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 ليومك والتخطيط أهدافك تحديد

  حتى أو  الفواتير تسديد ذلك يشمل قد  عادة. يوميًا  تزاولها  لتي باألنشطة القيام على القدرة بعدم تشعر قد أو الحافز  تفتقر قد المزاجية حالتك  في بتدني تمر عندما 
 بتأديتها.  تستمتع قد التي األخرى األنشطة جانب إلى االستحمام،

 بالتحسن  للشعور  مهمة خطوة هو روتين  وضع

  جانب إلى بها،  القيام يلزمك التي واألنشطة األهداف بعض تحدد أن المهم من

 ذلك سيساعدك بها. االستمتاع  على اعتدت ألنك بها  القيام تفضل التي األنشطة
 المستقبل.  في وباألمل األمور  زمام تملك بأنك الشعور على

 
  تحديد على تساعدك  التي العملية األفكار بعض إليك 

 الحافز. تفتقر كنت إذا حتى األهداف، بعض

 إنجازها تود المدى قصيرة أهداف ثالثة لنفسك حدد ،الراهن الوقت  في •

  سهلة المدى   قصيرة األهداف وأصبحت حالتك تحسنت وكلما   يومك. في
 المدى.  وطويلة متوسطة  أهداف ووضع تغييرها  يمكنك اإلنجاز،

 التي األشياء على ركز ومحددة.  إيجابية أهدافًا تحدد  أن المفيد من •
 كليةً.  وقفها  أو تقليلها  تريد التي من بدالً  جازها إن يمكنك

 أسبوعي مخطط استعمال

  أكثر غالبًا  يكون اليوم" في  دقائق 10 لمدة الحديقة "ري هدف تحديد مثًًل، 
  ومشاهدة الكنبة على الجلوس  عن "كف على ينص الذي الهدف من إفادة

 اليوم".  طوال التليفزيون

  - نفسك تتحدى أن هو الهدف إنجازها. يمكن وأنشطة واقعية أهدافًا حدد •
 تشعر لكي ألدائها  مستعًدا تكون التي األشياء في فكر واقعيًا. كن لكن

  إتمامها. عند اإلنجاز بزهو

  قد المزاجية. حالتك لتغير نظًرا أدائها عن توقفت   التي األنشطة في فكر •
 تسديد  أو العشب  قص مثل ريةالضرو المهام  من خليًطا  ذلك يشمل

  ركوب أو باألصدقاء االلتقاء مثل بها  تستمتع  التي واألنشطة الفواتير،
 عندما  مبدأيه كقاعدة االنشطة هذه استخدم كتاب. قراءة أو الدراجات

 القليلة  واألشهر األسابيع مدى على تحقيقها  بُغية لنفسك أهدافًا  تضع
 القادمة. 

 أنت. مخططك لوضع كأساس استعماله يمكنك أسبوعي مخطط على مثال أدناه يرد  أهدافك. إنجاز عملية أسبوعي مخطط وضع يُسّهل قد
 

 المساء الظهر  بعد الصباح  

  لزيارتك اصديقً  ادعو المكتبة  من  كتابًا استعر  للمشي  اخرج االثنين 

 كتابًا  اقرأ  الضار العشب من الحديقة نظف  الثالثاء

    األربعاء

 السينما  إلى  اذهب المدرسة بعد الحليب مخفوق لتناول األوالد خذ   دقيقة 30 لمدة المشي  الخميس 

   التأمل مارس الجمعة 

   باإلنترنت جديد توصيل نظم السبت

 لماما وجبة اطبخ تليفزيوني  مسلسل شاهد  األحد
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األسبوعي مخططك  إلكمال أدناه المبين  النموذج  استعمل

المساءالظهر  بعدالصباح 

االثنين 

الثالثاء

األربعاء

الخميس 

الجمعة 

السبت 

األحد

 نفسك، وتسلية نفسك، وتدليل لياقتك، على بالمحافظة  تتعلق التي األنشطة في فكر مخططك، في  تشملها  التي األنشطة نوع في التفكير في صعوبة وجدت إذا
 اآلخرين.  ومساعدة بالخروج تتعلق التي واألشياء المنزل في تفعلها  التي واألشياء االجتماعية، واللقاءات

 حالما فيها ريالتفك يمكن  التي العملية األفكار بعض إليك  يوم. كل وتحققها لها تخطط أن  تود أشياء ثالثة إلى واحد شيء من  لديك  واآلن 
 جدولك:  ترتيب من  تتمكن 

 إذا الِهمة تفقد ال يوم. كل  في جدولك من  األقل على واحًدا شيئًا تفعل  أن حاول
 بعمق تنفس لنفسك. تضعه هدف أي  تحقيق من األيام من يوم في تتمكن لم

جديد. من االبتداء من تتمكن لكي  دائًما  سيأتي الغد أن اعترف - وزفيًرا شهيقًا 

  الشعور تتجنب   حتى أصغر أجزاء إلى  األهداف بعض تقسيم يجدر قد
في االشتراك طريق عن البدنية لياقتك لزيادة هدفًا   تضع قد مثًًل، باالنغمار.
 أجزاء  إلى الهدف هذا تقسيم يمكنك محلي. جمنازيوم

 الطلب، استمارة وإكمال األسعار، تعرف لكي بالجمنازيوم االتصال مثًل
 إلخ.  التمارين حصص عن معلومات على والحصول

 تتمكن لكي أهدافك تكتب أن المفيد من سيء، بيوم تمر كنت إذا أهدافك. دّون
 شيء على ولو التركيز  إعادة تحقيق من تمكنت فلو - بعد فيما  فيها   التفكير من

 يومك. حال ذلك يغير قد فقط واحد

  طريق عن أهدافك  من حققته ما قياس يمكنك  األسبوع، أو  اليوم نهاية في
اآلن إرباًكا   أقل األهداف بعض أصبحت هل . القائمة على كتبته ما إلى النظر

 األهداف جميع من االنتهاء من تتمكن لم إذا حتى األسابيع؟ بعض مرور بعد
 بعضها. حققت قد تكون فقد األسبوع، بداية في لنفسك  حددتها  التي واألنشطة

  المزاجية.  حالتك في بتغيير تشعر  عندما  به يُستهان الذي بالعمل هذا وليس
 عندما  القادمة القليلة األسابيع في تحقيقه يمكنك وما  الحال يكونس كيف تخيل
 أفضل!  حال  إلى  بالتدريج تعود

 مخططك تدوين مجرد أن اعترف تحقيقه، تأمل كنت ما  تحقيق من تتمكن لم إذا
فهي باهرة! بداية  تعتبر أدائها  محاولة تود  التي األنشطة في والتفكير األسبوعي

 األسبوع  في أخرى مرة تبدأ أن ويمكنك تستسلم. مل وأنك - َجلَدك  على تدل
 القادم. 

ConnectFamilyLife  The شرق  جنوب  في األولية الصحة شبكة تمولها خدمة هي  
ملبورن.
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 من   أخصائي   الرعاية   الصحية. 

للنصح  هي الوثيقة هذه في الواردة المعلومات 

بها الواردة فالنصيحة  ولذلك فقط. العام واإلرشاد

تحل أن  بها يُقصد وال  ظروفك على تنطبق ال قد

أخصائي من  عليها تحصل التي النصيحة  محل

الصحية.  الرعاية

FamilyLifeConnect 
FamilyLifeConnect مجتمع في يعيشون الذين الناس يصالإل مجانية خدمة هي 

 الخصوصيين. بالمرشدين األكبر "داندينونج"
أهدافك. تحقيق على ومساعدتك ورفاهيتك سعادتك دعم يمكنهم

1800 326 543 

connect@familylife.com.au 

 اإلنترنت عبر موعًدا حدد
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