


برگه تقلب اهداف هوشمند برایان تریسی

ــه  ــا ب ــد، ام ــی ســخت کار می کنی ــه طــور باورنکردن ــه ب ــد ک ــه حــال احســاس کرده ای ــا ب ــا ت آی
ــید؟ ــود نمی رس ــداف خ اه

ــا  ــد، پیشــرفت کمــی در مهارت هــا ی ــر می کنی ــا 10 ســال گذشــته فک ــج ی ــه پن ــی ب شــاید وقت
دســتاوردهای خــود مشــاهده کنیــد.

ــرآورده  ــده ب ــای آین ــود را در ماه ه ــای خ ــه جاه طلبی ه ــد چگون ــه ببینی ــرای اینک ــاید ب ــا ش ی
ــد. ــاش می کنی ــرد، ت ــد ک خواهی

واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از مــردم زندگــی خــود را صــرف جابه جایــی از یــک شــغل 
ــه  ــد درحالی ک ــد کارهــای بیشــتری را انجــام دهن ــاش می کنن ــا ت ــد ی ــر می کنن ــه شــغل دیگ ب

ــد. ــه موفقیــت بســیار کمــی دســت می یابن ــع ب در واق

وقتــی نوبــت بــه دســتیابی بــه موفقیــت می رســد، یکــی از مهم تریــن قدم هایــی کــه 
ــم  ــز مه ــه نی ــن نکت ــال، درک ای ــت. بااین ح ــوب اس ــداف خ ــن اه ــد، تعیی ــد برداری می توانی

ــوند. ــاد نمی ش ــان ایج ــداف یکس ــه اه ــه هم ــت ک اس

تعییــن اهــداف SMART بــه ایــن معنــی اســت کــه می توانیــد اهــداف خــود را روشــن کنیــد، 
ــد و  ــتفاده کنی ــر اس ــور مؤث ــه ط ــود ب ــع خ ــان و مناب ــد، از زم ــز کنی ــود را متمرک ــای خ تاش ه

شــانس خــود را بــرای رســیدن بــه زندگــی ایدئــال خــود افزایــش دهیــد.
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SMART به چه معناست؟

ایــن یــک مخفــف مفیــد اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا مطمئــن شــوید کــه اهــداف 
ــتند. ــترس هس ــح و قابل دس ــما واض ش

بنابراین، هر هدف ابید:

 S  : خاص )ساده، معقول، معنادار(.	

 M : قابل اندازه گیری )معنی دار، انگیزشی(.	

 A : دست یافتنی 	

 R : مرتبط )معقول، واقع بینانه و دارای منابع، مبتنی بر نتایج(.	

 ــه محــدود، به موقــع، 	 ــر زمــان، زمــان محــدود، زمان/هزین ــی ب T : زمــان محــدود )مبتن

حســاس بــه زمــان(.
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SMART نحوه استفاده از
ابتداباهرحرفشروعمیکنیم:

1 - خاص
اهــدافخــوبمبهــمنیســتند.درعــوض،شــمابایــدیــکهــدفواضــحومختصــرداشــته
باشــیدکــهبتوانیــدچشــماندازتانخــودراباتوجهبــهآنتنظیــمکنیــد.بهعنوانمثــال،
بهجــایگفتــن"مــنمیخواهــماندامــیبهتــرداشــتهباشــم"،میتوانیــدبگوییــد"میخواهــم
تابســتانامســالپانــزدهکیلــووزنکــمکنــم".میتوانیــدببینیــدکــهچگونــهمثــالدومبســیار

ــریاســت. ــن،هــدفبهت ــراســت،وبنابرای خاصت

هنگامتهیهپیشنویسهدفخود،سعیکنیدبهپنجسؤال"W"پاسخدهید:

	چه کاری را می خواهم انجام دهم؟

	چرا این هدف مهم است؟

	چه کسی درگیر است؟

	در کجا قرار دارد؟

	کدام منابع یا محدودیت ها درگیر هستند؟
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2 - قابل اندازه گیری
پیگیــری پیشــرفت هــدف بخــش مهمــی از باانگیــزه نگه داشــتن شماســت. ایــن کار بــه شــما 
ــه آن هــا  ــد در صــورت رســیدن ب ــد کــه می توانی امــکان می دهــد نقــاط عطفــی را تعییــن کنی
جشــن بگیریــد و زمانــی کــه بــه آنهــا نرســیدید، دوبــاره ارزیابــی کنیــد؛ بنابرایــن، ایــده خوبــی 
ــی  ــری و ارزیاب ــه قابل اندازه گی ــه ای از هــدف خــود را داشــته باشــید ک ــه همیشــه جنب اســت ک

باشــد.

یک هدف قابل اندازه گیری باید شامل پاسخ به سؤاالتی مانند:

	چقدر؟
	چند تا؟
	چگونه می توانم بفهمم که چه زمانی انجام شد؟

باشد.

3 - دست یافتین
ــه  ــد. درحالی ک ــود می افتن ــرای خ ــن ب ــداف غیرممک ــن اه ــادی در دام تعیی ــیار زی ــراد بس اف
اهــداف غیرممکــن ممکــن اســت شــما را بــرای مدتــی بــه جلــو ســوق دهنــد، مطمئنــًا در آینــده 
ــز  ــد چالش برانگی ــما بای ــداف ش ــن، اه ــای غیرممک ــای هدف ه ــید. به ج ــت می کش ــا دس از آنه

و درعین حــال دســت یافتنی باشــند.

قبــل از اینکــه هدفــی را تعییــن کنیــد، مطمئــن شــوید کــه واقعــًا می توانیــد خــود را در حــال 
رســیدن بــه آن تصــور کنیــد.

یک هدف قابل دستیابی معموالً به سؤاالتی مانند:

	چگونه می توانم به این هدف برسم؟
	 ــدر ــدف چق ــی، ه ــل مال ــد عوام ــا، مانن ــایر محدودیت ه ــاس س ــر اس ب

اســت؟ واقع بینانــه 

پاسخ می دهد.
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4 - مرتبط
ــی  ــه کل ــا برنام ــه هــدف شــما ب ــی ک ــا زمان ــدازه هــم ارزشــمند نیســتند. ت همــه اهــداف به ان
ــرای  ــد. ب ــزی را محقــق نکن ــه آن ممکــن اســت چی ــط نباشــد، دســتیابی ب زندگــی شــما مرتب
اطمینــان از ســودمند بــودن هدفتــان، مطمئــن شــوید کــه ارزش صــرف وقتتــان را دارد، مطمئــن 
ــرای زندگــی شــما بــه همــراه خواهــد داشــت و  شــوید کــه دســتیابی بــه آن فوایــد مثبتــی ب
مطمئــن شــوید کــه ایــن هــدف حداقــل تــا حــدی بــا اهــداف دیگــری کــه دارید همســو اســت.

یک هدف مرتبط می تواند به این سؤاالت پاسخ "بله" دهد:

	آیا این کار ارزشمند به نظر می رسد؟

	آیا اجرای آن در این زمان مناسب است؟

	آیا این با سایر تالش ها/نیازهای من مطابقت دارد؟

	آیا من شخص مناسبی برای رسیدن به این هدف هستم؟

	آیا در محیط اقتصادی - اجتماعی فعلی، قابل اجراست؟
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5 - محدود به زمان
ــرای  ــرای رســیدن را بــه خــود اختصــاص دهنــد. ب اهــداف خــوب بایــد یک زمــان مشــخص ب
مثــال، به جــای گفتــن "می خواهــم کتاب هــای بیشــتری را بخوانــم"، می توانیــد بگوییــد 
ــه  ــه چگون ــد ک ــد ببینی ــم". می توانی ــاب بخوان ــده دوازده کت ــاه آین ــش م ــم در ش "می خواه
ــت خواهــد داشــت،  ــرای موفقی ــزه بیشــتری ب ــد، انگی ــه هــدف دوم را تعییــن می کن ــردی ک ف

ــه اســت. ــرای هــدف خــود در نظــر گرفت ــی ب ــرا تاریــخ خــاص و معین زی

ــن  ــک از ای ــه هــر ی ــی اســت ک ــده خوب ــگام بررســی نحــوه نوشــتن اهــداف SMART، ای هن
معیارهــا را یادداشــت کنیــد و ســپس یــک یــا دو جملــه در مــورد اینکــه چگونــه هــدف شــما 
بــا هــر یــک مطابقــت دارد بنویســید. اگــر بتوانیــد هدفــی بنویســید کــه بــا هــر یــک از ایــن 
ــیار  ــًا بس ــه مطمئن ــیده اید ک ــدف SMART رس ــک ه ــه ی ــد، ب ــته باش ــت داش ــا مطابق معیاره

ســودمندتر از یــک هــدف اســتاندارد اســت.

یکهدفمحدودبهزمانمعموالًبهاینسؤاالتپاسخمیدهد:

	چهزمانی؟

	ششماهدیگرچهکاریمیتوانمانجامدهم؟

	ششهفتهبعدچهکاریمیتوانمانجامدهم؟

	امروزچهکاریمیتوانمانجامدهم؟

۶
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نمونه هایی از اهداف هوشمند
مثال مشاره 1: پس انداز پول

بیایید بگوییم که هدف شما این است که شروع به پس انداز بیشتر کنید.

ــوان آن را  ــی می ت ــا به راحت ــت، ام ــدف SMART نیس ــک ه ــن ی ــود، ای ــون، به خودی خ اکن
تغییــر داد تــا اســمارت شــود.

مثاًل:

می توانید بگویید که می خواهید ساالنه 10000 دالر برای ده سال آینده پس انداز کنید.

ــرای آن  ــه ب ــد ک ــداری داری ــرا شــما مق ــری اســت، زی ــون، هــدف مشــخص و قابل اندازه گی اکن
ــداز  ــت پس ان ــه در نهای ــداری ک ــری مق ــی اندازه گی ــد و توانای ــاش می کنی ــه آن ت ــتیابی ب دس

ــد. ــد را داری می کنی

ایــن هــدف نیــز محــدود بــه زمــان اســت، زیــرا هــدف شــما ایــن اســت کــه هــر ســال مبلــغ 
ــه  ــتگی ب ــدف بس ــودن ه ــت یافتنی ب ــد. دس ــداز کنی ــن پس ان ــک دوره معی ــی را در ی خاص
وضعیــت مالــی خــود شــما دارد، امــا بــا فــرض اینکــه این طــور باشــد، هــدف بــا ایــن معیارهــا 

نیــز مطابقــت دارد.

در نهایــت، شــما بایــد تجزیه وتحلیــل کنیــد کــه آیــا صرفه جویــی در پــول بــرای شــخص شــما 
ــا فــرض اینکــه این طــور باشــد، هــدف در ایــن  یــک هــدف مرتبــط و مهــم اســت یــا خیــر. ب

مثــال بــا تمــام معیارهــای یــک هــدف SMART مطابقــت دارد.
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مثال مشاره 2: گرفنت منره "الف" در آزمون

در مثال قبلی، هدف موردبحث یک هدف تقریبًا بلندمدت بود.

بااین حال، اهداف کوتاه مدت مطمئنًا می توانند اهداف SMART نیز باشند.

فــرض کنیــد هــدف شــما ایــن اســت کــه در یــک آزمــون در کالســی کــه شــرکت می کنیــد، یــک 
ــف" بگیرید. ــره "ال نم

از همــان ابتــدا، ایــن هــدف یــک هــدف هوشــمند اســت. مطمئنــًا مشــخص و قابل اندازه گیــری 
اســت. ایــن زمــان محــدود اســت، زیــرا آزمایــش بــدون شــک در تاریــخ معینــی در آینــده انجام 

خواهــد شــد. همچنیــن می توانیــم فــرض کنیــم کــه ایــن امــر قابــل دســتیابی و مرتبــط اســت.

ــا  ــه ب ــوند ک ــالح ش ــه ای اص ــد به گون ــداف بای ــات اه ــی اوق ــد، گاه ــه می بینی ــور ک همان ط
معیارهــای یــک هــدف SMART مطابقــت داشــته باشــند، و گاهــی اوقــات هــدف اولیــه ای کــه 
شــما تعییــن کرده ایــد بــا معیارهــا مطابقــت دارد. درهرصــورت، اطمینــان از اینکــه هــدف نهایــی 
کــه در پایــان تعییــن می کنیــد یــک هــدف SMART اســت و بهتریــن راه بــرای هدف گــذاری 

اســت.
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SMART نحوه استفاده از الگوی اهداف
بــرای هــر یــک از اهــداف خــود بــه تمــام بخش هــای زیــر پاســخ دهیــد. ســپس از روش پــر 
کــردن جــای خالــی اســتفاده کنیــد تــا آنهــا را بــه شــکل جملــه بنویســید. ســپس یــک اقــدام 

فــوری بــرای انجــام دادن، انتخــاب کنیــد و آن را بــه انجــام برســانید!

۹
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دستورالعمل ها: اپسخ های خود را روی خطوط خایل بنویسید ات 

یک اپراگراف کامل ایجاد شود.

........................................................................ ]S[ هدف من این است که

................................................................. ]M[ که با اندازه گیری خواهد شد

ایــن کار را توســط ]A1[ انجــام خواهــد داد.......................................................  کــه 

می دانــم واقع بینانــه اســت.

.............................................................................................. ]A2[ زیرا

این تالش ارزشمند است زیرا ]R[ ...................................................... و خواهد بود

به دست آمده توسط ]T1[........................................  با نقاط عطف تعیین شده در

 .................................................................................................... ]T2[

۱۰
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تمرینات جایزه
اهــداف SMART ممکــن اســت ســودمندتر از هــدف متوســط     باشــند، امــا تعییــن یــک هــدف 

SMART هنــوز تنهــا نیمــی از پیــروزی اســت، اکنــون بایــد بــه آن برســید.

ــد. امــا اگــر  ــا آن دارن البتــه ایــن جنبــه هدف گــذاری اســت کــه مــردم بیشــترین مشــکل را ب
بــرای تکمیــل اهــداف خــود جــدی هســتید ...

توصیه می کنم این سه مرحله را دنبال کنید:

یک برانمه اقدام هومشند ایجاد کنید
هــر هــدف SMART بــرای همراهــی بــا آن بــه یــک برنامــه اقــدام هوشــمند نیــاز دارد. ایــن 
ــن  ــد تعیی ــواردی مانن ــق م ــد از طری ــه می توانی ــه چگون ــز دارد ک ــن تمرک ــر ای ــل ب ــه عم برنام
نقــاط عطــف، برجســته کردن مشــکالت احتمالــی کــه می توانــد شــما را از رســیدن بــه آن نقــاط 
عطــف بــازدارد، تصمیــم بگیریــد کــه بــرای رســیدن بــه آنهــا چــه اقداماتــی را انجــام دهیــد، و 
ــه هــدف خــود دســت  ــا ب ــد ت ــد انجــام دهی ــه می خواهی ــه ای ک ــورد برنام ــری در م تصمیم گی

یابیــد. 

از برانمه ریز اهداف استفاده کنید
ــرای  ــوان ب ــودمندی را می ت ــن س ــادی دارم و ای ــاد زی ــزان اعتق ــودمندی برنامه ری ــه س ــن ب م
دســتیابی بــه اهــداف شــما نیــز بــه کار بــرد. هنگامــی کــه نقــاط عطــف و برنامــه ای را در برنامــه 
ــی  ــد و وقت ــت کنی ــز یادداش ــک برنامه ری ــا را در ی ــد، آن ه ــاد کردی ــود ایج ــمند خ ــدام هوش اق
ــا  ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــن کار ب ــام ای ــد. انج ــط بزنی ــا خ ــد روی آنه ــق کردی ــا را محق آنه
ســازماندهی شــده باشــید و خــود را در مســیر رســیدن بــه اهدافــی کــه تعییــن کرده ایــد حفــظ 

کنیــد.

۱۱
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از طریق یک دفرت روزانه روی هدف ممترکز مبانید

حقیقــت ایــن اســت کــه انگیــزه دســتیابی بــه اهدافتــان احتمــاالً باگذشــت زمــان هــم افزایــش 
می یابــد و هــم کاهــش.

بااین حــال، ممکــن اســت خــود را در نقطــه ای بیابیــد کــه فرامــوش کــرده باشــید چــرا در وهلــه 
اول ایــن هــدف را بــرای خــود تعییــن کرده ایــد. بــرای جلوگیــری از ایــن امــر، یکــی از بهتریــن 
کارهایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه پیشــرفت خــود را در یــک دفتــر روزانــه 

هــدف پیگیــری کنیــد.

نه تنهــا یادداشــت کــردن افــکار، مــوارد پیشــرفت و مــوارد دیگــر در یــک دفتــر روزانــه بــه شــما 
کمــک می کنــد تــا روی هــدف خــود متمرکــز شــوید، بلکــه به عنــوان یــادآوری اینکــه چــرا بایــد 

باانگیــزه بمانیــد نیــز عمــل می کنــد.

ــر از تعییــن  ــد همیشــه چالش برانگیزت ــه تعییــن می کنی ــردن اهــداف هوشــمندانه ای ک دنبال ک
آنهــا خواهــد بــود، امــا اگــر خــود را بــه ایــن اهــداف پایبنــد نگــه داریــد و از یــک اســتراتژی 
ــت  ــد، دس ــن کرده ای ــه تعیی ــی ک ــر هدف ــه ه ــد ب ــًا می توانی ــد، مطمئن ــروی کنی ــنجیده پی س

یابیــد.

۱۲
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