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 ایگذاری حرفهراز مهم یک هدف ۲۴

 
 ریزی کنیمها برنامهچگونه اهداف درست خود را پیدا کنیم و برای آن

 

 مقدمه :

که به اید درصد افراد جامعه ۳د. شما جزو سالم خیلی خوشحالم که برای خواندن این کتاب همراه من هستی

 باالیی برای یادگیری دارند. دهند و انگیزهرشد خود اهمیت می

کنند و دلیل بینند اجرا میهایی را که میدرصد آموزش ۳درصد از این  ۱ی دارای اهمیت این است که تنها نکته

  موفقیتشان هم همین است.

ها اند و حتی از روی آنهای مختلف را گذراندهد که لیست عظیمی از آموزشبینیتعداد زیادی از افراد را می

ها متعهد ها را ندارند. پس خودتان را به اجرا کردن آموزشجسارت انجام دادن آناند اما خالصه نویسی کرده

 کنید.
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 صورت کتبی به خودتان بدهید.این فرم را پر کنید و این قول را به قبل از مطالعه کتاب لطفا

 های این کتاب را اجرا کنم و در آینده خودم اثر مثبتی بگذارم.دهم آموزشقول میمن .................................. 

 

 محل امضا

 

 

 

شده  ام عجینه در طول زندگی داشتهکه دارد با تجربیاتی ک هاییمباحث و تکنیک ات این کتاب عالوه برمحتوی

 است.

ای برو انرژی زیادی  کنمهم می کنم که فردی پر مشغله هستم. کار زیاد را دوست دارم البته تفریحاعتراف می

 پذیر نبوده است.دقیق و مدیریت زمان برایم امکان گذاریگذارم و این امر بدون هدفخانواده و ورزش هم می

همیشه  های مختلفی در زندگی خود داریم. تفریح، خانواده و کار تنها سه عضو از آن هستند.حیطههر کدام از ما 

 باید مراقب چرخ زندگی خود باشیم.

 ام ببینید.زیر را که در مورد چرخ یا چرخه زندگی تولید کردهنیاز پیشویدیو کنم حتما یپیشنهاد م

life-of-https://payamesmi.com/wheel/ 

 برای هرچه زودتر رسیدن شما به اهدافتان تهیه شده است. پس بیایید باهم پیش برویم.  ترفند ۲۴در این کتاب  
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 برای خود یک چشم انداز پنج ساله و یک چشم انداز یک ساله داشته باشید.. ۱

توانیم در پیش داریم دور باشیم. اما برای پنج سال آینده خود میممکن است در حال حاضر ما از مسیری که 

تصمیمات بزرگی بگیریم. سعی کنید برای پنج سال آینده خود چشم اندازی از انسانی که دوست دارید بشوید 

 تان ایجاد شود :خواهید در زندگیبنویسید. بگویید چه تغییراتی بزرگی می

ن را محدود نکنید پنج اید بیان کنید. خودتای که ویدیو آن را در باال دیدهوجه چرخ زندگ ۸ها را در قالب آن

 تا تغییرات بسیار بزرگی بکنید. کافی برای شماست سال وقت

که  امافراد بسیار زیادی را دیده ،اما با وجود پیشرفت تکنولوژی ها و سرعت باالی تغییر .سال ۱۰گفتند قبال می

توانید حدس بزنید سال هم خیلی زیاد است و شما نمی ۱۰اند. اما سال از همه نظر دچار رشد شده ۵الی  ۳طی 

 چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

ا تر نگاه کنید. بنویسید که تبعد از آن به سراغ چشم انداز سال بعد خود بروید. برای یک سال باید کمی دقیق

دارید رشد کنید. از نظر درآمدی، رفتاری، زندگی اجتماعی، بهبود روابط بینانه چقدر دوست طور واقعسال بعد به

 ها و ...با سایر انسان

گیرید کمی یک سال هم فرصت زیادی است اما حواستان باشد همیشه سال اول که تصمیم به تغییر می

ییر ودار رشد انسان بعد از تغبعد با قدرت بیشتر ادامه دهید. نم یهابینانه تر رفتار کنید تا بتوانید در سالواقع

 های بعد بیشتر و بیشتر خواهد شد.کند اگر در سال اول کم باشد در سالصورت نمایی عمل میبه

 . اهدافتان برای شما شفاف باشند۲

م سازی کنیم. بسیاری از مردها را برای دیگران شفافگویم برای شما یعنی الزم نیست ما آندقت کنید وقتی می

ها کنند در نهایت هم دیگران با طعنه زدن به آنهای خود به دیگران تلف میرا با توضیح دادن هدفوقت خود 

 ایستد.کنند و او از حرکت میدلسردی را در وجود فرد ایجاد می

آن را به دیگران اثبات کنیم.  ،دادن نتایج خودهایمان را جار نزنیم و تنها به نشانگاهی اوقات الزم است هدف

با دیگران در میان  های خودش راجای اینکه ایده شه یکی از الگوهای زندگی من استیوجابز بوده است. او بههمی

 . پس اهدافتان را برای خودتان شفاف سازی کنید.اش را به همه نشان دادبگذارد نتیجه

 استخدام شوم.مثل ... ول شوم یا در یک جای خوب خواهم سال آینده در دانشگاه ..... قبمثال من می

 تر باشد بهتر است.هرچه اهدافتان شفاف
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 ها اهدافی داشته باشید..  در همه زمینه۳

ها ثروتمندانی بینند. من این افراد را میشناسم. آنبعضی از افراد تمام زندگی را در کسب درآمد و پول می

 شان در معرض خطر است.سالمتیشان پر از استرس است. زندگی خانوادگی خوبی ندارند و هستند که زندگی

 ریزی کنیم.ها برنامهطبق چرخه زندگی ما چندین وجه داریم که باید برای تک تک آن

 کار و درآمد ما .۱
 سالمت .۲
 خانواده .۳
 معنویت .۴
 روابط و دوستان .۵
 یادگیری و رشد .۶
 تفریح و سرگرمی .۷
 عشق .۸
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کند ها در سال جدید به شما کمک میمهم را که در بهتر شدن هر کدام از آن کار ۳ها  در جلوی هر کدام از آن

واند میتها باشد. برای یادگیری به طور مثال تواند رفتن به سفر همراه آنیادداشت کنید. مثال برای خانواده می

 باشد. تواند روزانه دو تماس بیشتر با مشتریانشرکت در یک کالس آموزشی و برای کار و درآمد می

 روزه نباشید. . دنبال موفقیت و اهداف یک۴

 
ها اهداف یک چرخد تنها و تنها یک چیز است. آنها در گوشمان میدلیل موفقیت افرادی که همچنان اسم آن

 تر تقسیمهای کوچککردند بلکه یک پروژه بزرگ داشتند و آن را به قسمتروزه برای خود تعریف نمی

 کردند. می

ی بزرگی که در سر دارید عالی است. مهم نیست چقدر زمان ببرد که به آن برسید. مهم این است در پروژههر 

 مسیر آن حرکت کنید.

 . برای هر موفقیت کوچک خود پاداش تعیین کنید.۵

در مواقع کمی که باعث حرکت شما رو به جلو ن را سرزنش کنیم؟ سرزنش کردن چرا همیشه فقط خودما

 دهید؟کنید به خودتان پاداش میوقتی به موفقیتی دست پیدا می آیا است اماشود خوب می

ید انتخاب کنید هرچه به هدف بزرگتری رسیدید پاداش بزرگتری هها را متناسب با کاری که انجام دادپاداش

چند  اشدممکن است هدف شما یک ماه از وقتتان را گرفته باشد بنابراین شاید الزم ب .تعیین کنیدبرای خود 

 روزی به سفر بروید و استراحت کنید.
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کند خودتان هستید. پس همین االن بنویسید که همیشه اولین و آخرین کسی که برای شما پاداشی تعریف می

 های کوچک و بزرگ خود در نظر دارید.برای پروژههایی را چه پاداش

 های گندیده را دور بریزید.. ریشه۶

 
گذارند. اصال مهم نیست که آن را بلند بگویید. ما های ما روی خودمان اثر میحرفدانید همانطور که می

ها را دور کنیم. بیایید این صحبتهرلحظه درحال صحبت با خودمان هستیم و خود و اطرافیانمان را قضاوت می

 بریزیم تا ریشه ما را از بین نبرد :

ت از شکس –کند شکست های قبل اذیتم می –نجام ندهم مهم نیست اگر آن را ا –توانم من بلد نیستم و نمی

 هیچ چیز دست ما نیست و ... –دهم ترسم بنابراین کاری انجام نمیمی

زنیم. حال بیایید ها به خودمان سرکوفت میاین چند جمله تنها بخشی از گفتارهایی است که ما به وسیله آن

 ای که اشتباه باشد را برای خود تصحیح کنید:جملهها را درست کنیم. بعد از آن شما نیز هراین جمله

فع کنم و آن را راگر کاری را انجام ندادم دلیلش را پیدا می –توانم یاد بگیرم درست است که بلد نیستم اما می

 انم شکست سختدمی –اند تا راه موفقیت را باز کنم های خوبی شدهتجربه مهای قبلی برایشکست –کنم می

ت و افتد دست خودم اساکثر اتفاقاتی که برایم می –یچ انسان موفقی نیست که شکست نخورده باشد است اما ه

 توانم تغییرش دهم.می
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 . دلیل واقعی هدفتان را پیدا کنید.۷

خواهم اگر بعدش از او سواالتی را بپرسید معموال به چالش گوید یک ماشین مدل باال میوقتی فردی به شما می

از او بپرسید خب بعدش چی؟ وقتی در جواب او چند بار این سوال را بپرسید آخر سر به این موضوع خورد. میبر

 رسد که نه واقعا هم این ماشین را الزم ندارد.می

خرم تا چشم همسایه در بیاید یا خانه لوکس نویسند. ماشین خوب میاکثر افراد اهدافشان را برای دیگران می

 روتمند هستم. خرم تا همه بفهمند ثمی

 .نداهداف واقعی یک دلیل واقعی دارند و اگر در راستای کمک به خود و دیگران نباشد هدف نیست

وقت المپ را فقط در خانه خود فرض کنید ادیسون هدفش از اختراع المپ این بود که به بقیه پز بدهد. آن

 د.داد. ولی هدف اصلی او کمک و رشد بوکس نمیکرد و به هیچروشن می

 بعد از اینکه اهداف خود را نوشتید یک یا چند دلیل محکم و قاطع بنویسید تا همیشه برای شما انگیزاننده باشد.

 در هدف گذاری کارساز نیست. Smart چرا الگوی. ۸

 است که مخفف : Smartبینید گذاری میاگر داخل اینترنت سرچ کنید اولین الگویی که برای هدف

Specific )مشخص(– Measurableگیری( )قابل اندازه– Achievable )قابل دستیابی(– 

Relevant )مرتبط(– Time-boundدار( است.)زمان 

د این موارد نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم عالی است اما یک نکته مهم را رعایت نکرده است و به خودی خو

یک  Smartاحساسی است و گذاری خود داریم هم این است که اکثر اهداف و رفتارهایی که ما در هدفآن

 الگوی کامال منطقی است.

بینید که دیگر اصال حوصله ادامه دادن هفته می به محض اینکه شما با این فرمول هدف گذاری کنید بعد از چند

ها مغز احساسی است. اگر سعی آن را ندارید. این موضوع کامال طبیعی است. ما سه نوع مغز داریم که یکی از آن

ذاری احساس خود را نیز دخیل کنیم آن را نادیده بگیریم او هم ما را اذیت خواهد کرد. پس حتما در هدف گ

 نطقی برخورد نکنید.کنید و کامال م

 . از بارش فکری برای تشخیص اهداف استفاده کنید.۹
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طوفان یا بارش فکری اصطالحی است که برای اولین بار الکس آزبورن آن را در کتابی با عنوان تخیل عملی 

 شود به این شیوه است که ما یک موضوعاستفاده کرد. این روش که در جلسات مختلف خیلی از آن استفاده می

 کنیم.های مختلف میکنیم و سپس با رعایت کردن قوانین زیر شروع به گفتن ایدهمحوری را تعیین می

 

 قوانین بارش فکری : 

  کاربرای این تا نیم ساعت دقیقه ۲۰تعیین یک زمان مشخص مثال 

 ها)اصال در آن لحظه مهم نیست مرتبط باشد یا نه(یادداشت کردن همه ایده 

 کنیمها نمینگام بارش فکری روی ایدههیچ قضاوتی در ه 

 .تعداد زیاد باشد 

فکری تمام شد. شروع به های مختلف را نوشتیم و زمان بارش ایده تعداد زیادی ازدقیقه  ۲۰بعد از اینکه در 

 کنیم.ها میحذف و بررسی آندسته بندی، 
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 رسم؟. آیا من به تمام اهدافم می۱۰

ها نگران هستند که آیا با این . آندهم وجود داردها مشاوره میادی که به آناین سوال در ذهن بسیاری از افر

گویم به احتمال زیاد بله اما گاهی اوقات هم امکان دارد ها میمن هم به آنرسم یا نه؟! روش من به اهدافم می

 .منرسی

مان مان بیفتد و مسیر زندگیبینی کنیم و ممکن است همین فردا اتفاقی برایتوانیم آینده خود را پیشما نمی

تغییر کند. ولی یک نکته مهم وجود دارد و آن هم این است که ما با طی کردن این مسیر به شخص متفاوت و 

 اریمدمسیری که برای اهدافمان طی کردن از  ،تری تبدیل خواهیم شد. بنابراین بهتر است به جای نگرانیقوی

 لذت ببریم.

 ین باشد . یکی از اهداف مهمتان ا۱۱

افراد موفق سخت تالش می کنند اما سخت هم تفریح می کنند. ما ربات نیستیم اگر تفریح نکنیم نمی توانیم 

 مسیرمان را ادامه دهیم. پس همین االن برنامه ریزی کنید که برای سال آینده خود چه تصمیماتی دارید.

 

های انگیزشی ندارید بلکه نیاز یا موزیک ه فیلمهای شماست. شما نیازی بتفریح یکی از مهم ترین انگیزاننده

 شود.دارید شاد و با روحیه باشید. بعد از آن ببینید چطور انگیزه شما چند برابر می

 موش کنید و خود را امتحان نکنید.. اراده را فرا۱۲
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از تحقیقات در است. یکی است و در مورد اراده افراد مختلف آزمایش صورت گرفتهتحقیقات زیادی انجام شده

 خوردند.مورد افرادی بود که رژیم غذایی داشتند و فقط باید غذای سالم می

توانند هرچیزی که ها اعالم کردند که مییک روز به تمامی آن فقط برای اینکه قدرت اراده را امتحان کنند برای

 بدهند.این کار را نکنند و به رژیم خود ادامه  توانندلشان خواست بخورند ولی مید

شان شده بود رفتند و شان که زمانی باعث چاقیبسیاری از افراد آن روز به سراغ مواد غذایی چرب و مورد عالقه

 ها دیگر حاضر به ادامه حضورشان در تحقیقات نشدند.بعد از اینکه آن یک روز تمام شد تعداد زیادی از آن

خواهید به یک مهمانی شلوغ بروید و با خود یک کتاب یهیچ وقت نخواهید خود را با اراده امتحان کنید. اگر م

 درصد مواقع موفق به مطالعه نخواهید شد. ۹۰برید مطمئن باشید در درسی و... برای مطالعه می

 کنیم :ویژگی مهم که اهدافتان باید شامل آن باشد صحبت می ۵مورد بعدی در مورد  ۵در 

 . اهداف باید چالشی باشد.۱۳

شویم و بازی ای برای خود در نظر بگیریم کم کم خسته میباید از ناحیه امن خود خارج شویم. اگر اهداف ساده

 هدف گذاری دیگر برایمان لذت بخش نیست. 

 خوانیم کمی ترس وجودمان را در بربگیرد.باید وقتی هدف خود را می

نفر بیشتر نیست باید برای خود یک سمینار  ۳۰هایش مثال اگر یک سخنران را درنظر بگیرید که جمعیت کالس

 نفره را در نظر بگیرد. ۱۰۰

روز کنیم و در یک کالس ورزشی نیز ثبت نام  ۳ای توانیم آن را هفتهکردیم میای یک روز ورزش میهفتهاگر 

 کنیم.

 ها را مرتب کنید.آن و دقت کنید هرکدام از اهدافتان در کجای چرخ زندگی قرار خواهد گرفت

 دار بودن اهدافتان.. زمان۱۴

شک منظورمان این نیست که روز و ساعت و دقیقه آن را مشخص کنیم ولی حداقل در مرحله اول باید البته بی

ن را به قسمت ترماها و اهداف بزرگبرسیم. هرچه برنامه میخواهیم به کجاماه یا هر ماه ۳تعیین کنیم که در هر 

 ریزی کنیم.ها برنامهبرای آن توانیممی ترتر تقسیم کنیم راحتهای کوچک
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کنم و تصمیم برابر می ۱.۵آینده فروشم را ماه ۳خواهم فتوشاپ را کامل یاد بگیرم. یا در ماه دیگر می۶مثال تا 

 ساعت برای آن در نظر بگیرم ۱دارم روزانه 

 دهنده و زیرکانه باشد. رشد۱۵

 شود؟میگذارید باعث رشد شخصیت شما آیا هدفی که می

رسیم ولی در عوض آن شخصیتی که تبدیل به آن اگر خاطرتان باشد قبال هم گفتیم لزوما ما به اهداف خود نمی

 ایم عجیب و غریب ما را راضی خواهد کرد. شده

 پس اهدافتان رشد دهنده خودتان باشد. باید در نظر بگیرید که بعد از طی مسیر : 

 شویدتبدیل به چه کسی می 

  گیریدرا یاد میچه چیزی 

 شودهایی در شما ایجاد میچه عادت 

 کنیدبا افراد جدید برقرار میهایی چه ارتباط 
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 یافتنی. قابل لمس و دست۱۶

میلیارد تومان در نظر ۱توانیم برای سال بعد ماهی میلیون تومان است نمی ۱مسلما اگر درآمد فعلی ما ماهی 

ترین نکته این است که آیا از ک ایده خوب به این درآمد برسد اما مهمبگیریم. البته ممکن است فردی هم با ی

 بینانه است؟نظر خودمان واقع

 کنم؟کنم؟ و راهی را برای رسیدن به آن تصور میآیا حرف خودم را باور می

 شوند :اکثر افراد به دو گروه تقسیم می

 گیرنددر نظر میگیرند و اهداف کوچکی برای خود افرادی که خود را دست کم می 

 گذارند.گیرند و اهداف دست نیافتنی برای خود میافرادی که خود را دست باال می 

 شوند. اهدافمان باید منطقی و قابل باور برای خودمان باشد.ها با شکست سختی مواجه میهر دو این گروه

 هایی الزم دارید؟هایتان چه عادتتعیین کنید برای هر کدام از هدف. ۱۷

 ها کلید اصلی رسیدن به موفقیت هستند.عادت

دانستیم چگونه ممکن است که با این همه ایم همگی به یاد داریم. نمیای که رانندگی را شروع کردهاولین دفعه

 دیدیم که خیلی ،ابزار داخل ماشین آن را به حرکت در بیاوریم. اما به محض اینکه چندماه از یادگیری ما گذشت

 کنیم.ایم و حتی در حال رانندگی صحبت یا فکر هم میمساله کنار آمدهراحت با این 

هایی در خودتان ایجاد کنید. شاید الزم باشد شما هم برای اینکه به اهداف مورد نظرتان برسید. الزم است عادت

 ریزی کنید.ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوید. یا برای ورزش روزانه خود برنامهصبح

د. ایشک یک ماه اول برایتان بسیار سخت خواهد بود. زیرا نه از نظر ذهنی و نه فکری برای آن آماده نشدهبدون 

بینید که دیگر بدون اینکه بخواهید فکری وقت میاما همانند رانندگی وقتی آن را شروع کرده و ادامه دهید آن

 یابی به اهداف است.اقدام برای دست تریدهید و این شیرینبکنید یا تصمیمی بگیرید آن را انجام می
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 گیری به عمل آورید.از مشکالت سر راهتان پیش. ۱۸

 تر ازتر و سادهگیری چقدر مهمدانیم که پیشگیری هستند و ما میبسیاری از مشکالت به راحتی قابل پیش

 ها که این بیماری راتعدادی از آنجز از افراد مبتال به دیابت هستند،  تعداد بسیار زیادیدرمان است. بطور مثال 

 گیری نکرده بودند.اند مابقی افراد مشکالتشان را پیشارث برده

دادند آزمایش می یکبار کردند و هرچند وقتاگر قبل از دچار شدن به بیماری مصرف قند خود را کنترل می

ا از ایجاد مشکل هنوز هم دیر نیست ام و از وقوع دیابت جلوگیری کنند. البته بعد کرده توانستند آن را کنترلمی

 تر است.سخت

 . از دیگران کمک بگیرید.۱۹

 م بدهیم. اما آیا امکان پذیر است؟؟جالب است که ما دوست داریم همه کارها را خودمان انجا

ام انجشود تقریبا از کنترل ما خارج است که بخواهیم همه کارها را با دقت وقتی تعداد کارهای ما خیلی زیاد می 

 بدهیم.

توانید هنر کمک خواستن از ام که به کمک آن میام و در وبسایت قرار دادهیک ویدیویی به تازگی ضبط کرده

 دیگران را یاد بگیرید . به آدرس زیر سر بزنید :

 

help-https://payamesmi.com/get/ 

https://payamesmi.com/get-help/
https://payamesmi.com/get-help/
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 ام؟ اما چرا اسم آن را هنر گذاشته

ند و گیرخواهند درخواستی را از دیگران داشته باشند فقط منافع خودشان را درنظر میبسیاری از افراد وقتی می

 شود :بینند. این باعث دو اتفاق میمنافع دیگران را نمی

  طرف مقابل شما از انجام آن راضی نخواهد بود 

 ام نخواهد داد.طرف مقابل شما آن را انج 

توانیم از دیگران درخواست کنیم و ام که به وسیله چه مراحلی میدر ویدیو باال در مورد این صحبت کرده

 ها با رضایت کامل خواسته ما را محقق کنند.ایم که آنها در نظر گرفتهمطمئن شویم که منافعی برای آن

 . کارهای ناالزم را حذف کنید۲۰

در  زنهاور،ی. آید تیجناب دوا کا،یمتحده آمر االتیسابق ا جمهورسی( رئیشمس یهجر ۱۳۳۳) ۱۹۵۴در سال 

مشکالت من دو نوعند: »بود:  نیا زنهاوریزد. مضمون سخنان آ یحرف جالب یالمللنیب یسخنران کی انیجر

 .« ستندین یفور چگاهیها هم هو مهم ستند،یمهم ن هایها. فورو مهم هایفور

و  استاین صحبت او باعث به وجود آمدن ماتریسی به نام آیزنهاور شد. این ماتریس از چهاربخش تشکیل شده

 فوری –شامل دو دسته بندی در کارها است : مهم 

توانید تشخیص دهید که چه کارهایی را باید کال حذف کنید و چه کارهایی را باید به کمک این ماتریس شما می

   کنید.به دیگران واگذار 

 

https://payamesmi.com/mz/
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نام در دوره موشک زمان شما ایم که با ثبتای کامل تهیه کردهدقیقه ۱۰برای این ماتریس یک فیلم آموزشی 

 فیلم این دوره را به همراه مطالب جالب دیگر کسب خواهید کرد : 

https://payamesmi.com/mz/ 

 

 ۱-۹۰-۹۰تکنیک . به کارگیری ۲۱

ه یابی بالعاده عالی را در دستالعاده که توسط رابین شارما تعریف شده است یک روش فوقاین تکنیک فوق

 دهد.اهداف اساسی به ما می

 اجازه دهید با یک مثال آن را باز کنم.

ین اهداف شماست ماه آینده در کار خود ترفیع بگیرید و این یکی از مهمتر ۳خواهید در فرض کنید که شما می

 زیرا برایتان معنی دارد و این شغل را دوست دارید.

 دادید و الزم استدانید برای اینکه به این موقعیت برسید باید کارهایی را انجام بدهید که قبال انجام نمیمی

 کمی تالشتان را بیشتر کنید و کار بیشتری انجام بدهید.

 گذارید :پس با خودتان قراری می

ماه که این مورد است ۳ترین هدفم در این دقیقه ابتدایی کارم را روی اولین و مهم ۹۰وز آینده  ر ۹۰تا 

دقیقه روی هدفتان  ۸۱۰۰است. به وسیله این تکنیک شما  ۱-۹۰-۹۰گذارم. این همان تکنیک و یا قانون می

 توانید شاهد موفقیت خود در آن باشید.وقت گذاشتید و می

 دقیقه برای شروع کارها استفاده کنید.از قانون دو . ۲۲

رویم. یک روش عالی برای شروع کارها بینیم کارمان زیاد است از انجام آن طفره میبسیاری از اوقات وقتی می

گیرد را انتخاب کنیم و آن را همان این است که یکی از بخش های کارمان که حدود دو دقیقه از ما زمان می

 لحظه انجام بدهیم.

تواند ای ما میای را جلو ببریم کار دو دقیقهنویسی انجام دهیم و پروژهاگر قرار است با کامپیوتر کار برنامه مثال 

 .باشدکنیم نویسی میای که داخلش برنامهروشن کردن کامپیوتر و بازکردن برنامه

دهیم. بارها این روش را امه میبریم و اددر اکثر مواقع بعد از اینکه آن دودقیقه را شروع کردیم کار را جلو می

و کتاب  <<ناخدای کشتی خود باش>>ام. در نوشتن دو کتاب خودم ام و متوجه کارایی آن شدهتست کرده

https://payamesmi.com/mz/
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از این تکنیک استفاده کردم و به بهترین  آن بارها برای شروع روزانه نوشتن <<انقالبی در انضباط شخصی>>

 نتایج ممکن در آن روز رسیدم.

 ها برای ما هستند.هایی بهترین. چه هدف۲۳

ما آن کار شاگر هنوز شک دارید که چه اهدافی برای شما مناسب هستند پیشنهادی برای شما دارم که به وسیله 

توانیم از سه بخش زیر کمک برای آنکه ما سریعتر به اهدافمان دسترسی پیدا کنیم میتر خواهد شد. راحت

 بگیریم.

  اشتیاق 

اشتیاق دارم. چه کار یا هدفی را برای خود در نظر دارم که حاضرم بدون توجه به خستگی  برای چه کارهایی

 برای آن تالش کنم.

گاهی اوقات ممکن است برای ما مشکالتی در راستای اهدافمان پیش بیاید اگر اشتیاق ما به اهداف نباشد از پس 

 کارهایی را دوست دارید. مشکالت سخت بر نمیاییم. پس بنویسید که اشتیاق شما چیست و چه

 تخصص و مهارت شما 

های فنی نیست. هر موردی که شما قطعا همه افراد در یک یا چند حوزه مهارت دارند. البته منظورم فقط مهارت

 گنجد.ها میفکرش را هم بکنید در حوزه مهارت

 یا فروشنده خوبی هستید؟ آیاکنید؟ آگویند خوب صحبت میکنند. آیا میمعموال افراد چگونه از شما تعریف می

 توانید کارهای سخت را راحت انجام دهید؟صبور هستید و می

هایی که فکر هایی دارید. از روش بارش فکری استفاده کنید و تمام مهارتبرای خود بنویسید که چه مهارت

 کنید دارید را یادداشت کنیدمی

 منفعتی که برای ما دارد 

ما چه منفعتی دارد. آیا به شخصیتی که همیشه آرزویش را داشتید تبدیل سپس بنویسید این هدف برای ش

 آورید؟دست میشود؟ آیا سالمتی خود را بهتان خوب میشوید؟ آیا روابط خانوادگیمی

 سعی کنید تمام منافعی که آن هدف دارد را انتخاب کنید.
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توانید برای آن اید و مید را پیدا کردهفصل مشترک) مشابه ها( این سه حوزه را جدا کنید. بله شما هدف خو

 ریزی کنید.برنامه

 بندی کنید. اولویت. ۲۴

هدف  ۸ها به ترتیب امتیاز بدهید. مثال اگر بندی کنید. به آنها را اولویتوقتی اهداف خود را تعیین کردید آن

ترین هدف شماست. سعی بهترین و مهم۸امتیاز بدهید.  ۸تا ۱ها از اید به آنبرای سال آینده خود تعیین کرده

تر خود های مهمهای خود را براساس هدفساعت برای هدف اول خود استفاده کنید. ۱-۹۰-۹۰کنید از تکنیک 

 تنظیم کنید. 

 

تر کنیم. پس حتما این مورد راهم در تر را فدای اهداف مهمهای پایینشود که هدفبسیاری از اوقات الزم می

 نظر داشته باشید.
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 حاال که تا پایان کتاب همراهم بودید یک خبر خوب برای شما دارم

خواهید اگر می .به چاپ رسیده است ۹۸در سال  >>انضباط شخصی انقالبی در<<کتاب 
د با کهمین االن این کتاب را توانید می ای و دقیق را شروع کنیدگذاری کامال حرفههدف

برای دریافت کنید. ارسال رایگانبه همراه  هزار ناموت ۹فقط به قیمت  hd77تخفیف 
 .این کار کافیست روی عکس زیر کلیک کنید

 باشداین پیشنهاد برای مدت محدود پابرجا می. هزار ناموت است ۳۹قیمت اصلی این کتاب 

 
 های آخر و جمع بندی :صحبت

کنیم. پس اگر مداوم دچار چالش و سختی ها ما رشد نمیزندگی انسان همیشه پر از چالش است و بدون آن

 شوید بدانید در حال رشد هستید و تسلیم نشوید.می

 های روزافزون برسید.این کتاب راه شما را در هدف گذاری هموار کند و به موفقیت امیدوارم

مراجعه و یا به آدرس ایمیل   payamesmi.comتوانید به وبسایت برای ارتباط با من می

 contact@payamesmi.com .پیغام خود را بفرستید 

 ات خوبی باشید. به امید دیدارمنتظر اتفاق

 پیام اسمی

mailto:contact@payamesmi.com
https://payamesmi.com/product/revolution-in-self-discipline/

