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   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

الخطوة التالية في عملية تحقيق األهداف هي كتابة الموارد التي لديك ، والموارد التي 

 عليك العثور عليها.

منا لديه ثروة من الموارد التي قد ال بذور العظمة هي داخل كل واحد منا ، كل واحد 

علم له بها ، ومع ذلك عند تحديد الهدف ، من الضروري تحديد كل الموارد التي 

 لديك ، والتي ستقودك إلى حصر المصادر التي تفتقر إليها.

 فكلما زادت الموارد المتاحة لك ، كلما كان مصدر إلهامك هو تحقيق هدفك.

 صية ) واإليجابية ، والسلبية(. أوالً قم بتسجيل صفاتك الشخ

الصفات الشخصية اإليجابية ذكي ، فطن ، طموح ، شجاع هادئ ، مصمم ، مخلص 

 ، مفيد ، تعاوني ، صادق ، شجاع ، قابل للتغيير ، مرن ، وما شابه.

الصفات الشخصية السلبية هي شرود الذهن  ، مهمل ، جشع ، مؤذ ، مشاكس ،  

 ما شابه ذلك.أناني ، اناني بحب ذاته ، و



اآلن عليك أن تنظر في كل واحدة من صفاتك اإليجابية كمورد يساعدك على 

الناس يحبون أن يتعاملوا مع اشخاص  -بطريقة أو بأخرى  -االقتراب من هدفك 

يملكون هذه الصفات ، حتى هم على استعداد لمساعدة من لديهم هذه الصفات ، من 

على جميع صفاتك السلبية ، مع اعتبار كل  ناحية أخرى يجب أن تعمل بجدية للقضاء

 واحد منها مشكلة كبيرة قد تعوق تحقيق هدفك.

المورد الثاني الذي لدينا هو اتصاالتنا ، بالتأكيد أنت تعرف الكثير من الناس ، عائلتك 

وزمالئك وأصدقائك و رؤساءك والممثلين وما شابه ومع ذلك ، هم ليسوا من جهات 

ل أعرف ، براد بيت ، آل باتشينو ، أو حتى باراك أوباما؟ االتصال الخاصة بك ،ه

نعم أفعل ، ولكن هل هم جهات االتصال الخاصة بي؟ طبعا ال، جهات االتصال 

الخاصة بك هم األشخاص الذين يمكنك التواصل معهم ، والذين سوف يستجيبون لك 

 .عندما تحتاج إليهم

أو أي مصدر دخل آخر. مهاراتك يجب عليك أيًضا إدراج مواردك المالية ، راتبك 

التقنية وأنشطتك واهتماماتك هي موارد قيّمة ايضا يجب عليك  تحديدها وإدراجها ، 

 فقد تقابل شخًصا لديه نفس النشاط أو االهتمام مثلك وسيساعدك بشكل كبير.

و بعد سرد الموارد الخاصة بك ، يجب عليك تحديد المصادر التي تفتقر إليها ، والتي 

 ها لتحقيق هدفك.تحتاج

الخطوة التالية هي ان تلزم نفسك بالبدء في العمل نحو تحقيق هدفك ، فتحقيق 

األهداف ليس بكتابتها فقط ، بل يتطلب جهداً عقلياً وبدنياً متواصالً ، كثير من الناس 

يفشلون في تحقيق أهدافهم ألنهم ال يتخذون اإلجراءات الالزمة لتحقيقها ، وقد يبدأ 

 اتخاذ إجراءات ، ولكن بعد أيام أو أسابيع ، فإن حماسهم سوف يتالشى.آخرون في 

باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن تركز على هدف واحد ، وال تقفز من هدف إلى آخر ، 

وإال لن تستطيع انجاز أي شيء أو تحقيقه، ومع ذلك ، إذا كان الهدف هدفًا بعيد 

هدف صغير، وتحقيقه ، ليس فقط المدى أو هدفًا كبيًرا ، فيجب عليك تقسيمه إلى 

 سيكون لديك الدافع ، ولكنك  ستقترب من الصورة الكبيرة.

سأقوم بإنهاء هذا المقال بالقول إن تحديد األهداف والعمل على تحقيقها أمر مهم ألي 

 إنجاز، بعرض االقتباسين التاليين .

الرماية التي  قال زيج زيجالر :"إن آرتشر الشهير ، هاورد هيل فاز بجميع مسابقات

قدًما ، ثم تقسيم السهم  05، يمكنه ضرب عين الثور من على  بعد  762شارك فيها 

األول مع الثاني ، هل من الممكن أن تطلق النار أفضل منه؟ نعم ، إذا كان معصوب 



العينين! كيف يمكن أن تصل إلى هدف ال يمكنك رؤيته ، واألسوأ من ذلك ، كيف 

 تملكه حتى؟ يجب أن يكون لديك أهداف في حياتك! " يمكن أن تصل إلى هدف ال

االقتباس الثاني من دنيس واتلي مؤلف كتاب "سيكولوجية الفوز وبذور العظمة" 

وقال: "السبب في أن معظم الناس ال يصلون إلى أهدافهم ابدا  هو أنهم ال يحددونها ، 

للفائزين إخبارك أين أو ال يعتبرونها جدية أو قابلة للتحقيق على اإلطالق ، و يمكن 

يذهبون ، وما الذي يعتزمون القيام به على طول الطريق ، ومن الذي سيتشاركون 

 المغامرة معهم. "
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