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أماني وأهداف 6 أهداف

مهارات حياتية السلف واالعتبار بمرور األيام

األمنية ه����ي هدف ع����ام يرغب 
االنسان في حتقيقه، ولكنه ال يضع 

برنامجا عمليا لتنفيذ ذلك.
اما الهدف فهو امر يتم التخطيط 
لتنفيذه ويوضع التخطيط في برنامج 
عملي يت����م تنفيذه حت����ى يحصل 

املقصود.
باالضافة الى ذلك تذكر ان بعض 
الناس، بوعي وبال وعي، قد يضعون 

النفسهم اهدافا ضارة، وقد يضعها لهم 
اآلخرون او جتبرهم ظروف احلياة 
على ذلك، وهذا بالتأكيد سيتعارض 
مع االجتاه الصحيح وينتهي بإفساد 
احلياة، ورمبا جلب االمر على صاحبه 
اخلسارة في الدنيا واآلخرة، وهناك 
البعض يضع لنفسه اهدافا شخصية 
ولكنها اما غامضة او تافهة، الهدف 
الغامض هو الذي يجعلك تدور في 

حلقة مفرغة، وال ترى انك حتقق شيئا 
يذكر، ويؤدي في نهاية املطاف الى 
بعثرة جه����ودك وتضييع وقتك، اما 
الهدف التافه فهو هدف ميكن حتقيقه، 
وقد يكسبك ذلك متعة كبيرة وبعض 
الشعور الزائف باالجناز، ولكنه في 
النهاية هدف ال يبرر ما بذل في سبيله 
من الوقت واجلهد وما بدد في حتقيقه 

من طاقات ثمينة.

الهدف هو االمر الذي يرغب االنسان 
في حتقيقه واجنازه، وقد يكون الهدف 
عاما غي����ر واضح املعالم، او خاصا 
محددا، معنويا غير محس����وس، او 
ماديا محسوس����ا، كبيرا او صغيرا، 
نافع����ا او ضارا او ف����ي منزلة بني 

املنزلتني.
وتعتمد االهداف املطلوب حتقيقها 
على املكانة التي يضع الشخص نفسه 
فيها وطموحه وقدراته واهتماماته 

وتربيت����ه والطريق����ة الت����ي يفكر 
به��ا، ومن االمثل���ة على االه��داف 

التالي��ة:
1 � احلصول على الترقية.

2 � بناء منزل خاص.
3 � شراء سيارة.
4 � دراسة الطب.
5 � حفظ القرآن.

6 � احلصول على درجة املاجستير 
وغيرها العديد من االهداف.

ال توجد قائمة محددة ملهارات 
احلياة، اما القائمة ادناه فتشتمل 
على املهارات النفسية االجتماعية 
ومهارات العالقات بني االشخاص 
التي تعتبر مهمة بش����كل عام، 
وس����يتباين اختي����ار املهارات 
املختلفة، والتركيز عليها، وفقا 
للموضوع وللظروف احمللية 
ومع ان القائمة توحي بأن هذه 
الفئات متميزة بعضها عن اآلخر، 
فإن العديد من املهارات يستخدم 
في آن واحد معا اثناء التطبيق 
العملي، على سبيل املثال، فإن 
مه����ارة صنع الق����رار غالبا ما 
تتضمن مهارة التفكير الناقد »ما 
خياراتي؟« ومهارة توضيح القيم 
»ما الشيء املهم بالنسبة لي؟«، 
وفي نهاية املطاف، فإن التفاعل 
ب����ني املهارات هو ال����ذي ينتج 
املخرجات الس����لوكية القوية، 
والسيما عندما يكون هذا النهج 
مدعوما باستراتيجيات أخرى 
مثل وسائل اإلعالم، والسياسات 

واخلدمات الصحية.

مهارات التواصل والعالقات
 بين األشخاص

التواصل اخلاصة  مهارات 
بالعالقات بني األشخاص

� التواص���ل اللفظي / غير 
اللفظي

� اإلصغاء اجليد

� التعبير عن املشاعر، وإبداء 
املالحظات والتعليقات )من دون 
توجيه اللوم(، وتلقي املالحظات 

والتعليقات
 / التف���اوض  مه���ارات   �

الرفض
التفاوض وإدارة  � مهارات 

النزاع
� مهارات توكيد الذات

� مهارات الرفض

التعاون وعمل الفريق

التعبي���ر ع���ن االحترام   �
إلسهامات اآلخرين وأساليبهم 

املختلفة
� تقييم الش���خص لقدراته 

وإسهامه في املجموعة

مهارات الدعوة لكسب التأييد

� مهارات التأثير على اآلخرين 
واقناعهم

� مهارات التشبيك واحلفز

مهارات صنع القرار والتفكير الناقد

مه���ارات صنع القرار وحل 
املشكالت

� مهارات جميع املعلومات
� تقييم النتائج املستقبلية 
لإلجراءات احلالية على الذات 

وعلى اآلخرين
البديلة  � حتديد احلل���ول 

للمشكالت

كان سلف االمة – رحمهم اهلل – ال 
يندمون على دنيا مولية وال لذة فانية 
وال منصب زائل وال شهرة كاذبة وامنا 
كان ندمهم على ساعة مرت لم يشغلوها 
 ÿ بعمل صالح، كان ابن مس����عود
يقول: ما ندمت على شيء ندمي على 
يوم غربت شمس����ه نقص فيه اجلي 
ولم يزدد فيه عملي، وكان ابوبكر بن 
عياش – رحمه اهلل – يقول: ان احدهم 
لو سقط منه درهم لظل يومه يقول: 
انا هلل ذهب درهمي، وال يقول: ذهب 
يومي وم����ا عملت فيه، وكان مفضل 
بن يونس اذا ج����اء الليل قال: ذهب 
من عمري يوم كامل فاذا اصبح قال: 
ذهب����ت ليلة كاملة م����ن عمري، فلما 
احتض����ر بكى وقال: قد كنت اعلم ان 

لي من كركما علي يوما شديدا كربه 
شديدا غصصه شديدا غمه فال إله إال 
الذي قضى املوت على خلقه وجعله 
عدال بني عب����اده، ثم جعل يقرأ قوله 
تعالى: )الذي خل����ق املوت واحلياة 
ليبلوكم ايكم احسن عمال وهو العزيز 
الغفور( ثم تنفس ومات رحمه اهلل، 
وقال مفضل بن يونس: رأيت محمد 
بن النضر يوما كئيبا حزينا فقلت ما 
شأنك؟ وما امرك؟ فقال: مضت الليلة 
من عمري ولم اكتس����ب فيها لنفسي 
شيئا، وميضي اليوم ايضا وال اراني 
اكتس����ب فيه شيئا فإنا هلل وإنا إليه 
راجعون، فسلف االمة مع ما هم عليه 
من اجتهاد ف����ي العمل إال انهم كانوا 

يتهمون انفسهم بالتقصير دائما.

لميس بالل
لكل شخص منا أهداف يريد 
حتقيقه���ا، فمثال هناك من يريد 
إكمال نص���ف دينه، وهناك من 
يريد دراس���ة اللغة اإلجنليزية 
ف���ي اخلارج، وهن���اك من يريد 
شراء س���يارة، وهناك من يريد 
بدء مشروع جتاري، وهناك من 
يريد بناء مس���جد، وآخر يريد 
التخرج في الكلية أو إيجاد وظيفة 

تناسب تخصصه ودراسته.
البع���ض يخط���ط حلياته 
وملستقبله ويحدد خطة معينة 
يسعى لتحقيقها والبعض اآلخر 
ال يريد التفكير في الغد ويعيش 
يومه بحلوه أو مره.. »األنباء« 
التقت العديد من الشباب الذين 
حتدثوا عن أمنياتهم وخططهم 
وأحالمهم، فتحوا قلوبهم ومتنوا 
وسألوا اهلل تعالى أن يحقق لهم 
كل ما متن���وه، وكانت لنا هذه 

اللقاءات:

إرادة قوية

في البداية قالت سهام مصطفى: 
ان لكل ش���خص أماني���ه، الكل 
يخطط بأن يفعل هذا أو يتوقف 
عن هذه العادة أو يعود ألخرى، 
إال ان العزمي���ة ال تبدأ مع بداية 
العام أو الفصل أو الشهر وامنا 

السفر ويعش���ق البحر، أما أهم 
أهدافه احلصول على فيلم مايكل 
جاكسون األخير الذي مثله قبل 
موته فهو من أشد املعجبني بالفنان 
األسطورة ويحفظ كل حركاته. 

خطوط الموضة

دمية حميشة طالبة جامعية 
اللغات تخطط دائما  في قس���م 
وتكتب أهدافها على ورقة وتسعى 
لتحقيقها تهدف اوال الى النجاح في 
كليتها وانهاء الدراسة ومباشرة 

العمل في تخصصها.
كذل����ك حتب دائم����ا متابعة 
أحدث خط����وط املوضة وتهتم 
بشكلها العام وحتافظ على أدق 
الرياضة  التفاصيل، مت����ارس 
بشكل منتظم للحفاظ على وزنها 
مثاليا. كذلك حترص دائما على 
أصدقائها وحتب اكتساب أصدقاء 
ج����دد ألنها من الن����اس الذين 
يقدس����ون الصداقة وتعتبرها 
ف����ي حياتها. مالك  جزءا مهما 
التخطيط متاما  إبراهيم يكره 
ويؤكد: ال أحب ان اخطط حلياتي 
وأتركها ملشيئة الرحمن فعندما 
ال أخطط وأحظى بشيء جميل 
على صعيد حياتي تكون أحلى 
مفاج����أة لي ويبقى في ذاكرتي 

طوال العمر.

فقط حتتاج إلرادة قوية تفوق 
اخليال وأعتقد اني ال أمتلكها لذلك 
فأنا من الن���اس التي ال تخطط 
أبدا حلياتها أو مستقبلها وامنا 
أترك األمور تسير على طبيعتها 
وأترك األهداف واخلطط ألبنائي، 
أما أن���ا فكل ما أمتناه هو جناح 
أوالدي في ش���تى املجاالت فما 
لي إال الدعاء والصالة لهم طول 
الوقت وهم عليهم العمل واجلد 

واالجتهاد.

تخطيط للسفر

من جانبها، أكدت ردان البغلي 
انها تخطط للسفر دائما وحضور 
املباري���ات العاملي���ة خصوصا 
لفريقها املفضل ميالن وهذه من 
أولوياتها، أما على صعيد العمل 
فه���ي ناجحة في عملها وتطمح 
للمزي���د، فطموحها ال يقف عند 
منصب موظفة عادية امنا تأمل 

هدفه الوحيد في احلياة حتقيق 
النجاح ف���ي دراس���ته واتقان 
احملاسبة على أصولها، وحتدث 
كذلك عن خططه لثالث سنوات 
مقبلة فهو يأمل احلصول على 
درجة املاجستير بعد احلصول 
على البكالوريوس، كما متنى ان 
يجد وظيفة مناسبة تتناسب مع 

مؤهالته وطموحاته.

معلمة متميزة

بدور محم���د تخرجت العام 
املاضي في قسم اللغات تخصص 
لغ���ة اجنليزي���ة، كان هدفه���ا 
األساس���ي ان تعمل في مجالها 
كمدرسة لتساعد والديها اللذين 
س���اعداها طوال فترة دراستها 
وحتقق لها ذلك مع بداية العام 
بالعمل كمدرس���ة وقالت كل ما 
هدفت الي���ه حققته واحلمدهلل 
وبقي عل���ي ان أكون مميزة في 

الكلي���ة، وقال كل له طريقته في 
النجاح والتميز وانا أبحث دائما 
عن طريقة أمتي���ز بها وهذا هو 

هدفي في النجاح واحلياة.

أعيش يومي

أما نور مصطفى فتقول: كل 
س���نة كنت اخطط فيها تفش���ل 
مخططاتي إال انني في العام املاضي 
ق���ررت اال أضع اي مخطط لذلك 
جنحت فيما كنت أهدف اليه لذلك 
قررت أال أخطط لشيء أبدا وامنا 
ان اعيش يومي وانتظر غدي مبا 
يخبئه لي من مفاجآت سواء سارة 
أو غير سارة وأرضى بنصيبي.

الحياة الزوجية

املدرس���ة األولى  روال محمد 
ملادة اللغة االجنليزية والتي حتب 
وظيفتها ومقتنعة بها متاما تأمل 
ان تكمل طريق النجاح وحتافظ 

للصعود الى مراتب أعلى وأعلى 
وتقول دائما ما أضع خططا في 
حياتي وأنفذها في الوقت نفسه، 
ال أخطط قبل سنة وأنفذها الحقا 
ولكني من الذين يخططون اليوم 
وينفذون غدا وهذا أفضل برأيي 
فهذا يريحني من التفكير والضغط 

النفسي.
وقالت: التفكير برأيي يقصر 
العمر فم���ا احلاجة للتفكير في 
ش���يء محال تنفيذه واختتمت 
حديثها بقوله���ا: احلياة حلوة 
بتجاربها احللوة واملرة ونحن 
نكتسب اخلبرة في مجاالت حياتنا 
وعلينا التعلم في كل مرة جنرب 

شيئا ما وهذه طبيعة احلياة.

تحقيق النجاح

أم���ا عمر محم���د فهو طالب 
جامعي طموح اختار الدراسة في 
اخلارج الكتساب اللغة واخلبرة، 

عملي وان اضيف ملس���اتي على 
التدري���س فأكون بذلك  عملية 
معلمة متميزة وال اتبع أسلوب 
غيري من املعلم���ات وامنا اجد 
أسلوبا يخصني ومييزني ايضا 
وان أغير نظرة الطلبة الى املدرس 

أو املدرسة.

هدفي في الحياة

محمد الطاهر طالب في السنة 
الثانية بكلية طب األسنان متنى 
ان يتدرب عمليا في مجال دراسته 
ويقول تعلمت في السنة الدراسية 
األولى العديد من الدروس النظرية 
وأمتن���ى في الس���نة الثانية ان 
أتدرب عملي���ا وعلى أيدي أمهر 
أطباء األسنان وان اقضي وقتي 
في العيادات ألتابع حاالت مرضية 
وكيفية عالجها بجانب دراستي في 
اجلامعة وبهذه الطريقة أكتسب 
خب���رة اضافية م���ن زمالئي في 

على املستوى الذي وصلت اليه 
وهي ليست من الذين يخططون 
لش���يء ابدا امنا تترك كل شيء 
يحدث في حياتها ليفاجئها وهي 
تقول احلمدهلل كل ش���يء يأتي 
أريده  بحياتي ليفاجئني بالذي 
وأمتن���اه فهي تعمل طوال اليوم 
لتقدم األفضل على صعيد العمل 
اما على صعيد احلياة الزوجية 
فه���ي راضي���ة كل الرضا وتأمل 
الش���خصية والعملية  حلياتها 

االستقرار.

حب السفر

أم���ا ليث ب���الل ورغم صغر 
س���نه فأمنياته لها أهمية بالغة 
بالنسبة له فهو يأمل ان ينجح في 
الصف اخلامس وينتقل للمدرسة 
املتوس���طة ويريد ان يسافر في 
الصيف الى سورية ليقضي وقته 
مع األصدقاء واألقارب، هو يحب 

مال�ك إبراهي�م: أحب اإلث�ارة والمفاج�أة وال أح�دد أهداف�ًا معينة

بدور محمد عمر محمد مالك إبراهيم

روال محمد ليث بالل نور مصطفى

هدف�ي العلي�ا  والدراس�ات  بالخ�ارج  أدرس  محم�د:  عم�ر 
ب�دور محم�د: أتمن�ى تغيي�ر نظ�رة الطلب�ة إل�ى المدرس

نور مصطفى: ال أخطط لغدي بل أعيش يومي وأنتظر المستقبل بمفاجآته

لي�ث بالل: الس�فر لس�ورية وأف�الم مايكل جاكس�ون أه�م أحالمي

روال محم�د: أتمن�ى اس�تقرار حيات�ي الش�خصية والعملي�ة

هل تحدد أهداف�ك وتخطط لحياتك؟
بنصيبك وترض�ى  يوم�ك   تعي�ش  أم 


