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 گذاریهای آموزش هدفبهترین کتاب
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 اید. در این مقالهه رهرار ا ه ، جای خوبی آمدهدیگردیم  گذاری کتاب درباره هدفاگر به دنبال بهترین  

گذاری بهترین راهنمها هتهتند را بهه  هما م رنهی کنه ن.  ه  ن ن هد کهه ا  کتاب برتر که برای هدف  5

 ها پش مان نخواه د  د.خواندن آن

 

 خواهید کنید ، کسی شوید که می تر از آنچه فکر می چگونه سریع :هاهدف  -۱

رابطهه بها  بحث دری  گزینه منا ب دانت  که به صورتی در ق و عم ق به   توانیمرا    هاهدفکتاب  

گهذاری دانته  ی ی ا  صاحب نظران بحهث هدف  توانیمگذاری پرداخته ا  . برایان تریتی را  هدف

 که این مطلب را در این کتاب روان به نمایش گذا ته ا  .
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، )برای مثال کندیمگذاری باید انجام ده د ب ان ا  هدفتریتی در این کتاب ابتدا کارهایی را که پ ش

 هها پایبندیهد .  هبر بهرایها و اعتقاداتی که به آنکه در  ندگی دارید و ار ش  ییها  متئولت   ن  

، ادی هن چون خانوادهاب دهد )اب اد گوناگون  ندگی  ما را مورد بحث ررار می  گذاری آمو ش هدف

چگونهههه بایهههد  کنهههدیمههههای همرا هههتا بههها  هههرمتی ماننهههد ور ش و ...   و مشهههخ  ، ن ال  حرنهههه

 هایتان را در چارچوب این اب اد تنط ن کن د.هدف

اههداف  کننهدیما  ن اتی ا   کهه بهه  هما کمه      ر ار  «اهداف»  گذاری کتابهدفدر نهای  برای  

، تجتن خرق و ... . پر اگر به دنبال ی  کتاب ، پایداری ریزی خود را دنبال کن د. ن اتی همچون برنامه

بهرای  ههاههدفگردید که به  ما کم  کند آرزوهایتان را مورد هدف ررارده هد ، کتهاب روان و گویا می

  ما ا  .

 

 بهترین سال زندگیتان  -۲

ا  مای ههه ه ههات ا هه .  بهتررن سالررادای ررد  ، کتههاب  گههذاری دربههاره هدف هههاکتابی ههی از بهتههرین 

هایتان را به در تی انتخاب کن د و رهدم کند به  ما کم  کند هدفنویتنده در این کتاب ترش می

 .همراه ا  به ردم در مت ر هدف گذاری با  ما 

و گذ ته خود  وق دهد تا او هن مانند تریتی در ابتدای کتاب   ی دارد  ما را به  م  درک حال 

بهتن سالرادا گذاری کتاب طور که باید با د بتازید. در ادامه مت ر هدفدرنهای  بتوان د آینده را آن

منا ههب را انتخههاب کن ههد و چرایههی وجههود هههر یهه  را ب اب ههد. و  یهاهههدف خواهههدیما   ههما  ی ررد اتا ا

 .دهدیمها را به  ما آمو ش های پانشاری روی اهداف دررا تای تحقق آندرنهای  روش
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 اهداف سخت  -۳

 "راهارلاد ابهاآ جااکهابایداباشاد،اایاجای اکهاهستاد."

آمههو ش  اهههداف  ههخ  کمههی متمههایز بهها  ههایرین ا هه . ایههن کتههاب یهه  راهنمههای گههام بههه گههام بههرای

  ا ند تمرکز کرده ا  .ن ت ؛ بل ه روی چهار اصه مهمی که ی  هدف تاث رگذار را می گذاری هدف

   در عنوان این کتاب مخفف این چهار اصه ا  : خ )  HARDدر وارع کلمه 

H : ( م زان دلخواه بودنHeartfelt  

A : ( م زان تجتن پذیریAnimated  

R م زان ضرورت :(Required  

Dم زان  ختی : (Difficult   

تا چه حد مشتاق به تحقق هدف هتت د. هر چقدر این ا ت اق ب شتر با د   دهدیماصه اول نشان  

 ترش ب شتری هن در را تای آن انجام خواه د داد.  تا   طب

آن بهر تحقهق  ر تهثثپذیری بهه رهدرت نههن در تجتهن اههداف و مارک مورنی با ب ان اصه م زان تجتهن

ها باید بتوان هد نت جهه را بهه وضهو  در حتی ربه ا  نو تن هدف  کندیملذا ب ان    .کندیمهدف تاک د  

 به نظر آیند. تریوار  تانیهاهدفکند نهن خود تصور کن د. این کار به  ما کم  می

گفه   تهوانیمچرا باید به این ههدف بر ه د. بهه عبهارتی   دهدیمم زان ضرورت در وارع به  ما نشان  

 گذاری ا   که کتاب به آن پرداخته ا  .هدف این اصه دل ه 

های پر ها ، راههای آ ان برای ر  دن به آنچرا باید به جای راه  دهدیمم زان  ختی هدف به ما نشان  

 چالش تری را انتخاب کن ن.
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 چهار قاعده اجرا  -۴

تا اهداف تجاری خوبی را در حو ه کتب و کارتان انتخاب کن د. در وارع   کندیماین کتاب به  ما کم   

 دراحویهاتجارتاواکسباواکاراالت.ا ذاریاکتابادربارهاهدفایسا

برنههد. پههر اگههر راه بههه جههای نمی م مههو    کننههدیماتخههان  کارهههابتهه اری ا  اهههداف تجههاری کههه کتههب و  

راعههده  4در ایههن کتههاب بهها ایههن  گههذاری و ش هدفآمهه ایههن مههوارد را بههه حههداره بر ههان د ا  د ههخواهیم

 مند  وید.بهره

 :ن کنیمراعده اجرا ب ان  4ا   یاخرصهدر ادامه 

 متمرکز  وید. هان یترمهن: روی  1راعده 

 : اردامات مورد ن از برای ر  دن به هدف را مشخ  کن د. 2راعده 

 .: ی  جدول امت ا ات بتازید 3راعده 
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ا  ررارهای هفتگهی ا هتفاده کن هد و در ایهن  د توانیم) .: ی   لتله پا خگویی ته ه کن د  4راعده  

 . اید را به  ایر اعضای ت ن گزارش کن دها کارهایی که در هفته گذ ته انجام داده مان

 

 
 

 اصول موفقیت  -۵

تبها  بها یهانتن گذاری ن ت  بل ه به طور کلهی در ارتنها متمرکز بر آمو ش هدف  اصوداموفقاتکتاب  

بر مونق ه     مؤثرگذاری به عنوان عاملی  . در بخشی ا  این کتاب به هدفبا دیممونق   در  ندگی  

 پرداخته  ده ا  .

، ا  ههها ن هها  داریههنکههه بههرای ر هه دن بههه مونق هه  بههه آن ییهارههدمجهه  کنف لههد نویتههنده ایههن کتههاب 

. در وارهع او کندیم، را برای ما ب ان مؤثرد مثب  و  پذیری و غلبه بر ترس گرنته تا ارتبا  با انرامتئول  
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ن ا  دارید  هاآنکه در راه ر  دن به   ییهاردمموثری انتخاب کن د و    یهاهدف  کندیمبه  ما کم   

 را طی کن د.

 

 جمع بندی 

ن ا  خود  د توانیم ما  ،کتاب م رنی  ده ب ان  د  5ا   با توجه به توض حاتی که در ارتبا  با هر ی   

هها راهنماههای خهوبی ها را برای خود انتخاب کن د. همه ایهن کتاببتنج د و بهترین گزینه یا گزینه  را

 برای  ما خواهد بود.  گذاری آمو ش هدف در را تای
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