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 سالم دوستان 

این کتاب را به عنوان یک سرفصل برای شروع تغییرات 
خود مطالعه کنید و به خودتان قول بدهید که تمام 

 تمرینات این کتاب را انجام دهید .

 

نمی افتد. همه ی ما در طول زندگی مان بارها و بارها کارهایی بدانید که تا اقدام نکنید هیچ اتفاقی 
 ده و به سراغ کار بعدی رفته ایم.را شروع کرده ایم که آن ها را نیمه کاره رها کر

 آن کار ذوق وشوق وصف ناشدنی ازانجام آن داشته ایم اما همان کاررا اوایل شروعهایی که دررکا
 نتوانسته ایم به اتمام برسانیم.

یک کلک قدیمی برای ذهن است که به ما وعده می دهد که ما وقت داریم و شاید مسیر بعدی  این
برای ما بهتر باشد.اما امروز که می خواهیم مطالعه ی این کتاب را آغاز کنیم باید به خودمان قول 

 .یمبدهیم که این بار برای شروع تغییرات الزم است که یک کار را به صورت کامل به اتمام برسان
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برای زندگی مان ، مسیر تازه  تکنیک های هدفگذاری و برنامه ریزیما می خواهیم با دانستن 
ای خلق کنیم و از مسیری که انتخاب کرده ایم لذت ببریم و برای رسیدن به اهدافمان با 

 برنامه ریزی دقیق و کامل قدم برداریم.

 

این نقطه ی تحول زندگی شماست . ومن به شما قول می دهم بعد از مطالعه و انجام تمرین 
های این کتاب به فرد دیگری تبدیل شوید و بهترین خودتان شوید.بیایید یک قول دیگر هم 
بدهید، اگر از محتوای این کتاب استفاده کردید آن را به دیگران نیز معرفی کنید و با 

 را در جریان مطالب ارزشمند این کتاب قرار دهید.آن ها سخاوتمندی 
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 : چرا هدفگذاری نمی کنیم؟ام اولگ

همه ی ما به دنبال دانستن تکنیک های کلیدی برای شروع هدفگذاری مان هستیم.تکنیک 
 یاد بدهد.  هایی که راه درست ، جدید و قابل اجرایی را در زمان اندک به ما

 

"، تصمیم گرفته ام در یک دوره ی مفید و کاربردی بهترین تکنیک های کلیدی شبنم نادریمن "
هدفگذاری را که  می تواند به کسب و کار، زندگی، روابط فردی و اجتماعی،سالمتی و جسم و روح 

مطالعه کنید ،  ا  مقدمه را حتمشما کمک کند به شما آموزش دهم. اما قبل از شروع دروس این 
  .تا بدانید برای وارد شدن به این کمپین باید از کجا آغاز کنید

 

  مقدمه دوره کمپین هدفگذاری
 .به اولین دوره ی کمپین هدفگذاری خوش آمدید

  

درصد از مردم سراسر دنیا به طور میانگین در زندگیشان هدف  91روانشناسان می گویند   
درصد 0درصد نیز تنها  1درصد مردم جهان با هدف زندگی می کنند و از بین آن  1ندارند و تنها 

 .از مردم هستند که برای تحقق اهداف و خواسته هایشان اقدام و عمل می کنند

  :دکتر ویکتور فرانکل اتریشی روانشناس می گوید
 

 کسانی که در زندگیشان معنا و مفهوم وجود دارد طول عمر بیشتری دارند

 . چرا که بی هدفی قاتل انسانهاست

 

گاهی اوقات هنگامی که انسان به خود می اندیشد و کارهای خود را مرور می کند و یا حتی 
زمانی که در کنار خواسته ای که برای رسیدن به آن بسیار تالش نموده قرار دارد و به آن 

http://www.karjol.ir/
http://www.karjol.ir/
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ر یک مسی مرتبا ت وکت اسحرروی دایره ای بسته در است احساس می کند که بردست یافته 
 .را دور می زند گویی در یک چرخه به دام افتاده ایم

  

 . ما می دانیم که آدمها چه نمی خواهیم اما دقیقا نمی دانیم که چه می خواهیم 

 

حیرانیم که احساس میکنیم زمین و زمان به هم پیچیده اند و گاهی اوقات چنان سرگردان و
شوند و شب ها روز و عمر گران مایه هم  روزها شب میداشت نمی توان قدم از قدم بر

میگذرد و هیچ تحوّلی در زندگی ما به وجود نمی آید با خود می اندیشیم امروز که گذشت و 
  .فردا چنین و چنان میکنم از این وضعیت خسته شده ام باید کاری کنم

فردا نه از شنبه زندگیم  ,فردا هم می آید و مرده تر از دیروز  رد میشود باز میگوییم فردا 
شنبه ها و یک شنبه ها و روزها میگذرند و آن فرصت طالیی هرگز ؛ درست خواهد شد 

  .""امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیمنمیرسد و ما غافل از آنیم که 

  اما  دلیل این همه تعلل و سستی چیست ؟

سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمیشوید به اگر هر روز صبح "  : دانشمندی می گوید
فی است که خاطر این است که شما برای زندگیتان به اندازه کافی هدف ندارید " این بی هد

 .      طالیی عمر ما میزند و عمر ما را به هدر میدهند تیشه بر ریشه فرصت های

   

 الباطل  ؛ خردمند كسى است كه كالًالعاقل من رفض :مام على )علیه السالم ( مى فرمایدا
 امور

 .باطل و بى هدف را كنار بگذارد 
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انـسـان مـوجـودى است هدفدار؛ زیرا او جزئى از عالم هستى است و جهان هستى هدفدار 
است . خـدا، كـه جـهـان و انـسان را آفریده است ، هدف مقدسى را در نظر داشته است . 

جـزء جـزء جـهـان از ریـز و درشـت و خـرد .در و و بیهوده نیستهیچ چیز این عالم بى هدف و لغ
و كـالن هـدف و نـظـم و عـقـل و خـرد بـه چشم مى خورد و انسان ، كه تنها موجود با اراده و 

 .   انتخاب گر جهان است ، مورد توجه و هدف آفریدگار بوده است

و از  ،خـود انـسـان كـه انـتـخـاب گـر اسـتبـنـابـرایـن  
قـدرت عـقـل بـرخـوردار اسـت ، هـرگز نباید بى هدف 

 ی زندگى كند و نباید كارهاى او بى هدف و انگیزه
مقدس باشد. مهمترین ویژگى عقل همان انگیزه و 

بـهـتـرمـورد ، هدف است و انتخاب كارهاى با هدف 
تـوجـه فـرد عـاقـل اسـت . هـرچـه خـرد آدمـى بـاالتـر و 

ـل تـر بـاشـد، بـیـش تـر بـه سـوى امـور عـقـلش كـام
مـقـدس و هـدفـدار مـى رود و از امـور باطل و بیهوده و 

 لغو پرهیز مى كند. 

 قرآن مومنین را به دورى از لغو ستایش مى كند 

     :             و مى فرماید

 و الذین هم عن اللغو معرضون ؛

 آنان كه از امور بیهوده روى مى گردانند

لهـو و لعـب یـعنى بازى ها و امور سرگرم كننده كه انسان را به پوچى و بى هدفى مى كشاند، 
 .قرآن كریم است كه نهى شده و مورد نكوهش 

 و همه مخلوقات از بزرگترین آنها گرفته تا کوچکترین موجودات، بر پایه هدفی خلق شده اند
  . هیچ موجودی  در این چرخه هستی بدون هدف نیست

 

 



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 9 
 

 :به فرمایش امام علی علیه السالم

 1فما خلق امرؤ عبثا 

  ."کسی بدون هدف و بیهوده آفریده نشده است

 

بدون هدف خلق نشده ایم، کارها و اعمالمان نیز باید بر پایه هدفی  ها از آنجا که ما انسان
هدفی اگر کسی می خواهد که در کارهایش موفق باشد، باید برای قدم اول در ابتدا  . باشد

بعد از اینکه مهمترین هدفش را شناسایی کرد، با تمام توان جهت رسیدن به  د ونمشخص ک
 .آن تالش نماید

 : اما یک سؤال مهم هست  که باید به آن پاسخ دهیم و آن این است

 چرا هدفگذاری نمی کنیم؟
که شاید سیار مهم است. دالیلی اما ب ؛این سؤال در عین آن که  پاسخ های ساده ای دارد 

اولین دلیل می تواند این باشد که به من و شما در خصوص اهمیت .خیلی هم شخصی نباشد
گفته شده است اما آموزش الزم برای پیاده سازی و  نکات زیادیهدفگذاری و برنامه ریزی 
 .اجرای آن داده نشده است

یم،اما وانده امورد اهمیت هدفگذاری خو کتابهای موفقیت بسیار درالبه الی متون درسی در
که بتواند مرحله به یحت بوده و سیستم آموزشی برای آنها فقط در مرحله ی نصهمه ی آن

 .مرحله نحوه ی هدفگذاری و برنامه ریزی را به ما یاد دهد، وجود نداشته است

                                            

 

 

 

 . نهج البالغه، حکمت 073 1
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نمی  اشتباه دربرداشت معنی هدفگذاری است.خیلی ازما تعریف درست هدف را،مورد بعدی
تخیل، آرزو، تجسم و هدف چیست؟نمی دانیم که اهداف به چند دسته . تفاوت بین دانیم

 .تقسیم می شوند وچگونه باید برای اهدافمان اولویت بندی کنیم

یکی دیگر از دالیلی که سبب می شود افراد از هدفگذاری اجتناب کنند ، ترس از شکست 
 مکن است چه اتفاقاتاست . ما می ترسیم اگر هدفی انتخاب کنیم و نتوانیم به آن برسیم م

ترس از نرسیدن به هدف افراد را وادار می کند زندگی را .و چه نظراتی در انتظار ما باشد
دالیل متعدد دیگر که سبب می شوند افراد برای  و بدون داشتن رؤیایی در سر بگذرانند

 .هدفگذاری اقدامی نکنند

 :قرار است در این دوره چه کنیم
 رن هاردیجیم ران، برایان تریسی، دا مقاالت متعدد از بزرگانی همچون بعد از خواندن کتابها و
به این نتیجه رسیدم که برای شما دوستان یک دوره ی آموزشی ساده و منابع و متون اسالمی 

  .و کاربردی و مفید در خصوص آموزش هدفگذاری و برنامه ریزی تهیه کنم

 

 :این دوره برای چه کسانی مفید خواهد بود

 

 .مفید و کاربردی خواهد بود، این دوره برای کسانی که طالب موفقیت هستند 
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 :در این دوره چه چیزهایی می آموزیم

 در این دوره می آموزیم که هدف چیست؟

 چرا باید برای زندگی مان هدف داشته باشیم؟

 اصول برنامه ریزی صحیح چیست؟

 اهداف به چند دسته تقسیم می شوند؟

 مدت و بلند مدت چیست؟ اهداف کوتاه

 نحوه تغییر عادتها چگونه است؟

 نحوه تمرکز و برنامه ریزی برای بخش های مختلف زندگی چگونه است ؟

 ؟چگونه باید اهدافمان را بنویسیم

 در طول مسیر باید به چه کسی تبدیل شویم؟

 نحوه مدیریت برنامه های هفتگی و ماهانه به چه صورت است؟

 دن به اهدافمان وجود دارد؟چه تضمینی برای رسی

 نکات مهم برای تمرکز بیشترچیست؟

 چگونه می توانیم باورهایمان را تقویت کنیم؟

 ؟چگونه می توانیم زمانمان را مدیریت کنیم 

 و ... ؟

 نحوه شرکت در کمپین به چه صورت است؟
 



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 12 
 

مقاله به را مطالعه کنید و دوست دیگری در ماه بعدی این کتاب ممکن است شما امروز این 
مهم نیست که نقطه ی شروع هر یک از ما از چه تاریخی خواهد بود. مهم  .دستش برسد

تاریخ شروع برای یک تصمیم مهم است که برای من در یک زمان و برای شما در زمان خودتان 
 .اتفاق می افتد

خودتان یک اما کاری که شما بعد از خواندن این مقدمه باید انجام دهید این است که برای 
دفتر مربوط به هدفگذاری بردارید و در صفحه ی اولش یک تعهد نامه بین خودتان و وجدانتان 

د و به خودتان قول بدهید که برای یکبار هم شده کاری را که شروع کرده اید به انتها یبنویس
 .برسانید و به تمام تمرین ها و مطالبی که می آموزید پایبند باشید

حه ی اینستاگرام  راه بیندازید و محتواها و عملکردها و تمارین خود را در می توانید یک صف
آن قرار دهید تا همزمان که خودتان رشد می کنید سایرین هم با خواندن مطالب شما به وجد 

 .بیایند و انگیزه بگیرند

در پایین پست هایتان هشتگ #کارژول_هدفگذاری  را اضافه کنید تا به وسیله ی این 
در این دوره تمرین هایی داده .بتوانیم افراد شرکت کننده در این کمپین را پیدا کنیمهشتگ 

  .خواهد شد که باید آن ها را انجام دهید

 

 شبنم نادری: مدیر سایت کارژول
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  : اصول صحیح هدفگذاریدومگام 

 

از خود  قتی قرار است کاری را شروع کنیم ، همیشه برای چند لحظه دست نگه داریم وو
 بپرسیم چرا؟

 چرا باید این کار را انجام دهم؟

 بزنم؟ چرا باید این حرف را

 چرا باید این غذا را بخورم؟

 چرا باید به فالن مکان بروم؟

 چرا باید فالن فرد را مالقات کنم؟

 چراهای متعدد دیگر...و 

پاسخ دهیم ، چند وقتی ما بیاموزیم که قبل از هرکاری چرایی آن کار و عمل را در ذهنمان 
 اتفاق مفید می افتد:

، ممکن است آن ه باشیمنع کننده ای برای خودمان نداشتسخ قاااول این که این که اگر پ
 عمل را انجام ندهیم .

دوم آن که اگر بتوانیم پاسخ خوبی برای چراهایمان پیدا کنیم، ذهن به کمک ما می آید تا ما 
 سرانجام برسانیم و نتایج بهتری کسب کنیم.با تمرکز بیشتربتوانیم آن عمل را به 

ایجاد چرایی و پاسخ به آن ها می تواند در مواقع گوناگون در تصمیم گیری ها و واکنش هایی 
 بین تبدیل کند.د و ما را به یک فرد مدبّر و تیز، کمک مهمی باش که پیش می آید

 کنیم ؟ خب حاال می خواهیم ببینیم که چرا باید برای خودمان هدف تعیین
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این "هدف" چیست و چه مزایایی دارد که همه ی موفقان و نخبگان و عالمان دینی و  اصالً
علمی ، همیشه به داشتن آن تاکید کرده اند و مدام هم متذکر می شوند که باید برای خوتان 

 هدفگذاری کنید .

اوریم وذهن این چرا، از چراهای مهمی است که باید حتما برایش یک پاسخ مستدل و قوی بی
را قانع کنیم  تا در طول مسیری که قرار است با کمک هم طی کنیم ، از مسیر خارج نشود و با 

 بهانه های واهی از هدف صرف نظر نکند.

 

پس این بخش را باید با دقت مطالعه کنید،اول از تعریف هدف شروع می کنیم که من آن را 
 خیلی ساده کرده ام:
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 هدف چیست؟

 

خواهید در آینده داشته باشید که دقیق و روشن وضعیتی است كه می ی هدف خواسته 
 مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند.

 

د به آن برسید یعنی رسیدن به آنچه میخواهید خواهیاست که میای  همان خواسته هدف 
، از خود و زندگی آینده خود  ذهناست که در توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی و می

، تالش و پشتکار شما به دست  است که در اثر برنامه ریزیاید. هدف همان نتیجه ای  ساخته
 آید.می 

 

هدف یک خواسته، آرزو و وضعیتی هست که دوست داریم آن را به دست بیاوریم . یعنی 
 . مقصدی که دوست داریم در آینده دور یا نزدیک به آن جا برسیم
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 هدف مثل خط پایان پیروزی برای یک دونده است.

 مثل قله ی یک کوه برای یک کوه نورد است.

 مثل ایستادن روی سکوی قهرمانی برای یک وزنه بردار است.

 مثل گردن آویز طال برای یک قهرمان المپیاد است.

 روشن می مثل جمله ی یافتم یافتم است، یا نوری که بعد از تالش های زیاد توسط ادیسون
 شود.

 یا کشف دارویی است که می تواند بیماری ها را نجات دهد.

قطه ی مطلوبمان هدف یک نقطه ای است که ما از دور آن را می بینیم و دوست داریم به ن
رکس آمال و ههای گوناگون وجود دارد. برسیم.به تعداد انسان های روی زمین ، هدف 

 نام می نهد می بیند. آرزویش را در رسیدن به مطلوبی که هدف

 خواسته هاست که جهان را مملو از شور و هیجان کرده است.و همین تنوع دراهداف و

 حاال که تعریف هدف را متوجه شدیم باید یک چرای دیگر هم بپرسیم و آن این است:

 

 چرا باید هدف داشته باشیم:
ممکن است گاهی کل موجودات عالم بر مبنای هدف در حال حرکت و جنب و جوش هستند. 

 ما خودمان هم متوجه نباشیم که داریم بر پایه ی مجموعه ای از اهداف زندگی می
روزمرگی ها  کنیم.هدف هایی پنهان و نا محسوس،که ممکن است براساس عادات وعرف و

یا اهدافی که درمکانیزم وجودی هر موجودی نهفته است. چون جهان ، به وجود آمده باشند 
 سیستم باید بر مبنای یک استراتژی و هدف حرکت کند.یک سیستم است و 

 اما ما می خواهیم بدانیم چرا باید اهداف آشکار برای خود داشته باشیم؟

 آیا ممکن است بدون هدفگذاری به موفقیت و نتیجه ی عالی برسیم؟



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 17 
 

 

 داشتن هدف :

 ما را صاحب برنامه می کند. -0

 ما را صاحب انگیزه و شوق می کند. -6

درت و توانایی ما را برای انجام کارها زیاد ق -1
 می کند.

 مانع مآیوس شدن و نا امیدی ما می شود. -4

 تمرکز ما را باال می برد. -5

 ما را متمایز می کند. -6

 به زندگی ما نظم می دهد. -1

 توانمندی های ما را آشکار می سازد. -4

 چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟
برای هر کس ضروری است . زندگی بدون هدف معنای خود را از دست می  داشتن هدف 

 دهد. مثل وقتی که می خواهیم به سفر برویم اما نمی دانیم به کجا؟

چطور می توانیم حرکت کنیم؟ در چه راهی می خواهیم قدم ، تا ندانیم مقصدمان کجاست 

ی از افراد هستند که بی هدف بگذاریم و به کجا قرار است برسیم.البته باید بگویم که خیل

 زندگی می کنند و هیچ وقت در زندگی شان هدفگذاری و برنامه ریزی نکرده اند.
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این افراد به قول معروف ، باری به هر جهت هستند و منتظر پیشامدها و حوادثی هستند که 

پاسخی آن ها را پیش ببرد .اگر از آن ها در مورد برنامه ی کاری، زندگی و... سوال کنید، 

 ندارند که بدهند و می گویند : " تا چی پیش بیاد!".

این افراد هرگز به جایگاهی که دوست دارند و لیاقتش را دارند نمی رسند و همیشه هم از 
 شرایط کاری و زندگی شان ناراضی هستند و مدام هم گله می کنند .

عدادها و توانایی های درصد مردم دنیا از است ۷۹ " شاید برای شما جالب باشد که بدانید
پس  "در زندگی خود هدف مشخصی ندارند منحصر به فردِ خود آگاه نیستند وخاص و 

 مجبورند برای کسانی که از این توانایی ها آگاه و هدفمند هستند، کار کنند!

به همین این عدم آگاهی کامالً واضح است.این آموزش ها درجایی گفته نمی شود و دلیل
یاهایشان صحبت می کنند یا هربار که برای خود هدفی ؤرریت مردم فقط از ه اکثخاطر است ک

 تعیین می کنند، با ناکامی مواجه می شوند.

درصد مردم جامعه هیچ رؤیا و هدفی ندارند. آن ها تنها می خواهند زندگی را 91طبق آمار 
آن ها  یزی کنندبه نحوی بگذارنند و حاضر نیستند برای دستیابی به اهدافی متعالی برنامه ر

حاضر نیستند برای دستیابی به سطحی باالتر، از خودگذشتگی کنند. اما جالب است بدانید 
درصد به اهداف خود ۱تنها  ،درصد از افراد جامعه اهدافی مکتوب دارند ۳که با وجود اینکه 

 متعهد هستند و آن ها را محقق می کنند.

درصد  1 ءاین مقاله هستید از هم اکنون جزکه ، شما که مشغول خواندن است خبر خوب این 
امه ریزی امسال را متفاوت از از افرادی قرار گرفته اید که تصمیم دارند با هدفگذاری و برن

 های پیش بگذرانند و نتایج متفاوتی بگیرند.سال
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 اری چه باید کرد؟ذبرای موفقیت در هدفگ
راستی برای موفقیت در هدفگذاری چه بسیاری از مردم این سوال مهم را می پرسند که به 

 باید کرد؟

یکی از مهم ترین گام ها برای موفقیت نقطه ی شروع برای هدفگذاری است. شناسایی نقطه 
ی شروع و چگونگی آن بسیار مهم است. می خواهم از تعارفات معمول و جمالت اضافه پرهیز 

 :  کنم و مستقیم بروم سر اصل مطلب

هدفگذاری کنیم و یک نقشه ی راه ترسیم کرده و  مانبه موفقیت رای رسیدنقرار است ب" 
 جلو می برم. مطابق آن جلو برویم. من به صورت خیلی ساده و کاربردی شما را گام به گام 

 برای موفقیت در هدفگذاری چند نکته را با هم مرور می کنیم:

 

 

 

 

 

 

 عملگرا باشیم .0

به تنهایی نمی تواند ما را پیش ببرد.شما تا همین لحظه که در حال  "دانستن"باورکنید 
خواندن این مقاله هستید ، هم بسیار می دانید. اما مهم عمل کردن به همان چیزهایی است 

 که می دانیم.
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مشکل اصلی ما این است که از اطالعات ،مشکل ما این نیست که اطالعات و آگاهی نداریم
گیریم.ما در حال غرق شدن در انبوه مان به کار نمیرا در زندگی هااستفاده نکرده و آن

 «جیم ران» بریم.اطالعات هستیم ولی در قحطی دانش و خرد به سر می

خوبی به مشکل اصلی این روزهای دنیا اشاره کرده است، افراد در طور که جیم ران بههمان
 هاستمل کردن به آموختهاطالعات و دسترسی به آن مشکلی ندارند، مشکل اصلی در ع

هاست. سعی کنید به ترین گام در کسب موفقیت در زندگی عمل به دانستهبنابراین مهم.
 شود، عمل کنید.آنچه در ادامه از قول جیم ران گفته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 به برنامه ریزی تان پایبند باشید .6

امه برنطبق عادات چندین ساله مان زندگی می کنیم و وقتی قرار است با یک بسیاری ازما بر
با مقاومت ذهن، یا قضاوت و ها را تغییر دهیم،ف کنیم و یا آنبرخی عادتها را حذ ، ریزی جدید

که مشخص کرده ایم کنار  ای را برنامه ، مواجه می شویم ودرزمان اندک انبرداشت اطرافی
اینجا می خواهم به آن تاکید کنم این است که بیایید و برای یک  گذاریم.موضوعی که در می

بار در طول زندگی تان تصمیم بگیرید برنامه ای را که مشخص کرده اید تا انتها انجام دهید 
 و آن را نیمه کاره رها نکنید.
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به  دنتان را برای رسیاگر شما به برنامه ی زندگی خودتان پایبند نباشید و برنامه زندگی
دیگران برای زندگی شما برنامه می ریزند و مجبور خواهید بود  اهداف طراحی نکنید، قطعا 

مطابق اصول و برنامه های آن ها زندگی کنید و ابزاری در زندگی دیگران برای دستیابی به 
 .اهدافشان خواهید بود

زه ندهید ریزی  می توانید قدرت کنترل زندگی را به دست بیاورید  و اجافقط با برنامه
را کنترل کنند. اگر یک کشتی بدون برنامه و هدف ساحل را ترک کند،  اتفاقات زندگی شما

مطمئنا  به مقصدی که هدفش بود نخواهد رسید.کار اصلی ما در زندگی استفاده از وقت 
زمان  باید، برداری کنیم است، بنابراین برای اینکه از روزهایمان به بهترین شکل ممکن بهره

 خوبی مدیریت کنیم.هرا ب

ساالنه و مدیریت زمان برای دستیابی به  ،، ماهانه  ، هفتگی ریزی برای اهداف روزانهبرنامه
 یابیم. این اهداف، باعث خواهد شد که در زندگی به اهداف کالنمان دست

 

 

 

 

 

 

 

 .با نوشتن آشتی کنید .1

تفکر مکتوب ، یک تفکر تست شده برای موفقیت است . نوشتن سرآغاز مهمی است که 
متافیزیک را به فیزیک تبدیل می کند. شما در هنگام نوشتن هر آنچه در ذهنتان به صورت 
نامنظم ریخته شده ، در قفسه های مشخص و منظم قرار می دهید. قبل از اینکه اهداف 
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ها دست گیرد که دوست دارد به آنعنوان رؤیا و آرزو در نظر میها را به، مغز آن نوشته شوند
عنوان برنامه و اهداف اصلی در نظر که این اهداف مکتوب شوند، به پیدا کند ولی وقتی

ها دور از ه آنریزی درست انجام شود، دستیابی بکه برنامه گرفته خواهند شد و درصورتی
 .دسترس نخواهد بود

 روی کاغذ فکر کنید.یادبگیرید، بر 

هرچیزی که در ذهنتان رژه می رود مکتوب کنید. در درس های بعدی اصول و تکنیک های 
 نوشتن را با هم مرور می کنیم.

 .زمان را تقسیم کنید .4

ای نداشته بودید و در آخر شب متوجه حتما برایتان پیش آمده که در طول روز هیچ برنامه
 هیچ کار مفیدی انجام نداده اید.  شدید که روز به انتها رسیده و

ق برای بسیاری از افراد طبیعی است و به این سبک زندگی عادت کرده اند. آن ها این اتفا
گذر زمان برایشان خیلی پیش پا افتاده است و تنها زمانی متوجه این گذر زمان می شوند که 

ید در مدت زمان که بااست وقت شان تنگ شده و انبوهی از کارها روی سرشان ریخته 
 محدودی آن ها را انجام دهند.

این قبیل افراد معموال فرصت رسیدگی به تمام ابعاد روحی و جسمی و ذهنی شان را پیدا 
توانند رشد کرده و از سطوح معمولی به سطوح وقت نمیبه همین دلیل هم هیچ،  نمی کنند

 باالتر برسند.

،یک هفته ویا یک ماه،بتوانید به تمام زیک رو م زمان برای آن است که دریادتان باشد تقسی
 تان بپردازید. جنبه های وجودی

ـُع توجه به یک قطعا  خوبی برای موفقیت باشد. شما باید حتی  د از زندگی نمی تواند شاخصِبـ
در طول روز زمان را به نحوی تقسیم کنید که برای ورزش ، فعالیت کاری ، تفریح ، مراقبه و 

 ، ارتباطات و ... وقت و انرژی کافی داشته باشید.عبادت، استراحت 
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 از کارهای کوچک شروع کنید .5

برای شروع بهتر است  از کارهای کوچک تر شروع کنید. قرار نیست تمام عادتهای چندین 
 ساله را یک شبه ترک کنیم.

 کند: دارن هاردی در کتاب اثر مرکب یک اصل مهم را بیان می

کارهای بسیار کوچک اگر بارها و بارها در زندگی ما تکرار شوند، درنهایت 

 به دستاوردهای بسیار بزرگ تبدیل خواهند شد.

ریزی هستند  که ما به دلیل ساده بودنشان برای انجام دادنشان برنامه کارهای کوچکی
دهیم.بنابراین اگر برای هر کاری هرچند بسیار کوچک کنیم و درنهایت هم انجامشان نمینمی

 مرور به فردی بسیار موفق تبدیل خواهید شد.طرح و برنامه داشته باشید، به

یا  . م و بدون خوردن صبحانه از منزل خارج نشویمتمرین کنیم که حتما صبحانه بخوری مثالً
در مورد مدیریت امور مالی مان یک کار کوچک انجام دهیم. مثال خرید هدیه برای همسر و 
فرزند و نزدیکانمان را به دقایق آخر موکول نکنیم تا مجبور نشویم در زمان محدود هرچه به 

 دستمان رسید و با هر مبلغی که بود خریداری کنیم.
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 تعیین سقف زمانی .6

زمانی مقرر ، خرید یک محصول  یا رسیدگی به یک موضوع ، ممکن است برای انجام یک پروژه 
دارید ، اما انجام آن کار را به روزهای آخر موکول می کنید و خودتان و اطرافیانتان را دچار 

 استرس و تنش می کنید.

تان مقرر را درروزهای اول  مهلتی که برای با خودتان قرار بگذارید که از امروز هر موضوعی
وقت ها هیچهایی مهلت تعیین نکنیم، آنکه برای چنین پروژهیشده انجام دهید. درصورت

 انجام نخواهند شد. 

ریزی و تمام نیرو و توانتان را صرف برنامه، بنابراین برای رسیدن به هرکدام از اهدافتان 
ی از کارهایی که می توانید برای پایبندی به زمان و بندی کنید.یکتالش برای رعایت زمان

برنامه ریزی تان انجام دهید این است که برای خودتان تشویق و تنبیه در نظر بگیرید. ذهن 
مثل کودکی است که خیلی آسان با ابزارهای تشویقی و تنبیهی می تواند به مرور زمان رام ما 

 شود .

 هدفگذاری درست .1

درس های بعدی به صورت مفصل در دراست هایی است که قرار ازمهمترین بخشاین گزینه 
 مورد آن صحبت کنیم. 

 

 .از هرکجا هستید از همانجا شروع کنید .4

تصمیم بگیرید که خود را برای انجام ندادن کارهایی که در گذشته می توانستید انجام دهید 
 ندهید.احساس گناه و پشیمانی به هدرتان را با و انجام ندادید مؤاخذه نکنید و آینده 

روع ش یستاده اید به آینده نگاه کنید وهمین نقطه ای که ابگذارید واز ره به گذشته را کنانگا
  کنید .
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این است که  مهم ، مهم نیست که کجا هستید . آنجا شروع کنیدکه هستید از هر کجایی
 چگونه ادامه 

 و چگونه پیش می روید.چگونه به آینده نگاه می کنید ،  می دهید

 

 

 

 

 تمرین این درس: 

در پایان این مبحث از شما می خواهم که نکاتی را که به آن ها اشاره کرده ام در دفتر تمرین 

هایتان یادداشت کنید و برای آن که عملگرایی تان را ثابت کنید ، حداقل به عمل کردن این 

بپردازید و نگذارید محتوایی که امروز آموخته اید بار دیگر بر نکاتی که امروز آموخته اید 

 بودند،حتما یک روزبگویید خب این ها هم مطالب خوبی سمت انتهایی ذهنتان تلنبار شود وق

آن ها را با دقت می خوانم و به آن ها عمل می کنم. بدانید که این وسوسه ی برمیگردم و

ت و بارها رفته اید و دیگر به سمت انجام آن چه ذهن است و این کار بارها انجام شده اس

  آموخته اید بازنگشته اید.

برگردید و سعی کنید هر چه گفته شده  بحثپس بعد از خواندن این مطالب مجدد به اول 

 ، یادداشت برداری کنید و خودتان را ملزم به رعایت آن ها کنید.است

مرین این ت
 رسد
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 : فرآیند هدف گذاری چگونه است؟سومگام 

 

  کردن اهدافمشخص 
شما باید تصویر ذهنی واضحی از آینده خود داشته باشید .شما باید دورنمایی شفاف داشته 

عت به اهداف خود ره بدون هیچ انحرافی و با آخرین سباشید . تنها در این صورت است ک
دست می یابید . اغلب مردم تمام توجه شان به شرایط فعلی شان است و هیچ دور نما و 

ذهنی برای آینده خود ندارند این تصویری 
 ، افراد به دلیل نداشتن یک هدف واضح

فی را امتحان می کنند و لمدام کارهای مخت
در هیچ کدام از آن ها ثبات و پایداری 

 .ندارند

 

برای فهم بیش تر این موضوع فرض کنید 
کشتی بدون سکانی داریم. این کشتی 

 ، ها و صخره ها برخورد می کند و در نهایتهمراه با جریان آب حرکت می کند و به سنگ 
اما داشتن یک هدف و تصویر ذهنی واضح از آینده  .وسط اقیانوس غرق می شود سرگردان در

تان، شما را همانند یک قایق تندرو می کند که هیچ موجی قادر به منحرف کردن آن 
 ه هدف می رسدنیست،این قایق با آخرین سرعت پیش می رود و در کم ترین زمان ممکن ب

. 

شما اطالعات کافی را به مغزتان می دهید. حال  ، وقتی اهداف تان به وضوح مشخص باشد
، مکالمات و ایده هایی که  دیگر گویی چشم ها و گوش هایی جدید دارید. دیگر به اتفاقات

اطراف شما در جریان هستند . بیش تر توجه می کنید. شما اهداف را به وضوح در ذهن در
تصویر سازی کرده اید و کار مغز این است که دنیای بیرون را با دنیای درون شما مطابقت تان 
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دهد.هنگامی که اهداف تان به وضوح مشخص باشند، از این که ایده ها، فرصت ها و افراد 
 . مناسبی در زندگی شما وارد می شوند تعجب می کنید

  

 :ناپلئون هیل می گوید

 

به آن باور داشته باشی و  با اشتیاقی سوزان برای تحقیق و اگر چیزی را به وضوح تصور کنی “
 ” آن چیز در زندگی ات اجتناب نا پذیر خواهد بود

 

اهداف واضح، مانند آهنربا عمل می کنند.آن ها شما را در جهت خود جذب می کنند.هرچه 
 . آن ها بیش تر می شود قدرت جذب ، سخت تر برای رسیدن به آن ها تالش کنید

اکثریت جامعه هیچ هدف واضح و شفافی ندارند. آن ؛  همان طور که در مقدمه توضیح دادیم
سال آینده  ۱۱قلم و کاغذی را در دست بگیرند و اهداف  ها  حتی یک بار حاضر نشده اند

 خودرا بنویسند.آن ها ترجیح می دهند روزها را یکی پس از دیگری بگذارند.

 : ن درباره این افراد می گویدجیم را

 می گوید : “مردی  “) 

من جایی کار می کنم که بعد از اتمام کار دیر وقت به منزل می رسم .باید چیزی برای خوردن ”
 رختخواب بروم .نمی توانم تا نصف داشته باشم کمی تلویزیون تماشا کنم تا آرام شوم و به

 (”شب بیدار بمانم و برنامه ریزی کنم.

این گفته های مردی است که از پرداخت هزینه های ماشین خود عقب افتاده است . او یک و 
در نهایت ورشکسته و خجالت  کارگر خوب،یک کارگر سخت کوش و یک کارگر صادق است . اما

گذار خوب باشید شما باید یک هدف،  کارگر خوب باشیدیک آنکه .باید بهتر از می شودزده 
اهید،شما در حال حاضر،یکی از بازیکنان در بازی زندگی هستید و باور .چه بخواهید و چه نخو
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این بازی زندگی بسیار هیجان  ، کنید اگر اهدافی نداشته باشید که برایشان تالش کنید
 . انگیز خواهد بود

کوش و  است تنها کافی نیست که فردی سخت که جیم ران به ما گوشزد کردههمان طور
 گذار خوب نیز باشیم .یک هدفبلکه باید ، صادق باشیم

 

 گذاری می داند.بی به موفقیت را هدفجیم ران مهم ترین اصل برای دستیا

اصل اول برای دستیابی  “هفت اصل دستیابی به ثروت و کامیابی “به همین دلیل در کتاب 
 .به ثروت و کامیابی را آزاد کردن نیروی اهداف مطرح کرده است

 :او می گوید 

تر از همه چیزهایی که من از آن  گذاری بیشهدف
تاثیر عمیق تری بر زندگی ، روزهای اول یاد گرفته ام 

، من داشته است . تمام جنبه های وجود من 
 ، موجودی حساب من ، درآمد من ، دستاوردهای من
برای بهترشدن ، و حتی شخصیت من  شیوه زندگی من

شده ام که تسلط متوجه  تغییر کردند.من کامالً
 .گذاری می تواند تاثیرعمیقی در زندگی افراد داشته باشدبرهدف

 شوید وآینده با آن روبرو ،شما می توانید با پیش بینیراه برای مواجه با آینده وجود دارد دو
یا می توانید هراس مواجه با آن را داشته باشید.حدس می زنید که چه تعداد از افراد بیم 

 ،شما این افراد را دیده اید.زدید،بیش تر افراد مواجه با آینده را دارند؟ درست حدس 
همیشه نگران،نگران و نگران هستند.چرا این افراد این قدر نگران هستند؟زیرا آن ها وقتی 
را صرف طراحی آینده خود نکرده اند .از سوی دیگر، افرادی که با پیش بینی آینده با آن روبرو 

 .که ارزش هیجان زده شدن را دارد ا برنامه ریزی کرده اندرمی شوند،آینده ای 
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و این آینده در نظر آن ها فوق العاده  ”ببینند“آن ها می توانند آینده را در چشم ذهن خود 
  .و به شدت آن ها را به خود جذب می کند است .این آینده تصورات آن ها را در بر می گیرد

 :گذاریتکنیک های صحیح هدف

را مطرح می  اصل حیاتی (۳نکته ) ۳گذاری را توضیح دهیم .نحوه صحیح هدف که  قبل از این
 .گذاری رعایت کنیدا در انواع هدفکنیم که باید آن ها ر

 .اهداف خود را مکتوب کنید -0

این اهداف در بین روزمرگی و مشکالت شما در زندگی  ، اگر اهداف خود را یادداشت نکنید
آن افکار ناملموس , با این کار  . کاغذ بنویسیدگم و فراموش می شوند.اهداف خود را بر روی 

و نادیدنی به چیزهایی قابل درک تبدیل می شوند.افراد موفق،اهدافی واضح وشفاف 
دارند.آن ها به معنای واقعی می دانند به دنبال چه هستند .اهداف آن ها کامالً مکتوب 

ن شان معلق که درذه همیشه اهدافی غیر شفاف دارند ، ناموفق است.اما افراد
همانند فشنگ بدون باروت هستند. این اهداف  ، است.اهدافی که مکتوب نشده باشند

 .هرگز محقق نمی شوند

 .جمالت خود را به صورت مثبت و مصمم بیان کنید  -6 

 می خواهم از شرِّ ”گذاری از جمالت منفی استفاده نکنید.جمالتی مانند،هرگز در هنگام هدف
خواهان شغلی هستم که بتوانم از طریق ،  نمی خواهم دیگر چاق باشم ، بدهی ها خالص شوم

 ”. آن فقط امرار معاش کنم

 .بیان کنید“هستم ….. من “جمالت را به زمان حال و به صورت  -1

کیلوگرم می رسم.به جای ……… به وزن دلخواهم یعنی  تاریخ .....................من در 
 .الغرتر شومدلم می خواهد  ، این که بگویید

تومان در ماه دارم .به جای این که ….. .......…در آمد  تاریخ ......................من در 
  ، بگویید
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 .می خواهم از شر بدهی ها خالص شوم

استفاده کنید . از فعل های “هستم …. من “و از  ال بیان کنیدحهمیشه جمالت را به زمان 
این موضوع دلیل علمی و روانشناسی و مربوط به مبحث آینده به هیچ وجه استفاده نکنید. 

( بخش محتوای ویژه سایت دانلود کنید.)از است. نحوه کارکرد ضمیر ناخودآگاه ضمیر 
باید  ،فعالًاین نکته را به خاطر بسپارید که برای نوشتن ویژن یا همان تصویر ذهنی از آینده 

       .جمالت خود را به زمان حال بیان کنید

 

 

 

  تعیین اهداف بر اساس اولویت ها
 تعیین اهداف بلند مدت

اهداف بلند مدت گفته می شود. ،سال آینده تعیین می شوند ۱۱تا  ۵به اهدافی که برای 
اهداف  کاربرد اهداف بلند مدت این است که به اهداف کوتاه مدت ما جهت می دهند. معموالً

ساله را فرض  ۱۱مدت را نمی توان با جزئیات زیادی مشخص کرد. به طور مثال یک جوان  بلند
 سال آینده پزشک شود.  ۱۱ش این است که طی ا کنید که هدف بلند مدت

در چه  نمی تواند جزئیات دقیقی را از این هدف بلند مدت بیان کند. این که بخواهد دقیقا او 
در طول مسیر ، لمی دست یابد عو به چه دستاوردهای حوزه ای از علم پزشکی متخصص شود 

 ، برایش مشخص می شود و مربوط به اهداف کوتاه مدت است.اما همین هدف بلند مدت
 به اهداف کوتاه مدت او جهت می دهد. ، یعنی پزشک شدن

به طور مثال،در گام اول باید برای آزمون ورودی به دانشگاه پزشکی بسیار مطالعه 
 که تحقق همین هدف کوتاه مدت،  ن اولین هدف کوتاه مدت او مشخص می شودکند.بنابرای

در نتیجه، در هنگام تعیین اهداف بلند مدت الزم نیست .حدود یکسال زمان احتیاج دارد ،
 که وسواس زیادی به خرج دهید.
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تنها کافی است به این موضوع فکر ، در بخش تعیین اهداف بلند مدت شغلی  ، به طور مثال
 سال آینده چه شغلی داشته باشید. ۱۱ید که می خواهید کن

شوید؟ و یا می خواهید یک مدیر و یا ….. آیا می خواهید پزشک، وکیل، مهندس، معلم و 
 یک کارآفرین شوید ؟

 .برای تعیین اهداف بلند مدت این چنین سؤاالتی را مطرح کنید

 سال آینده چه کاری انجام دهم ؟ ۱۱می خواهم طی  .0

 سال آینده چه شخصیتی داشته باشم ؟ ۱۱می خواهم  .6

 ته باشم ؟شسال آینده چه سبک زندگی دا ۱۱می خواهم طی  .1

 سال آینده چه دارایی هایی داشته باشم ؟ ۱۱می خواهم  .4

 

این گفته آنتونی رابینز را در هنگام تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت به یاد داشته 
 .باشید

  

 یکی از دالیل ناکامی و سرخوردگی افراد این است که اهداف یکساله خود را بسیار دست باال 

 .می گیرند و اهداف ده ساله خود را بسیار دست پایین می گیرند
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طبق این گفته آنتونی رابینز،اکثر افراد به اهداف بزرگی که می توانند طی ده سال به آن ها 
 ندارند.باور ،  دست پیدا کنند

 اسب اندام خوبی برخوردار نباشند.اگر در حال حاضر از تن        
سال می توانند به اندامی ایده آل دست  ۱۱باور ندارند که طی 

 پیدا کنند . 

باور ندارند که  ، اگر از لحاظ مالی در شرایطی نامساعد باشند    
 ۱۱می توانند با برنامه ریزی مالی و باال بردن هوش مالی شان،طی 

 سال آینده به استقالل و رفاه مالی دست یابند.

نمی توانند باور کنند که می توانند  ، اگر در حال حاضر در آپارتمانی کوچک زندگی می کنند    
 ریداری کنند.خسال آینده خانه رویایی خود را  ۱۱طی 

نمی توانند باور کنند که با سعی و  ، اگر در حال حاضر هیچ تحصیالت دانشگاهی ندارند    
 سال آینده در رشته ای مختصص شوند. ۱۱تالش می توانند طی 

 ۱۱نمی توانند باور کنند که طی  ،یک مبتدی در حوزه کاری شان هستنداگر در حال حاضر   
یکی از سرشناس ترین افراد حوزه کاری شان تبدیل و تالش می توانند به  سال،با پیشتکار
 شوند.بنابراین

 

بنابراین این گفته آنتونی رابینز را همواره به یاد داشته باشید و برای اهداف بلند مدت 
 خودتان هیچ محدودیتی قائل نشوید

. 
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 زیرا ، تعیین اهداف بلند مدت بخش مهمی از فرآیند هدف گذاری شما را تشکیل می دهد  
 لند مدت خواهند بود.در راستای تحقق همین اهداف ب، شما ی  اهداف یکساله

 .نکته زیر را رعایت کنید ۳همواره گذاری بلند مدت در هنگام هدف

 .از حقیقت فعلی خود صرف نظر کنید  - 0

در هنگام تعیین اهداف بلند مدت،حقیقت فعلی خود را نادیده بگیرید و کمی نقش بازی 
خودتان بپرسید،اگر مهارت ها و امکانات الزم را داشته باشید،دوست داشتید چه کنید. از 

 کاری انجام دهید؟

چه کارهای ناتمامی را به اتمام می رساندید؟صرف نظراز محدودیت های فعلی هر آن چه را 
که خواستار آن هستید،بنویسید افکار و خواسته های خود را مورد قضاوت قرار ندهید. 

دیشه خود را رها کنید. فرض کنید هیچ محدودیتی ندارید. تمامی خواسته ها و ان ی پرنده
 آرزوهای خود را بنویسید.

ممکن است شرایط مالی فعلی شما جالب نباشد و بدهی های زیادی داشته باشید.این شرایط 
سال زمان زیادی  ۱۱سال آینده خود را محدود کنید. ۱۱نامناسب نباید باعث شود اهداف 

 بود و شما تغییرات بسیار زیادی را می توانید ایجاد کنید.  خواهد

در هنگام تعیین اهداف بلند مدت این سوال را از خود بپرسید که اگر از لحاظ منابع مالی و 
 چه شغلی را انتخاب می کردم ؟ ، غیر مالی محدودیتی نداشتم
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 چه مهارتی را یاد می گرفتم ؟ 

 در چه نوع منزلی زندگی می کردم ؟

 چه خودرویی را سوار می شدم؟

 .رؤیاهای بزرگ در سر بپرورانید - 6

، این اجازه را به خود بدهید که خواسته ها و رویا های  در هنگام تعیین اهداف بلند مدت
 .  ریسک کردن بدهیدی . به خودتان اجازه  بزرگ داشته باشید

دنبال کدام یک از اهداف تان می به ،  اگر به شما تضمین می کردند که حتما موفق می شوید
 گر می خواستید ویژگی های دلخواه خود را بیان کنید،چه چیزهایی را بیان می کردید؟ا ؟رفتید

 ز آن  با خبر نیست ؟اچه رویاهایی دارید که هیچ کس به غیر از خودتان 

 خواستار انجام چه کارهایی هستید،اما از انجام دادن آن ها می ترسید؟

هرگز نخواهید توانست به نتایجی بزرگ ،  باشد اگر رویا های بزرگی نداشته باشیدیادتان 
 دست یابید.

از طرفی نگران .خواهان آن هستید  جاه طلب باشید و اهدافی را انتخاب کنید که واقعا 
سال زمان زیادی است و بدون شک در این زمان  ۱۱چگونگی دستیابی به آن ها نباشید  

 .چگونگی دستیابی به اهداف بزرگ پی خواهید برد طوالنی به نسبتا 

 .قلبی شما هستندی اهدافی را بنویسید که خواسته    -1

اکثر مردم اهدافی را انتخاب می کنند که فکر می کنند مجبور هستند به آن ها دست یابند 
خانواده، قلبی خود کاری ندارند.هرگز اجازه ندهید اهداف شما از جانب ی به خواسته  و اصالً

 به شما تحمیل شود.اگر اهداف شما خواسته های قلب شما نباشند ، همکاران و دوستان شما
 .هرگز آن بخش نادیدنی وجودتان برای دستیابی به اهداف تان به شما کمک نمی کند، 
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 تعیین اهداف کوتاه مدت
گذاری،اهدافی را که برای یک سال آینده تان تعیین می کنید،اهداف کوتاه در این دوره هدف

مدت تعریف می کنیم. این اهداف،گرچه ساده تر از اهداف بلند مدت هستند.اما از اهمیت 
 یکسانی برخوردارند. 

یک کاپیتان کشتی ممکن است هدف بلند مدت خود را رسیدن به مقصد نهایی تعیین کند 
امتداد این مسیر اهداف کوتاه مدت زیادی هستند که برای سفری دریایی  و در عین حال در

مشابه با مورد سفر دریایی،اهداف کوتاه مدت شما  موفقیت آمیز ضروری هستند.حاال،دقیقا 
  . مرتبط باشد باید به دستاوردهای بلند مدت

 

 

نامد.زیراتحقق آن ها می ” سازندگان اعتماد به نفس“جیم ران اهداف کوتاه مدت را با عنوان 
 در ادامه راه به شما اعتماد به نفس می دهد .
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بنابراین زمانی که سخت و تا دیر وقت تالش می کنید و یک وظیفه کوتاه مدت را انجام می  
 .خود لذت ببرید و برای ادامه سفر خود دوباره الهام بگیرید“ پیروزی“می توانید از  ، دهید

 همواره زیر مجموعه ای از اهداف بلند مدت باشند.اهداف کوتاه مدت باید 

به یاد آورید.هدف بلند مدت او پزشک ،  ساله ای را که قصد پزشک شدن داشت ۱۱آن جوان 
سال آینده بود و هدف کوتاه مدت او این بود که طی یک سال آینده برای آزمون  ۱۱شدن طی 

 ورودی به دانشگاه پزشکی سخت مطالعه کند.

از طرفی یکی از رویاهای شما خرید در یک آپارتمان کوچک اجاره نشین هستید.  در حال حاضر
 یک 

منزلی ویالیی چند هزار متری است.با توجه به شرایط فعلی شما دستیابی به این رویا را باید 
 در بین اهداف بلند مدت قرار داد و فعاًلبرای یکسال آینده تان،هدف کوتاه مدتی تعیین کنید

این هدف بزرگ باشد .هدف کوتاه مدت شما می تواند خرید یک آپارتمان   عهکه زیر مجمو
اما  ، متوسط باشد.در هنگام تعیین اهداف کوتاه مدت،نمی گوییم که بسیار محتاط باشید

این گفته آنتونی رابینز را در هنگام تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دوباره به خودتان 
 . یادآوری کنید

دالیل ناکامی و سرخوردگی افراد این است که اهداف یک ساله خود را بسیار دست یکی از 
 باال  بگیرند و اهداف ده ساله خود را بسیار دست پایین می گیرند

 

 

 



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 37 
 

 :این مطلب را هم مطالعه نمایید  

ویی گکه بر طبق این گفته آنتونی رابینز افراد به گونه ای اهداف یکساله خود را می نویسند 
می خواهند لیست آرزوهای خود را تهیه کنند. آن ها بسیار اهداف سطح باالیی را برای اهداف 

 یکساله خود تعیین می کنند. 

یکسال زمان آن چنان زیادی نیست که شما بتوانید به شغل ایده آل و خانه و خودروی رویایی 
تری اهداف را تعیین  باید کمی بیش ، خود دست یابید.در هنگام تعیین اهداف یک ساله

 کنید.

 آن ها را محقق کنید. ، هدافی را تعیین کنید که بتوانید در یک بازه یک سالها

میلیون تومان را برای یکسال  ۱۱۱هرگز درآمد ماهیانه  ، اگر در حال حاضر هیچ درآمدی ندارید
اما نه برای  ، ممکن نیستمیلیون تومان غیر ۱۱۱مد ماهیانه آآینده تان تعیین نکنید. بله،در

 شخصی که در حال حاضر در آمدش صفر است.

میلیون تومان باید برای این شخص هدفی بلند مدت باشد و برای هدف  ۱۱۱در آمد ماهیانه 
میلیون تومان را تعیین کند.همین شخص می تواند  ۵تا  ۱مالی یکسال آینده اش درآمدی بین 

تا مرز  ، یک سال به دست آورده است براساس تجربه و تخصصی که طی این ، در سال بعد
و به همین نحو سال های بعد  گذاری کندمیلیون تومان برای خود هدف ۰۱در آمد ماهیانه 

میلیون تومان  ۱۱۱هدف خود را باال ببرد تا در نهایت به آن هدف نهایی یعنی درآمد ماهیانه 
 .دست یابد

را به یاد داشته باشید.همیشه در ابتدای مسیر،پیشرفت شما ”  اثر مرکب“همواره قدرت 
پیشرفت شما ، کند است.اما به مرور زمان با افزایش تجربه،تخصص،مهارت و رشد شخصی 

تاه مدت خود را زیاد واین گفته آنتونی رابینز را جدی بگیرد و اهداف کررعت می گیرد. بنابس
ناکامی و نا امیدی  دست باال نگیرید.در غیر این صورت،چیزی جز
 .در پایان سال آینده به دست نخواهید آورد
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 .زیر را حتما رعایت کنید نکته ۳گذاری اهداف یک ساله،در هنگام هدف

 واضح و مشخص - 0

باید بدانید  .  ، باید اهداف تان به وضوح مشخص باشد در هنگام تعیین اهداف کوتاه مدت
 چه  دقیقا 

هیچ کمکی به شما  ، بگویید،من می خواهم تا پایان سال پولدار شوممی خواهید. این که 
 .نمی کند 

مثالًمی خواهم تا  . می خواهید تا پایان سال چقدر در آمد داشته باشید دقیقا  ، باید بگویید
میلیون تومان در آمد داشته باشم. به همین شکل برای اهداف دیگرتان باید  ۱۱۱پایان سال 

 . کیلوگرم وزن کم کنم ۱۱تا پایان سال می خواهم  . مثالًوضوح داشته باشید

 . این است که باید واضح و شفاف باشند ، اولین ویژگی که اهداف شما باید داشته باشند
اهدافی مانند خالص شدن از شر بدهی، اهدافی واضح نیستند. در عوض باید  ، به طورمثال

 ... تسویه کنم....…میلیون تومان را تا تاریخ  ۰۱بگویید، می خواهم 

 قابل دستیابی باشند - 6

برای تعیین اهداف بلند مدت،گفتیم که بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی،خواسته های 
خود را بنویسید. اما حاال وقت این رسیده است که کمی سنجیده تر اهداف خود را تعیین 

 لتی میلیونر تبدیل شوید. کنید. یکساله نمی توانید به یک مو

یکساله نمی توانید فقر را از جامعه خود ریشه کن کنید. می توانید برای بلندمدت رویاهای 
 باید سالیان ، بزرگ در سر بپرورانید، اما باید یادتان باشد برای رسیدن به آن رویای بزرگ

در نهایت رویای بزرگ سال زمان صرف کنید و به ده ها دستاورد کوچک و بزرگ دست یابید تا 
 شما محقق شود.به دنبال معجزه نباشید.
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وتاه مدت اهداف کبرای اهداف بلند مدت رویاهای بزرگ در سر بپروانید،اما برای اهداف 
 .یکسال به آن ها دست یابید احی کنید تا بتوانید در مدت زمانخود را طوری طر

  

 دارای بازه زمانی - 1

این ویژگی ای است که برای اهداف بلند مدت الزم نیست رعایت شود. اما اهداف کوتاه 
 مدت باید بازه زمانی داشته باشند. 

کیلو گرم وزن کم کنید،باید این  ۱۱به طور مثال، اگر می خواهید تا پایان اسفند سال آینده 
 ۷۱را متعهد کنید که در روزه تقسیم کنید و به طور مثال،خودتان  ۷۱هدف را به چهار چالش 

کیلو گرم وزن کم  ۴تا  ۰بین ، ماه بهار،با تغذیه مناسب و ورزش روزانه  ۳روز اول، یعنی در 
کنید. این مهلت ها بسیار مهم هستند. زیرا شما را متعهد خواهند کرد.البته در این مورد،در 

 .بیش تر صحبت خواهیم کرد ادامه

می دانستید،  بلند مدتو  اهداف کوتاه مدتبسیار خوب، هر آن چه را که باید درباره تعیین 
مطرح کردیم. این آموزه ها را دوباره مرور کنید و به خاطربسپارید،زیرا برای انجام تمرینات 

، ابتدا تعهد خواندن مطالب بعدیقبل از .روز دوم و سوم باید از این آموزه ها استفاده کنید
 .نامه زیر را بخوانید و امضا کنید

از این لحظه به بعد خود را متعهد می کنم که هیچ چیز نتواند جلوی ……………. اینجانب 
پشتکار مرا بگیرد. دیگر اجازه نمی دهم فرصت ها را از دست بدهم و استعداد های درونی 

خانواده ام را تغییر  ام خاموش بمانند. هرگز از رؤیاها و اهدافی که می توانند زندگی خودم و
گذاری را به که تمام مراحل این دوره جامع هدفشده ام  بدهند،دست نمی کشم. من متعهد

 .بهترین سال زندگی خود تبدیل کنم به انجام برسانم تا بتوانم سال ...........را

                                                                                                                                                                                                                                          
 امضاء
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اســت برای پاســخ به پرســش ها  دقت کنید که آنچه را که برای خودتان قانع کننده 

 بنویسید .

 برای رسیدن به اهداف چرا باید این مسیر را بپیمایید؟ -0

 آیا از عدم انرژی و بی انگیزگی خسته شده اید؟ -6

 آیا از بی پولی خسته شده اید؟ -1

 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت چه تفاوتهایی با هم دارند؟ -4

 لیست اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را بنویسد؟ -5

 به چه نکاتی باید توجه کنیم؟برای نوشتن اهداف  -6

 چرا باید اهداف خود را مکتوب کنیم؟ -1

 چرا باید زندگی تان را تغییر دهید؟ -4

 

 

مرین این ت
 رسد
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 گام چهارم: تعیین شفاف هدفها

 چگونه اهداف مالی و شغلی خود را مشخص کنیم؟

کسب روزی حالل یکی از سفارشات بزرگان دین است که در ستایش آن حضرت رسول مکرم 
 علیه و آله وسلم( می فرمایند : اسالم )صلی الله

 
 الْعِبَاَدةُ عََشرَةُ َاجْزَاءٍ تِسْعَةُ َاجْزَاءٍ فِي طَلَبِ الْحَلَال

 2.آن در کار و تالش برای به دست آوردن روزی حالل است ءاست که نه جز ءعبادت ده جز
 

اری خود را آغاز کنیم باید به چند نکته توجه کنیم  ذبرای اینکه در زمینه ی شغلی و مالی هدفگ
 پس با من همراه باشید : ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  سرمایه های فردی شما چیست ؟

ی دبزرگترین و بی بدیل ترین سرمایه ی در دسترس برای آغاز هر نوع سرمایه گذاری ، توانمن
 .های فردی و استعداد های شماست

                                            

 

 

 

 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج20، ص 21 2
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زمینه ی شغلی خود باید به قبل از هرگونه تعیین هدف در 
استعداد های خود کامال ایمان داشته باشید و مهارت هایی را که 
آموخته اید به  عنوان سرمایه های اولیه ی راه اندازی یک شغل 

 پردرآمد در نظر بگیرید.

 سال آینده در چه مهارتی به استادی رسیده باشید؟  ۱۱می خواهید

 آیا تسلط به نرم افزار به خصوصی درآمد شما را چند برابر می کند؟ 

 آیا می خواهید فعالیتی هنری مانند موسیقی و طراحی را یاد بگیرید؟ 

 رشته ای به خصوص ادامه دهید؟ در آیا می خواهید تحصیالت خود را 

 می خواهید چه کتاب هایی را در زمینه رشد شخصی خود مطالعه کنید؟ 

ینارها و همایش هایی را می خواهید شرکت کنید؟ آیا می خواهید زبان جدیدی را یاد چه سم
 بگیرید؟ 

 آیا می خواهید بر روی مهارت های فن بیان خودتان کار کنید؟ 

با طرح چنین پرسش هایی اهداف بلند مدت ذهنی و مهارتی خود 
را تعیین کنید. اهداف ذهنی و مهارتی شما رابطه مستقیمی با 
میزان درآمد و اهداف مالی و شغلی شما دارد. این اهداف را جدی 
بگیرید. زیرا به میزانی که سطح مهارت و مطالعه شما بیش تر 

 می شود. به همان میزان درآمد شما افزایش خواهد یافت.

 مهارتی  بلند مدت تعیین تصویر ذهنی

سطح مهارت ها و رشد ذهنی  براساس اهدافی که تعیین کردید در یک پاراگراف تصویرذهنی از
 سال آینده تان بنویسید. )فعل جمالت دارای زمان حال باشند( ۱۱خودتان در 

 تعیین اهداف یکساله ذهنی و مهارتی

با توجه به اهداف بلند مدت ذهنی و مهارتی که برای خودتان تعیین کرده اید. اهداف ذهنی و 
 مهارتی یکسال آینده خود را مشخص کنید.
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 مهارت خودتان در زمینه ای باال ببرید؟  دارید کدامنیاز 

 نیازدارید در چه کالس های آموزشی شرکت کنید؟ 

در چه مهارتی نقطه ضعف دارید که یادگیری آن مهارت می تواند تغییر زیادی در زندگی شما ایجاد 
 کند؟ 

 آیا می خواهید در کالس های زبان شرکت کنید؟ 

 ه میزان زمانی را به مطالعه اختصاص دهید؟ چنه در سال جدید می خواهید روزا

 کرد؟  ماهانه چند کتاب مطالعه خواهید

 ؟ کرد در پایان سال چه تعداد کتاب را مطالعه خواهید

با طرح چنین پرسش هایی اهداف یکساله ذهنی و مهارتی خود را تعیین کنید یادتان باشد 
ساله باید منطقی تر انتخاب شوند و قابل دستیابی  ۱۱اهداف یکساله شما نسبت به اهداف 

  باشند.

 مالی یکساله تعیین تصویر ذهنی

براساس اهداف یک ساله ای که تعیین کردید. در چند پاراگراف تصویر ذهنی سطح مهارت و 
پیشرفت ذهنی خود را در پایان سال آینده بنویسید. شرح دهید که در پایان اسفند سال آینده 

یادتان باشد ، و در چه زمینه هایی رشد شخصی داشته اید  جدیدی را یاد گرفته ایدچه مهارت 
تصویر ذهنی یکساله را تا جای ممکن باید با جرئیات شرح دهید . )فعل جمالت دارای زمان حال 

 باشند.(

 صرف نظر از محدودیت های فعلی،هرآنچه را که  ، از حقیقت فعلی خود صرف نظر کنید
 ید بنویسیدخواستار آن هست

  رویاهای بزرگ در سر بپروانید این جازه را به خود بدهید که خواسته ها و رویاهای بزرگ
 داشته باشید

  اهدافی را بنویسید که خواسته قلبی شما هستند.هرگز اجازه ندهید اهداف شما از جانب
 شما تحمیل شود. به خانواده،همکاران و دوستان
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سال  ۵سال یا  ۱۱بعد از این که اهداف بلند مدت را تعیین کردید.ویژن )تصویر ذهنی(از 
 آینده تان را در چند سطر بنویسید.

در هنگام نوشتن تصویر ذهنی از آینده تان،سعی کنید از قدرت تجسم استفاده کنید.چند  
 نید. سال آینده تان را در ذهن تان تصورک ۱۱دقیقه چشمان تان را ببندید و 

 

 

 

 

این کار به شما کمک می کند ویژن دقیق تری را یادداشت کنید .داشتن یک تصویر ذهنی از 
آگاه بسیار مهم است.در حقیقت بهترین روش برای نده برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآی

 برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه،تجسم خالق است. 

خالق در آموزه های باب پراکتور،وین دایرو  نحوه برنامه ریزی ضمیر ناخود آگاه از طریق تجسم
 جوزف مورفی آموزش داده شده است. 

کافی است که بدانید داشتن یک تصویر ذهنی )ویژن(از آینده  اما برای تمرینات در همین حد
 برای ضمیر ناخود آگاه بسیار مهم است.

تان است  می در مرحله بعد به سراغ اهداف کوتاه مدت که همان اهداف یک سال آینده 
تعیین اهداف کوتاه مدت  ،روید .اگر اهداف بلند مدت خود را به خوبی مشخص کرده باشید

 .زحمت چندانی نخواهد داشت 

زیرا اهداف کوتاه مدت در راستای اهداف بلند مدت هستند. بطور مثال ،اگر یکی از اهداف 
ان پس انداز بانکی داشته میلیارد توم ۱سال آینده  ۵بلند مدت مالی تان این باشد که طی 

میلیون  ۱۱۱می توانید ،باشید در صورتی که در حال حاضر هیچ پس اندازی نداشته باشید
 تومان را به عنوان هدف یک سال آینده خود تعیین کنید.

  نکته ی دیگری را که باید تذکر دهیم این است که: 
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اهداف مالی خود را به دقت انتخاب کنید.مثالًبدون فکر 
میلیون پول برای سال آینده می  ۱۱۱کردن نگویید من 

خواهم. شما باید عدد دقیقی را به عنوان هدف مالی خود 
سال تان این مشخص کنید.مخصوصا برای هدف مالی یک 

عایت کنید.اهداف یک ساله باید رنکته را حتما  باید 
باشند .در غیر این صورت،از قدرت زیادی  دقیق و شفاف

 برخوردار نخواهند بود.

  در هنگام تعیین اهداف مالی از خود بپرسید :واقعا 
 چقدر پول احتیاج دارید؟

ا پول ب برای پاسخ به این پرسش،ابتدا باید مشحص کنید
که  با پول خیلی کارها هست”چه کارهایی می خواهید انجام دهید.اگر جواب شما این است

پول را برای گذراندن “این جواب خوبی نیست و یا اینکه بگویید ،  “می توانم انجام دهم 
باید به شما بگویم برای گذراندن زندگی شما با پول بسیار ناچیزی هم ”زندگی احتیاج است.

. گذاری را به خودتان بدهید انید و اصالً الزم نیست زحمت هدفمی توانید زندگی را بگذر
در نتیجه تا می توانید ،نوعی برنامه ریزی ضمیر نا خودآگاه است  اشد که هدفگذارییادتان ب

 اطالعات دقیقی را به ضمیر ناخودآگاهتان بدهید.

 

  همین حاال یک برگه کاغذ بیاورید و ببینید برای یک سال آینده زندگی تان می خواهید
ن پول زاکارها به صورت تقریبی به چه می چه کارهایی انجام دهید و برای هر کدام از این

 احتیاج دارید. می توانید از لیست زیر استفاده کنید.

  شماپول مورد نیاز برای رهن و اجاره خانه مورد عالقه 

 پول مورد نیاز برای داشتن تغذیه ی مناسب روزانه 

 شما پول مورد نیاز برای خرید خودروی مورد عالقه 
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 تحصیل پول مورد نیاز برای ادامه 

 پول مورد نیاز برای مسافرت 

  پول مورد نیاز برای هزینه هایی مانند
 ….بیمه،قبوض،مالیات و 

 ان پس انداز دلخواه در حساب سرمایه گذاری بانکزمی 

 پول مورد نیاز برای خرید وسایل منزل مورد عالقه شما 

 پول مورد نیاز برای خرید منزل مورد عالقه شما 

 و... 

 نمونه است .ممکن است لیستی که شما مورد نظر دارید،موارد بیش  لیست باال به عنوان
 تری را به خود اختصاص دهد.

  برای پر کردن لیست باال دقت کنید هزینه های فعلی خود را یادداشت : یک نکته
بلکه در ذهن خود تجسم کنید که چه امکاناتی را برای یک سال آینده می خواهید ،نکنید

 تقریبی بنویسید . و هزینه آن را به صورت

در آن که به طور مثال،اگر اجاره خانه ای 
میلیون تومان  ۰ماهیانه  زندگی می کنید

اما شما عالقه دارید به خانه ای نقل ،  است
میلیون تومان  ۵مکان کنید که اجاره آن 

میلیون را  ۵در لیست باال مبلغ  ، است
یادداشت کنید.فرض کنید در حال حاضر 
ماهی یک بار به رستوران مورد عالقه خود 
می روید اما تمایل دارید هفته ای دوبار به 
آن رستوران بروید چه مقدار پول برای این 
کار احتیاج دارید؟آن را در مقابل هزینه های 

دن اهداف کوتاه مدت بسیار مهم مربوط به خوراک و تغذیه یادداشت کنید .واضح و شفاف بو
 است. 
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این نکته مهم را در تمام بخش ها از جمله تعیین اهداف کوتاه مدت شغلی،سبک 
زندگی،جسمی،ذهنی و روابط خود رعایت کنید.به طور مثال در بخش اهداف سبک زندگی 

قیق اگر می خواهید تا پایان سال آینده خودرویی برای خود خریداری کنید،این خودرو را د
می کنیم  و وحتی رنگ آن رامشخص کنید بازهم تاکیدمشخص کنید.نام خودرو،قیمت خودر

 داشتن یک تصویر ذهنی شفاف برای برنامه ریزی ضمیر نا خود آگاه بسیار مهم است.

 

 شغلی بلند مدت تعیین اهداف

  سال آینده چه شغلی داشته باشید؟  ۱۱می خواهید 
  آیا دوست دارید کسب و کار خودتان را داشته باشید ؟ 
  دوست دارید در چه نوع محیط کاری باشید؟ می خواهید هفته

 ای چند ساعت کار کنید؟ 

با طرح چنین پرسش هایی اهداف بلند مدت شغلی خود را تعیین 
 کنید.

 

 

 

 

 شغلی بلند مدت تعیین ویژن )تصویر ذهنی(

سال آینده تان  ۱۱ذهنی شغلی از کردید دریک پاراگراف ویژن تصویر براساس اهدافی که تعیین
 را 

تا می توانید با جزئیات شرح دهید که می خواهید چه شغلی داشته باشید و یا چه  ،بنویسید
 کسب و کاری

 را راه اندازی کنید )فعل جمالت دارای زمان حال باشند( 
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 را تعیین کنید. با طرح چنین پرسش هایی اهداف بلند مدت شغلی خود

 شغلی یکساله تعیین اهداف

توجه به اهداف بلند مدت شغلی که برای خودتان تعیین کرده اید اهداف شغلی یک سال  با
 آینده خود را مشخص کنید.

 آیا می خواهید برای مصاحبه کاری آماده شوید؟

 آیا می خواهید در سال جدید کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید؟

 آمد زایی کنید؟از طریق آموزش مهارت های تان در خواهیدآیا می 

 می خواهید امسال هفته ای چند ساعت را به شغل یا کسب و کارتان اختصاص دهید؟

 شغلی خود را تعیین کنید. یکسالهطرح چنین پرسش هایی اهداف با 

 شغلی تعیین ویژن )تصویرذهنی(یکساله

در چند پاراگراف ویژن )تصویر ذهنی(شغلی از  ،براساس اهداف یکساله ای که تعیین کردید
سال آینده می خواهید چه شغلی یک پایان سال آینده خود بنویسیدشرح دهید که در پایان 
 داشته باشید و با چه کسب و کاری را راه اندازی کنید؟

 مالت دارای زمانجساله را تا جای ممکن باید با جزئیات شرح دهید.)فعل یادتان باشد ویژن یک
 حال باشند.(

 تعیین اهداف فردی ، روابط ، و سبک زندگی معنوی
این است که با افراد ارزشمند و  روابط اجتماعی در اساسی موفقیت بدون شک یکی از عوامل

 موفق رابطه داشته و افراد بی ارزش را از روابطمان حذف کنیم. چرا که بر اساس اصلی کامالً
علمی شرایط ما در هر زمینه ای معادل میانگین وضعیت افرادی است که بیشترین زمان خود را 

 .با آنها می گذرانیم

 

 

 :ما در روابطمان دو محدودیت اساسی داریم
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 محدودیت تعداد نفراتی که می توانیم با آنها رابطه داشته باشیم - 0

 و

 .افراد اختصاص دهیممحدودیت زمانی که می توانیم به هر یک از   -۰

 

 

  

 

 

 

 محدودیت تعداد افراد  -۱

داری باشیم چقدر هم که انسان مهربان و مردم واضح است که ما هر بررسی مورد اول کامالً در
 .به لحاظ محدودیت مکانی که داریم، با تعداد مشخصی از افراد می توانیم رابطه داشته باشیم

م هاین تعداد مشخص حتی در بیشترین حالت 
نسبت به کل جمعیت شهر و کشوری که در آن 
زندگی می کنیم به قدری کم است که در یک 

می تواند  عمل نسبت گیری ریاضی تقریبا 
با توجه به این  پس.مساوی با صفر فرض شود

مسئله ما با مدیریت روابط و حذف افراد 
 ایجاد هیچ گونه کمبودی نامناسب از روابطمان

 .نمی کنیم
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 .فرد نامناسب، یک فرد مناسب و ارزشمند به دایره ی ارتباطی مان افزوده می شود با حذف هر

ان مجهکنیم که محبت و توو عدم توجه به هر فرد نامناسب این فرصت را پیدا می یعنی با دوری
فردی که هم لیاقت بیشتری در جلب توجه دارد و هم  . ر بروز دهیمبترا در رابطه با فردی مناس

 .لذت بیشتر و به میزان بیشتری به او محبت کنیم با می توانیم

نه تنها برای ما بلکه برای آن افراد هم ، مدیریت روابط و در نتیجه قطع ارتباط با افراد نامناسب 
با کسی مثل ما رابطه داشته باشند که هر موقع  ، چراکه آنها هم دیگر مجبور نیستند مفید است

 .ه پایان رسیدن رابطه لحظه شماری می کندبرای ب بیننددیگر را میکه هم

 محدودیت زمان- ۰

مان را هم در مورد دوم هم روشن است که ما حتی اگر در تمام طول عمرمان، کل اوقات بیداری
درصد مردم  ۷۷٫۷۷، باز هم برای داشتن ارتباط با بیش از  به ارتباط با دیگران اختصاص دهیم

 .آوریمجهان زمان کم می

پس چه بهتر که خود را با تعریفی غلط از معرفت و انسان دوستی گول نزنیم و سعی کنیم با 
بهترین استفاده را از زمان محدود عمرمان ببریم. چرا که ما در هر حالتی ، انتخاب افراد ارزشمند 

درصد مردم بی معرفت  ۷۷٫۷۷حتی با همان تعریف غلط از مرام و معرفت نیز نسبت به بیش از 
 .ایمچرا که برای توجه نمودن و محبت کردن به آنها زمان نگذاشته؛ واهیم بود خ

بر طبق آموزه های دینی هم ما فقط در مورد بستگان درجه یکمان مسئولیم که تعدادشان محدود 
است و در کل زمان زندگی مان می توانیم رابطه تعریف شده مان با آنها را داشته باشیم، ولی 

م ها می بریم تصمیباید بر اساس سود و زیانی که از ارتباط با آن با سایرین قطعا  در مورد ارتباط
 .گیری کنیم
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روابطمان شکل  برای تعیین اهداف دربا پاسخ ها راه )است وقت پاسخ دادن به پرسشهای زیرحاال
 (می گیرد.

  سال آینده چه تغییر کلی در روابط خود ایجاد کنید؟  ۱۱می خواهید 
  رابطه با چه دوستانی را می خواهید محدود کنید؟ 
  چه روابط جدیدی را می خواهید ایجاد کنید؟ 
  اگر مجرد هستید، مشخصات ظاهری و اخالقی همسر ایده آل شما چیست؟ 
  اگر متاهل هستید، می خواهید چه اقداماتی برای بهبود و استحکام زندگی زناشویی خود

 داشته باشید؟ 
 اب هایی در رابطه با زندگی زناشویی مطالعه کنید؟ می خواهید چه کت 

 با طرح چنین پرسش هایی اهداف بلند مدت روابط خود را تعیین کنید.

 روابط تعیین تصویر ذهنی بلند مدت

دریک پاراگراف تصویر ،  بر اساس اهدافی که تعیین کردید
سال آینده تان را بنویسید تا می  ۱۱ذهنی  روابط خودتان در 

توانید با جزئیات شرح دهید که خواهان چه روابطی هستید. 
 )فعل جمالت دارای زمان حال باشند.(

 روابط یکساله تعیین اهداف
مدت روابطی که در صفحات قبل بلند با توجه به اهداف 

 :  نوشتید

  می خواهید طی سال آینده چه تغییراتی در روابط خود ایجاد کنید؟ 
  ه کسانی می خواهید قطع رابطه کنید؟ چبا 
  با چه کسانی می خواهید رابطه خود را محدود کنید؟ 
  آیا افرادی را که مدام به شما انرژی منفی انتقال می دهند شناسایی کرده اید؟ 
  اگر مجرد هستید، با توجه به ویژگی هایی که از همسر ایده آل خود در قسمت قبل

 مشخص کردید، حال باید برای جذب چنین شخصی چه تغییراتی در خود ایجاد کنید؟ 
  چنین شخصی مجذوب چه کسی می شود؟ 
 م می دهید چیست؟ جابطه تان اند اولین اقدامی که برای بهبود رااگر متاهل هستی 
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یادتان باشد اهداف یکساله .ح چنین پرسش هایی اهداف یکساله روابط خود را تعیین کنید با طر
 ساله، باید منطقی تر انتخاب شوند و قابل دستیابی باشند. ۱۱شما نسبت به اهداف 

  

 روابط تعیین تصویر ذهنی یکساله

در چند  ،که در صفحه قبل تعیین کردیدی براساس اهداف
برنامه پاراگراف تصویر ذهنی روابط خودتان را در پایان 

بنویسید. یادتان باشد آن را تا جای ممکن با جزئیات  هدفگذاری،
 شرح دهید. )فعل جمالت دارای زمان حال باشند(

 سبک زندگی بلند مدت تعیین اهداف

  سال آینده در کدام منطقه از شهرتان زندگی کنید؟ ۱۱می خواهید 
  ؟دمی خواهید به کشور و یا شهر دیگری مهاجرت کنیآیا 
 دوست دارید در چه نوع خانه ای زندگی کنید؟ 
 می خواهید چه خودرویی داشته باشید؟ 
 می خواهید از چه امکاناتی رفاهی استفاده کنید؟ 
 می خواهید به کدام شهرهای دیدنی سفر کنید؟ 

  د را تعیین کنید.دت سبک زندگی خوبا طرح چنین پرسش هایی اهداف بلند م

 سبک زندگی تعیین ویژن )تصویر ذهنی (بلند مدت

براساس اهدافی که در صفحه قبل تعیین کردید،در یک پاراگراف ویژن )تصویر ذهنی (سبک 
سال آینده تان را بنویسید تا می توانید با جزئیات شرح دهید که خواهان چه سبک  ۱۱زندگی از 

 از زندگی هستید )فعل جمالت دارای زمان حال باشند(



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 53 
 

 

 

 

 

 

 

 سبک زندگی یکساله تعیین اهداف

با توجه به اهداف بلند مدت سبک زندگی که برای خودتان تعیین کرده اید،اهداف سبک زندگی 
 خود را مشخص کنید.ی  یک سال آینده

 آیا امسال قصد خرید خودرویی را دارید؟ 
 می خواهید آن خودرو در چه رنج قیمتی باشد و چه ویژگی داشته باشد؟ 
 آیا می خواهید به منزل جدید نقل مکان کنید؟ 
 آیا می خواهید تا پایان سال به شهر یا کشور دیگری مهاجرت کنید؟ 
  دارید؟می خواهید آن خانه چه ویژگی هایی داشته  رید خانه ایخآیا تا پایان امسال قصد

 باشد؟
 آیا می خواهید مبلمان منزل تان را تغییر دهید؟ 

با طرح چنین پرسش هایی،اهداف یک ساله سبک زندگی خود را تعیین کنید.یادتان باشد 
تخاب ساله باید منطقی تر ان ۱۱اهداف یک ساله شما نسبت به اهداف 

 باشند.شوند و قابل دستیابی 

 سبک زندگی یکساله تعیین )تصویر ذهنی(
در چند ،براساس اهداف یکساله ای که در صفحه قبل تعیین کردید

پاراگراف ویژن )تصویر ذهنی(سبک زندگی خودتان در پایان سال آینده 
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بنویسید. یادتان باشد ویژن یکساله را تا جای ممکن باید با جزئیات شرح دهید .)فعل جمالت 
 حال باشند.( دارای زمان

 تعیین اهداف تناسب اندام ، تغذیه و سالمتی
 

 

تواند به حد کافی توسط متخصصان سالمتی و کسانی که سبک اهمیت تناسب اندام نمی
اند بیان شود. یاد بگیرید که چرا شما باید تناسب زندگی خود را به خاطر خوبی آن تغییر داده
 .برای خوب ماندن شما ضروری و حیاتی استاندام را در نظر داشته باشید و چرا آن 

و اساس  بلکه پایه، ترین فاکتورها برای بدن سالم است تناسب اندام نه تنها یکی از مهم
 فعالیت ذهنی پویا و خالق نیز هست. جی. اف. کندی

 
کنید چرا افرادی که مراقب سالمتی خود فکر می

 خیلیهای منظم و رژیم غذایی خود هستند، به فعالیت
ی دیگران در کنند؟ خوب، اگر شما به توصیهتوجه می

اید و به توجهی کردهمورد اهمیت تناسب اندام بی
تحرک و عادات غذایی ناسالم ترک سبک زندگی بی

خود بی میل هستید، وقت آن است که بیدار شوید و 
 .قهوه را بو کنید

ی از لحاظ جسمانی به ویژه در نتیجهتناسب اندام به صورت حالت و یا شرایط خوب و سالم بودن 

تناسب اندام، حالت خوب بودن عمومی است  شود. در نتیجه،ورزش و تغذیه درست تعریف می

شود. تناسب اندام فقط داشتن بدن الغر که با سالمت جسمانی و ثبات ذهنی مشخص می

از  ایمنی قوی وهای قلبی و عروقی و کلی همانند سیستم نیست بلکه داشتن استقامت ماهیچه

 .تر حالت شاد و راضی از نظر ذهنی استهمه مهم
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در اسالم، حفظ تندرستی، این نعمت ارزشمند الهی بر همگان واجب است و حضرت رسول اکرم 

دانند: یکی سالمتی و دو نعمت است که مردم قدر آن را نمی»فرماید: صلی الله علیه و آله می

 «. دیگری جوانی

های خداوند متعال است، باید در حفظ آن بکوشیم و پیش از ترین نعمتبزرگچون تندرستی از 

آنکه بستر بیماری را در آغوش بگیریم، به اصول بهداشتی توجه و با حفظ بهداشت خصوصی و 

 .عمومی و روانی از ایجاد بیماری تا حد توان پیشگیری کنیم

 با طرح پرسش های زیر برای ترسیم اهدافتان آماده شوید:

 تعیین اهداف بلند مدت تناسب اندام و سالمتی

  سال آینده از لحاظ تناسب اندام در چه سطحی باشید؟  ۱۱می خواهید 
  ل شما چقدر است؟ آوزن ایده 
  می خواهید میزان چربی بدن تان چند درصد باشد؟ 
  آیا خواهان دستیابی به بدنی عضالنی و خوش فرم هستید؟ 
  سالمت عمومی بدن تان در چه سطحی باشد؟ 
  آیا برنامه ای برای پیشگیری از فشار خون باال و چربی باال دارید؟ 
  می خواهید چه مواد غذایی را به برنامه غذایی خود اضافه کنید که باعث محافظت از

 پوست و موی شما می شود؟
 آیا می خواهید برنامه ثابت ورزشی برای خودتان تنظیم کنید؟ 
  آیا می خواهید طی سال های آینده کتاب های زیادی در زمینه سالمتی خود مطالعه کنید؟ 

تناسب اندام و سالمتی مهم ترین هدف یک فرد در طول زندگی اش می تواند باشد. زیرا تنها 
در صورتی که بدنی سالم و پر انرژی داشته باشید می توانید به دیگر اهداف تان نیز دست یابید 

 سواالت مناسب اهداف بلند مدت تناسب اندام و سالمتی خود را تعیین کنید. با طرح
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 تناسب اندام و سالمتی تعیین تصویر ذهنی بلند مدت

براساس اهدافی که تعیین کردید. در چند پاراگراف تصویر ذهنی از بدن ایده آل و سالمتی 
 سال آینده تان را بنویسید )فعل جمالت دارای زمان حال باشند(. ۱۱خودتان از 

  

 

 

 

 

 

 تناسب اندام و سالمتی یکساله تعیین اهداف

با توجه به اهداف بلند مدتی که در بخش تناسب اندام و سالمتی برای خودتان تعیین کرده اید، 
 اهداف یک سال آینده خود را مشخص کنید. 

  درشش ماه اول سال چقدر وزن کم کنید؟ 
  می خواهید به چه وزنی برسید؟  سالدر پایان 
  در هفته چند روز را به ورزش اختصاص خواهید داد؟ 
  روزانه چقدر می خواهید پیاده روی کنید؟ 
 ورزشی جدیدی را یاد بگیرید؟  ی  آیا می خواهید رشته 
  سبزیجات استفاده کنید؟تصمیم دارید روزانه چند وعده ساالد و 
  مصرف شیرینی جات را به طور کامل از زندگی تان حذف  جدیدآیا حاضر هستید برای سال

 کنید؟ 
  روزانه چه میزانی را برای مطالعه در زمینه سالمتی و تناسب  جدیدمی خواهید در سال

 اندام اختصاص دهید؟
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با طرح چنین پرسش هایی اهداف یکساله سالمتی و تناسب اندام خود را تعیین کنید. یادتان  
ساله باید منطقی تر انتخاب شوند و قابل  ۱۱باشد اهداف یک ساله شما نسبت به اهداف 

 دستیابی باشند.

 

 تناسب اندام وسالمتی تعیین تصویر ذهنی یکساله 

براساس اهداف یکساله ای که در صفحه قبل تعیین کردید. در چند پاراگراف تصویر ذهنی 
بنویسید. شرح دهید که در ،خود  برنامه هدفگذاریتناسب اندام و سالمتی خودتان را در پایان 

چه بدنی دارید و چه تغییراتی در میزان سالمتی، نشاط و انرژی شما ایجاد شده برنامه ،پایان 
 دتان باشد آن را تا جای ممکن باید با جزئیات شرح دهید. )فعل جمالت حال باشند(است. یا
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 ها و درک روند آنها گیری عادتچگونگی شکلگام پنجم:

-«عادت»قبل اینکه از کسی بخواهید یک عادت را تغییر دهید، ابتدا باید بدانید که این کلمه 
و اینکه چطور شکل می گیرد؟ قبل از اینکه  ی که راجع به آن صحبت میکنیم چه چیز است،

ه ها چ بخواهیم یک عادت را تغییر دهیم، ابتدا باید به درستی آن را بشناسیم، بفهمیم که آن
 .گیرندهستند و چگونه شکل می

  :یک عادت بنا به تعریف روانشناسی

ی نوعی مسئله توان آن راآید یا مییک الگوی رفتاری است که با تکرار مداوم به دست می”
گذارد و قدرت عملکرد فیزیولوژیکی دانست که خود را در قالب یک نظم مشخص به نمایش می

 بر اساس دیکشنری مریام وبستر ”برد.را باال می

تعداد اکتسابی صدور حرکات یا تحمل اس»: و البته، یک عادت بنا به تعریف لغتنامه دهخدا
 « تاثیراتی معین.

ها به راحتی با عالوه بر این، عادت .دارای تاثیر بر رفتار انسان هستندعادات اکتسابی و »
یادمی گیرید چطور ساخته شده  تان نباشید،بداین یعنی نگران عادات ، گیرندشکل می« تکرار»
 .و چطور آنها را تغییر دهید اند
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ید و آن را مدام خب به زبان خیلی ساده، ماجرا از آنجا شروع میشود که اگر شما به چیزی فکر کن
ی دانشگاه کالج لندن، شود. به گفتهو مدام اجرا کنید، آن عمل تبدیل به یک عادت می

 .بردروز زمان می 66گیری یک عادت جدید شکل

اما انجام چنین کاری یعنی ایجاد یک عادت جدید، فقط روی 
روز هر روز یک ساعت  66شما میتوانید .کاغذ راحت است
کتابخوانی تبدیل به عادت تان شود؟ خب کتاب بخوانید تا 
اما شدنی است و اگر انگیزه الزم را … کمی دشوار است

داشته باشید، میتوانید این عادت جدید را در خود ایجاد 
 .کنید

 

 

 

 

 

ریزی شده تا همه چیز را سیاه و سفید سال به طور مداوم طوری برنامه 5111ذهن انسان طی 
توانیم تغییر دهیم، به جای اینکه ما یاد گرفتیم تا اگر چیزی را نمیبه همین خاطر است که .ببیند

 .توان کردها قابلیت تغییر و سازگاری دارند بگوییم همین است و کاری نمیباور کنیم که آن

قدم بمانید، بسیار  های جدیدی که شما در انجام آن ثابتبه همین خاطر، ایجاد عادت
باید در ذهن خود به جنگ آن عادت قدیمی که میخواهد جایش برانگیز است؛ زیرا شما  چالش

 .را به عادت جدید بدهد بروید

 ی الزم برای تغییر آنچه را کهآگاهی از این شیوه تفکر انسان بسیار حیاتی است تا بتوانیم اراده
 ها خواهیم بدست آوریم. برای یک انسان هیچ محدودیتی در عمل وجود ندارد، اما این عادتمی

 .ها ببینیمهای فکری مخرب باعث شده که ما خود را در دام محدودیت و برداشت

 



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 60 
 

 نقش باور در ایجاد یک عادت رفتاری چیست؟ 

باور فکری است که برای ما بسیار تکرار شده است و وارد ضمیر ناخوداگاه ما شده است چون 
تبدیل شود باید بارها و بارها برای اینکه فکری در ذهن ناخوداگاه ما وارد شود و به یک باور 

تکرار شود و فکری که برای ما به یک باور تبدیل شد زندگی و آینده ما را شکل می دهد چون هر 
چیزی که ما باور کنیم اتفاقات ،شرایط، افراد و موقعیت هایی مربوط به همان باور را به سمت ما 

 .جذب می کند

دهند. زیرا عادت ها افعالی هستند که از طریق  در اصل باورهای ما عادت های مارا تشکیل می
ذهن مدیریت می شوند ، ذهن چیزی را که تکرار می کند تبدیل به فعل می کند و انسان افعالی 

 .که ذهن دستور می دهد انجام می دهند

اینجا نقش پر رنگ و غیر قابل انکار قدرت ذهن دوباره برای ما معلوم می شود. با توجه به این 
سیاری از کارهایی که برای ایجاد عادات خوب یا جایگزین کردن عادات بد باید توسط ذهن نکته ب

 .صورت بگیرد ، روشن می شود

 نحوه ی تغییر عادت ها

یکی از دیگر تضادهایی  .رسندشوند و ناخودآگاهانه به پایان میها خودآگاهانه شروع می عادت
توانند  ها نمی دارد بیان این مطلب است که انسانهای جدید و بهتر وجود که در راه ایجاد عادت

 .های خود اطالع پیدا کنندبه طور خودآگاهانه از عادت

ی خودشان ها دربارهها و طرزفکر آنبخش اعظمی از باورها،اعتقادات و ارزشهای وجودی انسان
 ست دارند بهدر دوران کودکی شکل گرفته است؛ قبل از اینکه بتوانند خودشان، چیزی را که دو

آن اعتقاد داشته باشند، انتخاب کنند و یا حتی قبل از اینکه بدانند چطور یک موقعیت پیش 
این همان جایی است که ذهن نقش مهمی را ایفا .آمده را به طور صحیح درک و تحلیل کنند

 کند؛می

اقی که در ی ما در اغلب موارد توسط چارچوب فکری امروزی ما تحریف شده است. اتفاما حافظه
یک مقطع از هیچ اهمیتی برخوردار نبود، امروز و در این فضای ذهنی جدید به یک هدف تبدیل 

 .شودمی
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تر جایگزین گیرند، تا زمانی که با یک عادت بههای فکری که در دوران بلوغ شکل میعادت
تواند به ان میگذارند. یک انستأثیر ناخودآگاهانه خود را بر روی ما می نشوند احتماال همچنان

راحتی با تلقین یک فکر به خودش و تمرین کردن آن مثل یک عادت، به طور خودآگاهانه افکار 
 .آگاه خود بفرستد و فرآیند ذهنی خود را تغییر دهدمثبت را به ذهن ناخود

 .شودتلقین به نفس یک فکر خودآگاهانه است که به ذهن ناخودآگاه ارسال می

ها، باعث ایجاد ی آنهای بسیار متغیری هستند، تکرار دوباره و دوبارهمحرکاز آنجایی که افکار، 
  .شودیک عادت فکری جدید می

 ،کنندها تغییر نمی عادت

 …شوندهای جدیدی جایگزین میو تنها با عادت

ی مطالب گفته شده، دانستن این برای اینکه به سرعت با تغییر سازگار شویم، در کنار همه
شوند بلکه جای خود را های قدیمی ناگهان غیب نمی بسیار حیاتی است که بدانیدعادتمسئله 
 .دهندهای جدید و بهتری میبه عادت

دانند و به همین خاطر در برابر تغییر مقاومت از طرفی بدن و ذهن ما هم این مسئله را می
اکثر مردم فکر میکنند  شوند.ها به راحتی جایگزین نمیکنند؛ به این خاطر است که عادتمی

شوند، دو عنصری که به طور ها بخاطر استرس و خستگی ایجاد میهای بد انسانبسیاری از عادت
 .گذارندهای جدید تأثیر میمستقیم بر روی ذهن و بدن و مقاومت آن ها در مقابل عادت

د که فکر کردن به کننافراد تصور می %94ها در مقابل تغییر، به خاطر این مقاومت ذاتی انسان
ها را به مقاومت بیشتری در مقابل این تغییر اینکه تغییر یک عادت فرآیندی بلندمدت است، آن

 ! در صورتی که اینطور نیست… داردوا می

 .های خود ناتوان نیستند و فقط کافیست راه و روش آنرا پیدا کنید ها در تغییر عادتانسان

 : خب، شما  یادگرفتید که

  آنی شکل نمیگیرند و آنی هم تغییر نمیکنندعادات. 
 عادات اکتسابی اند و برای ایجاد عادات جدید تمرین و پافشاری الزم است. 
 شما عادتی را نمیتوانید حذف کنید، مگر اینکه با عادتی بهتر جایگزین کنید. 
  خواهدقدم میی جدی و ثباتصبوری، اراده؛ تغییر. 
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روز  66ی خودآگاهانه وارد حالت غیرارادی شود باید تقریبا  برای مرحلهبرای اینکه یک تغییر از 
های  ها باید چگونگی اصالح عادتی کافی زمان زیادی است. انسانتمرین کرد که به اندازه

گیریم و ها الهام میخودشان را بدانند؛ زیرا تنها تفاوت بین ما و کسانی که در زندگی از آن
 .همین… هایی است که باید تغییر دهیمها باشیم، عادتآن دوست داریم تا مانند

 برای دستیابی به هدف تان باید به چه کسی تبدیل شوید؟

من اهدافم “اغلب افراد بعد از تعیین اهداف این سوال را مطرح می کنند  :دارن هاردی می گوید
این سوال بدی نیست، اما “را مشخص کرده ام، حاال برای دستیابی به آن ها باید چه کار کنم ؟ 

حال که اهداف خود ” اولین سوالی نیست که باید جواب آن را پیدا کنید اولین سوال این است
 ”را مشخص کرده ام، باید به چه کسی تبدیل شوم؟

برطبق اهدافی که در طی روزهای گذشته به وضوح مشخص کرده ایم، از خودمان  م این گادر 
 که برا ی دستیابی به این هدف، باید به چه کسی تبدیل شوم؟ این سؤال را خواهیم پرسید 

 :همان طور که جیم ران میگوید

اگر اهداف بزرگ تری دارید؛ باید به “ 
شخص بزرگ تری تبدیل شوید. اگر می 
خواهید موفقیت به دنبال شما بیاید، باید 
به همان کسی تبدیل شوید که خواهان آن 

 ”هستید.

بنابراین اگر خواهان دستیابی به هدفی 
هستید، باید تغییراتی اساسی در زندگی 
تان ایجاد کنید. به طور مثال، اگر یکی از 
اهداف شما این است که طی چهار چالش 

کیلوگرم وزن کم کنید، اما هیچ  ۱۵روزه،  ۷۱
کدام از عادات غذایی خود را اصالح نکنید. 

 این جاست که می توانید از قدرت عادت ها استفاده کنید. هرگز به این هدف نخواهید رسید.
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ابتدا شما عادت ها را می سازید و سپس در طوالنی مدت عادت های شما زندگی شما را خواهند 
 ساخت.

ما بدون آن که بدانیم از زندگی چه می خواهیم براساس عادت های خود زندگی را می  زخیلی ا 
در مسیری گام رل زندگی خود را به دست بگیریم وکه کنت وقت آن فرا رسیده استگذرانیم. 

 ختم می شود.برداریم که به اهداف مان 

ا تشکیل م از رفتارهای ما را عادت % ۷۵براساس مطالعات روانشناسی، مشخص شده است که 
زمان عادت هایی را ا بدون هیچ عادتی متولد می شویم.سپس با گذرم می دهند. درهنگام تولد

 ایجاد می کنیم.در خود 

اگر بدنی سالم دارید و وزنی ایده آل و اندام متناسبی دارید، تنها دو دلیل می تواند داشته 
غذاهایی  بمراقو باشد، اول این که بدون شک شما عادت به خوردن غذاهای سالم دارید

هستید که سفارش می دهید. دوم این که بدون شک در طول هفته عادت به ورزش کردن 
 دارید.

اگر یک فروشنده هستید و فروش خوبی دارید، موفقیت شما به این دلیل است که عادت دارید 
ذهن خود را مثبت نگه دارید و این کار باعث می  ،هنگامی که با جواب منفی مواجه می شوید

 د و نا امید نشوید.یشود که خوش بین باقی بمان

 خوب را در خود پرورش داده اند. تمام افراد موفق ویژگی مشترکی دارند، آن ها عاداتی

 عادات رفتاری خوببلکه آن ها  ،افراد موفق لزوما  با هوش ترین و با استعداد ترین نیستند
عامل اصلی جدا  داشته اند که آن ها را از باهوش ترها و با استعدادتر ها جلو انداخته است.

 ت.شدن افراد موفق از افراد معمولی داشتن عادات خوب رفتاری اس
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هر کاری و هر رفتاری اگر به تعداد دفعات زیاد تکرار شود به عادت تبدیل می شود حال می 
خواهد این عادت خوب باشد و یا بد. البته بعضی از عادت ها به صورت ناخواسته در ما ایجاد 

می کنید  شده اند، همانند عادات رفتاری که الگو برداری از والدین و فرهنگی که در آن زندگی
بوده است. اما خبر خوب این است که هر عادتی را می توانید تغییر دهید. آن را با عادت مناسب 
جایگزین کنید، زیرا شما عادت ها را یاد گرفته اید. در نتیجه، اگر بخواهید می توانید فراموش 

 کنید.

 هیگ کمک می گیریم.نوشته چارلز دو” قدرت عادت“برای فهم بیش تر نحوه ایجاد عادت از کتاب 

 با کنار هم گذاشتن یک محرک، یک روال و یک پاداش:  شیوه تشکیل عادت ها این گونه است
  چرخه ی عادت به گردش در می آید .وسپس کاشتن بذر یک تمنا 

برای مثال، ایجاد عادت بد سیگار کشیدن را در نظر بگیرید. وقتی که یک فرد سیگاری، یک 
را می بیند  مغز او شروع به انتظار کشیدن برای یک « مارلبورو»سیگار مثالً یک بسته  –محرک 

 دوز نیکوتین می کند.

 به شیوه ای که عادت به ورزش کردن تشکیل می شود، دقت کنید. 
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می خواستند بفهمند که چرا برخی افراد «نیومکزیکو»پژوهشگران دانشگاه دولتی  ۰۱۱۰در سال 
شخص را که اغلب آن ها حداقل هفته ای سه مرتبه  ۰۱۱ا از سر عادت، ورزش می کنند. آن ه

ورزش می کردند مورد مطالعه قرار دادند آن ها دریافتند که بسیاری از آن ها تقریبا  از سر یک 
هوس شروع به دویدن یا وزنه زدن کرده بودند، یا به دلیل این که ، وقت آزاد بیش تری نسبت 

ا ب به گذشته داشتند و یا می خواستند که
استرسی که به طور غیر منتظره در زندگی 
شان رخ داده بود؛ کنار بیایند. اما، دلیل 
این که آن ها به ورزش کردن ادامه دادند 

یعنی چرا این هوس تبدیل به یک عادت  -
این بود که آن ها شروع کرده بودند  -شد 

 به تمنای یک نوع خاص از پاداش.

 

 

 

 

درصد افراد گفتند که آنها به این دلیل از روی عادت ورزش می کنند که به آن  ۷۰یک گروه،  در
ودیگر مواد ” اندروفین“آن ها یاد گرفته بودند که انتظار و تمنای  –می دهد ” احساس خوبی“ها 

داشته  ،شیمیایی عصبی را که در نتیجه ی یک جلسه ورزش کردن در بدن شان آزاد می شود
 باشند. 

 –می دهد ” کامیابی“درصد افراد گفتند که ورزش کردن، به آن ها احساس  ۱۹ری،در گروه دیگ
آن ها یاد گرفته بودند که با دنبال کردن روند پیشرفت شان در ورزش، تمنای یک حس فتح و 
دستیابی به رکورد جدیدی را داشته باشند و این که این فعالیت های بدنی را به یک عادت 

 تبدیل کند کافی بود.

ر شما می خواهید که هر روز صبح بدوید، ضروری است که یک محرک ساده را انتخاب کنید اگ
مثل این که هر روز پیش از صبحانه خوردن، کفش های ورزشی تان را پوشیده و بند آن ها را .
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نار تخت خواب تان قرار دهید و هم چنین یک پاداش واضح کگره بزنید. یا لباس دویدن تان را 
 مثالًیک خوراکی نیم روزی، احساس کامیابی از ثبت کیلومتری هایی که دویده اید. مقرر کنید، 

که پس از ورزش در بدن تان ترشح می شود. اما مطالعات بی ” اندروفینی“با لذت از هورمون 
شماری نشان داده اند که یک محرک و یک پاداش به خودی خود برای یافتن یک عادت تازه کافی 

بستن بند کفش های ورزشی تان در هر صبح به یک روال خودکار تبدیل می  نیستند فقط زمانی
اس یا احس” اندروفین“یعنی  –شود که مغزتان شروع به انتظار کشیدن و تمنا برای پاداش کند 

 کامیابی پس از ورزش را داشته باشد .

ه ی با کنار هم گذاشتن یک محرک یک روال و یک پاداش و سپس کاشتن بذر یک تمنا چرخ
 عادت به گردش در می آید.

مراحل اهداف خود را به طور واضح و شفاف تعیین کردید. در طی ،گذاری هدف نجاما گامطی چهار 
باید نقشه راهی برای دستیابی به اهداف تان طراحی کنید. اولین مرحله برای طراحی  بعدی

نقشه راه این است که رفتارها و عادت های فعلی خود را بررسی کنید. به عقیده دارن هاردی 
 باید از فرمول زیر استفاده کنید:برای دستیابی به اهداف 

+عادت )انجام کاری به دفعات زیاد( + انتخاب )تصمیم گیری(+رفتار )دست به کار شدن(
 اثرمرکب = دست یابی به هدف

برای دستیابی به اهداف تان باید از فرمول باال استفاده کنید .راهی دیگر ندارید.اگر رفتار و 
که با هدف شما در تناقض باشد،هرگز به هدف تان دست  عادتی نامناسب داشته باشید

 نخواهید یافت.

  نید؟ی کچند ساعت صرف تماشای تلویزیون م روزانه می دانید آیا واقعا 
  اخبارمی کنید؟چند ساعت را صرف دنبال کردن  
 چند ساعت را صرف دنبال کردن ستارگان ورزشی و سینمایی می کنید؟ 
  آیا در جریان هستید که در طول هفته چند نوشابه میل

 می کنید ؟
  دهید؟در طول روز چند ساعت را در اینستاگرام هدر می 
  .رفتار شما هرگز دروغ نمی گوید 
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 دارن هاردی می گوید:

 

ا باور اگر چیزی می گویید و هدفی دارید، اما عمل شما چیز دیگری را نشان می دهد، من چیزی ر
 .ه در حال انجام دادن آن هستیدک میکنم

تاب خواندن کبه جای  شد شخصی خود وقت صرف کنید امااگر ادعا دارید که می خواهید برای ر
 .بازی کامپیوتری شما را باوردارممشغول بازی کامپیوتری هستید من 

مرحله قبل تعیین کرده  ۴با توجه به اهدافی که طی ” بررسی عادت های رفتاریی دفترچه “در 
ه چاید، عادت های بد خود را شناسایی کنید، سپس ببینید برای دستیابی به اهداف تان به 

 عادت ها را یادداشت کنید. نجدیدی نیاز دارید. آعادت های 

  آیا عادت دارید که سحر خیز باشید؟ 
  آیا عادت های خوبی برای ساعت اولیه صبح دارید؟ 
  آیا صبح ها کمی ورزش و فعالیت بدنی دارید؟ 
  آیا دستیابی به تناسب اندام یک نیاز شما برای سال جدید است؟ 
 را برای دستیابی به اندام مناسب باید در خود ایجاد  آیا می دانید چه عادت های خوبی

 کنید؟ 
  آیا می دانید باید عادت خوردن شیرینی و شکالت را از برنامه غذایی خود حذف کنید؟ 
 آیا می دانید باید عادت خوردن میوه و سبزیجات را در خود ایجاد کنید؟ 

 اهداف بخش مالی خود را بررسی کنید. 

 ده می خواهید مبلغ مشخصی را پس انداز کنید؟ آیا تا پایان سال آین 

 عادت پس انداز کردن را در خود ایجاد کرده اید؟،آیا با توجه به هدفی که تعیین کرده اید 

  آیا در همان ابتدای ماه بخشی از درآمد خود را بالفاصله در حسابی جداگانه پس انداز می

 کنید؟

 اهداف بخش ذهنی و مهارتی خود را بررسی کنید. 
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  برای باال بردن سطح مهارت و رشد فکری خود باید چه عادت هایی را در خود ایجاد کنید؟ 

  آیا این عادت را در خود ایجاد کرده اید که حداقل یک ساعت در روز در زمینه رشد شخصی

 خود مطالعه داشته باشید؟ 

  آیا به جای مطالعه و باال بردن سطح مهارت خود ساعات زیادی را در اینستاگرام هدر می

 دهید؟ 

  واقعا  بررسی کرده اید روزانه چند ساعت از زمان با ارزش شما در اینستاگرام به هدر می

 رود؟ 

  بررسی کرده اید که روزانه چند ساعت را به تماشای تلویزیون و دنبال کردن سریال ها و

 ماشای فیلم سینمایی صرف می کنید؟ ت

شاید با خود فکر کنید هیچ عادت رفتاری بدی در شما وجود ندارد، اما کافی است برنامه یک روز 
عادی خود را بررسی کنید. خواهید دید که چقدرمقدار زمان را به دلیل داشتن عادت های بد به 

هایی که در روز ششم مطرح می  هدر می دهید. قدرت عادت ها را جدی بگیرید و قبل تکنیک
 شود آن ها را با عادت خوب جایگزین کنید.

 به نمونه زیر دقت کنید.” رفتاری بررسی عادت ها یی دفترچه “برای تکمیل 

 :عادت های رفتاری که هرچه زودتر باید آن ها را از بین ببرم

 گوش کردن به اخبار بد 
 گله و شکایت از اوضاع بد اقتصادی 
  های مختلف اینستاگرام جزمان با ارزش در پیگذراندن 
  ۱خوردن شام بعد از ساعت 
 نوشیدن نوشابه گازدار 
 خوردن شیرینی و شکالت 
 عدم مدیریت مالی و وسوسه برای خرید وسایل غیر ضروری 
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 عدم تعهد به برنامه روزانه 
 عدم داشتن فعالیت ورزشی 
 تماشای بیش از حد فیلم و سریال 
 و…… 

 که باید در سال در خود ایجاد کنم:عادت های رفتاری 

 شب ها زود خوابیدن 
  صبح بیدار شدن ۵صبح ها قبل از 
  دقیقه مراقبه ۱۱روزانه 
  .... روز در هفته، یک ساعت تمرین ورزشی می

 کنم.
  لیوان آب ۱نوشیدن روزانه 
 متعهد بودن به برنامه روزانه 
  درصد از درآمد در ابتدای هر ماه ۱۱پس انداز حداقل 
 اختصاص دادن بخشی از روز برای راه اندازی کسب و کار شخصی 
  صفحه مطالعه در زمینه رشد شخصی ۰۱روزانه حداقل 
 ایجاد عادت شکرگذاری روزانه 
 و..… 

 جدول ثبت ریتم هفتگی و تکنیک ایجاد زنجیره

د ب را تکمیل کنید. ابتدا عادات« بررسی عادات رفتاریی دفترچه »با توجه به نمونه های باال 
خود را پیدا کنید و سپس عادات خوبی که باید جایگزین آن ها شود، بنویسید در روز ششم و 

به اشتراک خواهیم گذاشت.  با شما« مدیریت عادات افراد موفق»هفتم، دفترچه ای با عنوان 
 ”جدول ثبت ریتم هفتگی“هایی را برای تثبیت عادت های جدید معرفی می کنیم. تکنیک راهکار
دارن هاردی را مطرح خواهیم کرد و ” ایجاد زنجیره“اردی را معرفی خواهیم کرد. تکنیک دارن ه
چارلز دوهیگ را نیز به عنوان تکنیک قدرتمند از بین بردن عادت های بد ” قانون طالیی“تکنیک 

 و تثبیت عادت های جدید مطرح کرد.
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 بررسی عادت های رفتاریی دفترچه 

 تر باید در سال جدید آن ها را از بین ببرم؟عادت های رفتاری که هر چه زود

 عادت های رفتاری که باید در سال جدید آن ها را در خود ایجاد کنم؟ 

 نحوه مدیریت حرفه ای عادت ها )قسمت اول(
بررسی کردیم. به طور مفصل درباره قدرت عادت ها صحبت کردیم و مکانیزم ایجاد عادت ها را 

عادات بدی را که باعث دور شدن ما از «بررسی عادت رفتاریی دفترچه »همچنین از طریق
شناسایی کردیم و عادات خوبی را که برای دستیابی به اهداف مان در  ،اهداف مان شده اند

اگر برای تمرین روز گذشته وقت کافی را اختصاص مشخص کردیم. ،سال جدید احتیاج داریم
خود تهیه کرده اید.حال سوال این جاست که های بد هم اکنون لیست کاملی ازعادت،باشیدداده 

 چگونه می توان این عادت های بد را از بین برد و عادت های خوب را جایگزین کرد؟

عادات را یاد گرفته اید،در نتیجه می توانید آن ها ،کههمان طور که قبالًشرح دادیم،به دلیل این 
 زمین گیر کرده اند.باید لنگر را باال بکشیدرا از یاد ببرید.عادات بد همانند لنگری سنگین شما را 

تا بتوانید با حداکثر سرعت به سمت اهداف خود پیش روید .همان طور که از آموزه های روز قبل 
به یاد دارید،شیوه تشکیل عادت ها این گونه 

 است.

با کنار هم گذاشتن یک محرک یک روال و یک 
و سپس کاشتن بذر یک تمنا چرخه ی ،پاداش
 به گردش در می آید.عادت 

در ادامه روش هایی بسیار موثری را برای از بین 
 بردن عادات بد،مطرح خواهیم کرد .

 

 :مچ محرک ها را بگیرید .0

عادت،همواره به یک محرک احتیاج است .به ی همان طور که توضیح دادیم،برای ایجاد چرخه 
ریک می کند که دوباره به سمت لیست عادت های بد خود نگاه کنید و ببینید چه چیزی شما را تح
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آن عادت های بد بروید. به این منظور چهار سوال مهم را از خود بپرسید :چه کسی،چه چیزی،چه 
 زمانی،چه مکانی.

 به طور مثال:

 کنار چه کسی وسوسه می شوید که سیگار بکشید؟ 

  در چه زمانی از روز وسوسه می شوید که شیرینی
 بخورید؟

  ترغیب می کنند که به سمت چه احساساتی شما را
 عادات بد خود باز گردید؟عصبانیت،افسردگی،خستگی؟

  هنگامی که آن عادت بد را انجام می دهید،کجا هستید و
 یا مشغول به انجام چه کاری هستید؟

 در چه زمان و مکانی تمایل به عادت بد در شما تشدید می شود؟ 

 

 :“افراد فوق موفق مدیریت عادت های “در دفترچه  ۱تمرین شماره 

یادداشت کنید.این کار یکی ،های بد سوق می دهند ام دادن عادتمحرک هایی که شما را به انج
ترین قدم های شما در از بین بردن عادت بد است و باعث افزایش سطح آگاهی شما می از مهم
 شود.

 محیط تان را پاکسازی کنید .6

محرک ها را شناسایی کردید . حال باید تا می توانید آن ها را از محیط اطراف  ،  0با تمرین شماره 
خود حذف کنید.منظور از پاکسازی،معنای واقعی کلمه است،همان طور که توضیح دادیم برای 

 عادت همواره به یک محرک احتیاج است . ی ایجاد چرخه 

از کار می افتد .این روش،ساده  عادتی خود به خود چرخه ، ذف کنیدحبنابراین اگر محرک را 
 ،ترین روش برای از بین بردن عادات بد است و معموال برای عادت هایی که ریشه دار نیستند

 به خوبی جواب می دهد .
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  اگر قصد دارید عادت سیگار کشیدن را ترک کنید هر
پاکت سیگار،جا سیگاری،فندک و هر چیز دیگری که 

باید از محیط خود پاک شما را به یاد سیگار می اندازد 
کنید.فقط دیدن سیگار کافی است که مغزتان تمنای 

نا به تم،نیکوتین را آغاز کند.اگر نیکوتین به او نرسد
قدری زیاد می شود که فرد سیگاری بدون فکر 

 کردن،سیگارش را روشن کرده و می کشد.
 باید  ،اگر قصد دارید نوشیدن قهوه را ترک کنید

قهوه ساز خود را جمع کنید و آن را به یکی از دوستان 
 تان هدیه دهید. 

  اگر می خواهید تغذیه سالم داشته باشید و عادت
باید تمام کمدها ،بد خوردن شیرینی را کنار بگذارید

و قفسه های آشپزخانه را از شکالت و شیرینی خالی 
 ت.نیساطراف ما ء کنید.پاکسازی تنها مربوط به اشیا

  به طور مثال،اگر هدر دادن وقت با ارزش تان در شبکه های اجتماعی،مانند اینستاگرام
برای شما درد سر بزرگی شده است و نمی توانید مدیریت زمانی بر روی آن داشته باشید 

را از گوشی همراه  می توانید چند مدت از اینستاگرام خارج شوید و حتی اپلیکیشن آن، 
 خود پاک کنید.

  اگر مالقات با دوستی باعث می شود چرخه عادات بد شما دوباره فعال شود.آن دوست را
 از زندگی تان حذف کنید.

  برای مثال،ایمیل را در نظر بگیرید. وقتی که کامپیوتر یا گوشی موبایل،زنگ رسیدن ایمیل
زد.مغز جدید را به صدا در می آورد و یا یک موبایل هوشمند،با آمدن یک پیام جدید می لر

شروع به انتظار کشیدن حواس پرتی موقتی را که باز کردن آن ایمیل به دست می آورد 
ه این ترتیب،محرک را از بین بو .می کند. حال اگر کسی لرزش موبایلش را غیر فعال کند

بدون آن که به چک کردن ،آن گاه افراد می توانند ساعت ها بدون وقفه کار کنند؛ببرد
 د.ایمیل شان فکر کنن
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 :« مدیریت عادات افراد فوق موفق » ۰تمرین شماره 

ان یادت. لیستی از محرک هایی که می توانید به طور کامل از زندگی تان حذف کنید، تهیه کنید 
می  نامناسبباشد که محرک ها تنها فیزیکی نیستند. یک اپلیکیشن موبایل و یا یک دوست 

 ی ساده کار ساز است.از عادت ها این روش برای بسیاری. تواند محرک قوی باشد

 از قانون طالیی برای ازبین بردن عادات بد استفاده کنید. .1

حذف محرک یکی از ساده ترین شیوه هایی است که می توان برای از بین بردن عادت ها به کار 
 عادت فعال نخواهد شد.ی برد در واقع با حذف محرک هرگز چرخه 

حذف کرد. بعضی از محرک ها،محرک هایی احساسی هستند.  اما گاهی اوقات نمی توان محرک را
 ۱ساعت کار،از لحاظ احساسی تمنای یک استراحت کوتاه را دارید .مثالً بعد از  ۱شما بعد از  مثالً

ساعت تمرکز،ناگهان تمنایی در شما فعال می شود که می خواهید با چند دقیقه گشتن در 
اه را ارضا کنید.اما از آن جهت که سازندگان شبکه های اینستاگرام این تمنا برای استراحتی کوت

این شبکه ها را به نحوی طراحی کرده اند که شما را ،اجتماعی به علم روانشناسی آشنایی دارند
درگیر می کنند و شما نمی توانید به این راحتی گوشی خود را کنار بگذارید و دقایقی طوالنی را 

های مختلف هدر می دهید. در واقع شما تنها به دنبال یک به گشت و گذار در پست ها و صفحه 
اما ناگهان می بینید چند ساعت از زمان با ارزش شما ،استراحت کوتاه چند دقیقه ای بوده اید 

 از دست رفته است.

از باید ،برای ازبین بردن عادت هایی که نمی توان محرک های آن ها را به راحتی از بین برد 
ا ن طالیی راستفاده کرد . چارلز دوهیگ در کتاب قدرت عادت، قانو قانون طالییتکنیکی به نام 

 این گونه شرح می دهد.

  

و هم چنین همان پاداش  برای تغییر یک عادت بایستی همان محرک قدیمی را حفظ کنیم
 قدیمی را نیز نگاه داریم اما یک روال جدید را به جای روال قدیمی وارد کنیم.

درمان چاقی، اختالف وسواس اجباری و صدها رفتار مخرب دیگر را تحت تاثیر قرار  ”قانون طالیی“
داده است و هم چنین، درک آن می تواند به هر کسی کمک کند که عادت های شخصی خویش 

 را نیز تغییر دهند.
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فرض کنید که شما می خواهید مصرف هله و هوله )و خوردن وعده های کوچک و متعدد(در 
ارضا کردن حس گرسنگی تان ؛ را متوفق کنید .آیا پاداشی که به دنبال آن هستید محل کارتان

هست ؟یا این که وقتی حوصله تان از کار سر می رود،این کار را می کنید ؟اغلب اوقات خوردن 
 هله و هوله هیچ ربطی به احساس گرسنگی ندارد، بلکه به خاطر احساس بی حوصلگی است.

به دنبال هله و هوله خوردن می روید،به راحتی می ، اگر شما برای یک استراحت کوتاه مدت 
خودتان برای این سه دقیقه  توانید یک روال دیگر را بیابید. مثل کمی قدم زدن یا اجازه دادن به 

 . .اینترنت گردی کنید

 

 

 

 

 

 

رسید آیا شما به خاطر این که از خودتان بپ،اگر شما می خواهید که سیگار کشیدن را ترک کنید
یا به خاطر این که سیگار کشیدن برای شما انواع  عاشق نیکوتین هستید سیگار می کشید
یا روزتان را سازماندهی می کند.)با تعیین وقت های ؟پاداش های لذت بخش را ارائه می دهد

 مشخص برای سیگار در بین کارهای دیگر (.

روابط اجتماعی شماست ؟چندین و چند مطالعه روی افراد یا شاید سیگار کشیدن راهی برای 
 -سیگاری گره زده بودند و سپس انتخاب روال های جدیدی که همان نتایج را در بردارند سابقا 

دراز و “آدامس ترک سیگار(،یا انجام چند حرکت ”)نیکورت“مانند جویدن یک دانه 
کار را برای  –و حتی نوشیدن قهوه چند دقیقه دراز کشیدن ولم دادن  سریع،یا صرفا ”نشست

 ترک سیگار بسیار ساده تر خواهد کرد.
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فرض کنید که شما طبق عادت، شب ها قبل از خواب 
گوشی موبایل خود را در دست می گیرید و شروع به 
گشتن در شبکه ای اجتماعی مانند اینستاگرام می 
کنید و حدود یک ساعت به مشاهده پست ها و صفحه 

ال کردن آن ها هیچ سودی برای شما هایی که دنب
 دهید.  هدر می،ندارد 

از طرفی،همان طور که می دانید ضمیر ناخودآگاه بیش 
ترین تاثیر پذیری را در ساعات پایانی روز دارد .حال 
حساب کنید شما عادت کرده اید هر شب قبل از خواب 
تا می توانید ضمیر نا خودآگاه خود را با اخبار و محتوای 

 و بی فایده بمباران کنید. منفی 

بدون شک باید برای سال جدید فکری به حال این عادت مخرب کنید ،اگر شما چنین عادتی دارید
.دراین عادت،روال شما گشتن در اینستاگرام است. طبق قانون طالیی شماباید به دنبال روال 

کتابی را در باالی تخت هایی که می توانید جایگزین کنید،روال مطالعه قبل از خواب است.باید 
خود قرار دهید و یا این که الکترونیکی را در گوشی خود ذخیره کنید و خود را متعهد کنیدهر 

 هفته یک کتاب را به پایان برسانید.

روال قدیمی می شود و عادت بد شما را به یک عادت   این روال جدید نه تنها به تدریج جایگزین
بلکه باعث می شود در ساعات پایانی روز ضمیر ناخودآکاه تان با مفیدترین  ،خوب تبدیل می کند

 اطالعات بمباران شود.

ا این است که عصرها که در خانه مبه عنوان مثالی دیگر، فرض کنید یکی از عادت های بد ش
حضور دارید، حوصله تان سر می رود و به دنبال چیزی هستید که خودتان را به آن مشغول کنید. 
به این منظور به سراغ تلویزیون می روید و چندین ساعت از زمان با ارزش خود را به تماشای 
سریال ها و فیلم های سینمایی هدر می دهید و یا با دنبال کردن شبکه های خبری خود را 
سرگرم می کنید .جای هیچ بحثی نیست که این عادت در طوالنی مدت به سود شما نیست . 

ما بهترین زمان ها برای کار کردن بر روی رویاهای تان است. شما نباید این زمان های آزاد ش
 زمان ها را بیهوده هدر دهید.
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روال شما تماشای فیلم و سریال و یا اخبار است. طبق قانون طالیی شما باید  ،برای این عادت بد
زاد زیادی در روال جدیدی را جایگزین این روال قدیمی کنید. به طور مثال،عصرها که زمان آ

می توانید این زمان را به راه اندازی یک کسب و کار خانگی اختصاص دهید .اگر ،  اختیار دارید
 مهارت به خصوصی را می خواهید در سال جدید یاد بگیرید.

می توانید این زمان را به مطالعه و یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهید.اگر می خواهید نرم  
این زمان آزاد را به آن اختصاص دهید.صدها روال ، افزار و یا زبان برنامه نویسی یاد بگیرید 

که ماه ها  جدید را می توانید جایگزین آن روال قدیمی کنید و به مرور زمان متوجه می شوید
است حتی تلویزیون را روشن نکرده اید،زیرا براساس قانون طالیی روال جدیدی جایگزین آن 

 روال قدیمی شده است.در نتیجه عادت بد شما با یک عادت خوب جایگزین شده است.

ت خوب این چنین اعاد هت بد بابرای جایگزین کردن عاد"  اثر مرکب "دارن هاردی در کتاب
 توضیح می دهد.

به لیست عادت های بد خود رجوع کنید. ببینید آیا می توانید عادت های خوبی را جایگزین آن 

ها کنید؟یکی از عادت های بد من در گذشته این بود که باید بعد از غذا به عنوان دسر کیک و 

کالری داشت بهترین گزینه بود.اما  ۱۱۱۱شیرینی می خورم و البته اگر در خانه بستنی که حدود 

کالری داشتند  ۵۱صمیم گرفتم آن عادت را با عادتی بهتر یعنی خوردن دو شکالت که حدود ت

جایگزین کنم . با جایگزین کردن این عادت هنوز میل به خوردن یک چیزشیرین بعد از ناهار 

 می شود اما دیگر از آن چربی های اضافه خالص شده ام . ءارضا

عادت داشت چیپس بخورد. او بدون آن که حواسش باشد خواهر زن من، موقع تماشای تلویزیون 
یک چیپس خانواده را به صورت کامل می خورد .بعدها متوجه شد دلیل این عادت او این است 
که می خواهد در هنگام تماشای تلویزیون چیزی ترد در دهان خود بگذارد او این عادت بد را با 

داد. با خوردن این گیاهان همان احساس لذت  هویچ،کرفس و کلم بروکلی تغییر جایگزین کردن 
 را داشت با این تفاوت که خوردن آن ها باعث افزایش سالمتی او می شد.

http://dtahavol.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/
http://dtahavol.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/
http://dtahavol.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/
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نوشابه بخورد من به او پیشنهاد کردم  ۱۱در گذشته کارمندی داشتم که عادت داشت روزانه 
ار را کرد و البته حدود چند ماه این ک، آب گازدار و لیموترش را جایگزین این نوشابه ها کند 

 .به آب گازدار هم احتیاج ندارد بعدها متوجه شد که اصالً

همان طور که می بینید در مثال های باال تنها تغییری که ایجاد شد جایگزینی روال قدیمی با یک 
روال جدید .به طور مثال،جایگزین کردن هویج،کرفس و کلم بروکلی به جای چیپس خانواده 

 بزرگ.

عادت ها ریشه دار هستند و یا این که نمی توان به راحتی محرک آن را حذف کرد .برای بعضی از 
این چنین عادت هایی از قانون طالیی استفاده کنید. برای استفاده از قانون طالیی تنها کافی 
است روال یک عادت بد را با یک روال جدید جایگزین کرد .اگر بتوانید این تمرین را همانند 

 م دهید، بسیار موثرتر خواهد بود.با رسم شکل انجا“رت عادت قد“کتاب 

 : ۳تمرین شماره 

بد خود،چه عادتی های خوبی  ببینید که به جای عادت های،لیست عادت های بد خود را بیاورید
توانید جایگزین کنید. از قانون طالیی برای از بین بردن کدام عادت های بد می توانید را می

 استفاده کنید؟

 

 

 

 

 

 

 )قسمت دوم(  نحوه مدیریت حرفه ای عادت ها
آموزه های دارن هاردی را برای از بین بردن عادت های بد مطرح کردیم و تکنیک مطالب قبلی ،در 
چارلز دوهینگ را نیز به عنوان تکنیک قدرتمند ازبین بردن عادت های بد و ” قانون طالیی“

 جایگزین کردن عادت های جدید بررسی کردیم. 
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تکنیک هایی را برای تثبیت عادت های خوب مطرح خواهیم کرد. شما در تمرینات  اینجا،در 
عادات بد خود را شناسایی کردید و عادت های خوبی را به عنوان جایگزین آن ها تعیین  گذشته،

را به عنوان جایگزین   عادت های خوب،کرده اید. حال باید با صبر و پشتکار در طوالنی مدت 
 ها پیدا کنید.  برای آن

باید عاداتی خوب را به عنوان جایگزین برای آن ها  ،که عادات بد خود را کنار گذاشتیدبعد از این
 ایجاد عادت های خوب، روشی کامالً  ان می رسانند.تاداتی که شما را به اهداف واالیپیدا کنید.ع

شما باید دانه را  حساب شده دارد. همانند این است که بخواهید درخت سیبی را بکارید.
بکارید. سپس به خوبی آن را آبیاری کنید و در ادامه باید از نهال آن مراقبت کنید تا در نهایت 

. به زمان و به همین صورت است به درخت سیب دست یابید. ایجاد عادتی مثبت نیز دقیقا 
 .پیشتکار احتیاج دارد

روز ادامه  ۰۱رفتاری را به مدت  محققان به این نتیجه رسیده اند برای این که بتوانید
به یک عادت همیشگی تبدیل شود. اگر تصمیم دارید دهید،شانس زیادی دارید که آن رفتار

عادتی خوب را در خود ایجاد کنید. حتما  حداقل یک بار در روز آن را انجام دهید. در این صورت 
 شانس موفقیت شما بسیار زیاد می شود.

این است که آن عادت  ،باید برای ایجاد یک عادت جدید رعایت کنید یکی از مهم ترین اصولی که
تنظیم کنید که برای انجام آن فاصله ی مکانی و زمانی زیاد نداشته باشد و از را باید به گونه ای 

 شما انرژی زیادی نگیرد.

ا مباید باشگاهی را انتخاب کنید که در اطراف خانه شمثال برای شروع عادت رفتن به باشگاه،
 قرار دارد.
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این است که در  ،یکی از دیگر از کارهایی که می تواند در تثبیت عادت جدید به شما کمک کند
در مسیر  مسیر موفقیت با یک دوست همراه شوید.

موفقیت هیچ چیز قدرتمند تر از دو دست نیست که دست 
خواهند چیزی را محقق کنند. اگر می میدر دست هم دارند و

یک همراه پیدا ،خواهید احتمال موفقیت خود را باال ببرید 
کنید. کسی که وقتی وسوسه می شوید به سمت عادت 

 کند.  به شما گوشزد ،بد خود باز گردید

این نکته را همواره به یاد داشته باشید که تغییر سخت 
ز انجام دادن است. تمام افراد بازنده و افراد موفق ا

آن کارها  ،متنفر هستند. اما افراد موفق در نهایت یکارهای
را انجام می دهند. بله تغییر سخت است و به همین دلیل 

 اما عادت های خود را تغییر ندهند. ،اکثر مردم ترجیح می دهند شکست خورده باقی بمانند

انتظار نداشته این است که ، ادت های بد خود باید رعایت کنیدنکته ای که در مسیر ترک ع
باشید یک شبه آن را تغییر دهید. تحقیقات نشان داده است که کارهایی که به تعداد دفعات 

در مغز شما حلقه های محکم عصبی ایجاد می کنند که گسستن این حلقه های ، زیاد انجام شوند 
 عصبی کار راحتی نیست. 

است. اگر به مدت کافی  اما خبر خوب این است که مغز ما تغییر پذیر
به عادتی بد توجه نکنید، آن حلقه عصبی ضعیف می شود و در نهایت 

 .گسسته می شود 

 عصبی مسیرهای ،به همین شکل وقتی عادتی جدید را شروع می کنید
کنند و با هربار تکرار آن عادت جدید، میجدیدی شروع به شکل گیری 

شوند. اما این موضوع زمان براست. اگر در مسیر ترک آن حلقه های ارتباطی عصبی محکم تر می 
ه دوبار ،عادت بد و یا ایجاد عادت مثبتی منحرف شدید، ناامید نشوید همه ما اشتباه می کنیم

به مسیر باز گردید و راهکارهای دیگر را امتحان کنید. هنگامی که به مدت کافی در مسیر پایدار 
 نند.تایج شروع به متجلی شدن می کبمانید،ن

 دستیابی به تکانش
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تکانش اصطالحی است که دارن هاردی در کتاب اثر مرکب از آن استفاده کرده است. به عقیده 
تا  دارن هاردی ایجاد یک عادت در ابتدا بسیار سخت است. اما به مرور زمان آسان تر می شود

 می یابید. دست " تکانش " این که باالخره آن عادت تثبیت می شود و به اصطالح شما به

اگر فیزیک دوره ی دبیرستان یادتان باشد، قانون اول نیوتن را به یاد می آورید که به آن قانون 
اجسام ساکن، تمایل به سکون دارند؛ مگر اینکه نیروی خارجی بر  اینرسی هم گفته می شود:

چیزی مانع آنها وارد شود. اجسام متحرک تمایل دارند به حرکت شان ادامه دهند، مگر اینکه 
 تکانش آنها بشود.

به عبارت دیگر، خوره های تلویزیون تمایل دارند خوره ی تلویزیون باقی بمانند. آدم های موفق 
ر ددیت به تالش شان ادامه می دهند وبا جه به آهنگ موفقیت دست یافته اند،یعنی کسانیک

 نهایت به موفقیت های خیلی بیشتری می رسند.

ن بازی چرخ و فلک یادتان مانده؟ با چند نفر از دوستان تان دور هم جمع آیا از دوران کودکی تا
شروع کار، یعنی به حرکت درآوردن چرخ و  می شدید و به سختی چرخ و فلک را می چرخاندید.

اول به نظر می رسید موفق نمی شوید. در نهایت،  .فلک ساکن، همیشه سخت ترین مرحله بود
 فق می شدید به آن کمی سرعت دهید و همراهش بدوید.پس از تالش زیاد و طوالنی، مو

سرانجام موفق می شدید! روی چرخ و فلک می پریدید و به دوستان تان ملحق می شدید. بعد 
می دویدید  از مدتی وقتی سرعت چرخ و فلک کم می شد، بیرون می پریدید و دوباره همراه آن

سرعت مناسب  فلک بهو اینکه چرخبه محض دوباره روی آن بپرید.تا سرعتش بیشتر شود و
 یافت، در حرکت نگه داشتن آن آسان می شد. دست می وتکانش کافی

پذیرش و اتخاذ هر تغییری به همین صورت است. شما با برداشتن یک قدم کوچک و انجام یک 
عمل در هر زمان شروع می کنید و پیشرفت تان، آرام و آهسته است، اما به محض اینکه عادت 

شکل گرفته تان، شروع به تاثیرگذاری کرد، تکانش بزرگ هم به شما ملحق می شود و تازه 
 موفقیت و نتایج تان به سرعت مرکب می شوند.

تفاقی مشابه رخ می دهد.شاتل فضایی افضاپیما به آسمان پرتاب میشود،وقتی یک موشک 
است بر نیروی ی اول پرواز، سوخت بیشتری مصرف می کند. چرا؟ چون مجبور  درچنددقیقه

جاذبه ی زمین غلبه کند. روش های قدیمی و رفتارهای شرطی هم درست مثل اینرسی چرخ و 
 فلک یا نیروی جاذبه ی زمین هستند.
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برای شکستن و به حرکت درآوردن خود  هر چیزی می خواهد در حالت فعلی اش باقی بماند.
ی شکست ناپذیر م برسید، تقریبا  کانشت اما وقتی به ،جدیدتان، انرژی خیلی زیادی می خواهید

و خیلی سخت است که متوقف شوید و با اینکه در آن لحظه به مراتب کمتر تالش می کنید،  شوید
 با این حال نتایج بهتر و بزرگتری بدست می آورید.

 …آیا تا به حال شگفت زده نشده اید که چرا افراد موفق، به موفقیت های بیشتری می رسند
و آدم های خوش شانس … آدم های خوشحال، خوشحال تر… مندتر می شوندثرتمندان، ثرت

 بیشتر شانس می آورند؟

آنها به تکانش دست یافته اند. وقتی به تکانش برسید، بی وقفه شما را جلو می برد. اما تکانش 
در هر دست معادله عمل می کند و می تواند به نفع شما یا علیه تان باشد. از آنجایی که اثر 
مرکب همیشه عمل می کند، اگر عادت های بدتان به حال خودشان رها شوند نیرویی ایجاد می 
کنند که شما را به قعر شرایط و عواقب شوم غیر قابل کنترل می فرستد. پس بیایید همین حاال 

 شروع کنید!

ی نیروی تکانش، در هر دو جهت مثبت و منفی در حال کار است. اگر مراقب نباشید، عادت ها
بد شما در طوالنی مدت از چنان نیروی تکانشی برخوردار می شوند که شما را به خاک سیاه می 
نشاند. اگر مدت زیادی است که عادت دارید بر روی مبل راحتی بنشینید و تلویزیون تماشا کنید، 

نمی باید هر چه زودتر از جای خود بلند شوید و این عادت را ترک کنید، در غیر این صورت دیری 
 گذرد که تکانش بزرگ برضد شما فعال می شود.

 سوال این جاست که چگونه می توانید به نیروی عظیم تکانش در جهت مثبت دست یابید؟

 

 مرحله اول : انتخاب های مثبت داشته باشید،یعنی اهداف تان را به وضوح مشخص کنید.

 دات خوب جایگزین کنید .مرحله دوم : عادت بد خود را شناسایی کنید و آن ها را با عا

 مرحله سوم: با پشتکار در طوالنی مدت عادات خوب را تثبت کنید.
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گذاری به خوبی به پایان رسانده اید. تنها باید مرحله سوم هدف بعد از مرحله اول و دوم را در 
 را پشت سر بگذارید تا در نهایت به نیروی تکانش دست یابید و توقف ناپذیر شوید.

هنگامی که عادات رفتاری مثبت خود را شناسایی کردید و آن ها را در برنامه روزانه خود قرار 
دادید. باید ریتم و توالی انجام دادن ان ها را حفظ کنید. اگر این عادات رفتاری را هر روز،هر 

. دهد هفته و هر ماه با توالی و ریتم ثابتی انجام دهید. آن گاه تکانش بزرگ خودش را نشان می
درست همانند حرکت قطار ایستاده است. در هنگامی که قطار ایستاده است، شما با قرار دادن 
یک تکه چوب می توانید از حرکت آن جلوگیری کنید. برای حرکت قطار، انرژی بسیار زیادی الزم 

 ن باآاست تا چرخ ها به مقدار کمی حرکت کنند. اما به محض حرکت قطار، به تدریج چرخ های 
یک ریتم و توالی خاصی حرکت می کنند و اگر ریتم حفظ شود، قطار به تکانش دست می یابد. 

مایل در ساعت حرکت کند، قادر است یک دیوار بتونی تقویت  ۵۵اگر همین قطار با سرعت ثابت 
شده با فوالد را نابود کند و به حرکت خود ادامه دهد. به طور مشابه، هنگامی که در زندگی تان 

 تکانش دست یافتید، دیگر هیچ چیز نمی تواند مانع موفقیت شما شود.به 

 ثبات و پشتکار در تثبیت عادات جدیداهمیت 

ثبات و پشتکار است که تکانش بزرگ را آشکار می کند. ثبات و پشتکار ویژگی کمیابی هست، 
حتی افراد جاه طلب و بلند پرواز هم از نداشتن این 
ویژگی رنج می برند. اگر در انجام عادت و رفتاری 
جدید بی ثبات باشید، هرگز نمی توانید به تکانش 

زرگ دست یابید. در حقیقت به محض این که می ب
خواهید به تکانش دست یابید، دست از کار می 
کشید و همین موضوع باعث هدر رفتن تمام تالش 

 های شما می شود.

  

 

 

 

http://dtahavol.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b4%d9%85/
http://dtahavol.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b4%d9%85/
http://dtahavol.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b4%d9%85/


 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 83 
 

رسی دارن هاردی بر" اثر مرکب "برای پی بردن به اهمیت ثبات و پشتکار، بیایید مثالی را از کتاب 
 کنیم.

را در نظر گیرید که آب را از اعماق زمین باال می کشد. سیستم این پمپ به این یک پمپ چاه آب 
صورت عمل می کند که باید چندین بار اهرم آن را باال و پایین بیاورید تا آب به سطح زمین 

 بیاید.

اغلب افراد در ابتدا با قدرت و سرعت هرچه تمام تر پمپ می زنند. اما بعد از گذر چند دقیقه، 
هیچ آبی فوران نمی کند، ناامید می شوند و دست از پمپ زدن می کشند. درست همانند وقتی 

آب از اعماق زمین به سطح زمین به انرژی زیادی  ژبلند شدن فضا پیما و یا حرکت قطار، پمپا
 احتیاج دارد.

اغلب افراد در همین ابتدا تسلیم می شوند. اما گروهی هستند که می گویند: این همه تالش  
برای همین چند قطره؟ این افراد هم تسلیم می شوند و دست از تالش و پایداری برمی دارند. 

 در نهایت، تعداد کمی هستند که پایدار باقی می مانند.

کسانی که پایداری می کنند، پاداش خود را می گیرند و بعد از چند دقیقه به جریان آب قابل 
کب فعال شد. در این هنگام دیگر الزم نیست به توجه ای دست می یابند. درست است، اثر مر

شدت پمپ بزنید. فقط کافی است هر چند لحظه یک بار، اهرم پمپ را باال و پایین بیاوریدتا 
 جریان آب حفظ شود. به بیان دیگر، شما به تکانش دست یافته اید.

می افتد؟ جریان حال سوال این جاست که اگر اهرم پمپ را به حال خودش رها کنید، چه اتفاقی 
آب به تدریج کم می شود و دوباره آب به اعماق زمین می رود. تکانش از بین رفته است. باید 

 از اول شروع کنید و با شدت و سرعت زیاد پمپ بزنید.
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توضیح دادیم،  مطالب گذشتهاین اتفاقی است که برای خیلی از ما می افتد. همان طور که در 
د شما این است که ساعات آزاد عصر خود را به خوشگذرانی با فرض کنید یکی از عادات ب

دوستان و یا تماشای تلویزیون سپری می کنید. شما تصمیم می گیرید که این عادت بد را با 
عادت خوبی جایگزین کنید. به طور مثال، تصمیم می گیرید این زمان آزاد را به راه اندازی یک 

 کسب و کار خانگی اختصاص دهید. 

راه اندازی می کنید و در ابتدا زمان زیادی را به آن اختصاص می دهید و به   و کاری را کسب
نتایج کمی هم دست می یابید، اما به تدریج دست از تالش می کشید و به سراغ خوشگذرانی 
می روید. دوباره شب ها بر روی کاناپه لم می دهید و سریال های بیهوده تلویزیونی را تماشا می 

یا این که شما تصمیم می گیرید این زمان آزاد را به مطالعه در زمینه رشد شخصی خود  . کنید
اختصاص دهید و شروع به خواندن کتاب یا شرکت در سمیناری می کنید. در ابتدا بسیار هیجان 

د از چند هفته بی خیال می اما بع،زده هستید و تغییراتی را هم در زندگی خود احساس می کنید
، سریال و  ود باز می گردید و به سراغ تماشای فیلمخ اره به روند زندگی گذشته دوبشوید و

 اخبار می روید.

 غییر ایجاد می کرداگر بی ثباتی و عدم پایداری شما برای چند هفته، فقط کمی در نتایج شما ت
 رفتاریاما واقعیت این است که عدم پشتکار شما و غفلت از انجام دادن عادت اشکالی نداشت،

 تمام تالش های تان را هدر می دهد و از آشکار شدن نیروی بزرگ تکانش جلوگیری می کند.

تمام برندگان یک ویژگی مشترک دارند و آن پشتکار و ثابت قدم 
بودن است. هر کس که در انجام عادت های رفتاری مثبت خود 

در هر رقابتی پیروز می شود. برای  ،ثبات و پشتکار داشته باشد
دات خوب و دستیابی به اهداف تان، باید به تکانش اتثبیت ع

 دست یابید و از همه مهم تر، باید تکانش را حفظ کنید.

در ادامه، دو تکنیک را از دارن هاردی توضیح خواهیم داد که از طریق آن ها می توانید عادات 
 قسمترح کنیم .شما در جدید خود را مدیریت و تثبیت کنید. اما قبل از آن، دو نکته مهم را مط

عادت های بد خود را شناسایی کردید و آموختید که چگونه آن ها را با عادت های خوب  قبل ،
 جایگزین کنید. 
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ادت از ع یاگر تمرینات دو روز گذشته را به خوبی به انجام رسانده باشید، هم اکنون لیست کامل
 رید. های خوبی که باید در سال جدید در خود ایجاد کنید، دا

 ۳که هر بار تنها روی حداکثر  توصیه می کند”بهترین سال زندگی شما“دارن هاردی در کتاب 
عادت  ۳عادت به طور کامل تثبیت شد، به سراغ  ۳عادت جدید تمرکز کنید و هر وقت که این 

 ی جدید بروید. پیشنهاد ما به شما این است که طبق توصیه دارن هاردی، همزمان بر روی همه
عادت بد خود  ۳روزه، تنها اقدام به تغییر  ۷۱عادات خود تمرکز نکنید. سعی کنید در هربازه 

ایگزین کنید. دراین صورت تا پایان سال آینده جعادت جدید را  ۳، بعد روز ۷۱کنید و سپس در 
 عادت مثبت را در خود ایجاد کرده اید، که این می تواند در پایان سال آینده دستاورد ۱۰شما 

روز؟ تکرار به نیروی تکانش دست می یابد  ۷۱بسیار بزرگی برای شما باشد. شاید بپرسید چرا 
  و بعد از آن دیگر به صورت خودکار انجام می شود و دیگر نیازی به مدیریت هفتگی آن نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نکته دوم این که 

معموالً زیاده روی می کنند.  ،کننداغلب افراد هنگامی که می خواهند عادت جدید را در خود ایجاد 
اما باید بدانید که ثبات و  البته در هنگام ایجاد یک عادت جدید، همیشه هیجان زده هستید

انجام آن عادت در طوالنی مدت مهم است. به طور مثال، اگر شما مدت های زیادی است که 
روز به باشگاه بروید و بدن خود را تحت فشار  ۱تمرینات بدنی نداشته اید، برای شروع هفته ای 
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روز در هفته به باشگاه بروید و با گذر زمان  ۳و استرس زیاد قرار دهید . برای هفته های اول، 
 و قوی شدن بدن تان، می توانید تعداد روزها و ساعت های تمرین خود را افزایش دهید.

 داستان زیر را شرح می دهد: "اثر مرکب"دارن هاردی برای فهم بیش تر این نکته، در کتاب  

یک بار یکی از کارمندانم در مجله موفقیت تصمیم گرفته بود وزن خود را کم کند و به تناسب 
ساعت بر روی صندلی  ۱۰اندام برسد. این هدف بزرگی برای او بود. زیرا او عادت داشت روزانه 

این هدف، به یک باشگاه ورزشی رفت بنشیند و از فعالیت بدنی متنفر بود. برای دستیابی به 
ساعت تمرین می کرد. به او هشدار دادم که این کار اشتباه است و  ۰و پنج روز در هفته، روزی 

نمی توان برای مدت زمان طوالنی آن را انجام دهی و در نهایت شکست می خوری. اما او قبول 
های شکمش نمایان شوند. از  نکرد و گفت می خواهد برشدت تمرینات خود بیفزاید تا ماهیچه

 او پرسیدم :دلیلت برای انجام این کار چیست؟

او گفت: می خواهم بدن سالمی داشته باشم تا خوشتیپ به نظر برسم و عمر طوالنی هم داشته 
 باشم.

این ها دالیل خوبی بود که می توانست به عنوان سوختی برای او باشد و از طرفی هم هدف کوتاه 
 خواست در سنین باال هم از بدنی سالم برخوردار باشد. مدتی نبود و می

به او گفتم: بسیار عالی، اما داری زیاده روی می کنی. بعد از دو یا سه ماه بهانه می آوری و رفتن 
شود تا زمانی که دیگر دلسرد می  یندازی و این اتفاق بارها تکرار مبه باشگاه را به تعویق می ا
ه کنار می گذاری. می دانم هیجان زده هستی، پس به توصیه من شوی و تمرین را برای همیش

ساعت تمرین  ۰روز اول: همین روند پنج روز در هفته را انجام بده، سپس  ۱۱گوش بده: برای 
روز تمرین یک ساعته برسان و اگر احساس  ۳دقیقه کاهش بده و در نهایت آن را به  ۱۱را به 

ا داری، چهار روز به مدت یک ساعت تمرین کن. از تو می کردی توان چهار روز تمرین در هفته ر
خواهم به این توصیه گوش فرا دهی، چون اگر کاری فراتر از حد توانت باشد، دیر یا زود آن را 

 کنار می گذاری.

خیلی سخت بود که بتوانم او را متقاعد کنم، زیرا در آن لحظه بسیار هیجان زده بود. فکر می کرد 
ساعت ورزش کند. برای کسی که در تمام طول عمرش  ۰عمرش می تواند روزی دیگر برای تمام 

 از ورزش بیزار بوده است، این شیوه ورزش کردن چیزی جز ناکامی برایش به ارمغان نمی آورد.
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ند ماه آن ها را چنها برای یک هفته یا تهرگز به دنبال عادات رفتاری نباشید که می خواهید 
تکرار کنید. یادتان باشد که با انجام  مدامتکرار کنید. به عاداتی فکر کنید که بتوانید آن ها را 
 چیزی جز ناکامی عایدتان نمی شود.دادن کارهایی فراتر از حد توان تان در کوتاه مدت، 

 به مثال دیگری از دارن هاردی در رابطه با این نکته توجه کنید:

سال پیش دکتر به همسرم گفت: باید کافئین را از رژیم غذایی خود حذف کند. من و چندین 
همسرم بسیار به قهوه عالقه مند بودم و تصمیم گرفتم همسرم را برای ترک این عادت کمک 
کنم. برای شروع درهفته اول، دریک فنجان، یک دوم قهوه بدون کافئین و یک دوم قهوه با 

هفته بعد، از قهوه بدون کافئین استفاده کردیم. چند هفته بعد قهوه کافئین می ریختیم و در 
را کنار گذاشتیم و از چای سبز بدون کافئین استفاده کردیم. برای رسیدن به این نقطه، حدود 
یک ماه زمان صرف کردیم، اما چون ترک این عادت به تدریج انجام گرفت، هیچ گونه سختی 

اب آلودگی را تجربه نکردیم. به نظر من اگر می خواستیم نکشیدیم و هیچ عوارضی مانند خو
 ناگهان قهوه را از رژیم خود حذف کنیم، با مشکل مواجه می شدیم.

بنابراین، بعضی از عادت های ریشه دار را ناگهان نمی توان تغییر داد و باید به تدریج آن ها را از 
که باید در مسیر ترک عادت های بد بین برد. همان طور که در ابتدا توضیح دادیم، نکته ای 

اگر به مدت چهل سال رفتاری را تکرار کرده باشید و یک این است که صبور باشید.،رعایت کنید
 عادت دیرینه ساخته اید، انتظار نداشته باشید یک شبه آن را تغییر دهید.

یر را برای سال عادت ز ۱با توجه به نکاتی که در باال بیان کردیم، فرض کنید شما می خواهید  
 جدید در خود ایجاد کنید:

  صبح بیدار شدن ۵شب ها زود خوابیدن و صبح ها قبل از 
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 هر روز یک ساعت رفتن به باشگاه 

  صفحه مطالعه در زمینه رشد شخصی ۰۱روزانه حداقل 

 اختصاص دادن بخشی از روز برای راه اندازی کسب و کار شخصی 

 ایجاد عادت شکرگزاری روزانه 

  دقیقه مراقبه ۱۱روزانه 

 تایی تقسیم کنید: ۳گروه  ۰عادت را به  ۱شما باید این 

 روز اول آن ها را تثبیت کنم. ۷۱عادتی که باید در سه 

 صبح بیدار شدن ۵شب ها زود خوابیدن و صبح ها قبل از -

 هرروز یک ساعت رفتن به باشگاه –

  صفحه مطالعه در زمینه رشد شخصی ۳۱روزانه حداقل -

 روز دوم آن ها را تثبیت کنم. ۷۱عادتی که باید در سه 

 اختصاصی دادن بخشی از روز برای راه اندازی کسب و کار شخصی-

 ایجاد عادت شکرگذار ی روزانه-

 مراقبه  دقیقه ۱۱روزانه  –

به همین ترتیب شما می توانید برای فصل پاییز و زمستان 
 خود، عادت جدید را انتخاب کنید.
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  اول:تمرین 

 ی  لیست عادت های خوبی که می خواهید در سال جدید ایجاد کنید، بیاورید. در دفترچه
عادت را انتخاب کنید. در پایان  ۳روزه تنها،  ۷۱برای هر بازه ” مدیریت عادات افراد فوق موفق “
 عادت جدید را انتخاب کنید. ۳عادت موفق شدید،  ۳روز اول، در صورتی که در تثبیت آن  ۷۱

 تکنیک را مطرح می کنیم تا بتوانید عادت های جدید خود را مدیریت و تثبیت کنید. ۰در ادامه 

 

 
 

   تکنیک اول: جدول ثبت ریتم عادت های جدید

این روش بسیار فوق العاده ای است و شما می توانید با اختصاص دادن پنج دقیقه در پایان هر 
هر هفته، پیشرفت خود را در تثبیت عادت های  روز، عادات خود را مدیریت کنید و در پایان

مثبت بررسی کنید. همان طور که در جدول زیر می بینید با کمک جدول ثبت ریتم می توانید در 
ردیف باال، در چند ستون اول، روزهای هفته   طول هر هفته عادت خود را مدیریت کنید. در

بار در هفته می خواستید آن مشخص می کند که شما چند ”هدف“و ستون  نوشته شده است
 مشخص می کند چند بار موفق به انجام آن عادت شدید” موفقیت”عادت را تکرار کنید. ستون

 مشخص می کند چند بار در انجام آن عادت ناکام بوده اید.”اختالف”و ستون
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ه روزه، برای هر هفته یک جدول ثبت ریتم جدید داشته باشید. از آن جا ک ۷۱شما در هر بازه 
 جدول ثبت ریتم را تکمیل کنید. ۱۰هفته است، بنابراین باید  ۱۰روز تقریبا  ۷۱هر 
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           6عادت 
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 به مثال زیر توجه کنید:

 روز اول سال در خود ایجاد کنید. ۷۱عادت زیر را می خواهید در  ۳فرض کنید 

  بیدار شدن ۵صبح ها قبل از 

 هر روز یک ساعت رفتن به باشگاه 

  صفحه مطالعه در زمینه رشد شخصی ۳۱روزانه حداقل 

بیدار نشده خواب  صبح از ۷  بیایید ابتدا عادت اول را بررسی کنیم. اگر تا به حال زودتر از ساعت
صبح از خواب بیدار شوید. شما  ۵اید، به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنیم. برای هفته اول، ساعت 

صبح  ۹هفته در اختیار دارید. در نتیجه برای شروع می توانید هفته اول ساعت  ۱۰روزاول، ۷۱در 
در نهایت  دقیقه زودتر بیدار شوید تا ۱۵بیدار شوید و به تدریج در هفته های بعد هر هفته 

 صبح دست یابید. ۵بتوانید به هدف تان یعنی بیدار شدن در 
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در مورد عادت دوم باید بگوییم اکه اگر مدت های زیادی است ورزش نکرده اید می توانید در 
بار تمرین کنید و در هفته های بعد به تعداد روزها و ساعت ها اضافه  ۳چند هفته اول هفته ای 
روز اول، شما به حدی از توان بدنی رسیده باشید که روزانه یک  ۷۱یان کنید تا در نهایت در پا

 ساعت تمرین برای شما عادی شده باشد و به یک عادت روزانه تبدیل شود.

بهتر است با تعداد صفحات کم تر شروع کنید.  ،درمورد عادت سوم اگر زیاد اهل مطالعه نیستید
صفحه مطالعه داشته باشید و در هفته دوم  ۱۱ه به طور مثال، در هفته اول می توانید روزان

صفحه بیش تر مطالعه کنید تا در نهایت در  ۵صفحه و به همین نحو، هر هفته روزانه  ۱۵روزانه 
 صفحه مطالعه دست یابید. ۳۱روز به هدف خود یعنی روزانه  ۷۱پایان 

تعیین ” مدیریت عادات افراد فوق موفق “ ی  در دفترچه۰تمرین شماره 
کنید که می خواهید برای ایجاد و تثبیت کدام یک از عادت های خود از 

 جدول ثبت ریتم استفاده کنید. 
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 نمونه جدول ثبت ریتم در هفته اول:
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 تکنیک دوم: ایجاد زنجیره

روش دوم، بیش تر برای عادت هایی کاربرد دارد که می خواهید آن عادت را هر روز تکرار کنید 
هفته ای بر  ۱۰و حتی نمی خواهید یک روز از انجام آن غفلت کنید. در این روش، شما یک جدول 

ن روی دیوار اتا ق تان می چسبانید و هر روز با موفقیت در انجام آن عادت، یک ضربدر بزرگ در آ
تا طی چند روز، این ضربدرها به  روز می کشید و همین کار را برای روزهای آینده تکرار می کنید

شکل زنجیر به هم متصل شوند. اگر یک روز نتوانید آن عادت را انجام دهید.خانه آن روز خالی 
 ستبنابراین شما باید هر طور شده ا، می ماند و در نتیجه، زنجیر شما از هم گسسته می شود 

 در طول روز انجام آن عادت را به اتمام برسانید.

دقیقه پیاده روی داشته باشید و خیلی برای تان  ۳۱فرض کنید تصمیم گرفته اید که هر روز 
 استفادهه می توانید از تکنیک ایجاد زنجیر مهم است که حتی یک روز هفته هم از دست ندهید.

 بر روی دیوار بچسانید.و برای یک ماه جدول چهار هفته ای را  کنید

یش ب  انگیزه،میان بگذاریدرا دریا اعضاء خانوادتان این تصمیم یکی ازدوستان وبا بتوانید اگر
برای تکمیل این زنجیره خواهید   تری

 داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 :در اثر مرکب می گوید دارن هاردی
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را برای این که مطمئن شوم این کار ،  کبار یکی از همکارانم قصد داشت سیگار را ترک کندی
دوستان زلدا می خواهد سیگار را ترک کند و هم اکنون ” دهد به همه کارمندان گفتم:انجام می

 ”آخرین سیگار خود را کشید.

سپس یک تقویم بزرگ در اتاقش نصب کردم که هر روزی را که سیگار نمی کشد بر روی آن روز 
یک ضربدر بزرگ می کشید.به تدریج همکارانش او را برای پر کردن خانه های تقویم تشویق می 
کردند .او که نمی خواست در مقابل همکارانش شرمنده شود و فردی شکست خورده جلوه کند 

 ک کرد.رای همیشه تسیگار را بر، 

 نترسید .به خانواده و دوستان خود بگویید.،اگر می خواهید تغییری ایجاد کنید

مشخص کنید که می خواهید از تکنیک ” مدیریت عادات افراد فوق موفق“ی در دفترچه  ۳تمرین 
برای کدام یک از عادات ”ایجاد زنجیره“

خود استفاده کنید. هم چنین می توانید 
مدیریت ی دفترچه “از جدولی که در 

آورده شده ” عادات افراد فوق موفق 
 است. برای ایجاد زنجیره استفاده کنید.
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 :ها تمرین 

 :۱تمرین شماره 

ی بیاورید. در دفترچه  ،لیست عادت های خوبی که می خواهید در سال جدید ایجادکنید
عادت را انتخاب کنید. در پایان  ۳روزه؛ تنها  ۷۱برای هر بازه “مدیریت عادات افراد فوق موفق “
 عادت جدید را انتخاب کنید. ۳، عادت موفق شدید ۳ت آن یکه در تثب  روز اول، در صورتی ۷۱

 : ۰تمرین شماره 

جدول ثبت ریتم  تعیین کنید که می خواهید برای ایجاد و تثبیت کدام یک از عادت های خود از
ریتم است که می جدول ثبت  ۵۰“مدیریت هفتگی اهداف“استفاده کنید.دردفترچه ای با عنوان

 کنید.ی مدیریت اهداف هفتگی خود استفاده توانید از آن برا

  تمرین شماره سوم :

ایجاد “مشخص کنید که می خواهید از تکنیک “مدیریت عادات افراد فوق موفق “ی در دفترچه 
دامه ابرای کدام یک از عادات خود استفاده کنید. هم چنین می توانید از جدولی که در ” زنجیره 

 آورده شده است. برای ایجاد زنجیره استفاده کنید.
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 .جدول باال را پرینت بگیرید و روی دیوار اتاق خود بچسبانید 
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 نحوه ی مدیریت اهداف و برنامه ها : ششمگام 

  نحوه ی مدیریت زمان
 : دیگویم ییکایآمر ریشه یسندهی، نو«.جکسِن بروانچیاِ»

که  دیدار اریرا در روز در اخت یهمان تعداد ساعات قا ی. شما دقدیندار یکه وقت کاف دیینگو»
 نیشتیتوماس جِفِرسِن و آلبرت ان ،ینچیآنژ، مادر ترِزا، لئوناردو داو کلیپاستور، م ییهِلن کلِر، لو

 «.داشتند

 یشتریکه کاش زمان ب میکنیما آرزو م یهمه
و  رسدیم انیروز به پا ی. وقتمیدر روز داشت

 م،یاندازیم میابه آنچه انجام داده ینگاه
که آن همه ساعت  میپرسیاغلب از خودمان م
بحران  شیما همواره کم و ب یکجا رفتند. همه

 : مییگویم . مثالًمیزمان دار

از  دانمینم» ای «در روزم ندارم یزمان کاف»
همه کار را  نیکنم تا ا دایوقت پ دیکجا با

خودم وقت  یوقت برا چیه» ای« انجام دهم
 ایمردم دن شتریاگر شما هم مانند ب«. ندارم
از مسائل  یکیزمان  تیریپس مد د،یهست

 یابر ینکات دیتوانیم ادیبه احتمال ز د،یمطلب را بخوان نیا یاست. اگر ادامه تانیمهم زندگ
 .میکن تیریچگونه زمان را مد مینیبب دییای. پس بدیاموزیتان ببهتر زمان تیریمد

 . ستیچ زمانکه  دیریبگ ادی دیبا د،یزمان کن تیریشروع به مد نکهیاز ا شیپ
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 .کنندیم فیتعر «افتدیاتفاق م یزیکه در آن چ یابازه اینقطه »ها زمان را به صورت نامه واژه
 .است دادهایتر، زمان، هنگام رخ دادن روبه عبارت ساده

در  ه،یثان ۱۱ قهیدر هر دق ،ی. در زمان ساعتیو زمان واقع ینوع زمان وجود دارد: زمان ساعت دو
ها به زمان یروز وجود دارد و همه ۳۱۵ساعت و در هر سال  ۰۴در هر روز  قه،یدق ۱۱هر ساعت 

تر سال سن دارد، نه کم ۵۱ قایدق شود،یساله م ۵۱ یکه فرد ی. هنگامگذرندیم کسانیطور 
 .ترشیو نه ب

 

 

 

 

 

 

 تکنیک پومودورو؛ تکنیکی ساده برای مدیریت زمان

ر کُندت د،یکنیشما چه کار م نکهیهستند. زمان بسته به ا یها نسبزمان یهمه ،یزمان واقع در
. در دیایسال ب ۱۰ممکن است به نظر  هیوسائط نقل یو تُندتر خواهد گذشت. دو ساعت در اداره

به  شیدو ساعت پ نیمان انگار همساله ۱۰ یحال بچه نیع
 .آمده است ایدن

 یرا که واقعا در آن زندگ ییایها دنزمان نیاز ا کیکدام  حاال
 ؟یزمان ساعت ای یزمان واقع کند؟یم فیتوص م،یکنیم

زمان به درد  تیریمد یهاستمیها و سگجت نکهیا لیدل
زمان  تیریمد یبرا هاستمیس نیاست که ا نیا خورندینم

 یرضرورینامربوط و غ ،یاند. زمان ساعتشده یطراح یساعت
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. شما در دیهم ندار یبه آن دسترس یو حت دیکنینم یزندگ یشما در زمانِ ساعت رایاست. ز
زمان  د،یکه در حال خوش گذراندن هست یکه در آن هنگام ییای. دندیکنیم یزندگ یزمان واقع
 .خوردیاصال تکان نم د،یکنیرا پرداخت م تاناتیمال دیدار یو وقت کندیپرواز م

شما آن را به  یعنیاست و در ذهن شما وجود دارد.  یروان یمفهوم یزمان واقع نکهیخوب ا خبر
 دیتوانیم د،یکن جادیکه خودتان ا یزیو هر چ دیآوریوجود م

جمالت  یاست که همه دهی. حاال زمان آن رسدیکن تشیریمد
 یوقت کاف»را مانند  و خودمحدودکننده گربیخودتخر
 ایکار تازه شروع  یبرا یامروز وقت مناسب» ای« ندارم
 .دیرا کنار بگذار «ستین امیفعل کارِ بهترِ تِیریمد

 گذراندن وقت وجود دارد:  یسه راه برا تنها

 وگو کردن و اقدام کردن.گفت دن،یشیاند

سه  نیا بیکار شما از ترک د،یکه دار یوکارجدا از نوع کسب
ممکن  ن،یکارآفر کیعنوان  به.شده است لیمورد تشک
 یرگید ریبه مس ایشما را متوقف کنند  مرتبا  گرانیاست د

ن خودتا د،یرا حذف کن هایپرتها و حواسو توقف هاقیتعل یهمه دیتوانینم نکهیبکشانند. با ا
و  هاشهیو چقدر زمان صرف اند دیکه چقدر زمان صرف آنها کن دیریگیم میتصم باره نیدر ا
 .دیبرس تیتا به موفق دیتان کنو اقدامات وگوهاگفت
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 نقشه راه دنیکش

را  ریز یهاروش.است که به اصطالح دزد زمان هستند یاتفاقات یروشن کننده ، راه  ی نقشه
 :دیشو رهیتا بر زمان چ دیکن نیتمر

 ها،شهیو اند دیداشته باش یزیردفتر برنامه کی 
هفته  کیرا به مدت  تانیهاتیوگوها و فعالگفت

 دیتا متوجه شو کندیبه شما کمک م نی. ادیثبت کن
روزه انجام  کی یبازه کی یط دیتوانیکه چقدر کار م

و  گذرندیارزشمند شما چطور م یهاو لحظه دیده
 بخش جهینت یکه چقدر زمان صرف کارها دیفهم دیصورت خواه نی. در اروندیکجا م

 .دینکیدردنخور تلف موگوها و اقدامات بهافکار و گفت یو چقدر زمان برا دیکنیم

 هر  یاست که برا یکاف م،یکن تیریکه چگونه زمان را مد دیواقعا بدان دیخواهیاگر م
. دیمهم است، زمان مناسب اختصاص ده تانتیموفق یکه برا یامکالمه ای تیفعال

 چیه شودینم گریکه د یبلند و بلندتر خواهد شد تا زمان« قابل انجام یکارها»فهرست 
 کرد. شیبرا یکار

 دیکن یزیررا با خودتان برنامه تانیخوب است. قرارها اریقرار مالقات بس فترچهد کیداشتن 
. دیکن یدارند، خال ییباال تیکه اولو یمکالمات و اقدامات ها،شهیاند یبرا یایزمان یهاو بازه

 .دیقرارها نظم داشته باش نیحفظ ا ی. برادیکن یزیرآنها را برنامه انیزمان شروع و پا

 که  دیکن یها و اقداماتمکالمه ها،شهیتان را که صرف انددرصد زمان ۵۱ دستِ کم
 .دارند تانیرا برا جهینت نیشتریب

  یکه از کار دیاختصاص ده نیرا به ا ییها. زماندیزمان بگذار هاقیها و تعلتوقف یبرا 
 یبرا یزمان»به عنوان  ینمونه، مفهوم ی. برادیدور شو د،یکه در حال انجامش هست

 دنینام یبرا یگریراه د« همکاران یبرا یزمان» ای. آدیدر ذهن داشته باش« همکاران
 ست؟ین «شدهیزیربرنامه یهاتوقف»
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 ۳۱ که  ی. تا زماندیکل روز اختصاص ده یزیرهر روز را به برنامه ییابتدا یقهیدق
زمان هر روز  نیترمهم. دیروزتان را آغاز نکن د،یانکرده لیرا تکم تانیزمان یبرنامه
از هر تماس  شیپ قهیدق ۵ .۱ .دیکنیم یزیررا برنامه یزمان یاست که برنامه یزمان
 نی. ادیبه دست آور یاجهیچه نت دیخواهیکه م دیفکر کن نیبه ا یتیهر فعال ای یتلفن

 نیا نیمچنه .است یچه شکل تیکه موفق دیاز آغاز کار بدان شیتا پ کندیکار کمک م
قه یدق ۵ یهر تماس تلفن ای تیفعال پس از هر .کندیتر مکار سرعت گذر زمان را آهسته

ر اگ ؟نه ای دیاتان را به دست آوردهدلخواه یجهینت ایآ دیکه مشخص کن دیکن نیصرف ا
 د؟یدهیم رییآن را چطور تغ یبعد تیفعال ایدر تماس  د؟یارا فراموش کرده یزینه، چه چ

 دیکه حتما با ی؟ ساده است، هنگام میکن تیریکه چگونه زمان را مد دیبدان دیخواهیم 
پشت در دفترتان قرار  «دیلطفا مزاحم نشو»عالمت  کی د،یبرسان انیرا به پا یکار
 .دیده

 هالیمیکه ا لیدل نیو تنها به ا زندیکه تلفن زنگ م لیدل نیکه تنها به ا دیکن نیتمر 
 یهابه درخواست . فورا دیرا قطع کن هارسانامی. پدیجواب آنها را نده رسند،یاز راه م

 کیباشد که  یاتیوکارتان به شدت حکسب یبرا نکهیمگر ا د،یتوجه نکن گرانید
جواب دادن به  یرا برا ی. در عوض، زماندیبده هیبه قض یفور یپاسخ انسان ایواکنش 

 .دیاز دست رفته کنار بگذار یهاو تلفن زدن به تماس هالیمیا



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 102 
 

 

 

 

 

 

 

 ریبهتر است سا م،یکن تیریکه چگونه زمان را مد دیبدان نکهیا یبرا تیدر نها 
مگر  د،یرا کنار بگذار یاجتماع یهاشبکه یهیو بق بوکسیها مانند فکنپرتحواس

 .وکارتان باشندبهبود کسب یبرا ییابزارها یاجتماع یهارسانه نیا نکهیا

  به  نیاست. همچن رممکنیکارها غ یکه به انجام رساندن همه دیداشته باش ادیبه
وگوها و گفت ها،شهیدرصد اند ۰۱وجود دارد که  نیکه احتمال ا دیخاطر داشته باش

 .تان را بسازنددلخواه جیدرصدِ نتا ۱۱تان، اقدامات

 

 

 

 

 

 هره وری چیست و چگونه می توان آن را افزاریش داد؟ب

 یرویاز ن نهیو استفاده به یریگعبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره ،یوربهره
 کار، توان، استعداد و مهارت خود . 



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 103 
 

 ۱۹۹۱در سال  «یزنیکوئ»به نام  یتوسط فرد «یوربهره»بار لغت  نینخست یگفت برا توانیم
به اسم  ی( فردیالدیم) ۱۱۳۳در سال  یعنیقرن بعد  کیاز  شی( بکار برده شد. بیالدیم)
توجه داشت که واژه   یستیکرد. با فیتعر« کردن دیتول ییقدرت و توانا»را  یوربهره «ترِیل»

 و هیکار، سرما یرویحاصل از ن یسودمند شیو جهت افزا یبا گسترش انقالب صنعت یوربهره
 . افتیدست گسترش  نیاز ا یموارد

با در نظر گرفتن هدف و مقصد ما از دو  ها،تیسنجش فعال یارهایاز مع یکیبه عنوان  یور بهره
به هدف و از  یابیدر دست تیو مؤثر بودن فعال دیسو، نقش مف کیاست. از  ینظر قابل بررس

 :شودیمطرح م تیبازده فعال گرید یسو

ه شده ب یزیربرنامه جیو نتا افتهیشده تحقق  یزیربرنامه یهاتیکه فعال یزانی: میاثربخش
  .استدست آمده

 (بدست آمده و منابع استفاده شده .)درست کار کردن جهینت نی: رابطه بییکارا

عبارت است از تحقق  یوربهره گری( به عبارت دییکارا×  ی= اثربخش یوربهره) :  نیبنابرا
 ییو کارا یزمان اثربخشهم

پنجاه درصد( با دوبرابر منابع الزم  ی)اثربخش تیفعال کیاز اهداف  یمیتنها ن یمثال وقت یبرا
 .و پنج درصد خواهد بود ستیبدست آمده ب یورپنجاه درصد( محقق شود بهره یی)کارا

 :که ما دفتیاتفاق م یزمان یبهره ور شیافزا

 منابع  رین مقادابا هم ادستاورد ر
 .میهبد شیافزا ،یقبل یمصرف

 یاما منابع کمتر دنکن رییدستاورد تغ 
 .میمصرف کن

 ه ک یدر حال دکن دایپ شیدستاورد افزا
 .میهم مصرف کرد یمنابع کمتر
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آنها راندمان و  تیبا رعا میناتویهست که ما م یساده در زندگ یها یادآورینکات و  یسر کی
 :میده شیخود را افزا یبهره ور

 و کار یدر زندگ یبهره ور شیافزا یمورد از روش ها ۰۰

 .دیسیکاغذ بنو یرو  -۱

 .دیکن نهیبه را کار ها ستیل  -۰

 .دیزیبپره یاز چند کارگ  -۳

ز تمرکز مغ شهیباعث م ینشان داده که چند کارگ قاتیتحق
باعث  نیعوض بشه و ا عیسر گهید زیبه چ زیچ کیشما از 

کاهش قدرت ذهن  نطوریدرصد و هم ۴۱تا  یکاهش بازده
. در آن واحد فقط دیاالن باست نیشما خواهد شد. پس هم

 .دیارگذب هیدرصد ما۱۱۱ آن یو برا دیکار تمرکز کن کی یرو

 .دینابه حداقل برسرا  اناطرافت یها یحواس پرت  -۴

 .دیمرتب نگه دار ان رامحل کارت  -۵

 .دیدر کاهش آن کن یو سع یابیرا رد دیگذار ین میتاکارها یکه رو یزمان  -۱

در انجام  یکه زمان مصرف است مهم یلیخ د،یگذار یکارها م یکه رو یوقت یِساز نهیبه یبرا
 .دیکن یابیردیتان را کارها

 د؟یکن یصرف م قاتیمشابه در هنگام انجام تحق یخواندن مقاله ها یبرا یادیوقت ز ایآ

 قهیدق ۳۱به  لیتبد یا قهیدق ۰استراحت کوچک  کیو  دیوریم سبوکیف قهیدق ۱۵هر  نکهیا ای
 ؟ودش یکردن م کیاسکرول و ال

. پس حتما از روش دیداشته باش یبهره ور شی، افزایتانکارها یابیبدون رد دیتوان ینم شما
 .دیهن قرار بدیتاخود و زمان انجام کارها شرفتیپ زانیم یابیو رد یابیارز یمختلف برا یها
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ه استفاد یبهره ور شیفزاا یبرا یاز تکنولوژ  -۹
 .دیکن

که،  نهیا یبهره ور شیافزا یاز روش ها یکی
 دیتونیکه م یبرنامه ا ایبدون ترس، از هر اّپ 

. زمان کارهاتونو با دیاستفاده کن د،یکن دایپ
 د،یکن یابیبرنامه ها رد نیاستفاده از ا

ها رو استفاده  شنیکیفیو نوت یادآوری یها زنگ
 ینجوری. ادیسیبنو وتریکامپ ای لیدرون موبا نیتونیکاغذ، م یرو زینوشتن همه چ ی. به جادیکن

 .شهیگم هم نم

حاصل  نانیدرونش، اطم یها لیدستگاه ها، برنامه ها و فا نیبه ا تونیشگیهم یدسترس از
 .دیکن

 . Smart Goalsدیخودتون انتخاب کن یاهداف هوشمندانه برا  -۱

 .دیبا دقت انتخاب کنان رنتادوستا  -۷

 .دیریبگ ادین ادر خلوت خودت  -۱۱

به  اکار کوچک ر کی یشما اگر حت ویدگیکه م دوجود دار” کامپاوندقانون “به نام  یقانون کی
 شود. یبه مهارت در شما م لیها جمع شده و تبدتکرار نیا د،یتکرار کن ادیدفعات ز

 :دیفکر کنگونه به آن نیا 

 ،فتهساعت در ه ۹ یعنی ،دین وقت بگذاراخودت یریادگی یساعت روز را برا کیاگر شما فقط 
به استاد  دیتوان یساعت، م کیفقط  یسال با روز ۳و شما بعد از  ساعت در سال ۳۱۵ یعنی
ساعت در روز قابل انجام دادن  کی دیکن ی. اگر فکر مدیشو لیتبد د،یریگیم ادیکه  یزیچ

 . ستین
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 .دیکن نیگزیو با آنها جا دیفکر کن دیکن یم هودهیب یهاکه کار یین وقت هاآبه تمام 

 

مطالب و  یریادگی یبرا هودهیب یاستفاده از زمان ها یبهره ور شیافزا یروش ها نیاز بهتر یکی
 لمیف دنید ای یکتاب صوت کیگوش دادن به  یساعت برا کی نیباشد. از ا یم دیجد یهامهارت
 .. بدون شک به نفع شما خواهد بوددیخواندن کتاب استفاده کن ای یآموزش

 

 

 .دیگفتن عادت کن” نه“به   -۱۱

 دی. شما بادیسر وقت تمام کنرا  ناخودت یهاو هم کار دیهم به همه کمک کند یناتوینم شما
 .دیوینه بگ نتانبه همکارا دیعادت کن

 اندتویآنها م یهاشدن در کار ریدرگ چون
 شود.شما در طول روز  یباعث کاهش بازده

 چیوقت به ه چیکه ه ستیمعنا ن نیاما به ا 
 که است  نیا شا ی. معندیکمک نکن یکس
 یباالتر تین اولواخودت یکارها یبرا دیبا

 .دیقائل باش

 دینباش ریاما واکنش پذ دیفعال باش  -۱۰

،  یبهره ور شیافزا یمورد از روش ها نیا
 شیها روند افزا یحواس پرت دی. نگذارمیه ازداینجا که تا  است  ییحرف ها یجمع بند با یتقر

 .شما را کم کند یبازده

 یو به کس دیکن یزمان بند نیا ریدرگان را . خودتدیکن یزین برنامه ریتاانجام کارها یقبل برا از
 د.کن یزیشما برنامه ر یشما و برا یکه به جا دیاجازه نده
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 .دیانتها نکن یب یجلسه ها ریدرگ ان راخودت  -۱۳

و خسته کننده هستند و در  یطوالن معموالً رایآورد. ز یم نییرا پا یبازده یلیخ یکار جلسات
 یدیروش جد ای دیکن یجور جلسات دور نیاز ا دیکن یرسند. سع یهم نم یواحد جهیبه نت تینها
 دینابداست  . جالبدیکن شنهادیجلسات در اوقات فراقت همه شرکت کنندگان، پ یبرگزار یبرا

به او  قهیدق ۳در  را هدفش توانستیکه نم یبود و کس یا قهیدق ۳ ”تسیگ لیب“که جلسات 
 .شد یاز جلسه خارج م دی، باویدبگ

 .است دادهیرا انجام مدرست  یکار پس حتما ، بوده. ریسال اخ ۰۱فرد جهان در  نیثروتمند تر او

 .دیمحور تمرکز کن جهینت یها تیفعال یرو  -۱۴

ما ندارد.  یزندگ یرو یواضح جهیهستند و نت یفور میهدیکه در طول روز انجام م ییاز کارا یلیخ
بوجود  میکن یکه م یدرصد تالش ۰۱ما از ی حاصله  جیدرصد نتا ۱۱که  ویدگیم ۱۱/۰۱ هیفرض
 .ادیم

و  دیکن ییرا شناسا یدرصد ۰۱ یها تیفعال نیکه ا است نیا دیهانجام بد دیکه شما با یکار
 .دیآنها بگذار قیو دق حیانجام صح یرو ان راتمرکزت شتریب

 

 

 

 

 

 

 .دین ارزش قائل باشاشخص خودت یبرا  -۱۵
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 ...و  یو مشخص کردن زمان بند ستیل دیفقط با تول یبهره ور شیپروسه افزا دیفکر کن دیشا
 ناتیبه همه جوانب زندگ دی. شما بادیکن یکه فکر م است یزیچ نیاز ا شتریاما ب ،ودشیحاصل م
 سالم ییغذا میخواب مناسب و رژ د،ی. ورزش کندیداشته باش یبهره ور شیتا افزا دیتوجه کن
 .دیاورین را بدست بابه اهدافت دنیرس یبرا یکاف یتا انرژ دیباشداشته 

 !دیواقعا شروع کن  -۱۱

ه ک دکنن یعنوان م قاتیاکثر تحق یول ددار یموانع مختلف یبهره ور شیافزا یروش ها یریادگی
 .موانع هست نیتر یاصل ءپروژه جز کیبه شروع  میتصم

 تصور ارو باشند ر شیپاست  که ممکن ییقسمت ها نیمغز ما سخت تر یاز شروع هر کار قبل
 دهد.مشغول و پر از کار جلوه  اشما ر تیاهم یب یکه با کارها دگرد یم ییو دنبال راه ها دکن یم

از شکست خوردن  میکن یدر ناخودآگاه ما تالش م قتیحق در
 ، یکار اصل تی. با پنهان کردن اهممیکن یرین جلوگاخودم

نها، ما شروع انجام ه آدادن ب تیو اولو ییجز یپشت کارها
 .میندازیعقب مار یکار اصل

 

 کیکه به اثر زگارن ددار یخوشبختانه مغز ما ساختار اما
به ما  کی. اثر زگارندیکه  شروع کرد دکن یم یم کردن کارامجبور به تم اشما راست و مشهور 

 .میکن یفکر مآن  به شتریب م،ینکنم اتم ار یکه اگر کار ویدگیم

ه ک ییتا کارها دنامیشما م یذهن و حافظه  در شترین بآ د،یذارگم باناتم ار یاگر شما کار یعنی
. دوریمآن ن به سمت اافکارت ودنش امکار تم تی آن تا وق دیشروع کن ی. پس وقتدیم کرداتم

 باشد.  یم یدر زندگ یبهره ور شیافزا یروش ها نیتر یاز اصل یکی کیاز اثر زگارن یآگاه

ر قدم د کیو  دیکن هیته دیانجام بد دیگانه که باه هفت ایکار روزانه  یسر هی ستیل حاال نیهم
 .دیم کناتمارآنها  تا آخر هفته  ود ون فعال شامغزت کیتا اثر زگارن دیبردار آنهاشروع 

 .دیکن تیریزمان مد یبه جاار یانرژ  -۱۹
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 درکه  است  نین اامنظورم نجایاما ا است . هم مهم یلیچرا خ ست؟یزمان مهم ن تیریمد یعنی
 .دیو سپس استراحت کن دیکن تیفعال شتریب یانجام کار، با تمرکز و انرژ یزمان یبازه ها

 شتریب لزوما  ایدن یقیموس دیاسات دیناکه بد است جالب
ه و آزادان یبا آگاه او کار ر نیکنند بلکه تمر ینم نیتمر

کارها  نیسخت تر یرو شتری. وقت کار، بدهند یانجام م
 یزمان یها در بازهان راخودش یکنند و انرژ یتمرکز م

 کنند.  یمشخص مصرف م

 

 

با شدت کار  یزمان یمصرف کنند، بازه ها یکنند و انرژ نیدر کل روز تمر که نیا یبه جا یعنی
فقط به کنند. یم استراحت ماهر کدبعد ازودارند  ادیز

عادت  بهشتریکنند بلکه ب ینم هین تکااراده ش
عالی . دهند یم تیمنظم روزانه اهم یزیبرنامه رو

 یکار م قهیدق ۷۱حدود  ا،یدن یزن ها الونیو ترین
.استراحت قهیدق ۰۱تا  ۱۵ نیکنند و ب  

 

مختلف  یبه قسمت ها آن را،  در کل روز مصرف کنند و انجام بدهنداو کار ر یانرژ نکهیا یجا به
 .کنند یاستراحت م شده  یزیو به صورت برنامه ر کنند  یم میتقس

 م؟یکن جادیخودمون ا ا در ر یکار یبهره ور شیعادت و روش افزا نیا شهیم یچطور اما

 .دیبد  Deadlineبه خودتون  -۱۱

ن زمان اخودت یبرا شهیباشد. هم یزمان اتمام م نییتع یبهره ور شیافزا یاز روش ها یکی
 .دیاتمام کار رو مشخص کن ای یانیپا
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 ترشیب یلیخآن  کردنام احتمال تم در این صورت دیعالمت بزن میتقودر ای دیسیجا بنودر یک 
 در موردش یا یزیبرنامه ر دیبا دیکن یرا شروع م یکار یکه شما وقت است نیا تی. واقعودشیم

 .دیکن نییتع شیبرا deadline همان ای انیزمان پا دیو با دیداشته باش

از  یکیهم خواهد شد و  شتریشده، ب نیتوجه شما به انجام آن کار در زمان معبه این ترتیب 
 .باشد یم نانهیکار واقع ب انیانتخاب زمان پا یبهره ور شیافزا یروش ها

 .دیرسم کن ناشرفتتیدرصد پ یبرا تینمودار مسئول  -۱۷

باشد. در  یها م تیدر انجام مسئول شرفتیرسم نمودار پ یبهره ور شیافزا یاز روش ها یکی
 در طرف دیگرو –شما از منابع یکیبه عنوان  –دیکه مصرف کرد یطرف زمانک ی،رنمودا نیرسم ا
 .دیسیبنوده اید زمان انجام دا نیادرکه  ییها تیفعال

حوه و ن زانی. نوشتن مسندینو یمرا  ن اش یمصرف یکالر زانیو م دهستن میرژدرکه  یافراد مثل
 .دیبنگرها به ارزش کار انهیواقع گراشود باعث  دناتویم شرفتیپ

ر هم دار انجام کارها یو زمان مصرف شده برا دیکن یاشتباه نم رگید،  شرفتیرسم نمودار پ با
  .دیریگ یانجام شده در نظر م یکنار تعداد کارها

 یادیز تیاهم که معموالًرگید های زیچبه شما  حواسشود یباعث م شرفتیپ زانیم یبررس
 .ودپرت نش ندارند 
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 .دیبا هم انجام ندهرا چند کار   -۰۱

 یشما م یبهره ور شیباعث افزا هیددیهمزمان انجام مرا چند کار  یوقت دیکن یفکر م ایآ
همزمان چند کار را با هم  ای دیکن یم Multi-tasking که ین داده شما زمانانش قاتیتحقشود؟
هم نقشه  دیکن یم یکه هم رانندگ دیداشت. تصور کن دیخواه یکمتر یبهره ور د،یدهیانجام م
 . دیکن یو هم با تلفن همراه صحبت م دیکن یرا نگاه م

و در واقع  دیرا در دسترس دار دفتصا یبرا ازیکه شما تمام مواد مورد ن است  خوب مشخص
هم  یمثال در مورد امور کار نیکرده. هم دایخطر کاهش پ صیو تشخ یدگراندمان شما در رانن

 .باشد یصادق م

 یرو تواندینم نهیمغز شما به صورت به د،یواحد دار نیشما قصد انجام چند تا کار را در ع یوقت
 یکه در ذهن خود برا یتیها با توجه به اولوکار نیا نیتمرکز شما ب زانیهر کدام تمرکز کند و م

 لکدام از آن کار ها به صورت کام چیه تیشود. در نها یم میتقس د،یمشخص کرد یکار ها نیا
  .دیشو یو جامع انجام نخواهد شد و شما فقط خسته تر م

 یبند تیو با توجه به اول دیداد یها را دانه دانه انجام مکار نیشما ا ویسنار نیاگر در هم حاال
و  دیصرف کرد یدر کل هم وقت کمتر ینجوری. ادیرساند یآنها را به سر انجام م د،یکه کرد یا

 . یکمتر یهم انرژ

ندادن است. به  امکار و چند کار را باهم انج میتقس یبهره ور شیافزا یاز روش ها یکیپس 
ن اول با سرعت باال ااز هماینگونه شما  د،یکن هیفردا رو شب قبل ته یاز کارها ستیل هیجاش 

 .دیکن یشروع م

 دیکن میتر تقس کیبزرگ رو به چند کار کوچ یکارها  -۰۱

ی مکمتر نگران شما  مغزوقتی کارهای بزرگ را به چند کار کوچک تقسیم کنید ، در این صورت  
ر کوچکت یکردن کار بزرگ به کار ها می. تقسندتر شروع کراحت  اشود که قرار است چه کارهایی ر

 لیتبد زهیبه انگ هیکه ترس اول ودشیباشد، باعث م یم یبهره ور شیافزا یاز روش ها یکیکه 
 . شود



 کتاب جامع هدف گذاری و برنامه ریزی 

  شبنم نادری/مدرسه کسب و کار بانوان 

www.karjol.ir 
 112 
 

 کجای ه راهم ودشیاما نم ، ماده. هدف مشخص و مصالح آدیرا فرض کن یپروژه ساختمان ساز
از  یکیخودش  نی. ادیکن میهدف بزرگ را به اهداف کوچکتر تقس دیریبگ ادیانجام داد. 

و  آن  یاجرا، . با داشتن اهداف درست و برنامه هست یبهره ور شیافزا یروش ها نیمهمتر
 کرده یط راو بهتر شدن  شرفتیپ ریمس دیتوان ی، شما م یبهره ور شیافزا یروش ها یریادگی

 .دیخود باش یخارق العاده آن در زندگ جیمتوجه نتا یو در مدت کوتاه

 یزیچ چی. هیدرون یدقت به سالمت و خوشحال ،یتعادل در زندگ جادیا یعنی یبهره ور شیافرا
 هددینم یبه شما انرژ یمثبت نسبت به زندگ کردیرو کیبهتر از 

 .را با خودت همه جا ببر خوب یعادت ها  -۰۰

 ینکات تیو با رعا یبهره ور شیدر پروسه افزا . میخوب بشناسان را که ما خودم است  مهم یلیخ
نهفته شما  لیپتانس ایدر شما بوجود خواهد آمد  یدیجد اتیکه گفته شد، بدون شک خصوص

 .ها شکوفا خواهد شد نهیزم نیدر ا

گی خود خوب زند یکه ما عادت هااست  مهم یلیخ
 ازیهر موقع که نآنها  از میناو بتو میبشناسرا 

 .میاستفاده کن میداشت

 

 

 

 یآنها را هر روز زندگ یمدت یکه برا میریبگ ادی دیعادت ها با نیبه ا شهیهم یدسترس یبرا
 شیافزا یاز روش هارگید یکیگاه ما شوند. پس دآناخو ریمثبت وارد ضم یعادت ها نیتا ا میکن

 .میکن یزندگ انخوبم یعادت ها است که با  نیا یبهره ور
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 یینها یریگ جهینت

 یکیبه  ودشیتر م دهیچیکه هر روز شلوغ تر و پ ییایدر دن یبهره ور شیافزا یروش ها یریادگی
شده  لیزمان ممکن تبد نیدر کمتر،به اهداف دنیرس یبرا یفرد یها یاستراتژ نیاز مهم تر

 .است

در طول روز  میناتا بتو میفعال کن ار نامیذهن یها ییتوانا یعلم یبا روش ها ودشیم یچطور
 م؟یمناسب داشته باش یو بهره ور میموثرتر عمل کن

 یاهر شتر،یو تالش ب یطوالن یزمان، کار کردن ها تیریمد یها شنیکیبه جز دانلود انواع اپل ایآ
 هست؟ یبهره ور شیافزا یبرا

که ه ادن دانش یحت قاتی. تحقستین یکار کاف نیا یبرا ییکه قدرت اراده به تنها میریبپذ دیبا
اسم هم  یمفهوم حت نی. اشودم اکامل مصرف و تم ناتو یو م است  یمنبع تمام شدن کیاراده 
 .مصرف خود درون، ددار

 

 

 

 

 

 :گفته شده یبهره ور شیافزا یمطالب و روش ها یجمع آور ینکته کوتاه برا چند

 (۰۱/ ۱۱)قانون ودش یدرصد تالش حاصل م ۰۱با  جهیدرصد نت ۱۱ دباش ان ادتی. 

 کن یو زندگ ریبگ ادیا ر نه گفتن به افراد. 

 کار را اول انجام بده نیشناس باش و مهمتر تیاولو. 

  کن ییها رو شناساانبریخودت سازنده استفاده کن م یتنبلاز. 
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 چند کار را با هم انجام نده. 

 را با خودت همه جا ببر  خوب یعادت ها. 

 کن یزمان را زندگ تیریمد. 

 انجام بدهرا با ذهن و افکار منظم، کار ها. 

 شوندسوخت  یدبکش و اجازه نده ریرا به تصو دیجد یها دهیا. 

 یدسیفردا رو بنو یهاهر شب کار. 

 یدباش کار داشته میعادت به تقس ،دیکنیکار م میاگر در ت. 

  یدو استراحت کن ید مناسب بخواببه اندازه. 

 وریدایخانه نتان به با خود اکار ر. 

 یدکن جادیا یو کار یشخص یزندگ نیب یتعادل. 

 یدنمثبت استفاده ک یانرژ تیتقو کیاز تکن. 
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 خالصه کتاب هدف برایان تریسی

گذاری و دستیابی از بهترین کتاب ها در زمینه هدف ایان تریسی یکیرکتاب هدف آقای ب
راه کارها، نگرش ها و روش هایی در آن گفته شده که در صورت یاد  .به هدف است

گرفتن و عمل کردن به آن می توان با سرعت بسیار بیشتر و در زمان کمتر و همینطور با 
صرف هزینه و انرژی کمتر به اهداف خود رسید، در ادامه به خالصه ای از کتاب هدف می 

 .پردازیم

کتاب هدف سالها درسخت کوشی شما رهای بیان شده دمی گوید نقطه نظربرایان تریسی 
جویی می کند تا به مهمترین هدف های زندگی خود برسید. اگر قرار باشد پنج  صرفه

دقیقه برای شما حرف بزنم و اگر قرار باشد مطلبی را به شما بگویم که شما را از آنچه 
 :هستید موفق تر سازد، حرف من این خواهد بود

بنویسد، برنامه ای برای دستیابی به آنها تدارک ببینید و هر روزتان را هدف هایتان را 
 .صرف این برنامه کنید

این توصیه اگر به آن عمل کنید، بیش از هر چیز دیگری می تواند به شما کمک کند و 
 .زندگی شما را تغییر دهد

 زمان باید بدانید که موفقیت یعنی داشتن هدف و هرچه دیگر هست اضافه گویی است،
و زندگی شما ارزشمند است و مهمترین اتالف وقت در زندگی زمانی اتفاق می افتد که 
بتوانید آنچه را در مدت چند ماه به دست آورید، در مدت چند سال به دست آورید اما با 

این کتاب می توانید رسیده هدفگذاری و رسیدن به هدف دریند به اثبات آتبعیت از فر
از آنچه به ذهنتان می رسد به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. در زمانی کوتاه تر 

سرعت حرکت شما، هم شما را و هم همه اطرافیانتان را شگفت زده خواهد کرد. در ادامه 
 .به خالصه ای از سرفصل های کتاب هدف می پردازیم

 .توانمندی های خود را آزاد کنید  -۱
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است. آنچه تاکنون در زندگی بدان دست یافته بدانید که توانمندی های شما نامحدود 
 .اید پیش درآمدی برای آن چیزهایی است که می توانید در آینده به آن دست پیدا کنید

 

 

 .سررشته امور زندگی خود را به دست بگیرید  -۰

شما مسئول کامل شرایط خود در امروز هستید. از عذر و بهانه آوردن و توجیه کردن و 
 .مسائل خود معرفی نمودن خودداری کنید دیگران را مسبب

 .آینده خود را خلق کنید  -۳

 

 

 

 

 

تصور کنید در کاری که می توانید بکنید با هیچ محدودیتی روبه رو نیستید. درباره خود 
 .به گونه ای بیندیشید و برنامه ریزی کنید که انگار همه نتایج الزم را در اختیار دارید

 .سازید ارزشهای خود را مشخص  -۴
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 .ارزشهای شما معرف شما هستند. سعی کنید از ارزش های مورد قبول خود فاصله نگیرید

 .هدف های واقعی خود را مشخص سازید  -۵

تصمیم بگیرید که به واقع چه خواسته ای دارید، می 
 .خواهید به کجا برسید

 .درباره هدف اصلی خود تصمیم بگیرید  -۱

احتیاج دارید. یک هدف در به یک هدف اصلی و مرکزی 
زندگی شما وجود دارد که مهم تر از سایر هدف هاست. 

 .درباره این هدف تصمیم بگیرید و در تمامی لحظات برای دستیابی به آن فعالیت کنید

 

 .باورهایتان را تحلیل کنید  -۹

و باورهایی که درباره توانمندی های خود دارید از هر عامل دیگری بیشتر بر احساسات 
رفتار شما تاثیر می گذارند. دقت کنید که باورهای شما با آنچه که می خواهید به آن 

 .دسترسی پیدا کنید، مثبت و سازگار باشند

 .از آغاز شروع کنید  -۱

قبل از اینکه به سوی هدف خود حرکت کنید، ببینید که از کجا می خواهید شروع کنید. 
 .باشید درباره آنچه می خواهید صادق و واقع بین

 .پیشرفت خود را اندازه بگیرید  -۷

. این گونه  عالمت گذاری کنید، پیشرفت خود را در فواصل زمانی مختلف اندازه بگیرید
متوجه می شوید که پیشرفت شما به چه اندازه و حدی است. می توانید در صورت لزوم 

 .اصالحات الزم را به عمل آورید
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 .برداریدراه بندها را از میان   -۱۱

موفقیت به معنای حل مسائل مختلف و از میان برداشتن موانع و راه بندهای بر سر راه و 
است که می توانید با تمرین بر  "مهارتی"رسیدن به هدف است، خوشبختانه حل مسئله 

آن احاطه پیدا کنید و در نتیجه با سرعتی بیشتر در جهت تحقق خواسته های خود به حرکت 
 .درآیید

 .در زمینه کاری خود به تخصص برسید  -۱۱

شما در خود از توانمندی ای برخوردارید که در کارتان به 
درصد  ۱۱یکی از بهترینها تبدیل شوید. می توانید به 

باالی اشخاص حاضر در فعالیت خود بپیوندید. این را یکی 
از هدف های خود در نظر بگیرید و همه روزه روی آن کار 
کنید و تا زمانی که به این هدف نرسیده اید دست از کار 

 .نکشید

 

 

 .با اشخاص مناسب معاشرت کنید  -۱۰

عامل دیگری روی موقعیت اینکه با چه کسانی زندگی، کار و معاشرت کنید بیش از هر 
شما تاثیر می گذارد. از امروز مصمم بشوید با اشخاصی که آنها را دوست دارید، آنها را 
می شناسید و به آنها احترام می گذارید معاشرت کنید. اگر می خواهید عقاب بشوید، با 

 .عقاب ها پرواز کنید

 .دست به کار شوید  -۱۳



 چکیده کتاب هدفگذاری برایان تریسی  

 

www.karjol.ir 
 119 
 

بدون  ی از یک نابغه ،  عمل و اقدام داشته باشد یک آدم معمولی اگر برنامه ای برای
برنامه جلو می زند. توانایی در برنامه ریزی کردن و سازماندهی از قبل به شما امکان می 

 .دهد که به پیچیده ترین هدف های خود برسید

 

 .مدیریت زمان را رعایت کنید  -۱۴

با مدیریت بر زمان امکان پذیر  بیاموزید که نتایج خود را دو یا سه برابر کنید. این کار
است، همیشه قبل از اینکه شروع کنید، اولویت هایی در نظر بگیرید و بعد از آن روی 

 .بهترین طرز استفاده از زمان کار کنید

 .همه روزه هدف هایتان را مرور کنید  -۱۵

مجدد همه روزه، همه هفته و همه ماهه وقتی صرف کنید و هدف هایتان را مورد ارزیابی 
قرار بدهید و مطمئن شوید در جاده درست حرکت می کنید. آمادگی آن را داشته باشید 
 .که در صورت لزوم با اطالعات جدیدی که دریافت می کنید هدف هایتان را اصالح کنید
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 .پیوسته هدف هایتان را مجسم کنید- ۱۱

کارگردان فیلم سینمایی ذهن خود باشید. تصورات 
فعالیت های بعدی زندگی ی ذهنی شما پیش برنامه 

 .شماست. از قبل هدف های خود را تحقق یافته ببینید

 .ذهن فراهشیار خود را فعال کنید  -۱۹

شما در خود و پیرامون خود از قدرت بسیار زیادی 
آن احتیاج  برخوردارید که آنچه را که می خواهید و به

 .دارید، در اختیارتان قرار می دهد

 .در همه مواقع انعطاف داشته باشید  -۱۱

هدف های خود را رعایت کنید و با این حال در فرایند رسیدن به آن انعطاف الزم را داشته 
ثر اگر روشی موارزان تر، بهتر و جدیدتر باشید.باشید. پیوسته مترصد راه های سریع تر،

 .شود، بخواهید که از روش دیگری استفاده کنیدواقع نمی 

 .خالقیت ذاتی خود را آزاد کنید  -۱۷

شما از خالقیتی برای حل کردن مسائل خود برخوردارید 
که آن را تا به حال مورد استفاده قرار نداده اید. شما یک 
نابغه بالقوه هستید. می توانید به کمک هوش و فراست 

و به هر هدفی که برای خود  خود بر هر مانعی غلبه کنید
 .تعیین کرده اید، برسید

 

 .همه روزه کاری انجام بدهید  -۰۱
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وقتی به سمت هدف خود به حرکت درآمدید، همه روزه برای رسیدن به آن کاری صورت 
 .بدهید. عمل گرا باشید تا به موفقیت برسید

 

 .مداومت کنید تا به موفقیت برسید  -۰۱

در مداومت کردن بیش از سایرین، کیفیتی است که بیشترین  و سرانجام، توانایی شما
موفقیت را در زندگی شما سبب می شود. مداومت به معنای داشتن نظم و انضباط شخصی 
 !در همه کارهاست. از قبل تصمیم بگیرید و مصمم شوید که هرگز و هرگز تسلیم نشوید

 نتیجه خالصه کتاب هدف

گذاری و رسیدن به موفقیت هستند. مرور منظم این اینها بیست و یک اصل مهم در هدف
اصول به شما امکان می دهد تا در زندگی خود به بیشترین موفقیت ها دست پیدا کنید. 

 .هیچ چیزی نمی تواند شما را متوقف کند
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 رباره کارژول :د

م یک کار فوق العاده مردد هستیم. دوست داریت برای راه اندازی و شروع یک کارگاهی اوقا
 ، یا تغییری اساسی در جریان زندگی مان ایجاد کنیم.انجام دهیم 

دانیم از کجا کسب و کار فوق العاده ای داریم، اما نمی ی گاهی ، احساس می کنیم  یک ایده 
یخته و نا منظم است ، منظم کنیم شروع کنیم و چگونه قطعات پازلی که در ذهنمان به هم ر

 . 

احساس غرق شدگی می کنیم و دوست داریم به استقالل مالی دست پیدا کنیم.اما اعتماد 
 به نفس نداریم و ترسی پنهان ما را احاطه کرده است.

 قدم های خود را کجا و چطور بگذارید؟ می خواهید شروع کنید اما نمی دانید

برنامه ای عالی و متفاوت برای شما تدارک دیده " کارژول  "  ما در مدرسه کسب و کار بانوان
 ایم.

 
 بانوان کارژول چیست؟مدرسه کسب و کار 

اولین مدرسه ی کسب و کار بانوان در ایران است که  مدرسه کسب و کار بانوان کارژول ،
هدفش آموزش، هدایت و ارتقا سواد رسانه ای و کمک به راه اندازی یک شغل مناسب برای 

 بانوان می باشد. 

 :کارژولمدرسه کسب و کار بانوان 

http://www.karjol.ir/
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با گذراندن دروس آن می توانید در است که ایده آل برای شما بانوی گرانقدر یک فرصت
 کمترین زمان ممکن به دستاوردهای عالی برسید.

 باور کنیم که بزرگترین سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری روی خودمان است.

 

 :/می خواهد کارژول

عتماد به نفس ، قوی و ثروتمند زنان توانمند، خالق، شجاع ، با ا فوق العاده  ازی یک جامعه  
 تشکیل دهد.

 
 یاد می گیرید که: مدرسه کسب و کار بانواندر 

 ؟چگونه می توان ایده های خالقانه را به کسب و کار تبدیل کرد 

  اولیه می توان کسب و کاری را راه اندازی کرد؟ی چگونه با کمترین سرمایه 

 توانمندی ها و نیازها و استعدادهای شغلی و شخصیتی شما کدام است؟ 

 ِبهتر چیست؟ راه های فروش 

 چطور می توان از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کسب درآمد کرد؟ 

 راه های کسب درآمد از اینستاگرام چیست؟ 

 چگونه از طریق تغییر باورها می توان موفق شد؟ 

http://www.karjol.ir/
http://www.karjol.ir/
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  ی فردی چه کمکی به افزایش درآمد ما می کند؟تحول ، تغییر و توسعه 

 چگونه می توانیم زنان قدرتمندی باشیم؟ 

 آموزش هدفگذاری و برنامه ریزی برای کسب موفقیت چگونه است؟ 

 

  از ایده تا فروش 

 04  قدم تا راه اندازی کسب و کار 

 آموزش های کلیدی راه اندازی استارت آپ 

  خانگی چیست؟قوانین و مقررات راه اندازی مشاغل 

 قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار آنالین چیست؟ 

 ایده های پولساز از کجا می آیند؟ 

 راه های به دست آوردن ایده های ناب چیست؟ 

 نحوه ی ساخت تیم ورک چگونه است؟ 

 راه هایی برای سرعت بخشیدن به رونق کسب و کار شما 

 شخصیت شناسی 
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 ثروتمندی پرورش دهیم: چرا ما می خواهیم زنان قدرتمند و

ما معتقدیم زنان منبعی سرشار از عشق ، توانایی، قدرت، مهربانی ، وخالقیت و نوآوری 
هستند.زنان با قدرت ویژه ی خود جهان را تغییر خواهند داد . ما معتقدیم سرمایه گذاری در 

می توانند ،  زنان موفق شوند رزنان، قدرتمند ترین راه برای رسیدن به این هدف است.اگ
 د.خانواده ،محیط، جامعه و حتی دنیا را تحت تاثیر انرژی مثبت و توانمندی های خود قرار دهن

به فردی برای حل مشکالت پیدا  تازه ای می بینند و راه های منحصر زنان مشکالت را از منظرِ
ارهای کمدرسه کسب و کار بانوان برای حمایت و افزایش قابلیت و موفقیت کسب و  میکنند.

 است.  زنان طراحی شده  و هدفش رشد و تقویت باور "ما می توانیم"

ما متعهد هستیم تا با توجه به گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تغییر ماهیت 
کسب و کارها از سنتی به دیجیتال، بانوان را به سوادرسانه ای و افزایش مهارتها برای رونق 

 د سازیم. کسب و کارشان مجهز و توانمن

 

 شبنم نادری 

 مدیر مدرسه کسب و کار بانوان

 کارژول
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