
 اول هدفتو بشناس بعد بهش حمله کن . 

 

 نات و گیاهان هم کمالی دارن،ا. حتی حیون دنیا زندگی میکنن یه هدفی دارنهمه ی موجوداتی که در ای

پس هدف داشتن یه موضوع مهم در طبیعته که حال ما . ف و کمال تالش میکنناهدابرای رسیدن به این 

گرو این اهداف قرار  حال خوب ما درخودمون تعیین می کنیم مشخص میشه. بر اساس اهدافی که برای

خب هر چقدر که این اهداف با شرایط و استعداد های ما بیشتر همراه باشه بیشتر به هدف . د گرفتخواه

دن هدف از خلقت مون رو حاال میخوایم امروز راه های پیدا کر. میشههامون میرسیم و حالمون بهتر 

 .کنیم بررسی

 ه این است.،مِسئلمن من برای هدف یا هدف برای

ما برای رشد و بهتر شدن ما اهداف ؟  خب برای چی نیاز به هدف داریمکه  اصلی ترین موضوع اینه

بعضی وقتا ما یه شرایطی . اس لذت از زندگی مون داشته باشیم. که ما با رسیدن به این اهداف احسهستن

 .هرنج و عذاب مون میش رو برای خودمون میسازیم که باعث

م و در باشی رفاه بیشتری داشتهبه عنوان مثال برای چی ما یه شغل خوب میخوایم ؟؟؟ خب برای اینکه  

ینده آ به این خاطر کهکه فقط ای شروع به کار میکنی تر زندگی کنیم. وقتی شما توی زمینهنهایت راحت

پس  .رسیل و کامل هم نمیآقطعا به اون رفاه ایده ،می بریاصال ازش لذت ن وقتی ؛شغلی خوبی داره

 . روز سرکار رفتن شمارو عذاب میده هر

پول بشه دغدغه هر  لی اگهسایش . وبرای آ؟ ه خب شما پول رو برای چی میخواییه مثال دیگه اینه ک

. خیلی عالیه که شما برای هدفی تالش کنید ولی نه اینکه همش خب قطعا زندگی شما نابود میشهروز شما،

 .استرس و دغدغه اش رو داشته باشی

که به عنوان هدف تمام چیزایی که  هدف گذاری به این موضوع توجه کنیکه شما در پس؛ خیلی مهمه 

مون وب االنبشه  و حال خنه اینکه باعث رنجش و عذابمون  هستنسایش بیشتر ، برای آازشون یاد میکنی

 .رهرو هم از بین بب



باید برده و بنده اهدافتون نتر هستید. که شما از اهدافتون مهماینه  ؛و نکته ای که اینجا خیلی مهمه بدونید

ه دو تا موضوع مهم دست ای هستند تا ما ب. اهداف وسیلهای برای رسیدن به هدف نیستیمیله. ما وسباشید

 . دوم داشتن شادی یکی داشتن آرامش و ،پیدا کنیم

اش اینه که . مثال سادهاید اونا رو عوض کنیهدفت در راستای این دو موضوع نیست سریعا ب پس اگه

یا رامش نداشته باشی ص باشی ولی شاد و سرزنده نباشی،آیا یه پزشک فوق تخص ریه میلیارد شما اگه

ده و رک بهت بگم که تو میتونم سا ،های جسمی و روحی در شما بشهبدترین شرایط موجب بیماریدر 

  . پس هدف برای توعه نه تو برای هدف. باخت دادی

  راهکار برای بدست اوردن انگیزه رو مطالعه بفرمایید 7+1پیشنهاد میکنم حتما مقاله 

 !؟هچی خوب هدف های ویژگی

 

  (specific)واضح و مشخص بودن هدف

و دید واضح و روشنی  نی دقیقا چه چیزی میخوایو.شما باید بدهباشمشخص و دقیق  ،هدف باید واضح

 .داشته باشی اوننسبت به 

کنیم چند  کمکتونبرای اینکه در این مرحله  .کنیدقیق و با جزییات بیان  وباید هدف ر اونعالوه بر 

 ی اول عبور کنید. ، حتما پاسخ بدید تا از مرحلهمیمیپرسسوال ساده 

 ؟چیهیق من دقهدف و خواسته ی 

 م؟سبه چه چیز میخواهم بر

 ؟شهکار با چه روش هایی انجام می این

   ؟تونند به من کمک کننچه کسانی می



 

  (measurable)ابل اندازه گیری بودنق

من  ،عنوان مثال شما میتونی بگی . بهرمو برسونم یه مثال براتون میزنمخب برای اینکه درست منظو

میلیون پس انداز می کنم  2ماهانه  نی که دارملیون تومیم 3مد من با درآیخوام میلیارد بشم یا اینکه بگی م

اگر یک هدف و با این پس انداز یک استارت آپ راه اندازی میکنم و از این طریق میتونم میلیاردر بشم . 

تون چقدر بود و چقدر زمان یشرفتونید بررسی کنید که میزان پشما هر لحظه میت قابل اندازه گیری باشه

 .ون هدف دست پیدا کنیدمیبره که به ا

   

  (achievable)در دسترس بودن

و  . چون به احتمال زیاد بهش نمیرسیر از دسترس برای خودت نداشته باشانتظارات غیر واقعی و دو

گ رو تبدیل هدف بزرنی انجام بدی اینه که یه کاری که میتو. کنهافت  اتاین باعث میشه که انگیزه

دقت . نی به اون هدف بزرگ دست پیدا کنیکم بتو تا کم ،کنی به چند تا هدف کوچیک و قابل دسترس

کنی،بلکه  تعیین تبرای خود روجمله به این معنی نیست که نمی تونی هدف های بزرگ این  کن

 :مثل ؛اقع بینانه چیزهایی رو بررسی کنیولی باید و بلند پرواز باشی نیمیتو



 دت زمان موجودم 

 منابع مورد نیاز 

 امکانات 

 وانایی و استعدادت 

 هارت هایی که باید یادبگیریدم 

 .های بزرگ انتخاب کنید ولی نباید تخیلی و غیر قابل تحقق باشندشما میتونید هدف

 !بشممیلیاردر ه ده ده کیلو وزن کم میکنم یا قراریید تا آخر هفته آینمثال نگ

 

 (relevant)مناسب و مرتبط بودن

.دوما هدف هو خیلی پرت نباش هن باشوباید در راستای دیگر اهدافت تعیین میکنیاول اینکه هدفی که شما 

 .هو متناسب با شخصیت شما باش هارضا کن رو های روحی شمااید نیازشما ب

 :ن بپرسید مثالواین مرحله باید سواالتی از خودت شما در

 د؟ایدر وضعیت فعلی شما به وجود م تین برسید چه تغییراواگر به هدفت

 دنبال میکنید ؟ نی قلبی شماست یا چون بقیه میگآیا این هدف خواسته

 

 (time based)زمان دار بودن

یک  تونحتما برای کارها .نپیدا میکن ها به اندازه زمانی که دارید کشکاریه قانونی وجود داره که میگه 

  ددالین مشخص کنید.

نم؟ زمان صرف شده کب صرف انجام کارهاباید د که چقدر زمان پیش بیا براتوناین سوال  هممکن حاال

چرا که باعث تلف شدن  ؛هن نباید خیلی باز باشوتنجایی که وقت طالست برنامهاواز ، هباید معقول باش



گر کار غیر پیش بینی شده ای پیش و از طرفی هم نباید خیلی فشرده برنامه ریزی کنید که ا شهن میووقتت

  از کار دیگه ای بزنید. شهباعث  ،مداو

تا سه من یا اینکه  .میخواهم بعد از مدتی پس انداز ،پول زیادی داشته باشم : من به این مثال توجه کنید

 .ماه آینده پنج میلیون پس انداز میکنم

 .نطور که میبینید هدف دوم زمان داردوهم

 

و بازخورد  هاتونو در پایان فراموش نکنید هر چند وقت یک بار هدف خود را بازبینی کنید .از تجربه 

 .دیگران درس بگیرید

 هپس گاهی نیاز ،هنباش هدفتون هخواسته و هدف شما بوده االن دیگ چیزی که دو سال پیشه چون ممکن

 . اصالح کنید ور تونهدف خود

  .مراجعه کنیدانتخاب هدف هوشمندانه اله خوب بدونید به مقشتر راجع به هدف برای اینکه بی



 انواع هدف

 مدت اهداف بلند .۱

دوست . این اهداف، همان اهداف بزرگ و اصلی هستند که نواع هدف ها، اهداف بلندمدت هستنیکی از ا

ن وتو بسته به سن هدار اهداف به سن و سال شما بستگینها برسید. تحقق این اودارید در طول زندگی به 

محقق . معموال این اهداف ظرف ده سال یا بیشتر برسیدنها اواز در اواخر عمر خود به بعضی ه ممکن

 میشن.

کنیم و معموال به خانواده، ریزی میاند که برای آینده طرحهایی تشکیل شدهمدت از برنامهاهداف بلند

 افراد معموال با در نظر گرفتن اینکه ظرف پنج تا بیست. میشه، حرفه و بازنشستگی مربوط سبک زندگی

مدت اهداف بلند شوندر چه جایگاهی باشند، برای خود یا دوست دارن کار کنن خواهند چهسال آینده می

 .کنندمدت استفاده می ، از اهداف کوتاهاونهابرای رسیدن به  بعدکنند و ترسیم می

 :د ازهایی از اهداف بلندمدت عبارتننمونه

 دریافت مدرک مهندسی مکانیک 

 لیسانس؛خریدن خانه دریافت مدرک فوق 

 ی دو ماراتنشرکت در مسابقه 

  سالگی ۵۵تأسیس شرکت؛بازنشستگی در 

 : میشن تقسیم العمر و غاییاهداف بلندمدت به دو نوع مادام

 العمراهداف مادامالف . 

و حرفه، تحصیالت، امور مالی یا صرفا کسب العمر در یکی از موضوعات خانواده، شغل اهداف مادام

لیسانس بگیرید، و هم فوق بشیدکه هم حسابدار  هاین باشه العمِر شما ممکنمادام گیرند. هدفلذت قرار می

 .چهار فرزند داشته باشید، صدها میلیون تومان پول جمع کنید یا به دور دنیا سفر کنید

کنید، تعریف و معنای نها حرکت میاوسمت اما وقتی به بتدا کلی هستنداین نوع اهداف معموال در ا

ی مسیر ادامه، در بشیدالعمر شما این بوده که معلم مادام کنند. مثال اگر از ابتدا هدفتری پیدا میخاص



ن اوم ریاضی دبیرستان شوید و باز هم خواهید معلو می ،ن هدف خواهید داشتاوتری از تعریف دقیق

 خواهید تا زمان بازنشستگی، معلم حسابان یا جبرواحتمال باشید.کنید و میف میتر تعریدقیق ور

ترین و معنادارترین لب مهمغا ، اهدافی کهن خواهید داشتوتتری از اهدافزمان، تعریف دقیقبه مرور  

. مهادی برای رسیدن به این اهداف الزکه زمان زیه ، اینها هستند. تنها مشکلی که وجود داراهداف شم

رای رسیدن به ب نتونیدو  بپریدشاخه  اوناخه به تمرکز کنید، از این ش اونهانتونید روی ه درنتیجه ممکن

ن، نگرش مثبتی داشته باشید. به همین دلیل، داشتن اهداف توانمندکننده )اهداف والعمرتاهداف مادام

 .دهمنتان برسید( سوداهداف بلندمدت کنند بهمدتی که به شما کمک میکوتاه

 

 اهداف غاییب. 

تون العمرتحقق ببخشید تا بتونید به اهداف مادام ونها راوکلیدی هستند که باید اول اهدافی  ،اهداف غایی

که  هالعمر شما این باشاگر هدف مادام. محقق میشنبرسید. این اهداف معموال ظرف یک تا ده سال 

العمر شما سفر به خواهد بود. یا اگر هدف مادامی پزشکی ، هدف غایی شما رفتن به دانشکدهبشیدپزشک 

 .انداز کردن مقدار معینی پول خواهد بوددور دنیاست، هدف غایی شما پس

بلکه به هدف نیاز  ،تنها به برنامه نه و یاوبلکه به ر ،تنها به تالش های بزرگ نهبرای رسیدن به چیز

  . داریم

 مدتاهداف کوتاه .۲

ی که فرد در آینده هدافی هستن. این اهداف، امدت هستن ها، اهداف کوتاههدفاع از انو هیکی دیگ

سوی  مدت اغلب پُلی به. اهداف کوتاهقصد رسیدن به اونها رو دارهنزدیک )معموال کمتر از یک سال(، 

 ااونه، چرا که دستیابی به شهوانمندکننده در نظر گرفته می. این اهداف، تشهاهداف بلندمدت محسوب می

نید پیشرفت توکننده می ی اهداف توانمندوسیله. شما بههبرس ترشبه اهداف بزرگ میکنه تاقادر  وفرد ر

 .سمت اهداف بلندمدت ارزیابی کنید به تون روخود

 .مدت دلسرد نشوید، باید اهداف بلندمدت داشته باشیدهای کوتاهبرای اینکه از شکست



ی کسب یک تجربهحتی مدت و  های کوتاهتحصیالت، شغل، پروژهکننده معموال به  اهداف توانمند

 .کنندم از اینها به تحقق اهداف بلندمدت کمک میو. هرکدمیشنارزشمند کاری مربوط 

 :مدت هستنهایی از اهداف کوتاهنهموارد زیر نمو

 ی پنج کیلوگرماندازهکاهش وزن به 

 نقاشی کردن اتاق خواب 

 موفقیت در کنکور 

 خدمت یا معافیترت پایانگرفتن کا 

 دست آوردن یک شغل تابستانیبه. 

کنند یا مشخص نمی ون روشکه یا اهدافه این ،کننددلیل اینکه افراد معموال به اهداف خود دست پیدا نمی

ن کجاست، در طول مسیر ومقصدش بگنبه شما  توننمی ،گیرند. برندگان بازی زندگیجدی نمی ور اونها

 میکنه.همراهی  ور اونهاای دارند و در این مسیر چه کسی چه برنامه

 .میشن مدت به دو نوع اهداف بنیادی و اهداف موقتی تقسیماهداف کوتاه 

 

 اهداف بنیادیالف. 

ت. این دست خواهید یاف اونهااهدافی هستند که به احتمال زیاد ظرف کمتر از یک سال به  ،اهداف بنیادی

برسید. این  اونهاکننده باشند که احتماال باید قبل از تحقق اهداف غایی به  اهداف توانمنده، اهداف ممکن

رید تا ی خوبی بیال باید در کنکور رتبه. اومیشناهداف معموال برای بهبود شرایط فیزیولوژیکی استفاده 

یا  و هیچ ربطی به هدف غایی مستقل باشن ننتوید. اهداف بنیادی میکی بشی پزشدرنهایت وارد دانشکده

 .العمر نداشته باشنهدف مادام

 :هایی از اهداف بنیادی هستندموارد زیر نمونه

 تشکیل تیم بسکتبال در دبیرستان 

 ی نواختن سه آهنگ با پیانوآموختن نحوه 



 پس انداز برای خرید یک دستگاه سینمای خانگی 

 . بلکه نداشتن هدفی برای رسیدن استتراژدی زندگی نرسیدن به هدف نیست، 

 

 

 اهداف موقتیب. 

را ترسیم و  اونهاهای فنی . اغلب برای بهبود مهارتمیشناین اهداف معموال در کمتر از یک ماه محقق 

که باید قبل  کننده باشن نند اهداف توانمندتومی ،این اهداف اکثر مواقعکنید. تمرکز می اونها رویروزانه 

خواهم در امتحان ی بعد میهفته»: میگید خودتونبرسید. مثال وقتی به  اونهابه  از تحقق اهداف بنیادی

ی نمره ،شناسینهایی زیستتا در امتحان یکنه، این هدف به شما کمک م«شناسی بیست بگیرمزیست

ۀ وارد دانشکدهنکور بیاورید و درنهایت ی خوبی در کتا رتبه هکنیرید. این نمره به شما کمک میخوبی بگ

نند اهداف مستقلی باشند و هیچ ربطی به اهداف وتمی ،اهداف بنیادی مثل هم. اهداف موقتی پزشکی شوید

 .العمر یا غایی نداشته باشندمادام

 :هایی از اهداف موقتی هستندموارد زیر نمونه

 نقاشی کردن خانه 

 تمیز کردن زیرزمین 

 ف مدرسهتمام کردن تکلی 



 های رسیدن به هدف اه ر

  : ن که هدف شما قابل دستیابی استوقاعد کردن خودتمت

تر از مهم ترین قسمت برای رسیدن به هدفه. اگه شما هدف رو پایین این قدم ،بعد از انتخاب هدف

شما تالشی برای رسیدن به  و دیگه میدهش رو از دست ، خب قطعا اون هدف جذابیتتصور کنید تونخود

 . ح ساده تر همش پشت گوش میندازینشاون هدف نخواهید کرد و به اصطال

. همیشه در زمان مدرسه داشتیم های ساده تر مثل ادبیات و دینی برخوردیه که ما با درس اش،هساد مثال

 . و اهمیت داشتند از معدل ما بودندی این دروس هم جزئاین دروس نداشتیم در حالی که  ی بابتگرانن

 

 . در غیر اینصورت حتما رویا باقی خواهد ماند .روی کاغذ بنویسید و،ر تونهدف خود

هم باعث میشه اون هدف  این کار .جدایی ناپذیر از اجرایی کردن اهدافه مکتوب کردن اهداف یک جزء

 . هم اینکه همیشه مقابلمون باشه و براش تالش کنیم. دار زندگی فراموش نشه و تو گیر

 

 .کاغذ بنویسید روی ونها دست خواهید یافت راوایایی که پس از رسیدن به هدف به مز

سیدن به این هدف چقدر تالش کردیم؛ چه وقتی به یه هدفی میرسیم بعد از مدتی یادمون میره که برای ر

 نوشتن میتونه توی این موضوع هم خیلی بهمون کمک کنه.هایی داشتیم . پس تجربه و دست آورد

 

 : برای هدف خود،برنامه بنویسید

. همیشه باید در یی هم از اهمیت به سزایی برخوردارهحتی امور بسیار جز ،امور داشتن برنامه در همۀ 

هدف مورد نظر این راه به از  ،من ! یعنی اگههم داشت b. و حتی پلن بشهاین برنامه اولویت ها رعایت 

 خر دنیا نیست و میتونم راهم رو عوض کنم . نرسیدم آ

 



  :  تعیین زمان مشخص برای رسیدن به هدف

. به عنوان مثال شما تعیین میکنید که من میخواهم یک گوشی  اهمیت باالی دارهزمان بندی برای اهداف 

و از لحاظ  حدودا در این رنج قرار دارهقیتمش ینده ماه آ 6رو بخرم. خب این موبایل تا  xموبایل مدل 

. پس باید برای اهداف یک ماه آینده در این سطح نخواهد بود 6ست، و قطعا ها جز جدیدترینعملکردی 

 .  نزارهتا روی رسیدن به هدف تاثیر  بشهزمان مناسب در نظر گرفته 

 

 

 :دبنویسی بشنن وهدفت مانعنند می توکه فهرستی از چیزهایی 

میکنیم ولی برای طرح یک درسته که همیشه درباره ی حسن ظن نسبت به اهداف و اتفاقات صحبت 

 . شه باید موانع رو هم در نظر گرفتمادگی الزم برای رسیدن به هدف همیبرنامه ی دقیق و آ

 

 :  مشخص کنید وبه شما کمک کنند ر تونندکه در این مسیر می  وافرادی ر

 . شمارو تنها نمیزارن ،ن هستید وسط راهانتخاب کنید که واقعا مطمئادی رو سعی کنید افر

 

 : میشهباعث حفظ انگیزه  چون ،تجسم کنید ونتیجه ر

که این  بدیم. ولی نباید اجازه یش شور و اشتیاق بسیاری خواهد شدباعث افزا ،رویا پردازی و تجسم نتیجه

 .  از حقیقت امر دور کنن روبشن و ما بسیار زیبا تر از حقیقت  ،هارویا پردازی

 

 د :دست برنداری اونرسیدن به هدف ،از تصمیم بگیرید که تا قبل از ن

تو اجازه داری خسته شی ولی اجازه نداری جا "ستمرار برای رسیدن به اهداف و دونستن اینکه : ا 

رو  شک ما ،همدرصد  5. اون د حتما به اون هدف دست پیدا کنیددرص 95باعث میشه که شما تا  "بزنی

 میبره به حوادث غیر مترقبه و درست انتخاب نکردن هدف و ...

 

 مطالعه بفرمایید.رو حتما  ؟  پیشنهاد میکنم مقاله ی اراده ذاتی یا آموختنی


