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 وألسرتك يف العام اجلديد ؟ نفسككيف ختطط ل

 2017 ربمسيد 31 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

ليبدأ بعدها عام جديد وهو عام  2017كلها سويعات وينتهي عام 
فقد ، ومن المفروض أن يكون عامًا مفعمًا بالخير والرضا، 2018

ودعنا عاما حمل فيه كل أحالمنا وآمالنا وتطلعاتنا سواء ما تحقق 
منها وما لم يتحقق، ترى كم استطعنا أن نخضع من العام الماضي 
من أوقات لتكون جزءا من حياتنا وأهدافنا، وكم من أوقات طارت 

 هكذا من غير فائدة تذكر.

ووالديه، يروى أن طفال بلغ من العمر عشر سنوات جلس بين أقرانه 
لدي الكثير من األحالم وأرغب في »وفي لحظة صفاء قال: 

، ومرة أخرى وبعد مرور سنوات طويلة، أي بعدما بلغ «تحقيقها
السبعين، وعندما جلس مع نفسه تذكر حاله عندما كان طفالً فتنهد 

  «.كانت لدي أحالم، ولكني لم أعمل على تحقيقها»وقال: 

ة، فليس من المعقول أن تضيع العمر أيها السادة لحظات مقدر
هذه السويعات التي نقضيها في الحياة أن تطير كما يطير الدخان، 
نحن مسؤولون أمام اهلل سبحانه وتعالى وأمام أنفسنا عن كل 
لحظة من عمرنا ماذا فعلنا فيها، ففي البخاري يُروى أن رسول اهلل 

تَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ اغْ»صلى اهلل عليه وسلم قال لِرَجُلٍ َوهُوَ َيعِظُهُ: 
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خَْمسٍ؛ شَبَابَكَ قَْبلَ هَرَمِكَ، وَِصحَّتَكَ قَبْلَ سَقَِمكَ، َوغِنَاكَ قَبَْل 
 «.فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَْبلَ ُشغُِلكَ، وَحَيَاتََك قَبْلَ مَْوِتكَ

هذه هي الحقيقة، فنحن أمام مسؤولية كبيرة، ليس ألنفسنا 
وطننا كذلك، فما المجتمع إال فحسب وإنما ألسرنا ومجتمعاتنا و

مجموعة من األفراد، وما الوطن إال مجموعة من المجتمعات 
الصغيرة، فإن قمنا بالتخطيط لحياتنا فإنه في المحصلة تكون 
أوطاننا قد وفقت في التخطيط والسير قدمًا في طريق التقدم 
والبناء، وإن حدث العكس معنا فإنه من غير المعقول أن تتطور 

تسير للرقي والتقدم ألننا نحن ال نقدر التخطيط والترتيب، دولنا و
 وهكذا هي المعادلة.

التفكير والتدبر »والتخطيط كما يقول الدكتور حزام المطيري هو 
بشكل فردي وجماعي في أداء عمل مستقبلي مشروع، مع ربط ذلك 
بمشيئة اهلل تعالى ثم بذل األسباب المشروعة في َتحقيقه، مع 

، «واإليمان بالغيب فيما قضى اهلل وقدره على النتائج كامل التوكل
أسلوب عمل جماعي، »ويعرفه الدكتور فرناس عبدالباسط بأنه: 

يأخذ باألسباب لمواجهة توقعات مستقبلية، أو يعتمد على منهج 
فكري عقدي يؤمن بالقدر ويتوكل على اهلل، ويسعى لتحقيق هدف 

جد التخطيط في الكثير من ، ون«شرعي، هو عبادة اهلل وتعمير الكون
اآليات القرآنية ويمكن مالحظتها بوضوح في سورة يوسف في 
موضوع حلم الملك والتخطيط االقتصادي وما إلى ذلك، وكذلك في 
السيرة النبوية والدعوة اإلسالمية كيف بدأت وكيف انتشرت، 
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وكذلك يمكن مالحظتها بوضوح في الهجرة النبوية إلى المدنية 
 ف تمت.المنورة وكي

عملية ذهنية منظمة »ويعرف ألبرت وترستون التخطيط بأنه: 
  «.الختيار الوسائل الممكنة لتحقيق أهداف محددة

إذن يمكننا أن نقول إن التخطيط مجموعة من العمليات المترابطة 
ماديًّا وبشريًّا، يكون بدايته النظرة الفاحصة والمتعمقة 

ه في مجال موضوع محدد، للمستقبل، والتنبُّؤ بأحداثه ومستجدات
وذلك من خالل التوجيهات والسياسات التي تصدر من ِقمَّة الهرم 

 اإلداري، وحساب التقديرات والحقائق الواقعية القائمة.

حسنٌ، هذا بالنسبة للتخطيط العام الذي يمكن أن يتم في 
المؤسسات، ولكن ماذا عن تخطيط الفرد لنفسه وأسرته وأهله، 

 ؟ بهذه الصورة أم أنها صورة مغايرةفهل يمكن أن تتم 

نجد أن التخطيط ال يختلف في أي موقع كان، فالتخطيط هو 
التخطيط سواء تم في المؤسسات الكبيرة العابرة للقارات أو ألسرة 
صغيرة تقبع في قرية صغيرة غير موجودة على الخارطة، فهي ال بد 

بكل  أن تبدأ بوضع أهداف وبرنامج لتحقيق تلك األهداف، هكذا
بساطة، وربما كأفراد ال نحتاج إلى رؤية ورسالة ولكن إن وضعناها 
فهي ال بأس بها ولكن األهداف مهمة، لذلك حتى نسهل الموضوع 
على أنفسنا دعونا نبدأ باألهداف والبرامج التي تحقق تلك األهداف 

 فقط.
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 ؟ ماذا نعني باألهداف

تحقيقها،  األهداف ببساطة هي األمور التي يسعى المرء من أجل
وبمعنى آخر هي وصف ما يجب إنجازه، أو النتائج المحددة التي 

 يُتوقع تحقيقها، أو الغايات المتوقعة من الفرد.

 ؟ 2018فماذا نريد أن نحقق عام 

أمسك ورقة وقلما، ثم قسّم الورقة إلى أربعة أقسام، اكتب عنوانا 
جعل عنوان لكل ربع من الورقة، فالربع األول اجعل عنوانه: العمل. ا

الربع الثاني: األسرة. واجعل عنوان الربع الثالث: تحقيق الذات. 
 واجعل عنوان الربع الرابع: الواجبات العامة.

ويجب أن تتذكر أن هذه األقسام من تفكير كاتب المقال، فلربما 
كانت لك وجهات نظر أخرى، أو أقسام إضافية، أو أقسام ال ترغب 

قسيم الورقة بحيث تناسب في طرحها، فيمكنك أن تعيد ت
اهتماماتك ورغباتك، إال أنه يجب أال تنسى أمورا مهمة وهي: 
الدين والجوانب الروحانية في حياتك بمعنى صالتك وقراءة القرآن 
وما إلى ذلك، األمر الثاني: نفسك وتحقيق طموحاتك الشخصية، 
 واألمر الثالث: األسرة، وهم الوالدان إن كانا موجودين أحدهما أو

كالهما، ثم زوجتك وأوالدك، واألمر الرابع واألخير الذي ننساه أو 
باألحرى ال نود أن نذكره أو ربما نجد أنه ليس من المستحسن أن 
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نضعه في مخططنا هو العمل وكسب الرزق، كل هذه األمور مهمة 
 ويجب وضعها في مخططنا السنوي.

ما  بحسب وذلك –اآلن، بعد أن قسمنا الصفحة إلى عدة أجزاء 
في كل جزء فلنقل من أربعة إلى  نضع – نعتقد أنه مناسب لنا

خمسة أهداف؛ فمثالً: في المربع األول، أي خانة الدين والروحانيات 
يمكن أن نكتب: حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، االستيقاظ 
لصالة الفجر، التصدق األسبوعي للصناديق الخيرية وبمبلغ قدره... 

 وما إلى ذلك.

ربع األسرة ممكن أن نكتب: االجتماع باألسرة الصغيرة مرة وفي م
كل أسبوع لمناقشة أحوال األسرة، الذهاب إلى الوالدين بصورة 
يومية كل مساء بعد صالة المغرب والجلوس معهم حتى صالة 
العشاء وقضاء احتياجاتهم، الخروج مع األسرة الصغيرة للتنزه أو 

 وم السبت مثالً.تناول وجبة الغداء مرة كل أسبوع، ي

 وهكذا في بقية المربعات.

ولتكن أهدافك دقيقة وعالية ولكن ال تشطح إلى مستوى الخيال، 
بحيث يصعب تنفيذها وبالتالي يصيبك إحباط، وإنما حاول أن 
تكون أهدافك معقولة ويمكن تنفيذها وكذلك يمكن أن تساعدك 

 هذه األهداف في تطوير نفسك.
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ى الورقة، ضع أمامك لكل مربع ورقة وبعد أن تضع كل أهدافك عل
جديدة، بمعنى أن يكون لألسرة ورقة، وللعمل مرة، ولنفسك ورقة، 

 وهكذا، وذلك من أجل أن ندخل إلى مرة التنفيذ.

 

 تنفيذ الخطة

في مرحلة التنفيذ عليك أن تحول كل تلك األهداف إلى برنامج 
 عملي، وذلك كالتالي:

أن تحفظ ستة أجزاء من القرآن  فمثالً: كان هدفك في المربع األول
الكريم، يمكنك أن تكتب في ورقة التنفيذ التالي: سوف أحفظ 
صفحة واحدة من القرآن الكريم كل يوم، وذلك من الساعة 

 الخامسة حتى الساعة السابعة مساءً.

وإن كان هدفك زيارة والديك وإسعادهم بصورة يومية فيمكنك 
الخاصة باألسرة: سوف أقوم بزيارة أن تكتب في الورقة التنفيذية 

 والديّ كل يوم من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء.

أو سوف أقوم مع زوجتي وعيالي بتناول وجبة الغداء كل نهار سبت 
 خارج المنزل.

وإن كان لك هدف بتطوير نفسك من الناحية المهنية، فيمكنك أن 
أقوم تكتب في الورقة الخاصة بالعمل وكسب الرزق: سوف 
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بتطوير أدائي المهني )أيًّا ما كانت وظيفتك(، بحيث أجني في 
 نهاية السنة على درجة، أو ترقية، أو ما شابه ذلك.

أو يمكنك أن تقول سوف أحضر بعض الدورات التدريبية في 
المواضيع التالية )وتذكرها( بحيث تساعدني على تطوير أدائي 

 المهني.

دافك إلى برامج يمكن وفي النهاية ستجد أنك قد حولت أه
 تنفيذها.

ومن الجدير بالمالحظة أن الخطط ال تنتهي عند هذه المرحلة وإنما 
تأتي بعد ذلك المرحلة التي نجد أننا مضطرون أن نضع الخطة 

  الزمنية لكل مشروع، وهذه هي المرحلة الثالثة من الخطة.

 

 التوزيع الزمني

ربما أوضحنا في الجزء األول من المقال أنه عندما نذكر حفظ القرآن 
ذكرنا أنه سوف نحفظ ستة أجزاء خالل العام  فإننا – مثالً –الكريم 

شهرًا، فهذا واضح. وكذلك فإننا  12القادم، إذن فالزمن محصور في 
قلنا إني سوف أقوم بزيارة الوالدين كل يوم من الساعة السابعة 

مساء، هذا التحديد للزمن عملية ضرورية ألنه سوف إلى الثامنة 
يصبح نوعًا ما من االلتزامات المهمة في حياتك، ولكن إن تركت 
الموضوع بهذه الصيغة، مثالً: سوف أقوم بزيارات والديّ، ثم 
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سكت، فإنك لن تقوم بذلك، وسوف تسّوف وتتخاذل وبعد عدة 
هذا إن كنت  شهور ستجد نفسك لم تقم بزيارتهم إال بضع مرات،

 حريصًا على زيارتهم.

ولكن تحديد الزمن مهم ألنه في نهاية السنة وعندما تقوم 
بتقييم مدى تنفيذ خطتك يمكن معرفة إلى أي مدى كنت جادا في 
تنفيذ الخطة، وما نقاط الضعف في خطتك، وما نقاط القوة، 

 وكيف يمكن تطوير نفسك في السنة القادمة.

جدت صعوبة في تنفيذ العديد من األهداف عموًما، ليس مهمًّا إن و
فهذا أمر طبيعي، إذ يمكنك إرجاء بعض من تلك األهداف 
وتحويلها إلى السنة القادمة، أو حتى إلغاء بعض األهداف إن 
وجدت صعوبة في تنفيذها بسبب أو بآخر، ولكنه من المهم أن 
تفكر في أمرين: أولهما: أن تكون لديك خطة للسنة القادمة فال 

ذهب حياتك هباء. والثانية: أن تلتزم بقدر اإلمكان بالخطة فال ت
تسوّف أو تتملص منها مع أول بادرة من المشكالت، فمن الطبيعي 
أن تواجهنا بعض المشكالت والمنغصات ولكن يجب أن نكون 
بقدر ما وضعنا ألنفسنا من أهداف من مسؤوليات، وعلى هذا 

 األساس نمضي في حياتنا.

أن نختم، عليك أن تضع هذه األوراق أمامك، سواء في  ا، وقبلوأخيرً
غرفة النوم أو المكتب، أو أي مكان بحيث يمكنك العودة إلى تلك 
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األوراق ومشاهدتها بصورة دائمة، وأال تغيب عن عينيك لحظات، 
 هذا إن كنت جادا في وضع الخطة وتنفيذها.

ة العام نهاي في – كان للعمر بقية إن –ولنا لقاء في نفس الموضوع 
 حتى نقيم أنفسنا وخطتنا.

     

  


