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 تیکسب موفق یبرا یگذار روش هدف چند
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

همه ما در زندگی بهه دناهام مقیت هس همه  وف مقیت هس د، اهدوا ،زدح،یا  کسه وا ممهو د، مهد ح 

 یهد ح خقاایند ،سسف مقیت هس بهه سهادگی بهه دسهس نمیبخش ح های زندگی بر،ی ما لذت مام جناه

گهذ،ری د،سهس حجهقد های مخ لفی بر،ی هدفگذ،ریا  الش ح پش کا، همر،ه باادف رحشباید با هدف

یاب هدف د، ،د،مهه د، مهق،د نکهقه ههدف ههای بهگ،د دسهس میهها بهه مقیت سد،،د مه بها ،سه فاده ،ز   

 اقدفگذ،ری صک ح  قض کا ی ،،،ئه می
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 گذاری چیست؟ هدف 

،ی ند،اه ه ح ند،ن هد ،ی ،ز زندگی خقد باا د مهه بهر،ی  ینهده هه ن برنامهه ا به حام پ ش  مده د، مرحله

گهذ،ری گذ،ری من هدف هدفهای اما بر،ی چ مس؟ ،ین جا دق تا هما  جایی ،سس مه باید هدف الش

هر یرد در زنهدگی م فهاحت من دف هدف  صک ح  ع  ن جایگاهی ،سس مه بر،ی ،س د  به     الش می

مننهدا برخهی ،سسا برخی به دناام ممو د، مد هم ندا برخی ،هد،ف  کس لی ،، در زنهدگی دناهام می

هایی ،، د، منند ح ،ز ،یهن ریقهه ههر یهرد بهر،ی زنهدگی خهقد برنامههبه زندگی ح  شک و خانق،ده یکر می

 ذهن د،،دف

هاهانهه بهر تأهی تهی یر     ،نظریه تعیین اهداف هذارنهد   رفتهار  بر این فرض استوار است كهه اههداف ا

هاهانه انسان هدفأند است   توسط اهداف فردی تنظیم     و  سهم  دیهسادها مها با  ا  به ب  شود.ا

دل و ،ین  فو من ن   به    ،هد،ف  ع د  ،س   ی،،سس ح بر  د ،یاه خقدما  مف  یبر،  ی گ مه چه چ  وقی بگ

،ههد،ف  و  نظهگهذ،ری د،سهس ،سهسا یعنهی  رنهد هدفر،د د، ،نجهام حاهایخ خهقد ،، مقیهمه برخی ،ی

 بگذ،،دف ی  أث،یر،د بر عملکرد  ی ی  ق،ند به رق، چشمگیم

 

 گذاریاهمیت هدف 

 اث ی بم ار زقادی بر ،نگ زه ح عملکرد ،یر،د د، ،نجام حاایخ د،،دف عهالحه بهر ،نگ هزه  ح صک  ی گذ،رهدف

 هی بااهد  هالش گذ،ری باعث  الش ب ش ر ،یر،د خق،هد اهدف ههر چهه ههدف مشهخ  اهده بگ،دهدف

اهقدف راهه اقدف با  الش ب ش ر د،صد مقیت س اهما ب شه ر می،یر،د بر،ی دس  ابی به    ب ش ر می

رقگی ح  ع هه ن ،هههد،ف  ههاث ی بمهه ار زقههادی در ،اههد ح مقیت ههس ح مشههخ نجههام اههده برنامهههمطالعههات ،

 های جدید بر،ی ،نجام ما، د،،دف،س ر،تژی 
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بهه   از ن  ز  م  س مقیت  ی گذ،رف هدفمس ن  دقدسس  حره  ب  د خق،هیصریًا نقا ن  نچه م  گذ،ری هدف

 فهدف حجقد د،،د ن    عبم اری بر،ی  یندهاید،،دف یر  منظو ح دق ه ندییر  کی

 

 

 

هذاری به نتیجه برسد، شأا به یک برنا ه دقیق نیاز دارید كهه بهه درسهت  ان را دن ها  برای اینکه هدف

د، ،ب د،ی ،،ه باید بد،ن د مجا قر،، د،رقد ح متسد ا  مجاسسف بهه ،یهن   كرده تا نتایج  ث ت حاصی شود.

 مندفریقه قدم زد  د، مم ی بر،ی ا  معنی ح مفهقم پ د، می

 

 ی  گذارهدف  یهاراه

بخش ،سهسا ،مها بایهد بد،ن هد مقیت هس بهدح  برنامهه ح ههدف مقیت س بر،ی همه ،یهر،د جهذ،و ح لهذت

بهدح  ،ههد،ف گذ،ری ،سهسف   یقن گگقنه بر،ی مقیت س هدفمهواقدف ااید ب ق،  گفس  حاصو نمی
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خهقد ،،   یدهد جههس زنهدگیهدف نه  نها به اما ،مکا  م  د،ا ن ف  د هم   ییاقد  مرمگ ح جهس ده

 ینهد یههدف یر  ن  ه  عف  منهدیاهما یهر،هو م  یح،قع  س مقیت  ن    ع  یبر،  ی ار مع   دا بلکهمن یم من

بهه سخس ما، مرد  ح ن  جه مثاس  اقد ح با  ی غاز م  های اماخق،س ه  ه ،سس مه با د، نظر گری ن دق

 ف چند نک ه بر،ی هدف گذ،ری صک ح حجقد د،،د ،ز جمله:،سدیم ا یپا

 

 ها انگیزه داشته باشید اهدافی تعیین کنید که برای انجام آن 

،ین ،سس مه ،ین ،هد،ف بر،ی اما مهو بقده  مقیه  ی گذ،رهدف  نک ه بم ا، مهو د،  ع  ن ،هد،ف ح

،رزش بههقده ح هایی مههه بههر،ی اههما بههیههها بههر،ی اههما ،رزاههمند ،سههسف د،اهه ن هههدفح دسهه  ابی بههه   

هها اقد ه ن گقنه  الاهی بهر،ی ،سه د  بهه   ها ند،ا ه باا د باعث می،ی بر،ی ،س د  به   ،نگ زه

مهه میوهقب بهه   د همن  ن  ه ،،  ع  ی،ههد،یهها ،، منهار بگذ،رقهدف  ند،ا ه باا د ح د، هما  ،ب د،ی مم ر   

 فاما بااد یزندگ یباال یهاسی،حلق

 

 داشته باشید  SMARTاهداف 

SMART هههای مخفههخ ح، هSpecific اMeasurable اAttainable اRelevant  حTime Bound  سههسف،

خاصا قابهو ،نهد،زه گ هییا قابهو دسه  ابیا مهر ام بها اهما ح  یعنی  مام ،هد،ف  ع  ن اده باید مامالً 

هها ممهک د،،،ی زما  مکهدحد بااهندف رر،حهی هقاهمند،نه ،ههد،ف بهه اهما د،  هالش ح ،سه د  بهه   

 مندفمی
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 نوشتن اهداف 

نقاه ن یهک ههدف    ،، ملمهقو ح ح،قعهی گذ،ری نقا ن ،ههد،ف ،سهسف هدف  نکات مهو د،یکی ،ز  

هها ند،اه ه بااه دف ،ی بر،ی یر،مقش مهرد    گقنه بهانهاقد ه نمندف نقا ن ،هد،ف باعث میمی

 اقد ،نگ زه اما بر،ی  الش مرد  ب ش ر اقدفعالحه بر    نقا ن ،هد،ف باعث می

 

 تهیه برنامه عملیاتی 

،یهر،د  بر،ی ،س د  به ،هد،ف ،سس مه معمهقالً   ح صک  ی گذ،رهدف یقن مر،حو  ،ین مرحله یکی ،ز مهو

اقند مه رحند ،نجام ما،هها منندف گاهی ،حقات ،یر،د به حدی بی رحی ن  جه م مرمز میبه     قجه نمی

های ه ههدفمنندف با نقا ن رحنهد مهار ح  تمه و ،ههد،ف بهگ،د بهبر،ی ،س د  به هدف ،، یر،مقش می

  ی ،،ه ،س د  به  مام ،هد،ف ،، همق،، من دفمقچک
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مهدت اقندف برخهی ،ههد،ف بهه صهق،ت مق اهگذ،ری با  قجه به ار،یم مخ لخ مشخ  می،نق،ع هدف

بهر،ی   بهه رهق، خالصهههای غهایی ح ففف،ز ،نهق،ع ،ههد،ف همه ندف  ،لعمرا هدفهای ماد،مهم ندا هدف

 هدف گذ،ری مقیه:

 ف،سس ی ی قابو ،ند،زه گح مامال قابو د،ک ح  مس مه هدف اما ماهو ن دیمطمئن اق •

 فدقمه چتدر با هدف خقد یاصله د،ر د بد،ن دیبا •

  تم و من دف  ر   ،، به ،هد،ف مقچك دی،گر هدف اما نما ًا بگ،د ،سسا با •

 

 منابع: 

https://www.clickertraining.com/node/289 

http://www.goodchoicesgoodlife.org/choices-for-young-people/4-reasons-why-your-aim-

for-success-is-missing-the-mark/ 

https://courses.lumenlearning.com/marketing-spring2016/chapter/reading-targeting-and-

the-marketing-mix/ 

https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_90.htm 
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