
 

 تعریف هدف گذاری ، چطور هدف گذاری کنیم؟

کار   اند، به همین خاطر بسیار  کنند در دنیای خود گم شده  احساس می  از مردم  خیلی 
رسند. به نظر شما دلیل این اتفاق چیست؟ چرا بسیاری از مردم  کنند اما به جایی نمیمی

 دانند باید چه کاری انجام دهند؟ یا نمی دانند کجای زندگی خود هستند؟ نمی

آن  احساس  اصلی  این است  دلیل  از  ها  آنچه  که زمان کافی را صرف فکر کردن در مورد 
می نکرده زندگی  تعیین  خود  برای  واقعی  اهداف  و  ننموده  کنید  خواهند  فرض  اند. 

نمیمی اما  بروید  سفر  یک  به  مانند خواهید  موضوع  این  کجاست.  شما  مقصد  دانید 
اطر ممکن  دانید قرار است به کجا برود، به همین خسوارشدن به اتوبوسی است که نمی

 .شوداست به یک کویر بی آب و علف بروید که باعث رنج شما می

با توجه به این موضوع در این مقاله قصد درایم در مورد معنی هدف گذاری و نحوه هدف  
گذاری صحبت خواهیم کرد تا شما بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید و زندگی را که  

 .دوشت دارید، بسازید

 

 هدف گذاری به چه معناست؟

به  اقدام،  و  ریزی  برنامه  وسیله  به  فرد  هر  آن  در  که  است  فرآیند  یک  گذاری  هدف 
پیدا میخواسته  استفاده های خود دست  گذاری  از هدف  که  زمانی  فرد  می  کند.  شود 



 

پیدا می به موفقیت  برای رسیدن  بیشتری  و انگیزه  به همین دلیل داشتن هدف  کند، 
 .هدف گذاری در زندگی بسیار مهم بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 چگونه اهداف خود را تعیین کنیم؟  

آنچه را که می آن متعهد شابتدا  وید.  خواهید به آن برسید در نظر بگیرید و سپس به 
)مشخص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، مرتبط و محدود به زمان(   SMART اهداف

انگیزه می آن تعیین کنید که به شما  آن ها  دهد . لطفًا  ها را بنویسید تا احساس کنید 
 .واقعی و در دسترس هستند

نامه  هایی را که باید برای تحقق هدف های خود بردارید، بنویسید و برای آن بر سپس گام 
ها را کنار بگذارید.تعیین هدف یک فرایند قدرتمند  ریزی کنید و بعد از انجام هر کدام ، آن 

کند تا بتوانید برای  برای اندیشیدن به آینده ایده آلی است که در شما ایجاد انگیزه می
 .رسیدن به آن تالش کنید

اهداف به شما کمک می  که دوست دارید بهفرایند تعیین  آن برسید به    کند به جایی 
دست   به  دقیقی  آگاهی  خود  واقعی  خواسته  به  نسبت  وقتی  کنید.  انتخاب  درستی 
آوردید، خواهید فهمید باید تالش خود را در کدام قسمت متمرکز کنید. همچنین شما  
از بین   آن ها را  می توانید حواس پرتی هایی که مانع شما هستند را شناسایی کرده و 

 .ببرید

 



 

 چرا باید در زندگی هدف تعیین کنیم؟ 

های زندگی خود اهدافی را تعیین  ورزشکاران حرفه ای، تاجران و افراد موفق در همه زمینه 
دهد. این  کنند. تعیین اهداف به شما چشم انداز بلند مدت و انگیزه کوتاه مدت میمی

کند و به شما این امکان را می دهد تا زمان و منابع  امر به کسب دانش شما کمک می 
 .د و در نهایت بتوانید از زندگی خود نهایت استفاده را ببریدخود را سازماندهی کنی 

توانید دستیابی به آن اهداف را اندازه گیری کرده و با تعیین اهداف واضح و روشن، می
به آن افتخار کنید و در آینده و در ادامه کار پیشرفتی را مشاهده خواهید کرد که قبالً به  

معنی بوده است. همچنین با تشخیص توانایی و  رسید یک کار غیر ممکن و بی  نظر می 
کرده  تعیین  که  اهدافی  به  دستیابی  در  خود  را  شایستگی  خود  نفس  به  اعتماد  اید، 

 .افزایش خواهید داد

 اهداف خود را در چند حوزه تعیین کنید 

خواهید در زندگی خود انجام دهید یا به آن برسید )مثالً  ابتدا "تصویر بزرگی" از آنچه می 
ها برسید  خواهید به آن سال آینده( ایجاد کنید و اهداف با مقیاس بزرگ را که می   10در  

 .مشخص کنید

آن  کوچک سپس،  اهداف  به  را  آن ها  به  بتوانید  تا  کنید  تقسیم  راحت تر  برسید.  ها  تر 
آغاز  سرانجام، هنگامی  اهداف  این  کار را برای رسیدن به  کردید،  که برنامه خود را تهیه 

 .کنیدمی

به همین دلیل است که ما در باال گفتیم که باید نسبت به اهداف خود باید دید بزرگ  
توانیم مثالً در پنج سال آینده،  پردازیم که می تری داشته باشیم. سپس، ما به کارهایی می 

 .سپس در سال آینده، ماه آینده، هفته آینده و امروز، انجام دهیم



 

 

 العمر: تعیین اهداف مادام  1مرحله  

خواهید در طول زندگی  اولین قدم در تعیین اهداف شخصی این است که به آنچه می 
ساله  توجه و در آینده( برسید توجه کنید. تعیین اهداف دهخود )یا حداقل در سن قابل

گیری برای ادامه زندگی را در  های دیگر تصمیم دهد که تمام جنبه دید کلی را به شما می
 .دهدشما شکل می

را در تمام حوزه شما می گذاری خود  به توانید هدف  انجام دهید  زندگی خود  طور  های 
 : مثال

 رسید؟ خواهید به چه چیزی بخواهید در حرفه خود به چه سطحی برسید، یا میمی   -شغل  

ای؟ امور مالی چگونه با اهداف خواهید درآمد داشته باشید، در چه مرحله چقدر می  -مالی  
 شغلی شما ارتباط دارد؟

طور خاص کسب کنید؟ برای  خواهید به آیا دانش خاصی وجود دارد که می  -تحصیالت  
 هایی نیاز دارید؟دستیابی به اهداف دیگر، به چه اطالعات و مهارت

خواهید والدین  خواهید پدر یا مادر شوید؟ اگر چنین است، چگونه مییا می آ  -خانواده  
 خوبی برای فرزندان خود باشید؟ 



 

 خواهید به اهداف هنری برسید؟آیا می   -هنری 

اندازد؟ آیا قسمتی  آیا بخشی از ذهنیتی که دارید شما را در زندگی به عقب می   -نگرش  
ت می کند؟ )اگر چنین است، برای بهبود رفتار  از رفتار شما وجود دارد که شما را ناراح

 حلی برای مشکل، هدفی تعیین کنید.( خود یا یافتن راه 

خواهید در  ها برسید، یا میخواهید به آن آیا اهداف ورزشی وجود دارد که می   -فیزیکی  
این هدف چه مراحلی را   اواخر سالمندی سالمتی خوبی داشته باشید؟ برای رسیدن به 

 دهید؟  باید انجام

تان لذت ببرید؟ )باید اطمینان حاصل کنید که  خواهید از خود وزندگیچگونه می   -لذت  
 بخشی از زندگی شما برای خودتان است!( 

 خواهید جهان را به مکان بهتری تبدیل کنید؟ اگر چنین است، چگونه؟ آیا می   -کارهای خیر  

س یک یا چند هدف را در هر  مدتی را صرف فکر کردن در مورد گزینه های باال کنید و سپ 
که به بهترین نحو منعکس  کنید  انتخاب  است که می دسته  کاری  انجام  کننده  خواهید 

ها را انتخاب کنید تا تعداد کمتری  ترین آن ها را اصالح کنید و مهم دهید. سپس دوباره آن 
 .ها تمرکز کنیدتوانید بر آن از اهداف واقعًا مهم وجود داشته باشد که می

اید، همان اهدافی هستند  ام انجام این کار، مطمئن شوید که اهدافی که تعیین کرده هنگ
می  واقعًا  آن که  به  آن خواهید  نه  برسید،  یا  ها  خانواده  والدین،  است  ممکن  که  هایی 

 .شما بخواهند  دیگران از

 تر کوچک  اهداف تعیین :2مرحله   

تر  ساله از اهداف کوچک ای پنجرا تعیین کردید، برنامه   خودالعمر  که اهداف مادامهنگامی 
ها را تکمیل  العمر خود برسید باید آن خواهید به برنامه مادامرا مشخص کنید که اگر می

ماهه و یک برنامه یک ماهه از اهداف به  ساله، برنامه شش کنید. سپس یک برنامه یک 



 

ها برسید.  العمر باید به آن ایجاد کنید که برای رسیدن به اهداف مادامتر  تدریج کوچک 
 .هر یک از این موارد باید بر اساس برنامه قبلی باشد

سپس فهرستی از کارهایی که باید امروز انجام شود تا در جهت اهداف زندگی شما باشد  
 .تهیه کنید را 

تر شما ممکن است مطالعه کتاب و جمع آوری اطالعات  در مراحل اولیه، اهداف کوچک 
کند تا کیفیت  در مورد دستیابی به اهداف سطح باالتر شما باشد. این به شما کمک می 

 .اهداف خود را بهبود بخشید

هید  خوا ای که میها با شیوههای خود را مرور کنید و مطمئن شوید که آن سرانجام، برنامه 
 .زندگی کنید، مطابقت دارد

 ای مرور دوره 

گیری در مورد اولین مجموعه اهداف خود، با مرور و به روز رسانی لیست  پس از تصمیم 
ای مرور کنید طور دورههای بلند مدت را به کارهای روزانه، این روند را ادامه دهید. برنامه 

 .ما را منعکس کندها و تجربه متغیر شها را تغییر دهید تا اولویتو آن

 



 

 اهداف هوشمند 

برای قوی  راه مفید  که  یک  است. در حالی  اسمارت  از روش  استفاده  اهداف،  کردن  تر 
هاست  والً بهترین آن معم SMART های مختلفی برای هدف گذاری وجود دارد روشروش

 :که مخفف

S -  )خاص )یا مهم. 

M -  )قابل اندازه گیری )یا معنی دار. 

A- )قابل دستیابی )یا اقدام محور. 

R -  )مربوط )یا پاداش. 

T- )محدود به زمان )یا قابل پیگیری. 

خواهم با دو چرخه دور دنیا را بگردم "، هدف  به عنوان مثال، به جای اینکه "بگویید می
آن را تعیین کنید و بگویید :"سفر خود را در   " SMART ی بهتر این است که از روشگذار

تاریخ   تا  پایان رسانده   1405شهریور    26سراسر جهان  این تنها در  به  است،  ام". بدیهی 
کار   این  از قبل برای به پایان رساندن  آمادگی زیادی  امکان پذیر خواهد بود که  صورتی 

 .داشته باشید

 برای تعیین اهداف   نکاتی جالب

زیر به شما در تعیین اهداف مؤثر و دست یافتن به آن ها به شما کمک     هایدستورالعمل 
 :کندفراوانی می

هر هدف را به عنوان یک جمله مثبت بیان کنید "این تکنیک را خوب   : بیان مثبت هدف •
 .اجرا کنید



 

ر را تعیین کنید تا بتوانید  اهداف دقیقی تعیین کنید، تاریخ، زمان و مقادی :  دقیق باشید •
میزان موفقیت را اندازه گیری کنید. اگر این کار را انجام دهید، دقیقًا می دانید چه زمانی  

 .توانید از رسیدن به آن رضایت کامل داشته باشیداید و میبه هدف رسیده 

 

که چندین هدف دارید، به هر یک اولویت دهید. این هنگامی  :  ها را تعیین کنیدیتاولو •
احساس خستگی و کالفگی نکنید و کار به شما کمک می اهداف زیاد  کند تا با داشتن 

 .کندتوجه شما را به مهم ترین آن ها معطوف می 

تر کرده و به  جسته این امر مهمترین اهدافی که دارید، برای شما بر  :  اهداف را بنویسید •
 .بخشدها نیروی بیشتری میآن 

کنید • تبدیل  کوچک  قسمت  به  را  برای   :اهداف عملیاتی  که  را  پایین  سطح  اهداف 
کنید کوچک و قابل دستیابی نگه دارید. اگر هدفی بیش از  ها تالش میدستیابی به آن 

آن نیستید.    رسد که شما در حال پیشرفت در جهت رسیدن بهحد بزرگ باشد، به نظر می
همان طور که می دانید سنگ بزرگ عالمت نزدن است. پس سعی کنید آن ها را به قسمت  

 .های کوچک تر یتقسیم کنید

شما باید مراقب تعیین اهدافی   :  اهداف عملکردی تعیین کنید، نه اهداف نتیجه محور •
آن  بر  ممکن  تا حد  که  یک  باشید  به  رسیدن  در  موفقیت  دارید. عدم  کنترل  هدف  ها 

شخصی به دالیل اینکه خارج از کنترل شما است می تواند برای شما نگرانی های فراوانی  
 .را به وجود آورد



 

این دالیل خارجی می کار،  کسب و  تأثیرات  تواند محیطدر تجارت و  یا  بد تجاری  های 
توانند شامل قضاوت ضعیف،  ها می های دولت باشد. در ورزش، آن غیرمنتظره سیاست 

 .ای بد، مصدومیت یا فقط بدشانسی باشندآب و هو 

توانید بر دستیابی به اهداف  اگر اهداف خود را بر اساس عملکرد شخصی تنظیم کنید، می 
 .ها رضایت بیشتری به دست آوردیدخود کنترل داشته باشید و از آن

هم  ها برسید بسیار متوانید به آن تعیین اهدافی که می  :  اهداف واقع بینانه تعیین کنید •
توانند اهداف ها یا جامعه( میاست. هر فردی )به عنوان مثال، دوستان، والدین، رسانه 

ها و جاه  ها اغلب این کار را بدون توجه به خواسته غیرواقعی برای شما تعیین کنند. آن 
 .دهندطلبی های شما انجام می

 دستیابی به اهداف 

وقتی به هدفی رسیدید، زمانی را اختصاص دهید تا از رضایت حاصل از این اتفاق، لذت 
ببرید. پیامدهای دستیابی به هدف را درک کرده و پیشرفتی را که در جهت اهداف دیگر  

 .اید را مشاهده کنیدانجام داده 

کند ها به شما کمک میاگر هدف مهم بود، به خودتان پاداش مناسب بدهید. همه این
این   با تجربه دستیابی به  آورید.  آن هستید به دست  که شایسته  را  اعتماد به نفسی 

 :های هدف خود را مرور کنیدهدف، بقیه برنامه 

 .تر کنیداگر به راحتی به هدف رسیدید، هدف بعدی خود را سخت 

برد و این موضوع نگران کننده شد، مسیر رسیدن به  اگر رسیدن به هدف زمان زیادی می 
 .هدف بعدی را کمی آسان تر کنید

اید، تصمیم بگیرید  های خود شده اگر علیرغم دستیابی به هدف، متوجه نقص در مهارت 
 .که آیا برای رفع این مشکل باید اهدافی تعیین کنید یا خیر



 

 نکته بسیار مهم 

مهم است که به خاطر داشته باشید که شکست در رسیدن به اهداف اهمیت چندانی 
ال درس  ندارد.  تجربه  این  از  شما  که  دارد  اهمیت  زمانی  موضوع  این  بدانید  باید  بته 

 .بگیرید

اید برای تعیین اهداف بعدی خود استفاده کنید. همچنین به  هایی که آموخته از درس 
آن  کرد.  اهداف شما با گذشت زمان تغییر خواهند  که  طور  ها را به خاطر داشته باشید 

دهند نشان  تا  کنید  تنظیم  دیگر منظم  اهداف  اگر  و  باشد  تجربه شما  و  دانش  رشد  ه 
ها را رها کنید و اهدافی را تعیین کنید که برای شما جذابیت بیشتری  جذابیتی ندارند، آن 

 .داشته باشد

 کالم آخر 

اگر ما ندانیم به کجا می که گفتیم  ای در حال تالش  رویم به صورت بیهوده همان طور 
اشته باشیم که به واسطه آن هم هوشمندانه کار  هستیم به همین دلیل باید هدفی د 

کنیم هم نتیجه بهتری دریافت کنیم. به همین خاطر هدف گذاری کردن نتایج بسیار زیادی  
 .رساندهایمان می تر ما را به خواسته آورد و سریع را برای ما به وجود می

 های دیگری برای رسیدن به هدف وجود دارد؟ به نظر شما چه راه 

 ای در زندگی خود داشته باشید؟ آیا دوست دارید هدفگذاری حرفه 

 .لطفًا نظر خود را با ما در میان بگذارید

 


