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 !خواهیدهدف گذاری اصولی برای رسیدن به هر چیزی که می
هر کسی در زندگی، به دنبال رسیدن به چیزی است و اگر پشتکار داشته باشد و برای رسیدن به 

شود که در زندگی به هدفشان های خوش شانسی میآدممقصد مورد نظرش اراده کند، از جمله 

دانیم که زندگی کوتاه است و فرصت برای رسیدن به آرزوها و امیال ما، ی ما میاند. همهرسیده

م و خواهیممکن است حتی از عمر یک گل هم کوتاهتر باشد، پس برای رسیدن به چیزهایی که می

یم، حتی یک لحظه هم نباید درنگ کنیم! یکی از هدفی که برای زندگی خودمان تعیین کرده ا

 .ملزومات رسیدن به اهداف، دانستن روش هدف گذاری اصولی است

 داشته را هاآن اگر که کنیممی فکر یا و نداریم را هاآن یا که هستند چیزهایی معموالً ما اهداف

اهدافشان برسند، احساس کنند که اگر به ها فکر میخیلی. دهندمی آرامش حس ما به باشیم،

کنند، اما کامالً در اشتباه هستند؛ برای اینکه ما به هدفمان برسیم، اول باید در خودمان خوبی پیدا می

حس خوب ایجاد کنیم ) یعنی همان انرژی مثبت ( که از اطراف به ما و از ما به اطراف منتقل 

 .سیدر نخواهید اهدافتان به نباشد، خوب دلتان حال تا که باشید موضوع این متوجه پس شود،می

ی توانیم براخواهیم؛ به همین خاطر است که نمیدانیم که در زندگی چه میخیلی از ما دقیقاً نمی

 .دهیمخودمان هدف گذاری کنیم و به این منوال، وقت و انرژی خود را هدر می

یق تضاد است! طبق این اصل، ترین راه برای پیدا کردن اهداف، استفاده از قانون وضوح از طرساده

 شوندهایی که در زندگی ما وجود دارد، باعث میها و رنجچیزهایی که در زندگی نداریم، ناخواسته

خواهیم و باید چه هدفی را دنبال کنیم؛ مثالً شما اضافه وزن ما به طور واضح درک کنیم که چه می

اد کرده است، در واقع چاقی و اضافه وزن، دارید و این اضافه وزن، مشکالتی برای سالمتی شما ایج

 دانید کهخواهید. حاال شما مییک ناخواسته در زندگی شماست، چون شما به هیچ وجه آن را نمی

 شود تناسب اندامخواهید جسم و روان سالمی داشته باشید و وزن کم کنید؛ پس هدف شما میمی

 !و کاهش وزن

 اصول کلی هدف گذاری
کودکانه فکر کن و هیچ محدودیتی برای آرزوها و اهدافت قائل : اهداف و آرزوها لیست نوشتن .1

 اینکه کنی، پس لیستی از اهداف خود را دقیق و واضح بنویس،نباش! تو یک بار بیشتر زندگی نمی

 .شودمی تو قدرت باعث خواهی،می چه که بدانی دقیق و روشن تو
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اگر برای رسیدن به هدف، محدودیت زمانی مشخص : کن تعریف زمانی محدودیت اهداف، برای .2

 .شودنکنی، باعث تنبلی و کاهلی تو در مسیر می

 .شوداین کار باعث نظم ذهنی می: کن مرتب زمان اساس بر و کن بندی اولویت را هایت هدف .3

مطرح کرد.  رابینز آنتونی اهرم رنج و لذت را برای اولین بار: بساز و اهداف برای را لذت و رنج اهرم .4

شکل رسم کنید، سپس  T روش کار اهرم رنج و لذت به این صورت است که اول باید یک جدول

باید برای رسیدن به آن باید انجام دهید را بنویسید. سمت راست جدول،  هدف خودتان و کارهایی که

عواقب پشت گوش انداختن کارهایتان را بنویسید و سمت چپ، اتفاقات خوبی که در صورت رسیدن 

ها ها بعد از بیدار شدن و شبروز، صبح 09دهد را بنویسید. این جدول را تا به هدف برایتان رخ می

ها ور کنید تا به ضمیر نا خود آگاه شما نفوذ کند و باعث شود که برای دوری از رنجقبل از خواب، مر

 .ها، تالشتان را بیشتر کنیدو رسیدن به لذت

 .بود خواهد آشفته و هدفبی ریزی، برنامه بدون تالشی و کوشش هر: کن ریزی برنامه اهداف برای .5

ک ها به شما برای یایم که رعایت آنبرای شما آوردهعالوه بر مواردی که گفته شد، در ادامه نکاتی را 

 .کندهدف گذاری اصولی کمک می
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 یافتن الگوهای رفتاری موفقیت
یده اید؛ ها رساید و چرا به این موفقیتهایی به دست آوردهجستجو کنید که در گذشته، چه موفقیت

ت اید تا به آن موفقیاید و چه راهی را پیمودهدادهیعنی بررسی کنید که چه رفتارها و کارهایی انجام 

های زندگیتان هم انجام بدهید و به همین شکل، مدام آزمون اید. همین کار را برای شکسترسیده

 !و خطا انجام بدهید تا به یک فرمول ثابت برای رسیدن به اهدافتان دست یابید

 شما تصمیم که است این مهم است، بزرگ چقدر شما هدف که نیست مهم به یاد داشته باشید که

 !جدیست چقدر
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 هاتوجه به اهداف و خواسته
ا فکر هها را در کانون توجه خود قرار بدهید و همیشه به آنبرای اینکه به اهدافتان برسید، باید آن

مورد  ها، صحبت کردن درها برای مورد توجه قرار دادن اهداف و خواستهکنید. یکی از بهترین راه

هایتان با خودتان یا با خدا حرف بزنید؛ توانید در طول روز دائماً راجع به خواستههاست. شما میآن

ا هایتان بتوانید یک دفتر یا سر رسید بردارید و هر روز چند ساعت در مورد خواستههمینطور می

 .جزئیات بنویسید

ا تان یهای کوچک بر روی دیوار اتاقشتدهم، استفاده از یادداراه دیگری که به شما پیشنهاد می

جلوی آینه است، تا مدام جلوی چشمتان باشند و به شما یادآوری کنند که باید چه مسیری را دنبال 

 .کنید

 اهدافتان را زندگی کنید
د، لذت آن ایدائماً اهدافتان را تجسم کنید؛ مثالً خودتان را تصور کنید در حالیکه به اهدافتان رسیده

تواند غیرقابل وصف باشد؛ در این صورت برای حس کردن آن لذت در دنیای برای شما میلحظه 

 .واقعی، شما حاضرید هرکاری بکنید

 که وقتی و شناسدمی بهتری مسیرهای همیشه خدا چون نکنید، تجسم را اهداف به رسیدن مسیر

 .دکنی تمرکز هدف روی فقط داد، خواهد نشان شما به را هاآن برسد، زمانش

ها های مربوط به اهدافتان را از هر جایی )مثل اینترنت( جمع آوری کنید و مرتب آنها و فیلمعکس

 اساحس شما به تا بدهید قرار(  …ی گوشی، لپتاب، درب یخچال، اتاق و را جلوی چشمتان ) صفحه

 .بدهد خوبی

. مورد بررسی قرار بدهیددرباره اهدافتان در اینترنت جستجو کنید و تمام مشخصات و نکات آن را 

در صورت امکان، اهداف خودتان را از نزدیک لمس کنید؛ مثال اگر هدف شما اتومبیل است، به 

 .نمایشگاه ماشین بروید و آن اتومبیل را لمس کنید و سوارش بشوید

 تشکر هاآن بابت خدا از اهدافتان، به رسیدن از قبل حتی و بدهید خوب انرژی خودتان به دائماً

 .نیدک

 کمیت و کیفیت در هدف گذاری
ها های کمتری را انتخاب کنید و روی آنهدف را به طور همزمان دنبال نکنید؛ سعی کنید هدف 10

 .های بعدی، بعدی و بعدی را انتخاب کنیدها رسیدید، هدفمتمرکز بشوید و بعد از اینکه به آن
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بیشتر  تانباشید، احتمال دستیابی شما به اهدافهای کمتری برای یک سال داشته هر چقدر که هدف

های متفاوت داشته باشید؛ تان، هدفهای مختلف زندگیتوانید برای جنبهشود. ضمناً شما میمی

 . … مثالً روابط، سالمتی، کسب و کار، ثروت، تغییر سبک زندگی و

 چرا آن هدف؟
 چون ید،برس آن به خواهیدمی چرا که ویسیدبن کاغذ یک روی تان را انتخاب کردید،بعد از اینکه هدف

دلیل برای هر  ۰۱حداقل ! شود نمی داده شما به چیز آن ندانید، را چیزی یک خواستن دلیل تا شما

هدف بنویسید، هر چقدر تعداد و ارزش دالیل شما بیشتر باشد، احتمال رسیدن به هدف، افزایش 

 .کندپیدا می

بنویسید که حاضرید برای رسیدن به هدفتان چه بهایی بپردازید و ی بعد، روی کاغذ دیگری در مرحله

قید چه چیزهایی را بزنید؟ با خودتان صادق باشید و اغراق نکنید؛ هر بهایی هر چقدر اندک که 

 .حاضرید بپردازید را بنویسید
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 شود؟احتمال رسیدن به هدف چطور بیشتر می

هدف بزرگی را انتخاب کنید که به شما انگیزه بدهد! به خودتان برای هر موفقیتی پاداش بدهید، 

ر پذیتر تقسیم کنید. در مسیر رسیدن به اهداف، کامالً انعطافبعد آن هدف را به اهداف کوچک

ر تها استفاده کنید، چون کار را برای شما راحتهای مختلفی را تست کنید. از اهرمباشید و راه

کنند، ضمناً بازدهی بیشتری هم دارند؛ ا صرفه جویی میکنند و در زمان، انرژی و وقت شممی

 ادهاستف هاآن از توانیدمی که هستند هایی اهرم …تکنولوژی، تیم سازی، طوفان فکری، الهامات و

 .کنید

نقاط ضعف و قوت خودتان را بشناسید و در صدد رفع نقاط ضعف برآیید تا بتوانید با شخصیتی قوی 

 !رسیدن به اهدافتان مواجه شویدو تغییر یافته، بعد از 

 اهدافتان هن دهید، تغییر هدف به رسیدن برای را حرکتتان مسیر توانیدمی کنند،می بروز موانع وقتی

اید، اید، حتی اگر تا به حال هدفی نداشتهکنم از همین لحظه که این مقاله را خواندهپیشنهاد می! را

، دهد. شما با ارزش و با استعداد هستیدگی شما معنا میبه دنبال رسیدن به چیزی باشید که به زند

 . ها به خوبی استفاده کنید تا به هدفتان برسیدپس باید از این توانایی
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