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  مه ی آژانس ب   یرا برا   ی دار معنی چگونه اهداف  
 د ی کن   ن یی خود تع 

 است.  دارمعنیاهداف  نییتع  ،مهیب  نمایندگی ندهیکنترل آ یراه برا نیبهتر

روبرو    هرسالاست که    ی فیوظا  نی تردهیچیپاز    یک یاهداف    نییتع و    میشویم با آن 
ا  یادیز  یکارها نوشته    گذاریهدفانجام شود. هزاران کتاب درباره    باید   نهیزم  ن یدر 

 مقاله در مورد آنها وجود دارد.  اردها ی لیشده است و م

مانند:  گذاریهدف  یهاروش اهداف    SMART   ،BHAG  زیادی  اهداف   ،ایپله، 
 . ... وجود دارندو   العمرمادام

و  تعیین  که    میدان یم  قیتحق  هادههاز  پس  ما   کارکنان  عملکرد  بهبود  باعث  اهداف 
هدف مقابله    نییتع  آوردلهره   فه یبا وظ  دیتوانیماما چگونه    ،شوندیم  زهیانگ   شیافزا
 د؟ یکن

 

 م؟ ی کن   گذاری هدف باید  چرا  

ه   ،گذاری هدفبدون   اهداف دی ندار  تانیها تی فعال  ت یهدا  یبرا   ایپایه  چیشما   .، 
 هستند. بخشانگیزهو    کنندهاقناع ،و کارکنان دفتر شما  ندگانینما ی برا  ویژهبه

 : توانند ی م اهداف  

 بخشد یمرا بهبود   کارکنان زهیمشارکت و انگ  شیافزا ▪
 بخشد یم محل کار را بهبود  در  بینیخوش ▪
 بخشد یمرا بهبود   یگروه کار ▪
 بخشد یمکارکنان را بهبود  یفرد  عملکرد ▪

۱
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که بتواند    ی. بدون اهداف میتالش کن  یدر جهت کار   میاکثر ما( دوست دار  ،همه )خوب 
و    دیهست  یکشت  کی   تیاست که شما در حال هدا  نی، مانند امعنا دهندکار شما  به  

 . دیدر ذهن ندار یمقصد

کارکنان را   ،تعیین اهداف مطالعه پس از مطالعه )پس از مطالعه!( نشان داده است که 
 ورتربهرهو    همه ما را مولدتر  ،تی و در نها  کند یمخود شادتر    تیدر موقع  و  ترباانگیزه

 . کند یم

روزمره خود   یاز کارها  یستیل  حال تابه  ایاما آ  ،به نظر برسدمثال احمقانه    کی   شاید  نیا
  ت ی موفق  یاحساس فور   ،مورد  کی  تیک زدن جلوی  ؟ ایدنوشته  که باید انجام دهید،   را

خود    ستی دو مورد را در ل  ای  کی که    دیرا گذرانده باش  یروز   دیشا   د و را به همراه دار
ماندن  ناتمام    دنید  ،د یبندیمرا    دفترتانشما    وقتی  ،. به طور معمولتیک نزده باشید

در آینده بسیار تالش تحقق آنها    یبرا  نیبنابرا   ،است  دردآورشما    یدو هدف برا  نیا
 . خواهید کرد

به آنها احساس    دنیاهداف است. با رس   نیی تع  یا  گذاریهدف  پشت   دهیا  همان  نیا
 . دیدهیمقرار    فشارتحت  انیبه خط پا  دنیرس  یو خود را برا  دینسبت به خود دار  یخوب

 د؟ ی باش  یی ها چالش منتظر چه  د ی با   نمایندگی بیمه  ک ی  ی برا  گذاری هدف هنگام  

ر گفته  برنامه   کی   جادیا  منظوربه:  Business Express  سندهینو  ،وتنین  چاردی به 
تع  ،رییتغ  یبرا   یاتیعمل برا  نییهنگام   یشما سه چالش اصل  ،وکارتانکسب  یاهداف 

 :پیش رو دارید

هدف بزرگ را در   کی  د یتوانیمچگونه    نکهیدرک ا  ای  ،ریزیبرنامه  زمیمکاندرک   .1
 د ی کن میتقس کنترلقابلو  ترکوچکبه اهداف  ریطول مس

تئوریک   یهادهی امطمئنًا    ،د یانجام ده  دیبا  ییکارها  اینکه چه  دانستن  فرض  با .2
انجام    دی با  ایعملیکارهای    اهداف چه  نیبه ا  دنیرس  یاما برا   ،دیدار  و نظری

 ؟شود
 د ی انجام ده دیتوانیمدر مورد آنچه واقعًا بودن   بینواقع  .3

۲
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آنها به    هیاز تجز  ،است  برانگیزچالشاهداف    نییدر مورد تع  زیهمه چ  ،به طور خالصه
 . یا نه است پذیرامکانف شما ا هدا دستیابی به ایآ نکه یا نییتا تع کنترلقابلقطعات  

است که اهداف    یزمان  ،اهداف   نییبزرگ مورد انتظار هنگام تع  یها چالشاز    گرید  یکی
 . میرا کنار بگذار نتویداستان بدنام فورد پ میتوانینم. ما شوندیم انجام اشتباه

دالر تا    2000کمتر از    قیمت  و کیلو    000   ریز   با وزن  ییبود که خودرو   نیهدف کارکنان ا
را   یمنیا  شی کارکنان آزما  ،هدف در مهلت مقرر  نیبه ا  دن یرس  یبسازند. برا   1070سال  
پشت  که در اثر برخورد با    پذیرآسیب  بنزینمخزن    ترکیدن  نفر در اثر  33 گرفتند و    دهیناد

 منفجر شد جان خود را از دست دادند.   ماشین

  ، رسانند یم   بی داشته باشند آس  دهیاز آنکه فا  شتریکه اهداف ب  کنندیماستدالل    یار یبس
، این  دهدیمبه هدف اتفاقات بد رخ    دنیرس  یبرا  یاست که وقت   نیا  یاما نکته اصل

 .رسدیمنوع استدالل منطقی به نظر 

بازرمن"پروفسور    ،مثالعنوانبه "وقتدهدمی  حیتوض  "مکس  به    ی :  منحصرًا  کارکنان 
، پیامدهای بدی در انتظار آنها  و در صورت شکست   دهندمی  تی به هدف اهم  دنیرس

 ." یابدمی شیتقلب افزامیزان  ،باشد 

 : دیکن نییاهداف را فقط تحت چند شرط تع  ،کندیم توصیه  پروفسور مکس بازرمن

 د یخواهیم  اینتیجهچه  دیدان یمشما  ▪
 دیستین هیثانو ینگران رفتارها شما ▪
 کنند ینمایجاد   یخطر مهم یراخالقیغ   یرفتارها ▪

را دارد    کردن  ارزش ذکر  نکته  نیا   میکنیماما ما فکر    ،می هست  اهدافبزرگ    دارانطرفما  
 کنند.  عمل ممکن است اشتباه ،م ینکن میرا با دقت تنظ اهدافکه اگر 

 " الک" هدف   ن یی تع   ه ینظر 

مطرح هدف را    نییتع   یکی تکن  یا   هینظر  کی   "الک  نیادو"  ی به نام، محقق  1068در سال  
 . کنند میاستفاده  کارکنانشاندر  زهیانگ جادی ا یاز آن برا هاسازماناز  یار ی که بس کرد

۳
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را مورد آزما  هیکه نظر  شرکت  نیچند   توانند یمکه آنها    افتندیدر  ،قرار دادند  شی الک 
و   انجام    وریبهرهسود  را بدون    ی ها نهی هزصرف    ا یو    گستردهتوسعه    گونههیچخود 

  ی اهداف   کارکنان خود  یبرا   دیبا  بود که آنها  در اینهنگفت به حداکثر برسانند. تنها تفاوت  
 .کردندیم نییتع

نه مبهم   ، باشند   گیریاندازهقابلخاص و    دیاست که اهداف با   نیالک ا  هیکل مفهوم نظر
 . یو کل

 آورده شده است:   گیری اندازه قابل چند نمونه از اهداف خاص و    نجا ی در ا 

 ماه 6در  فروش یدرصد 23 شیافزا ▪
 د یجذب کن دیجد یمشتر   73 امسال ▪
 سال در طول  نامهبیمه  100 فروش ▪

ا  از اهداف مبهم وجود دارد که الک    نجای و در  آنها    ی کار   چ ی ه   د ی گو ی م چند نمونه  از 
 : آید برنمی 

 د یکن لیتکم  یکار خود را با استاندارد باالتر  ▪
 د یکار کن شتریب سالطول  در ▪
 ید را بکن انتالشت تمام ▪

 است.   کاراساس  این  اما ،رسدیم ساده به نظر  نیا  ،بله

 از الک آمده است:   گر ی چند نکته مهم د  نجا ی در ا 

 رسند ببه نظر  ی ابیدسترقابلیغ باً یتقر  ،باشند برانگیزچالش د یاهداف با ▪
 )بپذیرند(  کنند یدار یخر نوعیبه هدف را بفهمند و از ابتدا آن را دی با کارکنان ▪
 شود  ینیدر طول زمان بازب ایدوره صورتبه دی با هدف ▪
 د یکن میتقس یرا به اهداف فرع هدف ▪
 تعیین کنید  انهبینواقع را  یزمان  جدول ▪

۴
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نکات  از    ی برخ  فقط  مطالبی که ذکر شد   نی بنابرا  ،وجود دارد  نهیزم  نیده ها کتاب در ا
 هستند.  در زمینه تعیین هدف یجد  مهم و 

فکر    است  متقاعدکننده  ایاندازهبه  توضیحات  نیا  ،حالبااین به  را  : تا   فروبرد که شما 
 ؟ید کن نییخود تع زیرمجموعه ندگانیو نما یندگ ینما دفتر یبرا  دیرا با یاهداف 

 و اعضای تیم   ندگان ینما   ی اهداف برا ن یی تع 

در   دیسه نکته را با  ،خود  زیرمجموعهاعضای تیم و نمایندگان    یاهداف برا  نییقبل از تع
 :د یرینظر بگ

 ؟ هستند  گیریاندازهقابلاهداف خاص و  .1
 اهداف چقدر است؟ نی ا یبازه زمان ای مهلت .2
 دارد؟  یبه اهداف چه پاداش دنیرس .3

 ست؟ ی خاص شما چ  ی ندگ ی اهداف نما 

میزان فروش  بر اساس    شودیم  نییشما تع  ندگانینما  یکه برا  ینوع هدف   نیآشکارتر
  نمایندگی بیمه   کی  عنوانبهشما    ت یموفق  یبرا   نامهبیمهاگرچه فروش   آنها است.  بیمه
از   یو ما برخ  ،دیکن  ن ییتع  نیز  را  دیگری  یاد یاهداف ز  دیتوانیم  ، اما شما است  یاساس

 . میگذاریمرا با شما به اشتراک  در این زمینه هادهیا

به اشتراک    یو جف سمس برا  ایمدادهخود انجام    بیمهآژانس    یکار را برا  نیما چند
 نکات وارد عمل شده است.  یگذاشتن برخ

 با اهداف فروش   بیمه نامه   د یتول   ش ی نحوه افزا 

  ح یتوض  ،مه ی ب  یابیو بازار  یآژانس محل  کی،    Sams/Hockaday  مؤسس  ،جف سمس 
  کسب از مسابقات فروش ساده را    ی فور   جینتا  یک سری  اشبیمهنمایندگی  که    دهدیم

 کرده است. 

توض "ما  دهدیم  حی او  یک:  نمایندگان خود  و مسابقه    برای  دادیم   آنها   یبرا  ترتیب 
 ." میکرد و مشخصی تعیین پاداش کامل
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که  کهدرحالی برسد  نظر  به  است  کار  ممکن  کل  ،کندیم رقابت    جادیا  این   ی اما هدف 
کار   د وبو  نامهبیمه  فروش  هدفبه    دنیرس  ی کمک به آژانس برا  یفروش برا   ش یافزا
 کرد!

به اهداف    دنیکمک به رس  یکه برا  یزشیانگ  یزهایچ  ای کوچک    یزها ی: "چدی گویمجف  
دست   "ا  نییتع  اندازهبه  تواندیم   دیآوریم به  باشد."  مهم  انگ  نیهدف  شما    زه یبه 

 ." دیهدف بزرگ تالش کن سویبهو   دیراه خود را ادامه ده دیتا بتوان دهدیم  یشتر یب

او   است که در مورد اعداد شفاف باشد. نیکه جف دوست دارد انجام دهد ا  یگر یکار د
بر اساس    فروش   زانی حجم و م  : دیگویمبه نمایندگان بیمه خود     ی ها سالروند  آنها 

 . یابد شیافزا   چقدر باید گذشته

فکر  د یگویماو   "من  باعث    یز یچ   کنمیم:  که  دارد  وجود  ما  درون    ک ی   شودیمدر 
 به رقابت داشته باشد."  لیتما بیمه فروشنده

خود  کیبا    تازگیبهجف   بیمه  است    نماینده  کرده  تا    و صحبت  است  خواسته  او  از 
: "من نظرات  دیگویمد. او  ن داشته باش  رودررو   رقابتی  ،رقابت   برای  زهیانگ  جادی ا  منظوربه
  یی ابتدا  یهاسالکرد که در    یادآور یبه من    نی. ادمید  العادهفوقاو را    هایپیشنهادو  
 ." مداشت  ایانگیزهمن چه  ،کار

تع و  رقابت  برا   نییجف  هم  یاهداف  او  دارد.  دوست  را  خود  دنبال    شهی حرفه  به 
 به اهداف فروش خود برسند.   که است تا به همه کمک کند  یدیجد ی ها مشوق

دالر اعالم   ونیلیم  1هدف خود را فروش    راً یاخ  ،پسرش  ،سامس  کلی ما  ،مثالعنوانبه
او  دیگویمکرد. جف   "اگر  ا  توانستیم:  برسد  نیبه    3000اسب    نیز  کیما    ،هدف 

  ون یلیم  1  فروش  به مرز  بارنیاول  یاو برا   ؟فکرش را بکنید." " میدی خریماو    ی برا   یدالر 
رس واقعًا معت  دیدالر  ز  قدمو من  اهم  یبرا   مشوق  عنوان بهاسب    نیکه    ی ادیز  تی او 

 داد تا به اهداف خود برسد."  زهیداشت و به او انگ 

 اعضای تیم فروش بیمه:  ی برا  ی گر یاهداف د 
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  توانند یم اهداف    اما  ،مهم هستند  اریبس  ،ی مانند فروش بیشتر اهداف  تعیین  کهدرحالی
است    خوبوجود دارد که    ییها هدفچند مثال از    نجایباشند! در ا  ی ز یدر مورد هر چ

 :دیکن نییخود تع ندگانینما  رایکه ب

 لغو شده یهانامهبیمهکاهش تعداد  ▪
 افزایش تعداد گرفتن ارجاع  ▪
 در طول سال  نارهایسم  یبرگزار  :مانند  ،شتریب  سرنخ دیتول برای تیفعالافزایش   ▪

 آموزشی رایگان  یهادورهیا برگزاری 
 ( cross-selling)متقابل   فروشافزایش   ▪

با ا  دیکن  نییتع  جداگانه  اهداف  اینمایندههر    یبرا  دی شما  بر اساس   نیو  را  اهداف 
  افته یبهبودو    دیهدف جد  یبرا  اریمع  کیبه شما    نی. ا دیکن  تعیین  او   عملکرد گذشته

 . دهدیم

  دنیرس  ، به گفته الک  ،باشد   برانگیزچالش  ، هدف  دیخواه یم: شما  دی داشته باش  ادی به  
 رسد. ببه نظر   رممکنیغ باً یبه آن تقر

به    کی سخت  بیمههدف  کسب  تا  دهدیماجازه    نمایندگان  دنبال    ی ها مهارت  به 
 .شوند  مندبهرهبه آن  دنیرس یو از دستاوردها  بروند یشتر یب

 ن یی تع  بیمه خود   ندهی نما  کی  یکه ممکن است برا  ذکر شده  یاز هدف  یمثال  نجا یدر ا
 : دیکن

 مقدار بیمه عمر بفروشید  Xدر سال جاری باید   ▪
درصد نسبت به سال گذشته    70 امسال باید هدف شما افزایش درآمد به میزان   ▪

 باشد 

 [. ... میزان پاداش] د یکن یم افتیپاداش در ،هدف نیبه ا  یابیدر صورت دست

 ست؟ ی شما چ  بیمه ان  ندگ ی نما   ی هاپاداش 
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و    کهدرحالی از سفرها   سازی شخصی  ،شودیم استقبال    ینقد  یها پاداشبدون شک 
که فرد دوست دارد آن را داشته    یز ی. چعمل کند  مؤثرترو    تریقو  اریبس  تواندیمپاداش  
 ؟نتوانسته بخرد خود  یاما هرگز آن را برا ،باشد 

به رسمیت شناختن فرد و تشویق او در باشند.    یپول  حتماً   دینبا   هاپاداش  ،نیهمچن
 !باشد بخشی زشیانگ اریپاداش بس تواندیم میان جمع همکاران 

از   کنندیماز کارمندان فکر  درصد    82 ،  انجام شده  راً ی اخ  که  ایمطالعهطبق   بهتر است 
 . مالی بدهند  هیهدبه او کنند تا  ریتقد در محیط اداری  یکس

 آژانس بیمه   ی اهداف برا ن یی تع 

 و توسعه   رشد   فرایند   از  یبخش مهم  ، شما  رمجموعهیز  ندگان ینما   ی اهداف برا  نییتع
به    قدمکی اگر    ،حالبااینکارکنان است.    زهی و انگ  اقیشرکت و حفظ اشت  کی   عنوانبه

 ی برا  ؟د یکنیمآینده چگونه تصور  سال    3  خود را در    یندگینما  جایگاه  ،دی عقب بردار
 د؟ یدار ازین ی به چه اهداف  ندهیبه آن آ دنیرس

  توان یمهدف بزرگ است و    کی   یطورکلبه  بیمه  یندگینما  برای هر  ،نامهبیمهفروش    ،بله
 کرد.  میتقس خود و تیم فروش  ندگانی نما یبرا  یآن را به اهداف فرد

  ن یما چند  د؟ یریدر نظر بگ  یا ممکن است  دیتوان یمرا    یگر ی چه نوع اهداف د  ،حالبااین
شما    یاتی عمل  ر اساس نوع برنامهبه طور خاص ب  اهدافتاناما احتماالً    ،میدار  شنهادیپ

 . شدمشخص خواهد 

 افزودن نمایندگان بیمه بیشتر یا تیم سازی 

 افراد بیشتر   شما اضافه کردن   بیمه   آژانس  یبرا   مناسب و ضروری  ،هدف بزرگ  کی   دیشا
 باشد.   فروشتان  میبه ت

کردن به آن  فکر    برایرا    یمدت  ،را در نظر بگیرید   رسدیم به نظر    مهم  شما  یهرچه که برا
  دا ی را پ خود و هدف   بروید پیش د یکجا با و تصمیم بگیرید تا   موضوع اختصاص دهید

 . دی کن دایمناسب را پ نمایندگان جدید و مهلت معقول  یک تا در دیکن
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 مه ی ب   ندگان ی نما   ی برا   فروش   گذاری هدف   ی از  نمونه ها 
 ی راه عال   کیصاحب آژانس    ا ی  مهیب  ندهی نما  عنوانبه  نامهبیمهفروش  اهداف    نییتع
 شما است.  وکارکسبادامه رشد  یبرا

در    ،دیکن  ن ییخود تع  انندگینما  ایخود    یرا برا  افزایش فروش  اهداف  دیخواهیماگر  
 شروع کار آورده شده است. یبرا فروش اهداف  تعیین چند نمونه از  اینجااین 

 اهداف فروش خودم  ن یی تع 

  ، شروع سال بوده است   یپروژه برا  ک ی  شهی هم  بیمه   اهداف فروش   تعیین  ،من  یبرا
 سال نو. در ابتدای ویژهبه

چقدر درآمد    خواهمیم  بود که  نیهدفم ا  ،بودم   بیمه   فروش  کار  که من هنوز در  یزمان
  در آن   خواستمیمکه    ی بودسفر فروش  یبرا  گری هدف د  کی در آن سال داشته باشم و  

 برنده شوم. 

مستقل است و مقاصد   ندهینما  ک ی  بودن  پردرآمد   یا یاز مزا  یک ی  یقیتشو  یسفرها
  ، د ی کن  جستجو  زیادی را  یهامشوق  دیتوانیم   شهیوجود دارد. شما هم  زین  انگیزیشگفت
 است: آورده شده مثالعنوانبهفقط چند مورد  نجا ی اما در ا

 ژاپن   ▪
   یقنار  ریبارسلونا و جزا :ایاسپان ▪
 پرتغال   ،سبونیل ▪
   وگاسالس ▪
 لندن  ▪

که  خودم  یقیتشو  یمسافرت  بلیت  شهیمن هم بودن  را  به   یبرا   قرار  تالش  آن    رفتن 
.  چسباندم یمخود    لیاتومب  داشبورد   ای  خچال ی  یو آن را رو   گرفتمیمچاپ    ،کردمیم
  ی ا زه یبه جاچشمم    همیشه  و   کردمیم  یادآور یبود که اهدافم را به خودم    ترتیباینبه
 پاداش دریافت کنم.  عنوانبهکه قرار بود  بود
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 تعداد فروش در هفته  هدف   مثال 

 باشد.  در آینده دور فروش شما یسفرها ایدر مورد درآمد  دیهمه اهداف نبا

  ی برا  ،قیهدف دق   نی در هفته است. ا  نامهبیمه  4من فروش    موردعالقهاز اهداف    یکی
 . کندیمکار  قدیمی، ندگانیتا نما دیجد  ندگانیاز نما  ،هر سطح تجربه 

ن فروش  که  ستیمهم  نوع    هدف،  فقط    اینامهبیمهچه  هفته   نامهبیمه  4است.  در 
به    تیساده است. موفق  اریبس  رایز  ،است  یهدف عال  ک ی  نیا  کنمیممن فکر    .د یبفروش
  ا ی  بیمه درمان تکمیلی  4  دیکه با  دی کنینم  خود را درگیر این  شما فکر  چون  آوردیمبار  
  مه یحق ب  دیستیمجبور ن  ی. شما حترا بفروشید  یگر ید  زیهر چ  ا ی   یزندگ  بیمه عمر و   4

 . دیرا انجام ده   مالی دیگریهرگونه محاسبه  ایفروخته شده خود را محاسبه کرده 

اگر   است:  است  اشمعنی  ،بفروشید  نامهبیمه  4ساده  کار    این   دچار و    د ی کنیمکه 
 . دیشوینم نظمیبی

به هدف خود   ،خرندیماز شما    نامهبیمهکه هر کدام دو    وادهبا دو خان  دیتوانیمشما  
  به   را  نامه بیمه  4هر    د یتوانیم  حتی .  بفروشیدنفر    4  به  نامه بیمه  4  تواندیم   یا   دیبرس
  د ی هست   خود  فروش  میزان   شیاست که شما در حال افزا   نیا  جهینت!  بفروشیدنفر    کی
 . دیانجام ده و باید دیخواهیماست که  یز یهمان چ نیو ا

 تا از منطقه   کندیم  قینوع اهداف شما را تشو   نیاست که ا  نیخوب ا  یجانب  اتفاق  کی
 مثالً )   دیبپرداز   "cross-sellجانبی یا مکمل "و به فروش    دیراحت خود خارج شو  امن و 

. شما متوجه  در کنار فروش یک بیمه عمر یک بیمه بدنه یا شخص ثالث را نیز بفروشید(
به هدف    مشاوره فروش  جلسه  4  جایبه  مالقات  قرار  2یا    1در    د ی توانیمکه    دیشویم

 .د یخود برس

 هدف   ان یتعداد مشتر مثال  

به    دیخواهیم  را  یچه تعداد مشتر   دیریبگ  م یاست که تصم  نیا  گریهدف خوب د  کی
 . مشتریان قبلی خود اضافه کنید
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  د یخواهیم  دییاست که بگو  نی هدف خوب ا  کی  کنمیممن فکر    ،دیدار  یمشتر   100اگر  
 . دیبرس مشتری  130به 

درآمد   افزایش  به   رای ز  ، است  یعال  ده  ی ا  کیشما را توسعه دهد    وکار کسبکه    یز یهر چ
 برد است.  - برد روند کی یی نها جهی. نتشودیممربوط  شما

 بیمه  هدف فروش   عنوان به   تعداد تماس در هفتهمثال تعیین  

 هر   تعداد تماس در  ،کنمیم  نیی تع  نمایندگان بیمه خود  برای  که من  یهدف   ،سرانجام
تماس در روز برقرار کنند.    10حداقل    خواهندیمکه    ندیگویمآنها    ،مثالعنوانبه  روز است.

تماس و قرار مالقات    4  حداقل  توانندیماما    ،تماسی برقرار نکنند   هیچممکن است امروز  
 . تنظیم کنندهفته در 

خود    زهیانگ  را یز  ،است  دیمف  کندیمکمک    کاشت بذرکه به    ی اهداف   نییتع  ،اوقات  یگاه
 . نکرده باشید یاگر هنوز فروش یحت دیبر یمرا باال  

 د یکن   ق ی خود را تشو 

  ، هستند   دیمف  اریبس  ،د یریگیمپاداش در نظر    عنوانبهنمایندگان خود    ی که براییسفرها
برا  آنها  زهیانگ  رایز اما شما  دهدیمافزایش    خودشان  ف فروشاهدابه    دنیرس  یرا   .
 . تان نیز استفاده کنیددخو زهیانگ میزان  باالبردنرای ب روشن یهماز  دیتوانیم

رفتن   ایخانه شما    ی بازساز   ،یزن ید  یایبه دن  یسفر خانوادگ  کی  تواندیم  تشویق  نیا
ن  به مهم  باشد.  چ  ستیاستخر  با  ،ستیکه  واقعًا    یز ی چ  دیاما  شما  که  را باشد  آن 
 زه یانگ   ،روی خود آویزان کنید  یرا جلو  )پاداش(  جیآن هو.  و دوستش دارید  د یخواهیم

 !!! ابد ییم شی رشد افزا یشما برا 

 ! د ی س ی اهداف خود را بنو 

 کاغذ.  یقلم رو  با  .دیکن  ادداشتیآنها را   دیبا ،اهداف شما هرچه باشد  ،تیدر نها

اگر به    ی. حتد یهر جا که مناسب است نگه دار  ایخود    فیک  ،خود  کشوی میزآن را در  
 . دیمنتقل کن ندهیسال آ هفته یا آن را به دیتوانیم  ،دیدیهدف خود نرس

۱۱

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 دربارهاینکه    از  ترشیب   دیشما با  ،رد یاهداف شما شکل بگ   نکهیا  یمن معتقد هستم که برا
 . دیسیرا بنو  هاآن دی با حتماً ولی   .دیتالش کن اقدام و  آنها  برای رسیدن به کنید،فکر  آنها

مورد   در  و   کاربردنبهاگر  متقاعد    کاغذ  استاد    ای مطالعه  ، ایدنشدهقلم  توسط  که  را 
در نظر   ،انجام شده است  ایفرنیکال  کنی نی در دانشگاه دوم  وس یمت  ل یدکتر گ   یشناس روان
، احتمال رسیدن به  دیکن   ادداشتی را    خود  اهدافمطالعه نشان داد که اگر    نی . ادیریبگ

 . ابدییم درصد افزایش  42آن اهداف  

کاغذ   تکهیک  یهدف رو  ک ی  خط کشیدن دوراز    تربخشلذتو    بهتر  چیزهیچ  ،عالوهبه
 . ایدشدهموفق   یلیخ  دی احساس کن شودیم باعث  نی . استین

 گیری نتیجه 

 یتجار   کی. شرفهمم یمرا    نیمن ا  ،کنند   نییتع   ی برای خودهمه دوست ندارند اهداف 
به چالش کش  انسان  کیمن جان هرگز   اما  نبوده است.  از طریق   خود  دنیهدفمند 

 دارد.  یادی ارزش ز فردی،  ادامه رشد  یبرا گذاریهدف

  یی هاتماستعداد    ا یدر هفته    ها نامهبیمهتعداد    ،انیتعداد مشتر   ،یقیسفر تشو  ،درآمد 
 ! دیکن نییهدف تع کی هرحالبه ،دیده یمکه در روز انجام  

 منبع: 

blog.newhorizonsmktg.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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