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 آموزش هدفگذاری ارزشمند
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

گذااری هذه شوند این است که هدفروبرو می  آنیکی از سواالتی که بسیاری از افراد در طول زندگی با  

گذذااری داشذتن هذذدف در طذول زنذذدگی اهمیذت دارد  و هفونذذه هدف اهمیتذی دارد  ایککذذه آیذا وا  ذذا  

نظیذذر در هذذر مرازذذه ای زنذذدگی ککذذی   شذذاید بتذذوان گیذذت اوبذذین  ذذد  بذذرای رسذذیدن بذذه موف یذذت بی

ریزی اهذداف ارزشذمکد گااری است. در این م ابه در مورد اهمیت داشذتن هذدف و نهذور برنامذههدف

 شود.صهبت می

ککی  مکظذور د است اما زمانی که در مورد هدف در زنذدگی صذهبت مذیهدف در بغت به م کای م ص

های بذزر  خذود از هکذدین رسیدن به جایفاهی در آیکدر است که برای ما خوشایکد خواهد بود. هذدف
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شوند که  د  به  د  با رسیدن هر کدا  در نهایت هذدف اصذزی ااصذل می  تشکیل تر  هدف کوهک

 شود. می

 

 اهمیت هدف گذاری

هدف گااری د یق اهمیت فراوانی در زندگی و رسیدن به موف یت دارد. در ادامه هکذد مذورد   آموزش

 اند:ترین دالیل اهمیت هدف بیان شدراز مه 

 

 دهند ی به شما تمرکز م  هدف داشتن

شذما   بذهداشذتن  هسذتکد. هدفکککذدر  جیگذ  م مذوال  و    ختهیشذما از هذ  گسذ  یهذاهدف، تالش  بدون

 انجا  دهید.و  هودریب هایتالش بدونبسیار باال و هر روی را با د ت  فیدهد وظایامکان م

 

 د ی را بسنج خود  شرفتیکنند تا پ ی اهداف به شما کمک م

اسذت کذه در وهزذه  ریپذاامکان یهدف تکهذا در صذورت کیبه  دنیخود در رس   شرفتیپ  ی ریفیپ  ییتوانا

ککذد تذا تمرکذ  یاست و به شما کمذک م میید اریبس شرفتیپ ی ریگاندازر  ییتوانا.  دیکک  ن ییاول آن را ت 

مذان   ن ی. همچکذبذه بذاالترین اذد برسذانیدخذود را  یو انذر   دیذ، سر خذود را بذاال نفذه داردیخود را ایظ کک

 .شما خواهد شد ض ف و دبسرد شدن

ککید هکوی رار ااساس می رایی شویدمی ، دبسردتیبه موف  دنیرس  یاو ات، هکفا  تالش برا  یگاه

 دنیرا هکفا  کار در جهت رسذ شرفتیکه پ یاال، هکفام ن یا بارسید.  ییادی داشته و یا به هدف نمی

 دیذخواهیکذه م  ییجذابذه  کذه اگرهذه ممکذن اسذت    بیکیذدمی  ،دیککیم  ی ریهدف خاص اندازر گ  کیبه  
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شذرو  خذود زمذان نسذبت بذه  ی ربهت  اریبس  تیو وض   دیا، اما در جهت درست ارکت کردردیباش  دینرس 

 .دیدار

 

 
 

 د ی باش زهی کنند تا با انگیبه شما کمک م هدف گذاری 

آسذان اسذت. زمذانی کذه بذرای خذود انذداختن کذار تذا فذردا  قیذت و بذهزمانی که هیچ هدفی در کار نباشد 

یذا ککید اما زمانی کذه هذیچ هذدف کوتذار مذدت ها تالش میاهداف مشخصی دارید برای رسیدن به آن

بزکد مدتی برای خود ندارید هر روز انجا  کارهای خود را به ت ویق انداختذه و روی بذه روز از هذدف خذود 

 شوید.دورتر می

 

 های بیشتر رسیدن به هدف 

ی بذرای شذما خوشذایکد بذودر و دوسذت روییذط ذ  پ دیرسذیو بذه آن م  دیذککیم  ن یذیرا ت   یهدف  یو ت

خود را به ککید، های ب دی نردبان ارکت میبه سمت پزه  ت سیآن ه  یم کدارید دوبارر آن را بچشید.  
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بذه اهذداف بذه شذما کمذک   دنیرسذ  یبذرا  تذالش.  دیرس یم  ی شتریب  یهاتیبه موف   و  دیکشیهابش م

 .دیدست آوره ب دیککیاز آنچه فکر م شیب یککد راهیم

 

 آموزش هدف گذاری ارزشمند 

هذا هکذدین  ذد  بایذد انجذا  درسذت و رسذیدن بذه آنگااری ککی   برای داشذتن اهذداف  هفونه هدف

 گیرد.

 

 قدم اول: تعیین اهداف 

خواهید. فردی به دنبال تهصذیل اسذت، در این مرازه شما باید مشخص ککید که د ی ا هه هیزی می

فردی به دنبال کسب درآمد، فردی به دنبال تشکیل خانوادر و ... بذه طذور د یذق و مشذخص اهذداف 

ر و روی یک برگه کاغا یادداشت ککید. هر هدفی که در ذهن دارید و دوست دارید خود را ت یین کرد

به آن برسید روی کاغا یادداشت ککید. نیاز نیست نفران بذزر  بذودن هذدف یذا نرسذیدن بذه آن باشذید. 

 ترس از نرسیدن به اهداف خود مان ی بزر  برای انجا  تالش است.

 

 فها و اهداقدم دوم: نوشتن تمام خواسته 

ها و اهدافی که در ذهن دارید روی کاغا بکویسید. نوشتن در مرازه دو  هدف گااری تما  خواسته

ککد. با نوشتن اهداف تما  دهد و انفی ر شما را برای تالش کردن بیشتر میاهداف  درتی به شما می

شذیاف و ککیذد. تمذا  اهذداف بایذد بذه صذورت های شکیداری، تصور و جکبشذی خذود را ف ذال می درت

 مشخص و  ابل اندازر گیری باشکد.
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 قدم سوم: تعیین زمان برای رسیدن به اهداف 

ت یین زمان یک نکته بسیار مه  در رسیدن به اهذداف اسذت. و تذی شذما اهذداف خذود را مشذخص و 

ککیذد، ایذن زمذان بااذج ایجذاد انفیذ ر و فشذار بذرای شذما در انجذا  ها زمان ت یین میبرای رسیدن به آن

تر ت سی  ککید تا مرازه به مرازذه بذه سذمت جزذو های کوهکشود. تما  اهداف را به هدفمی  کارها

 پیش بروید.

 

 
 

 قدم چهارم: شناسایی موانع

گااری د یذق تمذا  اوامذل درونذی و بیرونذی کذه مذان ی بذر سذر رار اهذداف شذما هسذتکد را برای هدف

 ها پیدا ککید. م مذوال  ککد راهی برای م ابزه با آنمیشکاسایی ککید. شکاسایی اوامل بازدارندر کمک  

ایذن موانذ  را از سذر رار خذود   توانیذدمیدرصد اوامل بازدارندر درونی هستکد که بذا شکاسذایی آنهذا    80

 بردارید.
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 های الزم برای رسیدن به هدف قدم پنج: کسب دانش و مهارت 

هذای خواهد. گاهی الز  است شما در دوررمیهای خاص خود را  رسیدن به هر هدف دانش و مهارت

ها و ... برای دریافت از  و تجربه کافی شرکت کذردر تذا مهذارت مذورد نظذر را بذه دسذت آموزشی، کارگار

 آورید.

 

 قدم ششم: اولویت بندی کارها 

هذای خذود های خذود را مشذخص ککیذد و بذر اسذاس اوبویتبرای رسیدن به اهداف تما  کارها و برنامه

 تذثییربکدی ککید. ایککه هر کار را در زمان مشخص خود و به ترتیب مشذخص انجذا  دهیذد ا دستههآن

 ییادی در رسیدن به اهداف دارد.

 

 قدم هفتم: تمرکز در انجام کارها 

ها و ت و تمرک  خود را بر روی کارهای مشخص شدر بفاارید تا ب د از مشخص شدن اهداف و برنامه

 اهداف خود برسید. ها ت یین شدر بهدر زمان

 

گذااری قییذب با ذد م وذل و بذا  باذد   اهذد ریزی و هدفرسیدن به اهداف اگر با انگیزه، برنامه

 ب ق.
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