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 هدف گذاری کنیم در زندگیچگونه 

 

 نعمت از افراد از كمي درصد انسان، دروني عظيم بسيار و نامحدود قدرت وجود با چرا

  هستند؟ مند بهره … و ثروت آرامش، سالمتي،شادكامي، خوشبختي،

 

 يبيمار موفقيت، عدم ناكامي، ياس، احساس همه اين جوامع، افراد از كثيري بسيار گروه چرا

 در اصوال و ندارد؟ وجود مشكالتشان حل براي راهي و چاره هيچ نظرشان در و كرده … و

 سطح›› ،‹‹نژاد و مليت››،‹‹ثروت››  چون عواملي ، انسانها خوشبختي و شادكامي ، موفقيت

 چقدر و كرده بازي نقشي چه … و ‹‹هوشي ضريب››،‹‹مذهب››،‹‹جنسيت››،‹‹تحصيالت

  موثرند؟

 

 در ه؟ن يا يند آ مي حساب به موفقي هاي آدم لزوما انسانها ترين باهوش و ترين شايسته آيا

 ميكند؟ بازي انسان زندگي در نقشي چه‹‹  هدف››  نهايت

 

 نشان متعدد، جوامع و مختلف كشورهاي در آمده دست به آمارهاي و اطالعات ار حاصله نتايج

 حساب به انسانها موفقيت عامل ترين مهم پايدار، و معين شفاف، اهداف تعيين كه ميدهد

 شفاف و پايدار ، مشخص اهداف داراي جوامع، مختلف افراد درصد 3 حدود در. آيد مي

 هستند مصمم و داشته دقيق و مشخص ريزي برنامه خود، اهداف به رسيدن براي و هستند،

 هب مشكالت، برابر در مقاومت و پايداري در مداومت با فراوان كوشي سخت و تالش با كه

  .برسند توجه، شايان موفقيتهاي

 

 غير مبهم، پراكنده، آرزوهاي و روياها اهداف، افكار، داراي ، جامعه هر افراد بقيه درصد 97

 فاهدا به رسيدن براي عملي و دقيق ريزي برنامه فاقد همجنين و بوده ناپيوسته شفاف،و

 نشان حاصله نتايج دانشگاهي، ساله 02 دقيق بررسي يك در. هستند خود مبهم و پراكنده

 بررسي موضوعات و موارد تمامي در درصدي 3 گروه عملكرد از حاصله راندمان كه ميدهد

  .است بوده بيشتر ، درصدي 79 عملكرد مجموع از شده،



  

www.keramatzade.com 

 

Page | 2 

 

 

 توانمندي از درصدي، 79 افراد تك تك از بيشتر خيلي درصدي، 3 افراد همين عالوه به

 غير درصدي 79 با مقايسه در هدفمند، درصدي 3 افراد. اند مينموده استفاده خود دروني

 بااليي بسيار روحي و جسمي سالمت خوشبيني، خوشبختي، ، رضايت احساس از هدفمند،

 ردهك برداري بهره بيشتر خود، تصور و تجسم نيروي از گروه اين افراد …اند بوده برخوردار

 فكر و ميروند كجا به كه ميدانستند و داشته ميخواستند، آنچه به فراوان اشتياق و ميل و

 كالتمش جنگ به تفكر، اين با و هستند، حل قابل دنيا مسائل و مشكالت همه كه، ميكردند

  .ميكردند غلبه آنها، بر و ميرفتند ها نارسايي و

 

 و ها لحظه شكار با و اند بوده برخوردار موقع به و سريع گيري تصميم قدرت از اينان

 يشتر،ب خوشبختي و ثروت توانايي، دانايي، به را فرصتها ، پيروزي به انديشيدن موقعيتهاو

 ايه توانمندي و ذهني قدرت از و بوده حاكم خود تفكر و انديشه بر اينان…ميكردند تبديل

  .ميكردند استفاده ديگران از بيشتر خيلي خود، دروني

 

 را تيمثب نتايج و داشتند قبول جديد، تجربه عنوان به فقط را موفقيت عدم و شكست اينان

 دست از را پيروزي و موفقيت به اميد هم، شرايط بدترين در حتي ميكردند، برداشت آن از

 هوش و ظرفيت از صدي، در 3 هدفمند و موفق افراد كه بدانيم كه است جالب.نميداند

  .نبودند برخوردار هم باال خيلي و خاص

 عامل مهمترين اهداف، به رسيدن جهت در مداوم پشتكار تالش باال، مراتب به توجه با

  .است زندگي كيفيت دهنده تشكيل

 يب تالش از دست اهداف، به رسيدن براي كه ميگيرد تعلق كساني به پاداشها بزرگترين

 انجام اشتياق و شوق و شور عشق، با را مربوطه كارهاي و وظايف و برنداشته خود، وقفه

 عالقه و عشق بدون و بزرگ هدف بدون عظمتي هيچ و شاهكاري هيچ ميدانند و ميدهند

 فاشكو انساني استعدادهاي مشكالت، برابر در مقاومت با بعالوه، آيد؛ نمي بوجود شديد،

 .ميگردد بيشتر هايش توانمندي شده،
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 گذاري هدف ضرورت و اهميت

 

. باشد مي اهداف دقيق كردن مشخص و تدوين ، موفقيتي هر كسب در ، عامل مهمترين

 يزندگ مسير و مقصد كه هستند هدفها ، است آينده خلق و حركت عامل مهمترين هدفگذاري

 است آينده براي اي جاده ترسيم مثابه به گذاري هدف.كنند مي روشن را سازماني و فردي

 ستا تاريكي در تير پرتاب هدف بي تالش باشد، هدف به معطوف كه است ارزشمند تالشي. 

 يم اهداف تدوين در سازمانها و افراد ناتواني ، كاميابي و موفقيت مهم بسيار موانع از يكي

 بادآ ناكجا مقصدشان باشند نداشته كاغذ روي بر هدفي و ذهن در رويايي كه آنهايي.  باشد

 . بود خواهد

 گذاري هدف مهارت ، نمايند تقويت خود در بايد كاركنان و مديران كه مهارتهايي از يكي

 . داشت نخواهد بخشي اثر و گيري اندازه قابليت مبهم و كيفي ، كلي اهداف.است

 

 : گذاري هدف فرايند

 

 ذيل سئوال سه جواب به بستگي و گيرند مي نشئت اندازها چشم و ماموريتها از اهداف

 : دارد

 ؟ هستيم ،كجا حاضر حال در *

 ؟ برويم خواهيم مي كجا به *

 بكنيم؟ بايد چه هدف به رسيدن براي

.  است ضروري و الزم سازمانها وظايف و انداز چشم ها ازماموريت اطالع هدفگذاري براي

 . باشد سازماني وظايف و ماموريت تحقق در بايد اهداف
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 هايي برنامه و ها طرح بايد اهداف به رسيدن چگونگي براي شدند مشخص اهداف كه وقتي

 مودن مشخص را شوند مي اهداف تحقق به منجر كه فعاليتهايي كليه وليست گرديده تدوين

 تا شوند مقايسه اهداف با دستاوردها و نتايج بايد فعاليتها و ها برنامه اجراي از پس و

 . آيد عمل به ها فعاليت و ها برنامه ، اهداف در الزم اصالحات

 

 "هدف گذاري كنيم؟چگونه 

 

 شوند شما براي انگيزش موجب كه كنيد انتخاب اهدافي --1

 لقاب ارزش و باشد مهم شما براي انتخابي هدف كه است معنا اين به شدن انگيزش موجب

 يا يدباش نداشته آن نتيجه به اي عالقه اگر. باشد داشته وجود آن به دستيابي براي توجهي

 كم شما ايبر آن به دستيابي براي تالش و سعي احتمال باشند، نداشته شما آينده با ارتباطي

 يم انتخاب است شما آينده و شما با مرتبط كه زيادي بسيار اهداف صورت اين غير در. است

 يابيدست براي كه ازآنجايي و نداريد اختيار در آن به رسيدگي براي الزم زمان درنهايت و كنيد

 هك يابد مي كاهش آن با رابطه در شما موفقيت شانس پس داريد، تمركز به نياز اهداف به

 .كند مي ايجاد شما براي هم ديگري رواني پيامدهاي ادامه در

 

 خود را بر روي كاغذبنويسيدهداف ا -2

 به. شود مي آن شدن ملموس و واقعي موجب كاغذ روي بر هدف يك نوشتن فيزيكي عمل

 زمان در كنيد سعي. نداريد آن كردن فراموش براي اي بهانه و عذر هيچ ديگر شما عبارتي

. كنيد ادهاستف �خواهم" فعل از �شايد � يا �دارم دوست" فعل از استفاده بجاي هدف يك نوشتن

 دارم دوست" اينكه نه و �دهم مي كاهش درصد 12 را خودم عملياتي هاي هزينه امسال" مثال

 �.دهم كاهش درصد 12 را خودم عملياتي هاي هزينه امسال
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 اهداف ننوشت با كه بدينگونه. ميكند پيدا تعهد آنها به نسبت انسان ، اهداف نوشتن از س پ

 و آمده وجود به ما ذهن در اهداف آن به ايمان ، ذهن در آنها تكرار و آنها جزئيات تعيين و

 ميشود ايجاد آن به رسيدن جهت انگيزه و دروني نيروي ما در خود اهداف به آوردن ايمان با

  "باشد مي اطالع بي كودك يك دست در اتم بمب قدرت همچون هدف بي فرد يك تواناييهاي"

 

 :اهداف نوشتن قوانين

 .شود نوشته مشخصات و جزئيات بيشترين با بايد اهداف -۱

 

 افاهد به رسيدن هنگام كار اين با: مدت بلند و مدت كوتاه به اهداف تعيين و زمانبندي -۲

 مسير ادامه انرژي و انگيزه و است درست شده طي مسير كه ميكنيم احساس مدت كوتاه

 .ميكند پيدا افزايش

 آنقدر نه و ارزش بي و كوچك آنقدر نه)شود رعايت اهداف نوشتن در ۰۵-۰۵ قانون -۳

 (نيافتني دست و بزرگ

 

 ولق صد در صد كسي به مثال. كنيم سهيم نيز را ديگران ، خود اهداف در كه كنيم سعي -۴

 قبل اديسون. كرد خواهيم تهيه را خاصي وسيله يا و ماشين او براي ديگر ماه ۶ تا كه دهيم

 .داد مي مردم به مشخص زمان يك در را آن قول اختراع هر از

 

 يرغ مسائل به پرداختن از و كرد فوكوس و تمركز آنها روي بايد اهداف نوشتن هنگام: نكته

 .كنيم پرهيز مرتبط

 . ميدهند جهت زندگي به اهداف -:  اهداف نوشتن از ديگري فوايد

 . زد تخمين ميتوان را آنها به رسيدن هزينه -.  كند مي پيدا زمانبندي قابليت -
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 رد.ك برطرف و زد حدس ميتوان را احتمالي موانع -

 . ميشود كشف هدف به رسيدن براي مسير بهترين -

 .ميشود ايجاد انسان در هدف سمت به حركت جهت قوي بسيار دروني انگيزه و نيرو -

 

 كنيد فكر بزرگ -3

 

 مي اگر. دهيد انجام بزرگ هاي ريسك و باشيد داشته بزرگ آرزوهاي دهيد اجازه خودتان به

 توانستيد مي اگر رفتيد؟ مي چيزي چه دنبال به است، شده تضمين موفقيت دانستيد

 اشد،ب اي نوشته هر توانست مي اين و بنويسيد زندگي در تان نقش و شخصيت از توضيحي

 را كارهايي چه چيست؟ شما پنهان آرزوهاي كرديد؟ مي يادداشت را عواملي چه خودتان براي

 خيلي آنها انجام از ولي كنيد، تجربه و باشيد داشته دهيد، انجام ايد خواسته مي هميشه

 ايد؟ ترسيده

 

 زندگي شود مي باعث آن به فكركردن حتي كه چيزي چيست؟ شما جسورانه و بزرگ هدف

 آيد؟ نظر به تر شيرين تان

 

 .گرفت خواهيد هم كوچك نتايج باشيد، داشته كوچك انتظارات اگر

 

 مي دست از را ها آن و هستند بزرگ خيلي ما اهداف كه نيست اين ما براي بزرگ خطر »

 .«رسيم مي ها آن به ما و هستند كوچك خيلي مان اهداف كه است اين بلكه دهيم،

 


