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  تحديد األهداف واألولويات: الوحدة الثالثة

     المقدمـــة١  -  ٣

لقد مّن اهللا تعالى على اإلنسان بقدرة وإرادة تعينه في سعيه الدؤوب لتحقيق طموحاته وإنجاز آماله، غير أن الحياة 
على التحديات الذاتية ال تخلو من صعاب وتحديات، لذا آان لزامًا على اإلنسان أن يفهم الحياة من حوله، وأن يتعرف 

وال شك أن اختيارك للجامعة أو الكلية .  لنفسه، والخارجية التي تواجهه آي يسعد في بناء ذاته وعمارة حياته ومجتمعه
لكن هل سألت . التي تدرس فيها يقدمك خطوة لمرحلة مهمة في طريق النجاح على المسار الذي رسمته لنفسك في الحياة

هل لديك هدٌف واضٌح تريد تحقيقه عن .  ار الجامعي ؟ ولماذا بالذات هذه الجامعة أو هذه الكلية ؟لماذا اخترت المس: نفسك
طريق اختيار تخصص معين لدراسته في هذه الجامعة؟ هل هذا الهدف واضٌح ومتفق مع اهتماماتك واستعداداتك وميولك؟ 

   لتحقيق هذا الهدف بطرق صحيحة وفعالة؟هل تدرك المهمات والمتطلبات التي تنطوي تحت هذا الهدف؟  هل تسعى

وقد أثبتت عدة .  عليك إذًا أن تعلم أن الخطوة األولى في طريق النجاح هو تحديد األهداف بطريقة صحيحة
والواقع أثبت أن . دراسات أن آثيرًا من الناجحين في الحياة هم الذين آان لديهم أهداٌف واضحة سعوا بجدية لتحقيقها

 الجامعية على بصيرة بأهداف واضحة وإرادة واعية للذات بعيدة عن رواسب االتكالية والسلبية هو خوض غمار الحياة
فالنجاح هو ما تصنعه أنت بما حباك اهللا .  الضمان بعد توفيق اهللا تعالى للنجاح الذي ينشده آل طالب ويهدف إليه آل متعلم

فلننطلق لنتعلم آيف . ثمره في صناعة النجاح الذي تنشدهمن ثروة ذاتية في عقلك وفكرك ومواهبك، وهي خير رصيد تست
  .نضع األهداف ونصنع النجاح

     األهـــداف٢  -  ٣

تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز معرفة الطالب بالمفاهيم والوسائل التالية التي تساعده على وضع األهداف وترتيب 
  :األولويات

  .امعرفة أهمية تحديد األهداف، وأنواعها، وسماته 

  .التدريب على صياغة األهداف الفعالة 

  .التعرف على اختيار األولويات وترتيبها 

     لماذا تحديد األهـداف ؟٣  -  ٣

بعض الناس، إن لم يكن الكثير منهم ال يعرفون إلى أين هم ذاهبون في الحياة بل وال يبالون بهذا األمر، ويحبطون 
ستقبل زاهر، بل يودون مواصلة مشوار الحياة وارتقاء سلم النجاح ولكن ال عندما ال يجدون الطريق الموصل لهم إلى م

يستطيعون،  ويحاولون محاآاة أفعال الناجحين بالقراءة والتدريب و يخّيل لهم أنهم يتخطون العقبات وفي الواقع هم 
يعاودون نفس الَكرَّة، ويرغبون إن توقعات تحقيق النجاح عند هوالء قصير المدى قد ال يتعدى أيامًا معدودة ثم .  جامدون

  .  في تغيير وضعهم وينهمكون في أعمالهم اليومية بحثا عن مخرج ولكن ال يعرفون آيف ومن أين يبدؤون

  

وعند التحليل لوضعهم هذا والسؤال لماذا يحدث هذا لهم نجد بكل بساطة أنهم يعيشون دون خطة أو أهداف أو 
وللتدليل على هذا التحليل دعنا نورد لك نتيجة دراسة أجريت في .  عونهاأولويات مكتوبة بل وال يعرفون آيف يض

الخمسينات من القرن الماضي على عينة من مئة طالب في السنة النهائية بجامعة هارفارد حيث تم سؤالهم عما يود آل 
م المال واألعمال، ولكن واحد أن يكون بعد عشر سنوات، وآان جواب الجميع أن يكونوا أغنياء وناجحين ومؤثرين في عال

وبعد مضي عشر .  فقط وضعوا ألنفسهم أهدافا محددة وفصلوها آتابة %) ١٠(عشرة طالب منهم أي عشرة في المئة 
سنوات تم متابعة الوضع الذي وصلت إليه تلك العينة وهل حققوا أهدافهم آما ذآروها، حيث وجدت الدراسة أن ثروة 
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من إجمالي الثروة التي يملكها المائة طالب في %) ٩٦(هم تعادل ستة وتسعين في المئة الطالب العشرة الذين آتبوا أهداف
  .تلك العينة

إذًا، هل أنت، أيها القارئ الكريم، مقتنع بأهمية تحديد األهداف ؟  لعله من المناسب أن تفكر جديًا فيما سنستعرضه 
  :ف التي يضعها اإلنسان لنفسه تحقق له ما يليمن أمور ومبررات مهمة تؤآد لك ضرورة تحديد األهداف، فاألهدا

  . تحقيق رغباته وإشباع نشاطاته وميوله وإثبات ذاته ألنها تبرز تحديًا للفرد تشحذ همته لمواجهتها ومن ثم تحقيقها-١

  قياس مدى التقدم في تحقيق النتائج المرسومة باستخدام المعايير الرقابية لتحقيق األهداف التي يمكنها آشف- ٢
  .اإلخفاقات، ومن ثم التعرف على أسبابها والعمل على تصحيحها

 توجيه سلوك اإلنسان ألن األهداف تكون بمثابة عالمات إرشادية على الطريق تمنحه الدافعية الالزمة للوصول -٣
  .إليها

  .  قياس اإلنسان لمستوى نجاحه وقدرته في توظيف طاقاته مقارنة بالقدر الذي ينجز من أهدافه- ٤

  . توقع المصاعب والعقبات التي يحتمل مقابلتها ومواجهتها والتهيؤ لكيفية التعامل معها- ٥

  . إضاءة مسار واضح لإلنسان يجنبه االختيار بين البدائل التي قد تكون غامضة-٦

ورًا  ترآيز القوة والقدرة ومن ثم سرعة اإلنجاز، فينتج في وقت قصير أضعاف ما ينتجه اآلخرون مما يمنحه شع-٧
إيجابيًا بالرضا عن نفسه، ومثال ذلك التأثير الناتج من ترآيز حزمة ضوئية في بؤرة عدسة محدبة، آما هو 

  .معروف في علم الفيزياء

     أنواع األهداف وسماتها٤  -  ٣

من المناسب أن نعّرف الهدف الشخصي بأنه األمر المنشود الذي يرغب الفرد في تحقيقه، وقد يكون هذا الهدف 
  :وآذلك يمكن تصنيف األهداف إلى عدة أنواع بناًء على ما يلي.  امًا أو خاصًا، آبيرًا أو صغيرًا، نافعًا أو ضارًاع

  .أي أنها تنسب وتتبع للفرد، أو األسرة، أو المجتمع، أو غيره:  المصدر ) أ( 

  ة التنفيذتصنف على أنها طويلة المدى، أو قصيرة المدى، أو مرحلية من حيث مد :الفترة)  ب(

  .أي أن تكون شخصية، أو اجتماعية، أو مالية، أو تعليمية، أو غيرها: المجــال) ج(

وقبل أن نستعرض سمات وخصائص األهداف الفاعلة، دعنا نقوم بتقييم أولي لمدى معرفتك بوضع األهداف 
  .   سنوضح لكوتحليل نتائجه حسب ما) ١- ٣(نرجو منك القيام بتعبئة التقييم .  وآتابتها بشكل محدد

  

  تقييم ذايت لكيفية وضع األهداف وحتديدها

يرجى قراءة العبارات التالية وتقييم نفسك يف كلِ منها بشكل يعكس واقعك الفعلي 

  .لتتعرف على مستواك احلايل يف كيفية وضع األهداف وحتديدها

ينطبق 

علي 

  متاماً

ينطبق 

علي  

  غالباً

ينطبق 

علي 

  قليالً

ال 

ينطبق 

علي 

  أبداً

  لسلوكا

   عندما أضع هدفاً فإين أكتبه - ١    
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   أضع أهدايف بصفة حمددة بكمية وكيفية معينة- ٢    
   األهداف اليت أضعها لنفسي واقعية- ٣    
   أحدد وقتاً معقوالً لتحقيق أهدايف- ٤    
    

   أجزئ اهلدف الكبري إىل وحدات صغرية- ٥
  هداف أالحظ بعناية معوقات حتقيق األ- ٦    
   أعرف كيف أواجه املعوقات وأسارع يف إزالتها– ٧    
   أراجع دورياً مدى حتقيقي لألهداف املنشودة - ٨    

  
  جمموع النقاط يف كل عمود    

٠  ١  ٢  ٣  
  الوزن

  )النقاط × الوزن ( اموع     
  اموع الكلي 

  

  حتليل التقييم

ستفادة من ذلك في التعرف بشكل عام على مهارتك في وضع األهداف بعد االنتهاء من تقييمك لقدراتك، يمكنك اال
  :حسب المجموع الكلي الذي حصلت عليه آما يلي

  . فهذا مؤشر بأن لديك مهارة ممتازة في آيفية وضع األهداف، استمر عليها٣٠- ٢٤من  –

ها، راقب األسئلة التي  فهذا مؤشر بأن لديك بعض المهارات الجيدة لكن تحتاج إلى تحسين في بعض٢٣-١٨من  –
  .أجبت  عنها ببعض األحيان أو نادرًا

  . فهذا مؤشر بأنك تحتاج إلى تحسين مهاراتك في آيفية وضع األهداف١٨أقل من  –

 ومع التسليم بضرورة مشروعية األهداف وصالحيتها، أي أن يكون الهدف الشخصي متوافقًا مع الهدف األسمى 
.  اف الفعالة سمات وخصائص مهمة يجب توفرها حتى يمكن االستفادة الحقة منهاوهو رضا اهللا عز وجل، فان لألهد

ويمكن .  والجدير ذآره أن األهداف بأنواعها تشترك في هذه السمات التي ينبغي مراعاتها حين نقوم بوضع أهدافنا
  :تلخيص تلك السمات فيما يلي

     األهداف الفعالة جيب أن تكون حمددة بوضوح- ١

آما أنه ال يكفي أن يكون الهدف .  ف وعدم آونه مبهمًا أو ضبابيًا يعد من السمات المهمة لألهدافوضوح الهد
  :ولتوضيح ذلك، انظر إلى األمثلة التالية.  واضحًا فحسب، بل ال بد من تحديده ووصفه

  أهداف عامة  أهداف حمددة وواضحة

أريد أن أصبح مهندساً متخصصا يف هندسة 

ات والعمل يف شركة أرامكو  سنو٤البترول خالل 

السعودية لإلسهام يف تطوير إنتاج اململكة 

 أريد أن أكون مهندس بترول ألحصل على وظيفة
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  .حلقوهلا البترولية الضخمة

أريد أن أحصل على شهادة يف احلاسب اآليل من 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن من أجل إدارة 

  .وتطوير أعمال شركة والدي اخلاصة

  د أن أحصل على شهادة جامعيةأري

  

إن التعبير عن األهداف بالجمل المحددة أفضل وأآثر فعالية من استخدام الجمل العامة التي ال تتضمن شيئًا من 
  .التفصيل

     األهداف الفعالة جيب أن تكون مقاسة- ٢

 حساب وتقييم مدى المقصود من آون األهداف مقاسة ومحسوبة هو القدرة على قياسها بشكل عملي وإمكانية
  :اإلنجاز فيها، فعلى سبيل المثال  هذه بعض األمثلة لألهداف المقاسة

  أهداف غري مقاسة  أهداف مقاسة

جيب أن أحضر مجيع حصص مقرر الرياضيات 

طوال هذا الفصل الدراسي كي أحصل على 

  .تقدير امتياز فيها

علي أن أحضر معظم احلصص يف مقر ر 

  .الرياضيات كي أجنح فيه

جيب أن أذاكر ساعتني كل مخيس لإلعداد الختبار 

كي أحصل ) التوفل(مستوى اللغة االجنليزية 

 نقطة ألمتكن من االلتحاق بربنامج ٥٥٠على 

  .الدراسات العليا

أريد أن أرفع من قدريت يف اللغة اإلجنليزية بشكل 

  .كبري

  

ى قياسها، وسهولة حساب مدى التقدم نحو بإمكانك مالحظة الفارق بين األهداف المذآورة من حيث القدرة عل
  .الهدف في آل منها، وآذلك إمكانية تحقيقها

     األهداف الفعالة جيب أن تكون موسومة بالتحدي- ٣

ولذا فإنها تثير االستعداد النفسي والبدني لتوفر أعلى . إن األهداف التي تثير االهتمام والتحدي مهمة لنجاحك
أما األهداف ذات المستوى المتدني من التحدي والتي ال تحتوي على .   افك التي تصبو إليهامستويات الطاقة  لتحقيق أهد

تذآر أنك ستحتاج إلى تغيير األهداف .  قدٍر آافي من العزيمة فمآلها إلى عدم التنفيذ وتشجع على دنو الهمة وربما اإلحباط
  .وتوجيهها نحو المطلوب إذا آانت غير مثيرة لالهتمام والتحدي

  .انظر إلى المثال التالي وقارن بين مستوى التحدي في آل منهما

  أهداف غري موسومة بالتحدي  أهداف موسومة بالتحدي
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جيب أن أواظب عل ممارسة رياضة اجلري ملدة نصف 

 ٥ساعة ثالث مرات يف األسبوع لكي ينقص وزين 

  .كغم، حسب نصيحة الطبيب

سأحاول اجلري أسبوعياً حسب ما تسمح به 

  ظرويف ألخفف من وزين

  

     األهداف الفعالة جيب أن تكون واقعية- ٤

يجب أن تكون متأآدًا من أن األهداف مالئمة ومناسبة وواقعية حتى يمكنك بلوغ ما تصبو إليه، وإذا لم تستطع 
ليس من المعقول أن تحقق : مثال ذلك. للتخلي عنهاتحقيق ذلك فقد تصاب بشيء من فقدان الحماس، وعندئذ قد تضطر 

هدفك لتصبح مهندسًا متميزًا وأنت ضعيف في مادة الرياضيات أو ال تحبها، أو تقرر أن تكون طبيبًا وأنت تكره رؤية 
  .لذلك من الضروري أن تبحث عن مكامن القوة لديك وتوظفها في مكانها الصحيح لتحقيق األهداف الواقعية. الدم

    األهداف الفعالة جيب أن تكون مرتبطة بزمن  - ٥

.  ال يكفي أن يكون الهدف واضحًا ومحددًا فحسب، بل ال بد من تحديده بزمن  مناسب حتى تتمكن من إنجازه وتنفيذه
رق بين آل الحظ الف.  فإذا لم يوضع للهدف فترة زمنية محددة لتنفيذه فسيبقى أمًال ورغبة وليس هدفًا له سمة الفاعلية والتطبيق

هدف ونظيره في األمثلة التالية وستجد أن األهداف المنضبطة بزمن محدد من الممكن تحقيقها ووضع آلية دقيقة لذلك، أما 
  . األهداف المفتوحة في مدة تحقيقها فمن الواضح أنه يمكن أن يطول بها األمل دون أن تجد طريقها للتنفيذ

  نأهداف غري مرتبطة بزم  أهداف مرتبطة بزمن

سوف أدخر أربعمائة رياالً خالل مخسة الشهور 

القادمة حىت اية شهر ذي احلجة لشراء جهاز 

  حاسب آيل بألفي ريال 

سوف أسعى الدخار مبلغ ألفي ريال لشراء 

  .جهازحاسب آيل

 ٤ من ٣جيب أن أحقق معدالً تراكمياً ال يقل عن 

  يف هذا الفصل
سرع وقت جيب أن أحقق معدالً تراكمياً مرتفعاً بأ

  ممكن

  

ويجدر التنبيه هنا أنه من المهم إعادة النظر مرة أخرى في المدة الزمنية التي حددتها للهدف إذا ظهر لك أنك لن 
تتمكن من تحقيقه فيها وللوصول إلى الزمن المناسب والواقعي إلنجاز المهمة المطلوبة، ولكن يجب أن تكون قبل ذلك قد 

 لتحقيق الهدف حتى ال تتعود على تمديد المدد الزمنية لألهداف والتأجيل فيها آلما رغبت وضعت برنامجًا واضحًا ودقيقًا
  .في ذلك

    

  .اقرأ األهداف التالية، وناقشها من حيث وجود سمات األهداف الفعالة فيها

  . يجب أن أعمل الواجب المنزلي حاًال- ١

  .  ادم سوف أذاآر الفصل الثالث من آتاب الفيزياء األسبوع الق- ٢

  . صباح الثالثاء القادم٩ و ٨ سوف أقوم بطباعة بحثي بين الساعة - ٣
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  . أتمنى أن أنهي السنة التحضيرية في فصل دراسي واحد- ٤

  .في مادتي الرياضيات في السنة التحضيرية) أ( أريد تحقيق تقدير ممتاز - ٥

  . أرغب أن أتخصص في أحد فروع الهندسة- ٦

  .أحصل على وظيفة في شرآة أرامكو عندما أتخرج أريد أن - ٧

    

اآتب أربعة أهداف لنفسك، طويلة وقصيرة المدى، مراعيًا السمات التي تطرقنا إليها بحيث تكون واضحة ومحددة 
  .ومحسوبة وموسومة بالتحدي وواقعية ومرتبطة بزمن

     آيف تضع أهدافك؟٥  -  ٣

وآما ذآرنا في الفقرة السابقة أن .   لإلنسان معرفتها وإجادتهاإن وضع األهداف وتحديدها من أهم المهارات التي ينبغي
األهداف التي تضعها لنفسك هي األمور التي تسعى لتحقيقها خالل فترة زمنية محددة لقناعتك بأهميتها لك وأثرها على مسيرتك في 

التي يتم تحديدها بأساليب التخطيط الشخصي واألهداف تكون عادة ضمن منظومة متكاملة تبدأ من األهداف األساسية الكبرى .  الحياة
المستقبلي للحياة،والتي تؤخذ منها األهداف المرحلية التي يمكن تحقيقها خالل فصل أو عام دراسي مثًال، وبعد ذلك تستخلص منها 

  .األهداف التنفيذية التي تسعى للقيام بها خالل األسبوع أو اليوم

لذا ينبغي أن يطلع القارئ .  زم القيام بعملية التخطيط المستقبلي بشكل منهجيولتحديد األهداف األساسية الكبرى يستل
الكريم على طريقتها بالتفصيل في المراجع المذآورة في نهاية هذه الوحدة، وسنذآر هنا بإيجاز بعض أسس هذه العملية والتي 

  :تتمثل في القيام بما يلي

قية من هذه الحياة، ومدى رضاك عن األثر الذي ستترآه فيها، ومدى  اإلجابة على أسئلة مهمة تتعلق بأهدافك الحقي-١
  .سعادتك الفعلية التي تود أن تعيش بها

 تشخيص واقعك الحالي بتحديد ما أهم األنجازات التي حققتها إلى اآلن لتستزيد منها  الحقًا، وما أهم اإلخفاقات التي -٢
  .خيبت آمالك لتتفاداها وتتجنب الوقوع فيها مستقبًال

  . حدد القيم والمبادئ الشخصية التي تعيش وفقها والتي التزمت بها لنفسك أو تعلمتها من القدوات التي تتمثل بها-٣

 قم بصياغة رسالتك في الحياة وغايتك منها بحيث تكون مبنية على التحليل الواقعي لشخصك وتمثل أقصى ما تسعى -٤
  .أن تحققه في حياتك

ة من منظور رسالتك بحيث تشمل جوانب الحياة المتعددة واألدوار التي تقوم بها مثل العبادة،  اآتب أهدافك في الحيا-٥
آما يجب أن تتوازن في هذه .  واألسرة، والدراسة، والعمل، والعالقات، والمجتمع، وآذلك وضعك الصحي والمالي، وغيرها

 الفرصة لتفكيرك، وتذآر أنه بإمكانك إتاحة.   منهاالجوانب بما ال يطغى أحدهما على اآلخر وال يقلل من أهمية آل واحد
وإطالق العنان لمخيلتك، والتفكير في أآبر قدر من األهداف، ال تضع حدًا لخيالك، حدد أهدافًا تبدو مستحيلة ولكنك 

  .تريدها، وفكر في آل االحتماالت ألنك ستقوم بترتيبها بعد ذلك حسب األهمية واألولوية

الوسائل التي تساعدك في وضع أهدافك المرحلية التي يمكن تنفيذها في فترة زمنية طويلة وسنذآر فيما يلي بعض 
  : نسبيًا مثل الفصل أو العام الدراسي أو خالل سنة أو سنتين

 استخلص األهداف التي يمكن أن تقوم بها بشكل مرحلي لتحقيق األهداف األساسية الكبرى التي آتبتها لمستقبلك -١
  .في الحياة

اجعل أهدافك واضحة ومحددة، وال تجعلها غامضة، وآن عمليًا وواقعيًا في تحديدها بحيث تمثل حالتك الراهنة  - ٢
  .وتذآر السمات األخرى لألهداف الفعالة التي وضحناها في الفقرة السابقة. وإمكاناتك الحقيقية
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  . رتب أهدافك حسب األولوية واألهمية- ٣

و تعد هذه . التي ينبغي أن تقوم بها في اليوم واألسبوع لتحقيق تلك األهداف واألولويات قم بتحديد اآلليات التنفيذية -٤
اآلليات، مع ضرورة آتابتها وااللتزام بها واشتراآها في سمات األهداف التي تطرقنا لها، بمثابة مهمات وأنشطة تنفيذية 

  .ألهداف آبرى تم تحويلها إلى أهداف مرحلية وجزئية

 وال تشعر بالقلق إذا لم تحقق في الفترة التي حددتها بعض األهداف التي خططت لها، ثم حاول إدخال بعض  آن إيجابيًا- ٥
  .، فالمهم أن تكون قد أنجزت األولويات)بما يتعلق بالكمية أو المدة(التغييرات 

     تحديد األولويات٦  -  ٣

ويجب أن . و القيام بجميع المهمات التي أمامكلتعلم عزيزي الطالب أنه ال يوجد وقت آاٍف لتحقيق آل األهداف أ
تتقبل هذه الحقيقة ببساطة وفكر مرن، لذا سيكون من الضروري الترآيز على األهداف األآثر أهمية عن طريق معايير 

  .تحدد فيها األولويات و منها طريقة تحديد األولويات الملحة والعاجلة وطريقة خروج المغلوب

  ويات الملّحة والعاجلةطريقة تحديد األول: أوال

  :  بعد تجهيز قائمة األهداف أو المهمات، قم بتصنيفها حسب المعيارين التاليين وهما- ١

  .بتحديد ما هو مهم وغير مهم: األهمية) أ(

  .بتحديد ما هو ُملّح، أي أمر عاجل يتطلب إنجازه في أقرب وقت: اإللحاح) ب(

  ).١-٣( هذا الهدف، ثم ضعها في جدول مثل جدول قم بعمل قائمة بالمهام المطلوبة لتحقيق - ٢

 حسب التقييم ٣ إلى ١قم بإعطاء آل مهمة قيمة رقمية من ) أمر مهم، أو ملح (  اعتمادًا على المعيارين السابقين - ٣
  )٣= ، عالي ٢= ، متوسط ١= قليل :    ( التالي

  .على هذه القيمة قم بترتيب هذه األولويات قم بجمع األعداد التي تمثل درجة األهمية واإللحاح، وبناءً - ٤
  

  حتديد األولويات امللحة والعاجلة

  المعايير
  المهام

  اإللحاح  األهمية
  الترتيب  المجموع
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  طريقة خروج المغلوب: ثانيا

غلوب وليس بمن يحوز على أآبر هي طريقة لتحديد األولويات وتعتمد على تصنيفات األهداف بنظام خروج الم
.  فمثال لو آان أمامك أربع مهمات يتوجب عليك إنجازها وتحتاج ترتيب أولويات بينها.  عدد من النقاط آنظام الدوري

بعد هذه المقارنة األولى سينتج .  الشك فإنك ستختار أحدهما، حاول أوال أن تقرن بين آل مهمتين متقاربتين وقارن بينهما
ثم .  آرر العملية بالمقارنة مرة أخرى بينهما لينتج لديك منها مهمة واحدة ذات األولوية القصوى.  ان لها أولويةلديك مهمت

تعيد نفس التمرين السابق على المهمات الثالث األخرى حتى يتكون لديك ترتيب حسب األولوية لجميع المهمات التي 
  . هذه الطريقة) ١-٣(لديك، ويوضح الشكل 

  

  

  

  

  

  

  طريقة خروج المغلوب) ١-٣(كل الش

  

     الخاتمـــة٧  -  ٣

في هذه الوحدة تعرفنا على أهمية تحديد األهداف وأنواعها، و تم استعراض بعض األمور التي تؤآد ضرورة 
إضافة إلى ذلك تم التعرف على آيفية تحديد األهداف بطرق صحيحة وفعالة، وآيفية المفاضلة الختيار . تحديد األهداف

  . ويات بينهااألول
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