ادى عل اك أن تضع هدفك الم اك و أي أي
د أن تتحقق             دافك و أولوياتك            ... على قائمة األهداف التى الب ة أه ة       ..ضعها فى نهاي ل قيم  ضعها أق

نفس         .. فليس الغنى غنى المال     ... لنفسك   ى ال .. أرضاه اهللا و أزاده    .. و من رضا      ... و لكن الغنى غن
ا     ... حاذر أخى و أختى أن تضع المال نصب عينك   أتى إليك راآع دمك ي يئا   .. ضعه تحت ق م ش و أعل

  ..فالمال وسيلة للعيش و ليس العيش وسيلة لجلب المال .. 
م   ... الزآاة .. اهللا الذى وضع لنا فريضة لكى تجعلنا ال نكون عبيدا للمال       و سبحان    ذى أله و سبحانه ال

صدقة   ى ال ه بالحث عل ه  .. نبي صدقة المخفي ة ... و ال صدقة العلني ارك  ... و ال ى إعتب ذا ضعه ف آل ه
  و تذآر قوله تعالى.. أخى الكريم 

ِه                َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال ُتْبِطُلواْ     { ْؤِمُن ِبالّل اِس َوَال ُي اء النَّ  َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواألَذى َآالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئ
ا                         ْيٍء مِّمَّ ى َش ِدُروَن َعَل ْلًدا الَّ َيْق ُه َص ٌل َفَتَرَآ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َآَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِب

  سورة البقرة) ٢٦٤(} الّلُه َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَنَآَسُبوْا َو
  و قوله تعالى

ا     { سورة  ) ٤٦(} اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر َأَمًل
  الكهف

  و قوله تعالى
  سورة الشعراء) ٨٨(} َماٌل َوَلا َبُنوَنَيْوَم َلا َينَفُع {

  و قوله تعالى
  سورة الهمزة} ) ٣ (َيْحَسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه )٢ (الَِّذي َجَمَع َماًلا َوَعدََّدُه{

  و قوله تعالى
  سورة المسد) ٢(} َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َآَسَب{

  و قوله تعالى
  سورة األنفال) ٢٨(} ُلُكْم َوَأْوَالُدُآْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ الّلَه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌمَواْعَلُموْا َأنََّما َأْمَوا{

  و قوله تعالى
َشْوَن                   { اَرٌة َتْخ ا َوِتَج َواٌل اْقَتَرْفُتُموَه ِشيَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَع َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك ُقْل ِإن َآاَن آَباُؤُآْم َوَأْبَنآُؤُآْم َوِإْخ

ُه                     َآَساَدَها ْأِتَي الّل ى َي ُصوْا َحتَّ ِبيِلِه َفَتَربَّ ي َس  َوَمَساِآُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكم مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِف
  سورة التوبة) ٢٤(} ِبَأْمِرِه َوالّلُه َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن

  و قوله تعالى
اِفُرونَ             َوَال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأوْ   { } َالُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد الّلُه َأن ُيَعذَِّبُهم ِبَها ِفي الدُّْنَيا َوَتْزَهَق َأنُفُسُهْم َوُهْم َآ
  سورة التوبة) ٨٥(

  و قوله تعالى
يمٌ     ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزآِّيِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن لَّ            { ِميٌع َعِل } ُهْم َوالّلُه َس
  سورة التوبة) ١٠٣(

  و قوله تعالى
َواَلُكمْ                  { ْسَأْلُكْم َأْم ا َي وَرُآْم َوَل ْؤِتُكْم ُأُج وا ُي سورة  ) ٣٦(} ِإنََّما الَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِإن ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّق

  محمد
  و قوله تعالى

ٍث              اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَياُة    { ِل َغْي اِد َآَمَث َأْمَواِل َواْلَأْوَل ي اْل اُثٌر ِف َنُكْم َوَتَك اُخٌر َبْي ٌة َوَتَف ٌو َوِزيَن الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْه
َرٌة مِّ                  ِه   َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما َوِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِف َن اللَّ

  سورة الحديد) ٢٠(} َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر
  

األموال            .. أرأيتم أخوانى و أخواتى      ع ب ا         .. آيف أعطانا اهللا الحق فى التمت شديد منه ... مع التحذير ال
  .و ليس فى البداية.. ة و لكن فى النهاي... ضعها هدفا ... فال تأخذك متعة المال عن قيمك 
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 :أهداف رياضية و صحية -٥
يئة فى األآل و     ... عمل عمل عمل عمل     ... رياضيا وال صحيا ... آثير منا ال يهتم بنفسه   عادات س

يش وقت    ... مفيش وقت أمارس رياضة ... فى الشرب   شغل واخد آل وقتى     ... بينى و بينك مف ... ال
دام       ... فتلك رياضة   .. ك ماشيا   أذهب لعمل ... لما أخى و أختى الكريمة       أذهب الى آليتك مشيا على األق

يهم         ١٠خصص من يومك    ..  ثال       ...  دقائق فقط لتجرى ف ل إفطارك م ول       ... قب ا    .. أسمع من تق ا م أن
را  ى آثي ن بيت زل م درش ان ك ..اق ى بيت ا ف اهللا أفعليه ى ب ة .. إذن أخت ر الرده ى .. أمشى عب أجرى ف

ريم اال  .. مكانك   ا رياضيا   أخى الك ك قوام ك  .. تحب ان تمتل ائق   .. ضبط أآل ألعب ضغط خمسة دق
  ... أجرى قليال فى الصباح ... يوميا 

واتى  وانى و أخ ك النقطة ... اخ ى تل يئا ف وا ش سليم .. أعلم ى الجسم ال سليم ف ل ل فالرسول ... إن العق
ه    .. صلى اهللا عليه و سلم آان يلعب الرياضة        بة برعوا فى مجاالت    و الصحا .. و يمشى مع زوجات

ا  ا  .. الرياضة بأنواعه ادات أآلن ى ع تحكم ف ا ال صيام يعلمن دة ... و ال صيام لم ى ال ادرين عل ا ق مادمن
وم  رب من نصف الي دودة ... تق ائق مع اعات و دق ى س اون ف ا نته دما نفطر .. لم ا عن ن .. لم د م نزي

ذا         ... طعامنا لدرجة تصلنا إلى التخمة       ا نفعل آل ه دة             أجعلو... لم و لم وم و ل ا نضع رياضة فى الي ن
ا الصحية        ... عشرة دقائق    ام و شراب و مأآل و مشرب              .. أجعلونا نتحكم فى عادتن أخى  .. .من طع

ا             ه يومي دة       ... خمس مرات     ... العزيز أخرج للجامع و صل في ر      ... فهى رياضة جي ا الكثي , و تعلمن
زة  ى العزي ز .. أخت سال... أخى العزي ى ال ك عل ع لبيت سخدم المصعد أطل ... فهى رياضة .. لم و ال ت

  .و أفعلها... و لو آانت بالتنفس .. تستطيع فيها ان تمارس رياضة .. أستغل آل فرصة 
  :الثالثة المالحظة

  
 و لكن أقرؤها مرة أخرى .. و آلنا نعلمها مؤآد .. تلك اآلية آانت نصيحة .. مالحظتى اآلتية هى آية  

ُأُموِر                     َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ   { ْزِم اْل ْن َع َك ِم اَبَك ِإنَّ َذِل ا   )١٧(َلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَص  َوَل
وٍر        اٍل َفُخ لَّ ُمْخَت بُّ ُآ ا ُيِح َه َل ا ِإنَّ اللَّ َأْرِض َمَرًح ي اْل ِش ِف ا َتْم اِس َوَل دََّك ِللنَّ َصعِّْر َخ ِص) ١٨(ُت ْشِيَك َواْق ي َم ْد ِف

  سورة لقمان} ) ١٩ (َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ َأنَكَر اْلَأْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر
ريم                    .. وال تعليق عليها     ه الك صائح ، و آفى أن اهللا وضعها فى آتاب ففيها من اإلشتمال ما ال يوجد فى آتب من الن

  .فكرمها و قدرها أعز تقدير
  :الرابعة المالحظة

 
د                            ... دد أولوياتك ح  ا لتحدي ى الخطوات التى تتبعه ك من المفترض أن تكون من أول ات تل د األولوي إن تحدي ف

ه لتحقيق الهدف         . فلن تستطيع تحديد أهدافك إال عندما تحدد أولوياتك        .. الهدف   ا يضل فى طريق الكثير من .. ف
ثال   ... ألنه يعمل على هدف ال أولوية له عنده مثل هدف آخر             د و يتعب و يعمل      .. رف رجال    أع ... م ان يك آ

ه            ... فقط ليكون حياته و يستطيع أن يجمع المال ليتزوج به           ... أربع أعمال    دا فى تحقيق أهداف ا ج و آان ناجح
ه       .. تخيلوا ماذا فعل الرجل     ... و توفيت أثرها    ... دثت حادثة لخطيبته    حتى ح  و توقف عن     ... توقف عن عمل
م أخوانى و أخواتى    ... و مات    .. و أهمل فى صحته      ... صالته   ون آيف مات    ... مات  ... نع سبب  ... أتعرف
ه      . ..واضح طبعا لما قلت تلك القصة  ... أزمة قلبية أدت الى الوفاة    .. الوفاة   ة واحده لحيات الرجل وضع أولوي

اهللا    .. و ترك أولوية الدين     ... ان يتزوج   ... ولم يهتم بباقى األولويات     ..  ه ب ه    ... و عالقت ة لحيات رك أى قيم .. ت
وة  دين و أخ ه وال ان لدي ه آ ع أن ه لألسف ... م م .. و لكن ه معه دا .. عالقت ه ... آانت ضئيلة ج وضع اولويات

تتغير              ...  حياة مستقرة    – زواج   -ل   ما -عمل  ... آاآلتى   م من األمور آانت آانت س م   (أتعرفون آ ) و اهللا أعل
ان وجد من وقف     ... إن آان وضع فى قمة أولويات حياته اهللا ؟؟ أتعرفون أنه لو أهتم بأولوياته اإلجتماعية       لك

ه       .. بجانبه فى تلك المحنة      صبر      ... أتعرفون أنه لو أهتم بدين ه ال ان اهللا ألهم م يضع            ... لك ه من األصل ل و لكن
ة       ذه الطريق ى       ...أولوياته به ول ل م    (أسمع من يق يئا    ) يحيى إن بعض الظن إث م ش ان   ... أحب أن أعلمك د آ فلق

ه      .. و آنت أتعامل معه فى بعض اعماله .. زميل دراسة فى يوم من األيام        ا حدث ل ه بم ى والدت و عندما ابلغتن
ه و اتفحصها                . ..ذهبت إلى بيته ألقدم التعازى      ..  ى غرفت ه أن أذهب إل ا شئ       .. و طلبت منى والدت ان به إن آ

ا أم ال  ه  ... مهم ا في زل بم ع المن وى بي ا تن ا  ... ألنه وب عليه ة المكت ك الورق رأت تل ه و ق ى غرفت ت إل و ذهب
ات      ... أرأيتم آيف آانت النهاية     . أولوياته   ياء التى           .. و إن أختلفت النهاي م األش ات من أه د    فاألولي سبق تحدي ت

 .هدفك 
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  :الخامسة المالحظة

 
ة              ... ضع مبادئ لحياتك      ... ضع قيما لحياتك    ه قيم ه ل ا تفعل د أن يكون م ة       ... الب ه قيم يس ل ... ال تفعل شئ ل

ك           .. أتعرفون لما إنجذب الشباب لألغانى       ى ذل ا إل ات و م ا أم ال             ... و الكليب ا حرام ... بغض النظر عن آونه
ك          ... ال قيمة له    .. آأى شئ يفعلوه    ... وقت يفعلوها   ألنها أشياء تقتل ال    ... لكن إن وضعت قيما لحياتك و ألفعال

اب   ... ستجد نفسك تستغنى عن أشياء آثيرة ال طائل منها     نظم الثي .. أنظروا إلى العالم الذى يظهر دائما غير م
د   فيهم من آان يضع الخ .. أظروا إلى علماء اإلسالم     ... ينسى أآله و طعامه      ا عن بز فى الماء لئال يأخذ منه وقت

اط        ... الذى قدم مذهبا بأآمله  .. أنظروا إلى ذلك العالم الجليل      .. أآله   ه نقطة من نق دما آانت تستعصى علي عن
ا    .. بعد الصالة مباشرة يجد الحل  .. و يدعو اهللا    ... آان يذهب للصالة    .. الفتوى   سها قيم تلكم أناس وضعت لنف

ر        ... قيمة العلم عنده أفضل من قيمة المظهر       فمنهم من آانت    ..  شراب أآث ام و ال ة الطع نهم من آانت قيم و م
يم       ... ضع قيما لحياتك    ... و منهم من آانت قيمه الدينيه مساعدا له فى علمه           , من قيمة التعلم     اة بال ق ال ... فحي

 .قيمة وال معنى لها
 
 

  :المالحظة السادسة
 

ة    فمن أآثر اسب   ... أزد معرفتك   م     .. اب عدم تحقيق الهدف عدم المعرف ان فى العل سواء آ
على المصطفى   .. تلك أول آلمة أنزلت من رب العالمين        ... أقرأ  .. او آانت فى الحياة     .. 

م   ... الحبيب خاتم النبيين     ة آتب فى مجال واحد                    .. تعل رأت ثالث و ق ه ل د أآتشف ان ... فق
ا    % ٥أصبحت من أفضل     ذا المج ى     ... ل ممن يفهمون فى ه ة هى خطوتك األول المعرف
 لتنقيح و تحقيق هدفك
  و انظر إلى قوله تعالى

 سورة الزمر) ٩(}  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذآَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب....{
ذا   .. ن األعمال ، فى أى خطوة من الخطوات  فما الذى تريده فى أى عمل م   ..  !أعرف ما تريده حقا       ة ه بإجاب

 .سوف تكون وضعت أولى خطوات تحديد هدفك و البدأ فى التخطيط له... السؤال 
 

  :السابعة المالحظة
 

اس   .. فالكثير منا يضع أهدافا خاطئة ألنه حددها بناء على خبرته المتواضعه           ... أطلب المساعدة   أو سؤاله ألن
ى ا رة ف م خب يس له الواقع   ل ة ب ا عالق يس له ى آراء شخصية ل اء عل ياء بن ون أش ن يقول ال أو م ى .. لمج و لك

 ":WWWW"أربعة أحرف " W 4"تستطيع أن تستفيد بالمساعده فلك أن تعرف آما يقولنها باإلنجليزيه 
− "Who?) "ة و     .. من الذى سوف تسأله المساعده ؟ أختر أفضل من هم فى ذلك المجال              ) من؟  و ضعهم فى قائم

  .صمم على أن تسألهم آيف حققوا نجاحهم فى هذا المجال
− When?") "ه                   ) متى؟ ر أفضل أوقات ساعد ؟ أخت ذا الم سؤال ه وم ب ه و هو مريض     , متى سوف تق ذهب ل ال ت

 أو مرهق من عمله ؟.. مثال 
− Where?") "ساعد             ) أين؟ ان هو حدده        .. أين سوف تطلب منه المساعده ؟ حدد مكانا يحبه ذلك الم ... و إن آ

 مثال بأن تختار وقتك بحيث يكون ذلك المكان لديه فارغا؟..أجعله يشعر فيه باألرتياح 
− How?") "ة           ) آيف؟ ع أسوأ ظروف ممكن        .. آيف سوف تسأله ؟ حدد سؤالك أو أسألتك بدق ه و توق و أذهب ل

سى   .. فى باقى الدقيقة  تستطيع فى ثانيتان سؤاله و تستفيد بإجابته        .. تكون لديه بحيث لو أعطاك دقيقة من وقته          ال تن
 .أن تعطيه قدره.. 

 
ثال    الم            .. آمثال حى م شرية فى الع وارد ب د أن أآون أفضل رجل إدارة م ا اري شرية    ... أن وارد ب و .. فتعلمت إدارة م

رى         ٣و جعلت لنفسى أآثر من      .. أزدات قراآتى فى هذا المجال       سى و لغي دأت فى البحث عن          ..  اسباب مفنعة لنف م ب ث
شرية           .. ده  مساع وارد الب ة      ... فسألت عن أفضل خمسه فى األسكندرية فى مجال إدارة الم ة ثالث نهم فى القم فوجدت م
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فأخذت الثالثة أصحاب   ... سألت صديق لى يعمل بإدارة الموراد البشرية        ... و عندما سألت    .. فقط و فى الوسط عشرة      
   ) من ؟... (و أفضل أثنين من اهل الوسط .. القمة 
.. و أخذت موعدا لى     .. فأتصلت بكل منهم و رد عليا مدير مكتبه         ... بالبحث عن أرقامهم و إيميالتهم و عناوينهم        قمت  

د  اء أخذى الموع ب .. و أثن ديرى المكت ع م صادقت م د .. ت نهم مواعي ت م ال  .. و طلب م فع ن أنه دين م راتهم متأآ بخب
ة    .. و األعمال التى عليهم     ..هادئين فيها    ة          ) .. ى ؟مت (شبه قليل د الثالث دا معى بع د حدد موع ذآر أن أحدهم ق جدير بال

ى   .. قد قام بإحباطى " أهل الوسط"و أحد مديرى مكاتب العشرة ... شهور من إتصالى     ال ل دير موش     "و ق ى الم ا ابن ي
  .فلدى أسباب مقنعة جدا لتحديد هدفى.. و لكننى أصررت " .. فاضى لكالم العيال بتاعكم ده

  )   و آلفونى الكثير من األموال( و أثنان منهم فى مكان هادئ ) أين ؟.. (ثالثة منهم فى مكاتبهم قمت بمقابلة 
ا    ... فعال  ... قط لخمسة دقائق    سوف يقوم بمقابلتك ف   .. فالن  . أ.. الثالثة قالوا لى مديرى مكاتبهم       مواعيدهم يضبط عليه

ول                  .. الساعة   دخل و يق دير المكتب ي إجتماعك مع مجلس اإلدارة سوف       .. فما هى إال أربعة دقائق و نصف وجدت م
  )  بفلوسى بقى(أما اآلخرين فكان أمامى وقت متسع  .. يبدأ بعد دقيقتان يا أفندم 

  
  .. قلتله ايه .. المهم .. سامع اللى بيقوللى 

  حاضر
  

يهم    ب عل ت المكات ا دخل ارا   .. أول م الما ح ه س لمت علي سى   .. س ى لنف ى تعريف دأت ف ه  .. و ب ت ل ى .. و قل و بمنته
  قلت له)  نفسك أمام مثل هؤالء يحترمونك أآثر آلما تقلل من شأن.. على فكرة (التواضع 

ا       .. و اهللا يا أفندم أنا آان نفسى أآون مديرا جيد للموارد البشرية              و سألت عن احسن    .. و فعال أنا أخذت آورسات فيه
سمحلى  .. فقالو لى حضرتك    .. و أفضل مدير للموارد البشرية     ولى آيف أستطيع النجاح فى المجال       ... فياريت لو ت تق

  !! ده
ا      كوقت .. انا موش فاضى للكالم ده        .. يا ابنى   .. أحدهم قاللى    سأله فى               ..  أنتهى معاي دير ت ل م ا تيجى تقاب و ياريت لم
  )آان األول فى ترتيب المواعيد..بالمناسبة (و ضغط الجرس .. حاجة مهمة 

  .... مستعد اتبهدل و اتهزق شوية ... فى سبيل تحقيق هدفى ... موش مهم ..طلعت و قلت 
  ... و قالو لى بمنتهى األمانة سر نجاحهم فى هذا المجال... فقد أفادونى حقا ... اما عن األربعه اآلخرين 

  
  ...هو انا حروح اتهزق و اعرض نفسى لألحراج .. .أسمع من يقول 

   
يال ف                     شل     الست مستعدا أخى الكريم أن تتهزق شوية فى سبيل تحقيق أهدافك و طموحاتك ؟؟ أليس خطرا قل ل الف ى مقاب

  .أو تفشل.. بدال من أن تتعب فى المستقبل .. فى المستقبل؟ ان تتعب قليال اآلن 
  

ونَ     {و تذآر قوله تعالى   ُتْم َال َتْعَلُم ذِّْآِر ِإن ُآن َل ال َأُلوْا َأْه سورة  ) ٤٣(} َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاًال نُّوِحي ِإَلْيِهْم َفاْس
  النحل

  
  :التاسعة حظةالمال

 
خذ ساعتان و توقف عن حياتك    ... بمعنى ... و ضع لنفسك مهلة لتتفكر فيها       ...  تفكر 

التفكير فى حياتك            دأ ب ا ؟       ... لمدة تلك الساعتان و أب د أن افعل ؟ لم اذا اري ا ؟ م ن أن أي
و ... و أعرف أهم مميزاتك و أهم عيوبك         ..حدد رؤيتك لحياتك القادمة فى تلك الفترة        

ذا التفكر       .. تنسى شيئا ال   ه له ذى أخترت ان ال ادئ   .. أن يكون المك ا ه ريح  ..مكان ... م
ساعتين           .. آشاطئ البحر مثال    ... ممتد   .. و أطلب من الجميع عدم مقاطعتك فى تلكم ال

و أعلم أن اهللا قد آرر آلمة يتفكرون تسعة         ... ووحدك تماما   ..أجلس فيه بإسترخاء تام     
رة  ر أخى ... عشر م ك تفك ستقبل أمت ى م ستقبلك ، ف ى م دنيا ، ف ى ال ك ، ف ى حيات ك .. ف ل رؤيت ر و أجع تفك

 .سديدة
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  :عاشرةال المالحظة
 

ريم     ... و ال تقل إنى فاعل ذلك غدا اال ان يشاء اهللا             ... إستعن باهللا   ... ال يغرنك عطاء ربك عليك        .. أخى الك
ول    ل ق ل و آ ل عم ى آ ه ف ستعن ب د أن ت سي... الب ر ل ين أنظ صحابة و األول اء  ... ر ال ير األنبي ى س ر إل أنظ

 أن يستعينوا باهللا .. و لكنهم لم ينسوا قط .. ستجد أنهم آانوا يأخذون دائما باألسباب ...
 

دأ الحديث      ... أخى باهللا    ل    "فلتعمل بمب ا و توآ ى                       " إعقله رة عل وم سبعة عشر م ول فى الي دا أنك تق نس أب ، و ال ت
  ".ك نستعينإياك نعبد و إيا"األقل 

  
  أرجو ان تكون قد أستفدتم بها... تلك عشرة آاملة 

  
رة أخرى    أن يحدث تواصل فيما بيننا    ... إسمحوا لى   ...  األهداف   تخطيطتكلم عن   نأن   قبل  نكم أخوانى و         م د م  أري

  أن تفعلوا الخطوات اآلتية... أخواتى 
  

ر سطور              أختر مكانا هادئ للتفكير و أبدأ فيه بالت        -١ ... فكير فى حياتك و ال تنسى أن تأخذ معك ورقة بيضاء تماما من غي
  .و قلما

م أآتب ظروفك                        -٢ اط ضعفك ، ث ر بنق دأ فى التفكي ك  (أآتب نقاط قوتك و مهاراتك فى شخصيتك ، ثم أب  – أسرتك  –أهل
ا  .. من هم أصدقاءك    ... كره  و مؤهالتك و هواياتك و ماذا تحب و ماذا ت         ).. الخ  .. متزوج ، عازب ، أحوالك المادية        م
د  .. حددها و أآتبها    ..أشياء أخرى   .. العالقات  .. المال  ..الذى يمنعك من التقدم فى حياتك        و آن صريحا و دقيقا إلى أبع

 .الحدود
ة ا      .. ال تحددها بلغة    ...  أبدأ فى آتابة رؤيتك عن حياتك القادمة أآتبها آما تفكر فيها             -٣ ة ،بالعربي ا بالعامي لفصحة ،  أآتبه

 .. باإلنجليزية ، أآتبها آما تريد و آيفما تريد 
 .بالترتيب األهم فالمهم.. اآتب أولوياتك فى الحياة  -٤
 .أآتب آل ما سبق على الورق قبل أن تقوم من مجلسك هذا -٥
 .أذهب الى بيتك ثم قم بكتابة أهدافك مرة -٦
 .يقه بحيث يتوافق مع األهداف السابقةأبدأ فى تنظيمه و تنس... اآلن قد وضعت تصورا ألهدافك على الورق  -٧
 .أآتب رؤيتك أو هدفك البعيد المدى  -٨

  .. و اآتبها فى ملف وورد و أحتفظ بها .. أنقل آل هذا من على الورق الى الكمبيوتر 
  مرفق ملف وورد للتسهيل فى عمله 

  من أنا ؟ 
  :األسم 
   :السن

  ما هى عيوبى ؟ 
١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  ما هى مميزاتى ؟ 
١-   
٢-  
٣-  
٤-   

   ؟ما هى هواياتى 
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١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  عالقتى بأسرتى ؟ 
  :أمى 
  :أبى 

  :أخى 
١-    
٢-    

  :أختى 
١-    
٢-    

  ؟و لما جيدة؟ )الخ .. أعمامى و عماتى و خالنى و خاالتى و ابناؤهم(هل عالقتى بعائلتى  
  من هم أصدقائى؟ و أعمالهم؟ و رأييى الشخصى به؟ و آراء الناس فيهم؟ و لما اصادقه ؟ 

١-  
٢-  
٣-  

  هل لى عالقات أخرى غير تلك ؟ ما هى ؟ و لما نشأت ؟ 
  ما هو تعليمى ؟ 
  ما هى قراءاتى؟ 
  من هم معارفى؟ 
  ما هى ظروفى المادية ؟ 
  اين أسكن ؟ و هل أنا راضى عن سكنى الحالى ؟ أم أريد أفضل ؟ 
  هل عالقاتى بجيرانى جيدة ؟ و لما ؟ 
  هل لى نشاطا تطوعيا ؟ و لما ؟ 
  ن اآون فى آل محور من المحاور الخمس لألهداف ؟ و لما ؟ماذا و من أريد أ 
  آيف أحقق هذا مبدأيا ؟ 
  من أسأل ليساعدنى يا ترى ؟؟ 
  !!!!ما هى أولويات حياتى ؟ بالترتيب  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  

 ؟ الحياة تلك فى قيمى هى ما 
  

  اآلن أنت جاهز لتحديد رؤيتك تحديدا آامالً  بناء على أولوياتك... حسناً  
  )  "١٠ إلى ١من "ضع أمام آل هدف من األهداف أولووية برقم : مع مالحظة اآلتى  ( :فأبدأ فى ملئ اآلتى 

انية         : الدراسة و العلم  : هدف شخصى  (المثالعلى سبيل    شاءات الخرس التفوق فى الدراسة و عمل دآتوراه عالمية فى مجال اإلن
ة  (و التزود من على األحاديث  .. سيره آلها حفظ القرآن و معرفة تفا: ، هدف دينى   ) ٣أولوية  (  الين     ) )١أولوي انوا مث م آ تلك

ك           ،شخصيين لما اتحدث عنه      ا فى تل د حق أآتب ما تريده حقا فى آل نقطة و إن آانت لديك نقاط أخرى فحددها و حدد ماذا تري
  " سنة٢٥" النقطة على المستوى البعيد 
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  ضع أمام آل 
  هدف من األهداف

   برقم أولووية
   "١٠ إلى ١من  "

  لحياتى "  سنة ٢٥" رؤيتى المستقبلي 
  بعيدة المدىاألهداف 

 
 :أهداف شخصية 
 

  :الدراسة و العلم  •
 :العمل •
 :اللغات •
 :الزواج و الحياة الزوجية  •
 :السلوك الشخصى •
 )برجاء حددها و أذآر هدفك فيها(أخرى  •

  
 :أهداف إجتماعية 
 

         :األسرة •
  :العـائلة •
 :األصدقاء •
 ":عالقاتك اإلجتماعية"المجتمع •
 ":العمل اإلجتماعى" المجتمع  •
 ":آك اإلجتماعىسلو"المجتمع  •
 )برجاء حددها و أذآر هدفك فيها(أخرى  •

 
 :أهداف ديـنـيــــة 
 

  :الفروض •
 :القرآن •
 :عالقتك مع اهللا  •
 )برجاء حددها و أذآر هدفك فيها(أخرى  •

 
 :أهداف مـاليـــــة 
 

  :قيمة مقابلك المادى فى العمل •
 :إدخاراتك  •
 )برجاء حددها و أذآر هدفك فيها(أخرى  •

 
 :يةأهداف رياضية و صح 
 

  :الرياضة  •
 :الطعام و الشراب •
 :الصحة •
 )برجاء حددها و أذآر هدفك فيها(أخرى  •

  
  
  
  

  ال تنسى أن تكتب 
  .األولويات

  
  
  
  
  

  ال تنسى أن تكتب
  . األولويات

  
  
  
  
  
  
  

تب  تك  ال تنسى أن
  . األولويات

  
  
  
  
  
  
  

  ال تنسى أن تكتب
  . األولويات

  
  
  
  
  
  

  ال تنسى أن تكتب
  . األولويات
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  محور أآثر من هدف قد يكون لك فى نقطة واحدة داخل آل .. مالحظة هااااااامة جدا 

  مثال
  :األهداف الدينية

 :القرآن •
  )١أولوية (     حفظ القرآن آله −
 )٣أولوية (    تجويد القرآن −

 :الفروض •
  )١أولوية (     :الصالة −
 )١أولوية (     :الصيام −
 )٣أولوية (      :الحج −
 )١أولوية (      :الزآاة −
  )١أولوية (     :الشهادة −

  
  

  
  
  
  
  

 :تخطيط الهدف 
  
  سوف أتحدث على التخطيط بصورة عامة أوال..  ان اتكلم عن تخطيط الهدف قبل

  
  إزاى أحط خطة لشئ

  .حدد رؤيتى للشئ ده الزم أآون مأوال
  .معلومات آافية عن الشئ نفسه و عن الظروف المحيطة به الزم يكون معى ثانيا
  .ى أعلى فى سبيل تحقيق الشئ نفسهتنقلنى آل خطوة مستو.. مثل الساللم  ... خطوات مرحلية أبدأ أحط ثالثا
  .تنفيذ الخطوات المرحلية أبدأ بالرابعا
سها            أبدأ   خامسا يم الخطة نف ة و أق ورق أم ال                   .. أقيم نفسى آل مرحل ى ال ا هى عل ا آم ا آله د حققته طيب اتحققت   ... إن آنت ق

يم خطوة خطوة زى الخطوة             من الخط  % ١٠٠يبقى انا محقق    ) و هذا نادرا جدا للحدوث    (بنفس ما قيل على الورق       دأ أق ة و أب
  ...األولى 
 اغير طريقتى فى الوصول للهدف  و ابدأ ضع أسبابا لعدم تحقيقها   ابدأ أ ... أو اتحقق جزء من الخطوة      ..  طيب ما اتحققت     سادسا

  ...و هكذا 
  

  .. تقصد ايه بالكالم ده .. أرجوك إحنا موش فاهمين شئ ... طب يا يحيى 
  :ححطها فى عبارة واحدة ... مفيش مشاآل نهائيا 

  
  عن آلمات متجانسة و مترابطة توضع بالترتيب لتحقيق جملة انت تريد صياغتهاعبارة  ... الخطة

  
  : و ححطها فى خطوات محددة
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  :خطوات وضع خطة

  

  .تحديد الرؤية -١
 .جمع المعلومات -٢
 .وضع الضوابط و السياسات -٣
 .تحديد اإلحتياجات -٤
 .تحديد اإلمكانيات الفعلية -٥
 .تقسيم الرؤية إلى أهداف متوسطة و قصيرة المدى -٦
 .تنفيذ األهداف القصيرة المدى -٧
 .المتابعة و التقييم -٨
 .تعديل اساليب التنفيذ -٩

  
  

   )أنك خالل التقييمات السابقة قد وصلت إلى الخطوة السادسة من مراحل التخطيط للهدف الحظ (
  

  طب ما تيجى نطبق الموضوع نفسه على الهدف
  أعمل ايه؟؟... ايز أخطط لهدفى دلوقتى أنا ع

أولوياتك  "فى آل محاور حياتك ، آما وضعت لحياتك ضوابط            ...  سنة   ٢٥أو هدفك لمدة    .. أنت حددت رؤيتك دلوقتى     ... حلو
ة                   " و قيمك فى الحياة    د حددت إحتياجاتك الشخصية ، و عرفت إمكانياتك الحالي ى        ... ، و ق ووضعت إمكانياتك المنقوصة عل

شرط  (أبدأ دلوقتى تقسيم هدف الخمس و عشرون سنة الى خمسة أهداف متتالية و متعاقبة             ... بعيدة المدى    هيئة أهداف  أو أآثر ب
  )أن تضع لكل تحدد لكل خمسة سنوات أهدافها

   يعنى مثال
سير   ححفظ القرآن الكريم خالل خمسة سنوات و حجوده خالل الخمس سنوات التالية ثم أحفظ و أفهم تفسيره آله لكل علما                    ء التف

  ..خالل خمس سنوات التالية و هكذا 
  

ة          ) أو أهداف   ( ثم أبدأ فى تقسيم هدف     ى ان تحدد أهداف آل      (أول خمس سنوات الى خمسة أهداف متتالية و متعاقب ر عل أو أآث
  )سنة

  
  على نفس المثال

يبقى ححفظ ستة أجزاء آل  ...  جزءا هو ثالثون... أول خمس سنوات هدفى الدينى ببند القرآن فيهم هو حفظ القرآن الكريم آله       
  .سنة بإذن اهللا

  
  ) أو أآثر بشرط أن أحدد لكل ربع سنة أهدافها" (أهداف ربع سنوية"ثم أبدأ بتقسيم أهداف أول سنة إلى اربعة أهداف 

  
  على نفس المثال

وى إذن هو حفظ جزء و نصف آل   هدفى الربع سن... أول سنة هدفى الدينى ببند القرآن ان أحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم   
  ).حوالى ثالثون صفحة (ثالثة أشهر 

  
  ) أو أآثر بشرط أن تحدد أهداف آل شهر (ثم إبدأ بتقسيم أهداف اول ربع سنة إلى ثالثة أهداف شهرية 

  
  على نفس المثال 

رآن       إذن هدفى الشهرى هو   .. أول ثالثة أشهر هدفى الدينى ببند القرآن ان أحفظ جزءا و نصف الجزء                حفظ نصف جزء من الق
  )حوالى ثمان صفحات ( 

  ) أو أآثر بشرط أن يحدد لكل أسبوع أهدافه ( ثم أبدأ بتقسيم أهداف أول شهر إلى اربعة أهداف اسبوعية 
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  على نفس المثال

ريم                      رآن الك رآن ان احفظ نصف الجزء من الق ان من   إذن هدفى اإلسبوعى هو حفظ صفحت          .. أول شهر هدفى الدينى ببند الق
  القرآن 

  
  ) الحظ أن هناك يوما للراحة من اإللتزامات(ثم أبدأ بهدفى األسبوعى بتقسيمه إلى ستة أهداف يومية 

  
  ) ...  آية٣ -٢تقريبا من (بمعنى أنه سوف أحفظ ثلث الصفحة تقريبا آل يوم 

  
ة   ألنك سوف تفعل اشياء عديدة إ     ... و بهذا تكون قد تمكنت من تحقيق آل أهداف حياتك            ة   .. ن قسمتها بتلك الطريق و هى طريق

  .مضمونة جدا لتحقيق أهداف حياتك
   ... و تحقق آل أهدافك و طموحاتك... يعنى ممكن تقرب من ربنا و تزود ايميانياتك و تزود دخلك و تنجح فى عملك 

  بإذن اهللا.. آه بإذن اهللا ، و الطريقة ديه متجربة و مفيش حد إتبعها و فشل أبدا 
  

  حطها فى خطوات .. معلهش يا يحيى ...  يقول لى أسمع من
  حاضر

  
  :خطوات التخطيط لألهداف

  

  "الرؤية أو الهدف بعيد المدى "  سنة ٢٥تحديد هدف الـ  -١
 "الهدف متوسط المدى مرحلة أولى ) "  سنوات ٥×  أهداف ٥(  سنوات ٥تحديد أهداف الـ  -٢
 "توسط المدى مرحلة ثانيةالهدف م" تحديد األهداف السنوية ألول خمس سنوات فقط  -٣
 "الهدف قصير المدى مرحلة أولى " تحديد األهداف الربع سنوية  ألول سنة فقط  -٤
 "الهدف قصير المدى مرحلة ثانية " تحديد األهداف الشهرية ألول ربع سنة فقط  -٥
 "الهدف قصير المدى مرحلة ثالثة " تحديد األهداف األسبوعية ألول شهر فقط  -٦
 "الهدف قصير المدى مرحلة رابعة " مية ألول إسبوع فقط من الشهر األول فقط تحديد األهداف اليو -٧
 "الهدف قصير المدى مرحلة خامسة " عمل قائمة أعمال يومية ألول يوم فقط  -٨

  
   ... إحنا وصلنا إننا نعمل ايه آل يوم علشان نوصل لهدفنا البعيد.. أيه ده 

  
 . هذا ما وعدت به و ها قد حققته بفضل اهللا

  
  

  
  

رة     .. أن اقول ملالحظاتى على تنفيذ الهدف أسمحولى أن اتواصل معكم مرة أخرى    قبل  دافنا م ا نخطط أله و أجعلون
  أخرى

  
اليب التخطيط للهدف         ... بعد ملئ التقيم الثانى      رة أخرى و              ..ثم قراءة أس صقها م م ال دة المدى ث دافك بعي سخ مجموعة أه م بن ق
  تخطيط لكل هدف بعيد المدى و ضع لكل هدف اآلتى طبق عليها أساليب ال

  
  :مالحظة هامة جدا{ 

   "أيام ٦ = اإلسبوع" ؛  " أسابيع ٤ = الشهر" ؛  " شهرا ١٢ = السنة: "  عند التخطيط البد وضع تلك اإلعتبارات
   }سنةيعتبر نسبة أمان للخطة خالل ال ، آما انه وجود وقت للراحة خالل الفترة الزمنيةو ذلك لضمان 
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  خطة تنفيذ أهدافى المستقبلية
  

   " س" بإعتبار أن أحد أهدافى يسمى 
 

 : " س" هدف  
  ) رياضى أو صحى - مالى - إجتماعى - دينى -شخصى (  :نوع الهدف

  )الخ ..  ...- قرآن آريم -سلوآى الشخصى  ( :دفــبند اله
   " )آلما زاد الرقم آلما قلت أهمية الهدف " ١٠ – ١رقم من  ( :هـــتـويــأول

 :األهداف الخمسية  •
  :الخمس سنوات األولى 
  :الخمس سنوات الثانية 
  :الخمس سنوات الثالثة 
  :الخمس سنوات الرابعة 
 :الخمس سنوات الخامسة 

 :األهداف السنوية للخمس سنوات األولى •
  :السنة األولى 
  :سنة الثانيةال 
  :السنة الثالثة 
  :السنة الرابعة 
 :السنة الخامسة 

 :األهداف الربع سنوية للسنة األولى •
  :الثالثة اشهر األولى 
  :الثالثة اشهر الثانية 
  :الثالثة اشهر الثالثة 
 :الثالثة اشهر الرابعة 

 : ربع سنةاألهداف الشهرية ألول •
  :الشهر األول 
  :الشهر الثانى 
 :الشهر الثالث 

 :ف األسبوعية للشهر األولاألهدا •
  :األسبوع األول 
  :اإلسبوع الثانى 
  :اإلسبوع الثالث 
 :اإلسبوع الرابع 

 :األهداف اليومية لألسبوع األول •
  :اليوم األول 
  :اليوم الثانى 
  :اليوم الثالث 
  :اليوم الرابع 
  :اليوم الخامس 
  :اليوم السادس 

  :هو " #"  ذو أولوية رقم "أ" بند "س"العمل اليومى لتحقيق الهدف  ◄
  

   )آرر هذا مع آل األهداف الذى وضعتها خالل إجابتك على التقييم الثانى( 
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  :األهدافالخطة و تحقيق تنفيذ  

  

دة                            ى ع ا ل ا هن بعدما وضعنا خطة لكل أهداف حياتنا و ووضعنا أعمال يومية تفعل فى سبيل تحقيق هدف أو أهداف  لن
  .. مالحظات على تنفيذ خطة األهداف 

  
  :مالحظات هامة على التخطيط ألهداف حياتك

سك يو      -١ ا   أعمل على تقييم نف ام                ... مي ل أن تن ا قب سك      ... خذ من وقتك ساعة يومي يم نف ا  .. و ق م
  .الذى فعلته و ما الذى لم تفعله

م                             -٢ ة أه ه أولوي انى و ضع ل وم الث ال الي ى جدول أعم ضع ما لم تفعله و آانت فى قائمة يومك ال
 .من أعمال اليوم التالى

ه   .. أحرص على مرونة إسلوبك لتحقيق هدفك     -٣ ستطع تحقيق م ت ة    فإن ل ال معين ..  بمجموعة أعم
 .فحاول بطريقة أخرى

 .لئال تكون حياتك مملة... ضع يوما على األقل فى اإلسبوع للراحة و اإلستجمام  -٤
وم            -٥ سيطة         ... إن لم تستطع أخذ راحة تامة فى ذلك الي ه ب ك في ه فى        .. أجعل أعمال خذ أجازة من

رة للتخطيط لإلسبوع      ألنك فى نهايته سوف تأخذ ساعة فى التفكير و ال  ... التفكير د الك ترآيز لكى تعي
 .القادم ثم اليوم األول من اإلسبوع

ك    .. و ال تضع شئ برأسك أبدا .. أصنع أجندة األعمال الخاصة بك و امشى بها   -٦ ا يضاف ل آلم
 .عمل أآتبه فى أجندة أعمالك

 .عند تقسيم األعمال أجعلها منسجمة فى تنفيذها -٧
ى أول مر   -٨ ا ف ادم أخر   .. ة ستجد الموضوع يأخذ وقت ك سوف تخطط ليومك الق د ذل و لكن بع

  .و ألسبوعك القادم آخر إسبوعك الحالى.. يومك الحالى فقط 
  : هى نصيحة لك ... وقبل أن ابدأها لى تعليق بسيط 

د جدول يومياتك              دا     ... بعدما أنتهيت من عمل و تحدي سيط ج م بعمل شئ ب ـ     ... ق سمى ب ا ي ات  " ضع م أولوي
  .. دعونى أوال أشرحه قبل أن اقوله ... ذا مختلف تماما عن أولوياتك فى الحياة، و ه" التنفيذ 

  على سبيل المثال مثالً  هذه قائمة بأولويات فرد من األفراد.. أولوياتك فى الحياة مثال 
  ":ليست بالضرورة تصلح للجميع "أولويات س من الناس

  .اهللا و رسوله و الدين -١
 .والديك -٢
 .أبناءك -٣
 .زوجتك -٤
 . و الرياضةالصحة -٥
 .عملك أو دراستك -٦
 .أخوانك و اخواتك -٧
 .عائلتك -٨
 .أصدقاءك -٩
 .تطوير نفسك -١٠
 .أآلى و شربى -١١
 .العائد المادى و اإلدخارات -١٢
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ه      ... فمثال إن آنا فى العمل .. تسرى على أى شئ .. إن الحظتم فهى أولويات عامة       رد اهللا فى عمل ذا الف سوف يتقى ه
ا    .. و هذا ألنه واضع أولوياته األولى فى اهللا و رسوله و الدين             .. تقى اهللا فيهم    و إن آنا مع الوالدين فهو سوف ي       ...  و لكن دعون

ثال                   ه م رد مع والدي ذا الف اء ه ه            .. ننظر إن تعارضت مصالح أبن ار والدي ه يجب ان يخت ا ألولويات اؤه فى        .. تبع سبق أبن ا ت ألنه
  .تلك هى اولويات الحياة.. األهمية 

  
ات ا ا هى أولوي وم الواحد إذن م صنع للي ى ت ال الت ات لألعم ذ فهى أولوي اة (لتنفي ة للحي ة عام يس أولوي وم و ل ة ي ى أولوي بمعن

  )... بشكل
  

  رتب أعمالك ما على حسب أهميتها و ووقت تنفيذها
  ستجدها محصورة بين أربع صفات

  )مثال الصالة(هو أمر مهم فعال لديك فى أولوياتك فى الحياة و فى اليوم     هام
  )مثال الترفيه عن النفس(هو أمر غير هام لديك فى أولوياتك فى الحياة و فى اليوم  مغير ها
  )مثل السحور قبل صالة الفجر فى رمضان مثال( هو أمر البد من تنفيذه بسرعة  و له أولوية فى التنفيذ     عاجل 

  )مثل القرآن مثال ( هو أمر ليس مهما ان يتنفذ فى الوقت و الحال   غير عاجل
  

  . آلما ازدات لديك تلك البنود ، آلما اصبح افضل لتحقيق حياتك.. نفسك فى قائمة غير هام و غير عاجل ضع 
  و هى تزيد عن طريق تطبيق مبدأ

  
  أعمل عمل الغد اليوم

  
  لدى س قائمة األعمال تلك مثال فى أحد األيام

  
  

  ٢    هام و عاجل  ٦أولوية     أو العمل الدراسة -
 ٤   غير عاجلهام و  ١ أولوية        القرآن -
 ١    هام و عاجل  ١ أولوية        الصالة -
 ١١  غير هام و غير عاجل  ٩ أولوية    ... اإلتصال بـ ص  -
 ٣    هام و عاجل  ٨ أولوية    ع.. الذهاب الى المكان  -
 ١٠  هام و غير عاجل  ٩ أولوية      اإلتصال بـ ل -
 ٦  هام و غير عاجل  ٢ أولوية    الجلوس مع أسرتى -
 ٥   غير عاجلهام و  ٥ أولوية      ممارسة رياضة -
 ٨  غير هام و غير عاجل  ٩ أولوية    النزول مع اصدقائى -
 ٧  هام و غير عاجل  ١١ أولوية   األآل  و الشرب -
 ٩  هام و غير عاجل  ٥ أولوية        النوم -
 ١٢  غير هام و غير عاجل  ٥ أولوية    الترفيه عن النفس -

  
  

 

 

 هو اولويات الحياة األزرق 
 هو اولويات التنفيذالبترولى  
  هو ترتيب التنفيذاألحمر 
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  ذأحب ان اضع مثاال لتقييم التنفي... فى نهاية حديثى عن األهداف 

  
  مالحظات  بيان التنفيذ  بند األعمال  م
١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
٨        
٩        
١٠       

  "ما حدث فعال خالل اليوم "الواقع اليومى
  
  
  
  
  
  
  

  :أفكار و حلول للمشاآل التى واجهتنى خالل اليوم
  
  
  

  
  

  
  
  

  فى بند األعمال) ى مراحل اولويات التنفيذ و اولويات الحياةبعد المرور عل( أآتب األعمال اليومية بترتيب تنفيذها  •
  فى بند بيان التنفيذ%) ٠و إن آان لم تحقق فأآتب امامها (أآتب النسبة المئوية لتقييم التنفيذ  •
  )مشاآل واجهتك ، سبب عدم تحقيق العمل ، مالحظاتك العامة( أآتب مالحظات التنفيذ  •
ه  • ذى ( أآتب يومك آل ع التنفي ل نومك الواق ة امس قب ك الورق ذ ان آنت تكتب تل ا حدث بيومك فعال من ى الجزء )م ف

  .الخاص بالواقع اليومى
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ك اآلخرون لحل  • ا علي ا او اقترحه ى تقترحه ول الت رد ، أآتب بعض الحل ك أو سمعتها من أى ف رة راودت أآتب أى فك
 مشاآلك اليومية أو التى تواجهك أثناء التنفيذ 

ذى انت   "ام حدد قائمة بأعمال الغد و قبل ان تحددها أنظر فى الجدول الخاص باليوم الماضى         آل يوم مساءا قبل ان تن      • ال
ة من أمس        .. و أآتب من ضمن قائمة األعمال الخاصة باليوم التالى          " فى نهايته  ال       .. األعمال المؤجل د أعم دأ فى تحدي م اب ث
 .اليوم التالى

 .تمعة و انظر و اآتب تقريرا بإنجازاتك اإلسبوعيةقم بجمع األوراق فى نهاية اإلسبوع و أقرأها مج •
دأ         • من المفترض وال شك ان تواجهك مشاآل اثناء تحقيق الهدف ، و أنت سجلت المشكلة آما هو مكتوب فى الجدول ، أب

 .و راجع ذلك بنفسك إسبوعا بعد إسبوع... فى تطوير خطتك و اساليب تنفيذك ألعمالك اليومية 
  

  ى تتسبب بطريقة أو بأخرى فى عدم تحقيق الهدف و سوف أذآرها لكمهناك بعض المشاآل الت
  
م  ,النجاح   من  حتى أو,الرفض من, الغيب  من  ,الفشل من تخاف فالناس )لألنسان األول العدو يعتبر(  الخوف -١  م   ألنه  آله

ه  األلم تفادي بتحاول الناس ومعظم, األلم الى بيوصلوا ع  ألن اذ  من  يمن رار  أي أتخ ة  ادألعتق  ق شل  أمكاني و  ,الف م  فل تعلم  ل  آيف  ن
  .الذات في والتشكك التهيآت أطار في محبوسين سنكون الخوف على التغلب نستطيع

  
ؤدي  أن يمكن ال( للذات النظرة -٢ ا  عمال  ت م  أذا بأستمرار  م ك  مع  يتماشى  يكن  ل ذاتك  رؤيت أن ) ل ة  ف ذات  المهزوزة  الرؤي  لل

شعر  بأن تتسبب سان  ي ه  األن ر  بأن يس  فقط  لآلخرين  النجاح  نوأ آفء  غي ه  ول ذلك ,هو  ل ى  نعمل  أن يجب  ول ر  عل ة  تغيي  الرؤي
  .فيها األعتقاد بتغيير تغييرها يمكن مكتسبة صفة ألنها للذات المهزوزة

  
ا  في ندقق ال ولكننا الكرام مرور عليها نمر حكمة ,الغد الى اليوم عمل تؤجل ال)  الوقت لص هو (التأجيل -٣ و  ولكن  ,معناه  ل
  .الغد الى اليوم أعمال أجل لما أهداف لها يكون أن يجب حياته وأن ويخططلها يعيشها الزم واحدة حياة لديه أن أنسان آل علم

  
ة  يعطوك  أن الممكن  ومن  للوقت  آامل تضييع أنه ويعتقدون األهداف تحديد بقيمة تؤمن ال الناس بعض :األعتقاد عدم -٤  أمثل

ده  شخص  ويعرف  يدخن الذي آالشخص حال أي على ناجحين نهمولك األهداف بتحديد يؤمنوا ال ألشخاص ازال  سنة  ٩٠عن  م
   .غيرهم من تعيش أنك السبب بتكون الي هي األهداف تحديد في للتفكير طريقتك أن تأآد. عايش ولسه يدخن

  
  ).آذلك تجعله التي هي أفكارنا ولكن ,ذاته حد في جيد أو سيء شيء يوجد ال(شكسبير ويليم قال وآما

  
اس  فبعض,أهدافهم لتحديد منظم برنامج لديهم ليس الناس من% ٩٧ ن إ :المعرفة عدم -٥ وا  الن ا  شيء  لعمل  متحمسين  بيكون  م

 لتحقيق  وواضحة مكتوبة خطه لديك تكن لم فأن,لتحقيقه الالزمة الضرورية الخطوات وال بذلك يقومون آيف يدرون ال ولكنهم
  .اآلخرين مخططات ضمن من ستكون فأنك أهدافك

  
  ).لألبد ذلك على القادر الوحيد ولكنك ,مؤقتا التصرف من يمنعوك أن لآلخرين يمكن (زيجلر زيج قال وآما

  
ستحيل                  ... آن ملتزما بهدفك ، يكن ملتزما بك        : عدم اإللتزام  -٦ ر، و افعل الم سط بكثي ه أهون و أب آلما راعيته آلما آان تحقيق

ا ،    ... او موت لتحقيق أعمالك اليومية و آأنها مسألة حياة         آن ملتزما بفعل آل آلمة آتبتها ، و أنظر الى تلك الكلمات بعد تحقيقه
  ...و اهللا شعور ال يوصف 

  
ذ -٧ ى التنفي ة ف م : المماطل ارده  .. مم وى النه ر ق دنيا ح اه ال ارده  ..ي الش نلعب رياضة النه اه ... ب وم ى .. ي ارده أول ي النه

ة           ة أآل حكاي ا عامل ا         ... رمضان و والدتى زمانه ى عليه سفرة و الل أذن حأآل ال ا آذان المغرب ي ا لم ذ من      ... ان دأ تنف ا تب ه م لي
وم  .. أآيد حتتغير .. خلى بالك انت جمعت معولماتك النهارده عن نفسك معلوماتك بكره         ... النهارده   آل  ..و آل ما تأجل تنفيذ ي

  .ما يتأخر تحقيق هدفك سنة
اهللا  .... عدم الصدق مع الذات    -٨ ل أى شئ            .. آن صادق و انت تكتب يومياتك             .. أخى ب سك قب ا سوف    ... أصدق مع نف ألنه

اً  خفيك       ... تعتبر بعد ذلك عبارة عن آنز المعلومات الذى تأخذ منه معلومات عن شخصيتك      د فإنك سوف تكتشف نقاط و تأآ
  لديك
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دأ           التعديل بناء على خبرات شخصية مضمحلة و عدم       :   طلب العون فى التعديل    معد -٩  سؤال المتخصصين أو عدم تطبيق مب

دافك    ... الشورى أو مبدأ إسئلوا أهل الذآر إن آنتم ال تعلمون   ذ أه ا اسأل أبيك    .. إسلوب خاطئ فى التعديل على خطة تنفي دائم
دتك   ك  .. أخيك وال د صديقك   ... خذ رأى أخت ة    ... أسأل صديقك ، أو وال ك فى الجامع درس ل ذى ي دآتور ال ل أجع... أسأل ال

ثال           ... و تخيلوا   ... المجتمع يخطط لك فى سبيل تحقيق أهدافك أنت        ورا م ا اسأل دآت دما ان سألنى سؤال      .. عن أتى أحد و ي .. و ي
امالتى            ا من خالل تع ذه سوف   ... فأرد عليه بإجابة عرفتها من الدآتور و إجابة أخرى من خبرتى الشخصية التى تعلمته و به

  .ع و بل و تصبح مثل النهر الذى يزيد و يفيضتزيد المعرفة العامة لدى الجمي
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  org.leaderships@yahia: لإلستفسار و المراسلة
   http://www.leaderships.org/forum/viewtopic.php?p=263#263 :استقبال اآلراء ومناقشتهامنتدى 

  
  تم بفضل اهللا وحده و الحمد هللا رب العالمين
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