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چطور سریع تر به اهداف خود برسید!
نویسنده: ژان بقوسیان - مجله موفقیت 244

کشفی  این  است.  حاشیه  غیرازآن  چیز  هر  و  است  اهداف  به  دستیابی  موفقیت، 
فوق العاده ای  زندگی  به  زمانی  شما  زندگی  است.  بشریت  تاریخ  همه  در  فوق العاده 
تبدیل می شود که خواسته های خود را دقیقا مشخص کنید، برنامه ای برای دستیابی 

به اهداف تعریف کرده و هر روز بر آن کارکنید.

فرایند تعیین هدف
1. خواسته های خود در هر حوزه کلیدی زندگی را دقیقا مشخص کنید

تحقق  برای  محدودیتی  هیچ  کنید  تصور  کنید.  آغاز  ایده آل گرایی  با  را  خود  کار 
خواسته هایتان و آنچه می خواهید باشید، داشته باشید و انجام دهید، وجود ندارد. 
تصور کنید که زمان  و پول الزم، همه دوستان و رابطه ها و تحصیالت و تجارب الزم برای 

تحقق اهداف تعیین شده را در اختیاردارید.

https://modiresabz.com


2

فرض کنید می توانید چوبی جادویی را تکان دهید و در هر چهار حوزه کلیدی زندگی، 
کامال موفق شوید. اگر زندگی شما در این حوزه ها از هر نظر کامل بود، چه شکلی 

داشت؟

1. درآمد: می خواهید امسال، سال آینده و پنج سال دیگر درآمد شما چقدر باشد؟
2. خانواده: دوست دارید سبک زندگی خود و خانواده تان چگونه باشد؟

3. سالمتی: اگر از هر نظر سالم باشید، چه فرقی با امروزتان دارید؟
4. ارزش خالص: مایلید در طول زندگی کاری خود چه مقدار پول پس انداز کنید؟

سه روش هدف گذاری
همین االن و در کم تر از 30 ثانیه سه هدف مهم زندگی خود را بنویسید. سریعا این 

کار را انجام دهید.
تصویر  فهرست سه هدف«،  نوشتن  سریع  »روش  این  به  شما  عکس العمل  نحوه 

دقیقی از خواسته های شما در زندگی به دست می دهد.

2. آن ها را بنویسید
و  دقیق  جزئیات  با  مشخص،  واضح،  باید  آن ها  بنویسید.  را  اهدافتان  باید 
را  آن ها  اولویت  انگار  بنویسید،  طوری  را  اهدافتان  باید  باشند.  قابل اندازه گیری 
مشخص کرده اید تا کارخانه ای با شرایط عالی آن ها را بسازد. در هر مورد، توضیحات 
و  می نویسند  را  خود  اهداف  بالغ،  افراد  درصد   3 تنها  کنید.  ارائه  جزئی  و  شفاف 

سایرین برای آن  3 درصد کار می کنند.

3. مهلتی تعیین کنید
ذهن ناخودآگاه شما از مهلت ها به عنوان »سیستم فشار« برای هدایت خودآگاه و 
ناخودآگاه شما برای دست یابی به اهداف تعیین شده استفاده می کند. اگر هدفتان 
بزرگ است، ریز  مهلت هایی تعیین کنید. اگر می خواهید به استقالل مالی دست یابید، 
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می توانید هدفی 10 تا 20 ساله برای خود در نظر بگیرید و سپس هرسال، آن  را به 
اهداف کوچک تری تقسیم کنید، به این ترتیب می فهمید که ساالنه چه مقدار پول 
برای پس انداز و سرمایه گذاری در اختیاردارید. اگر به دالیلی در موعد مقرر به اهداف 
خود نرسیدید، مهلت جدیدی برای خود تعیین کنید. هیچ هدف غیرمنطقی وجود 

ندارد، این مهلت ها هستند که غیرمنطقی هستند.

4. موانعی که برای دستیابی به اهدافتان باید بر آن ها غلبه کنید را مشخص 
کنید

چرا قبل از این به اهداف خود نرسیده اید؟ تئوری محدودیت ها می گوید:  همیشه 
را  اهداف  به  دست یابی  سرعت  که  دارد  وجود  محدودیتی  یا  محدودکننده  عامل 

تعیین می کند. محدودیت شما چیست؟

از  را  در مورد محدودیت ها صدق می کند. 80 درصد دالیلی که شما  قانون 80/20 
دستیابی به اهدافتان بازمی دارد، درون خودتان است و عبارت اند از کمبود مهارت ها، 
کیفیت یا دانش. تنها 20 درصد دالیلی که شما را از دستیابی به اهدافتان بازمی دارد، 

در محیط خارج است. همیشه از خودتان شروع کنید.

5. دانش، اطالعات و مهارت هایی که برای دستیابی به اهدافتان نیاز دارید 
را مشخص کنید

مخصوصا مهارت هایی که برای قرار گرفتن در میان 10 نفر برتر حوزه کاری خود الزم 
دارید را مشخص کنید. ضعیف ترین مهارت کلیدی شما، بیشترین درآمد و موفقیت 
را برایتان به  همراه دارد. با کار کردن بر مهارتی که بیشتر از سایر مهارت ها باعث عقب  
افتادن شما شده است، پیشرفت بیشتری خواهید داشت. کدام مهارت در صورت 
بهتر شدن، بیشترین کمک را در دستیابی به مهم ترین هدف به شما خواهد کرد؟ این 
مهارت هر چه هست، آن را بنویسید، برنامه ای طراحی کنید و هر روز روی آن کارکنید.
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6. افرادی که با کمک و همکاری آن ها  قادر به دستیابی به اهدافتان هستید 
را مشخص کنید

کنار آن ها  یا در  با آن ها  باید  به اهداف  برای دستیابی  افرادی که  از همه  فهرستی 
کارکنید را مشخص کنید. این کار را با اعضای خانواده خود شروع کنید که به همکاری 
و حمایت آن ها نیاز دارید. رئیس، همکاران و زیردستان خود را نیز به این فهرست 
از  برای فروش میزان کافی  را مشخص کنید که  اضافه کنید. مخصوصا، مشتریانی 

محصوالت و خدمات خود و کسب پول موردنظر به حمایت آن ها نیاز دارید.

برای دستیابی به اهداف بزرگ، به کمک و حمایت افراد زیادی احتیاج دارید. حضور 
یک شخص کلیدی در زمان و مکانی خاص در زندگی شما، همه چیز را تغییر می دهد. 
موفق ترین افراد کسانی هستند که بزرگ ترین شبکه ها را از سایر افراد شکل داده و 
حفظ می کنند، افرادی که می توانند به آن ها کمک کنند و آن ها نیز می توانند در عوض 

به این افراد کمک کنند.

باید  اهداف  به  برای دستیابی  که  کنید  تهیه  کارهایی  از همه  فهرستی   .7
انجام دهید

موانعی که باید بر آن ها غلبه کنید، دانش و مهارتی که باید ارتقا دهید و افرادی که 
به همکاری آن ها نیاز دارید را با هم ترکیب کنید. فهرستی از همه گام های قابل  تصوری 

تهیه کنید که برای دستیابی به اهداف باید از آن ها پیروی کنید.

وقتی فهرستی از همه موارد الزم برای دستیابی به اهداف تهیه کردید، می فهمید که 
این هدف خیلی ساده تر ازآنچه تصور می کردید، قابل دسترسی است. »سفر چند هزار 
کیلومتری با اولین قدم آغاز می شود«. می توانید با اضافه کردن یک آجر در هر زمان 

خاص، بزرگ ترین دیوار دنیا را بسازید.
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8. فهرست خود را در قالب یک برنامه سازمان دهی کنید
این فهرست را با مرتب کردن گام هایی سازمان دهی کنید که ترتیب و اولویت آن ها 

را مشخص کرده اید.
قبل از هر کاری، باید چه کار دیگری را و با چه ترتیبی انجام  دهید؟ چه  چیز مهم تر و 

چه  چیز کم اهمیت تر است؟

قانون 80/20 می گوید که 80 درصد نتایج، نتیجه 20 درصد فعالیت های شما است. 
و  اهدافتان  برنامه ریزی  به  که  را  زمانی  درصد   20 اولین  که  می گوید   20/80 قانون 
سازمان دهی برنامه تان می گذرانید، به اندازه 80 درصد زمان و تالش الزم برای دستیابی 

به اهداف ارزشمند است. برنامه ریزی بسیار مهم است.

9. برنامه ای تهیه کنید
از  ابتدای شروع کار تا دستیابی به هدف، در قالب مجموعه ای  از  را  فهرست خود 

گام ها سازمان دهی کنید.

• پیشاپیش برای هر روز،  هفته و ماه برنامه ریزی کنید.

• در ابتدای هر ماه برای آن ماه برنامه ریزی کنید.

• آخر هر هفته برای هفته بعد برنامه ریزی کنید.

• هر روز عصر برای روز بعد برنامه ریزی کنید.

هر چه در برنامه ریزی فعالیت  ها دقیق تر و جزئی نگر تر باشید، کارهای بیشتری را در 
صرف  که  یک دقیقه ای  هر  که  است  این  قانون  می رسانید.  انجام  به  کم تری  زمان 
برنامه ریزی می شود، باعث صرفه جویی 10 دقیقه ای در فعالیت های اجرایی می شود؛ 
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بدین معنی که با برنامه ریزی پیشاپیش روزها، هفته ها و ماه ها، 1000 درصد بازگشت 
سرمایه زمانی دارید.

10. مهم ترین کار هر روز خود را مشخص کنید
با استفاده از اصل پارتو – قانون 80/20،  اولویت های فهرست خود را مشخص کنید. 
این سوال را از خود بپرسید: »اگر فقط بتوانم یکی از کارهای این فهرست را انجام 
دهم، کدام فعالیت از همه مهم تر است؟« پاسخ این سوال هر چه هست، عدد »1« 

را کنار آن بنویسید.

سپس از خود بپرسید:  »اگر بتوانم یک کار دیگر از این فهرست را هم انجام دهم، 
کدام مورد بیشترین ارزش صرف زمان را دارد؟« سپس عدد »2« را کنار آن فعالیت 
اولویت  ترتیب  به   مهم  فعالیت   7 که  ادامه دهید  زمانی  تا  را  کار  این  و  بنویسید 

مشخص شده باشد.

سوال دیگری که می توانید از خود بپرسید این است که: »اگر بتوانم تمام طول روز 
فقط یک کار را انجام دهم، کدام فعالیت بیشترین ارزش را برای من و اهدافم دارد؟«

11. عادت به نظم شخصی را در خود ارتقا دهید
وقتی مهم ترین وظیفه خود را مشخص کردید، صرفا بر همان وظیفه تمرکز کنید تا 

آن را 100 درصد به انجام برسانید.

توانایی شما برای انتخاب مهم ترین وظیفه و کار روی آن بدون انحراف یا حواس پرتی، 
کیفیت و کمیت خروجی و بهره وری را دو یا سه برابر می کند.

همه  در  مدیریت  تکنیک های  قدرتمندترین  از  یکی  واحد،  زمان  در  کار  یک  انجام 
دوران ها است و بدین معنی است که وقتی کاری را آغاز می کنید، از هر نوع حواس پرتی 
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اجتناب کرده و آن قدر به آن کار می پردازید تا کار تمام  شود. وقتی به انجام کامل 
کارها عادت کردید، دو، سه و حتی پنج برابر سایر افراد درآمد کسب می کنید.

12. تجسم اهداف را تمرین کنید
لذت  حال  در  را  خود  آن ها دست یافته  اید.  به  قبال  انگار  ببینید  چنان  را  اهدافتان 
بردن از این اهداف به  نتیجه    رسیده مجسم کنید. اگر هدف شما خرید یک اتومبیل 
خاص است، خود را در حال رانندگی با آن اتومبیل مجسم کنید. اگر این هدف رفتن 
به تعطیالت است، خود را در آن تعطیالت مجسم کنید. اگر این هدف خانه زیبایی 

است که در رویای آن هستید، خود را در حال زندگی در آن خانه مجسم کنید.

در تجسم، چند دقیقه را به ایجاد احساسی اختصاص دهید که دستیابی موفقیت آمیز 
اثر  با احساس همراه باشد،  به هدف در شما ایجاد می کند. یک تصویر ذهنی که 

بزرگی  بر ضمایر ناخودآگاه و فراآگاه شما دارد.

13. تمرین هدف گذاری
یک صفحه کاغذ بردارید و واژه »اهداف« را باالی آن بنویسید و تاریخ امروز را درج 
کنید. خود را موظف کنید که حداقل 10 هدفی که می خواهید در سال آینده یا در 
با کلمه »من«  را  را بنویسید. هر هدف  آینده قابل پیش بینی به آن ها دست یابید 
ضمیر  از  فرمانی  ارسال  مانند  که  بیاورید  عملی  فعل  یک  آن  از  بعد  کنید.  شروع 
خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه عمل می کند. اهداف خود را با فعل زمان حال بنویسید، 
گویی قبال به آن ها دست یافته اید. اگر هدف شما این است که مقدار معینی پول در 
سال مشخصی به  دست آورید. باید بگویید:  »من این مقدار پول را تا آخر امسال به  

دست می آورم«.

اگر هدف شما این است که اتومبیل جدیدی بخرید باید بگویید:  »من ماشین جدید 
…. را تا تاریخ ….. می خرم«.
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نهایتا، وقتی اهدافتان را می نویسید، همیشه آن ها را با لحن مثبت بنویسید. به جای 
اینکه بگویید:  »سیگار کشیدن را ترک خواهم کرد« ، بگویید:  »من غیرسیگاری هستم«.

همیشه اهداف خود را طوری بیان کنید انگار قبال به واقعیت پیوسته اند و قبال آن ها 
را انجام داده اید. این کار ضمایر ناخودآگاه و فراآگاه شما را فعال می کند تا واقعیت 

خارجی را طوری تغییر دهند که با فرمان های درونی شما سازگار باشد.

14. بر  اساس هدف مشخص و اصلی خود تصمیم گیری کنید
وقتی فهرستی از 10 هدف خود تهیه کردید، این سوال را از خود بپرسید:  »اگر بتوانم 
چوب جادویی را تکان دهم و ظرف مدت 24 ساعت به یکی از اهداف این فهرست 

دست یابم، کدام هدف مثبت ترین اثر را بر زندگی من دارد؟«

باالی  را  این هدف  است. سپس  این سوال  پاسخ  که  بکشید  دور هدفی  دایره ای 
صفحه سفید دیگری بنویسید.

1. آن را شفاف و با جزئیات دقیق بنویسید.

2. مهلت یا اگر الزم است ریز  مهلت هایی برای دستیابی به این هدف تعیین کنید.

موانع  و مهم ترین  کنید  غلبه  آن ها  بر  باید  به هدف  برای دستیابی  که  3. موانعی 
داخلی و خارجی را مشخص کنید.

4. دانش و مهارت هایی که برای دستیابی به هدف به آن ها احتیاج دارید و مهم ترین 
مهارتی که باید در آن خبره شوید را مشخص کنید.
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5. افرادی که به کمک و همکاری آن ها احتیاج دارید را مشخص کنید و فکر کنید چه 
کاری می توانید انجام دهید که شایسته کمک آن ها باشید.

6. فهرستی از همه کارهایی که برای دستیابی به هدف باید انجام دهید، تهیه کنید. 
هر موضوع جدیدی که به ذهنتان می رسد را به این فهرست اضافه کنید.

7. فهرست خود را بر اساس ترتیب و اولویت سازمان دهی کنید و کارهایی که باید 
اول انجام دهید و مهم ترین کار را مشخص کنید.

8. با سازمان دهی فهرست در قالب اولین تا آخرین گام، برنامه ای تهیه کنید و سپس 
هر روز روی آن کار کنید.

9. هدف خود را در قالب فعالیت هایی برنامه ریزی کنید که برای دستیابی به هدف 
باید آن ها را روزانه، هفتگی و ماهانه انجام دهید.

10. اولویت های فهرست خود و مهم ترین کارهایی که هر روز می توانید انجام دهید 
تا با سرعت به  سوی هدف بشتابید را مشخص کنید.

11. خود را موظف کنید که فقط روی مهم ترین کار امروز متمرکز شوید تا آن را 100 
درصد به نتیجه برسانید. انجام تک تک و مجزای کارهای مهم را تمرین کنید.

نتیجه گیری
از پیش به خود قول بدهید هر اتفاقی بیفتد، از کارتان دست نمی کشید. مقاومت 
به معنی داشتن نظم شخصی در کارها است. هر بار که مقاومت کرده و بر شکست ها 
و ناامیدی های غیرقابل  اجتناب غلبه می کنید، حس می کنید قوی تر و بهتر شده اید. 
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شخصیت قوی تر و عمیق تری پیدا می کنید و اعتمادبه نفس و عزت نفستان افزایش 
می یابد.

دقیقا  را  خود  خواسته  شوید.  »توقف ناپذیر«  به تدریج  که  است  این  شما  هدف 
مشخص کنید، آن  را بنویسید، برنامه ای طراحی کنید و هر روز روی آن کارکنید. اگر 
این کار را آن قدر انجام دهید که به عادت تبدیل شود، در هفته ها و ماه های کم تری 
کارهایی بیشتر ازآنچه مردم در طول چندین سال انجام می دهند، انجام خواهید داد. 

همین امروز آغاز کنید.
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