
 روشهای تعیین هدف زندگی و دست یابی به آن

  

 

آیا کنترل زندگیتان در دستانتان است یا با شانس زندگی می کنید؟ اینکه چه می گویید مهم نیست، اینکه 

 چه کاری می کنید مهم است!

 یاد بگیرید چطور زندگی هدفمندتری داشته باشید!

هستید؟ منظورم این است که اگر هدفی نداشته باشید، پس به حال به این فکر کرده اید که چرا اینجا  آیا تا

 چرا باید زندگی کنید؟

بین میلیون ها اسپرم شما تبدیل به انسان شدید. پس حتماً باید به دلیلی به این دنیا آمده باشید. بنابراین 

 قطعاً برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟

 یافتن هدف زندگی

خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند. از آنها بپرسید برنامه فردایشان  با وجود اعجاب تولد ما،

” هر کاری پیش آید“بپرسید سال دیگر چه می خواهند بکنند. می گویند، ”. نمی دانم“چیست، می گویند، 

 ”باید ببینم چه می شود.“یا 

 

 



 شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟

هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و  واقعیت این است که بیشتر مردم

تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را 

 ایجاد کنند.

ی، فمثل این می ماند که با طاس انداختن زندگی می کنند. یک آشنایی تصادفی، یک تماس تلفنی تصاد

 یک اتفاق تصادفی.

 درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است.

 هدف زندگی

اما همه آدم ها اینطور نیستند. برخی تاس را پرت می کنند روی زمین و لگدش می کنند. آنها دوست ندارند 

ند. می خواهند به هدف زندگی پی ببرند و سرنوشتشان را کسی با یک طاس مسخره زندگیشان را کنترل ک

 خودشان کنترل کنند و اینکار را با تنظم اهداف دقیق و خاص انجام می دهند.

پیدا کردن هدف زندگی به این افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه 

ی شود. این باعث می شود بتوانند زندگیشان را خودشان خلق که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی م

 کنند به جای اینکه نسبت به زندگی سایرین واکنش دهند.

 هدف زندگی چیست؟

خوب، هدف زندگی چیست؟ از من نپرسید! من از کجا باید بدانم هدف زندگی شما چیست؟ پیدا کردن 

 ید. هدف زندگیتان کاری است که فقط از دست خودتان برمی آ

هر فردی متفاوت است به همین دلیل اهداف ما از زندگی هم متفاوت هستند. آنچه اهمیت دارد این است 

 که در زندگی هدف داشته باشید.

حقیقت ناراحت کننده این است که افراد برای پیدا کردن هدفشان تالش می کنند اما خیلی از آنها هدفشان 

 گی هایی تصادفی را می گذرانند، بدون اینکه واقعاً به جایی برسند.را پیدا نمی کنند. آدم ها معموالً زند

این افراد به خاطر اینکه مفهوم و هدف ندارند، هیچ کنترلی بر زندگیشان پیدا نمی کنند. به همین دلیل در 

 آخر با طاس انداختن زندگیشان را می گذرانند. تصادفی.

 



 پیدا کردن هدف زندگی

ماً به این معنا نیست که همین حاال باید تصمیم بگیرید که می خواهید در پیدا کردن هدف زندگی لزو

 زندگیتان چه بکنید. پیدا کردن هدف زندگی خیلی بیشتر از این چیزهاست.

مطمئناً پیدا کردن هدف زندگی چیزی است که می توانید بعنوان هدف غایی و نهاییتان روی آن کار کنید. 

 دف های کوچک تر باشد که به زندگی هر روزتان جهت بدهد.اما زندگی باید همیشه پر از ه

بعنوان مثال، اگر می خواستید ورزش را شروع کنید، همین به زندگی شما هدف می دهد. شما برای خودتان 

یک هدف یعنی ورزش کردن را تعیین کرده اید و به همین ترتیب کارهایی که در آینده می کنید نسبت به 

 ن به آن انجام می شوند.همین هدف و دست یافت

 تمرین هدف

اما خیلی مهم است که اهدافتان خاص و مشخص باشند. پس همین که بگویید می خواهید ورزش کنید 

دقیقه بادوچرخه ثابت ورزش کنید.  ۰۳روز در هفته به مدت  ۴کافی نیست. بهتر است بگویید می خواهید 

 اعث می شود بتوانید پیشرفتتان را کنترل کنید.این به شما می گوید که دقیقاً باید چه بکنید و ب

با این روش می توانید ببینید کاری که می کنید با آنچه که می خواهید مطابقت دارد یا نه. این اهمیت 

 زیادی دارد چون آنچه که می گویید مهم نیست، کارهایی که می کنید اهمیت دارد.

 یک زندگی هدفمند

ی کوچک زندگی هدفمندتر باشید مثل تعیین یک هدف و تالش برای وقتی شروع کنید در بخش های خیل

دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهید و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر 

 خواهد بود.

این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید 

 اجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.ت

وقتی بتوانید هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه بسیار 

 شادتر خواهید بود.

 

 



 هدف دوران کودکیتان را به خاطر دارید؟

ر ما تنها نیستید. فقط به خاطاگر االن برای پیدا کردن هدف زندگیتان در تالش هستید، نگران نباشید، ش

 اینکه االن نمی توانید به آن فکر کنید به این معنا نیست که هیچوقت این هدف را پیدا نخواهید کرد.

گفته می شود که انسان ها معموالً در دوران کودکی هدف زندگی خود را پیدا می کنند. اما به خاطر والدین 

آرزوهایشان باز می مانند و یک راه امن تر برای زندگی خود پیدا  خود یا تردیدهای محدود کننده به خود، از

 می کنند.

متاسفانه به این دلیل که آخر سر کاری در زندگیشان انجام می دهند که واقعاً دوست نداشته اند، از زندگی 

 خود ارضاء نمی شوند احساس بی هدفی می کنند.

می دانستند که از زندگی چه می خواهند. آنها یک موفق ترین مردمان کسانی هستند که از همان کودکی 

آرزو داشتند و بدون توجه به آنچه دیگران می گویند، دنبالش رفتند. شاید مستقیم به شغل ایدآلشان 

 نرسیدند اما آنقدر تالش کرده اند تا باالخره به آن دست یافته اند.

 هدف دوران کودکی

یی داشتید که به خاطر حرفی که ممکن است کسی گفته شما در کودکی چه میخواستید؟ شما چه رویاها

 باشد از آنها دست کشیدید؟

نظر برسد، ببینید آیا انجام آن باعث خوشحالیتان می شود؟   هرچقدر هم که آن رویا احمقانه یا غیرممکن به

 آیا این می تواند هدف زندگی شما باشد؟

کنید و اگر چیزی پیدا کردید که واقعاً دوست دارید وقت بگذارید و کمی به رویاهای دوران کودکی خود فکر 

 انجام دهید و دنبالش بروید.

به این فکر نکنید که چطور باید سراغ آن بروید یا بقیه چه می گویند، فقط کافی است از آن بعنوان هدف 

 زندگی خود استفاده کنید و بقیه چیزها خودش درست می شود.

 قدم برای پیدا کردن هدف زندگی ۴

اهدافی برای خودتان تعیین کنید: اهداف چیزهایی هستند که میخواهید به آنها برسید. اینها نیت ها و  .۱

 آرزوهای شما هستند.

 مرحله عمل را تعیین کنید: برای رسیدن به آن اهداف باید چه کارهایی انجام دهید؟ .۲



 جام می دهید؟رفتارتان را کنترل کنید: ببینید آیا واقعاً آنچه که باید را ان .۰

اعمالتان را کنترل کنید: آیا اعمالتان باعث به وقوع پیوستن اهدافتان می شوند؟ درصورت نیاز آنها را  .۴

 تغییر دهید.

 برای دستیابی به اهدافتان: قاطر را دور بزنید

  

 
 

ه تعیین هدف یکی از مهیج ترین فعالیتـهایی است که شما خود را درگیر آن می کـنـیـد. آیـنـد

با برنامه ریزی منسجم قادر خـواهـیـد بـود بــه  نیز شـمـا پایان، بی احتماالت از آکنده و است  تــابناک

اهداف خود دست یابید. اما در میان این مـسیر خواه یا ناخواه، و دیر یا زود ناگزیر با یک سری موانع پیـش 

نـاپـذیر مینمایند. موانع ممکن است مادی و بـیـــنی نشده ای م واجه خواهید گشت که به ظاهر غـلـبـه 

یا آنکه به شکل فرد و یا گروهی باشند که در نقطه مقابل شما ایستاده و   مخارج پیـش بـیـنی نشده بوده و

روبرو  "غیر قابل حرکت"با شما مخالفت مـی کــنند. هنگامی که شما به یکی از این گـونـه مـوانـع 

دگی و عجز خواهید کرد. در این مرحله است که بیشتر اهداف از مسیر میگردید به طبع احساس درمان

 "قاطر"میتوان آنها را به  "تکان نخوردنی"صحیح خود خارج میگردند. برای کنار آمدن موثر با اینگونه موانع 

  :خصوصیت کلیدی میباشند ۰تشبیه کرد. قاطرها دارای 

ین بنظر میرسد که آنها منتظر میمانند تا شما با تمام آنها کامال جلوی پیشرفت شما را میگیرند. چن - ۱

سرعت به جلو پیش روید و سپس ناگهان مقابل پای شما گام نهاده تا شما را از پیشروی بیشتر باز داشته و 

  .مسیر دستیابی به هدفتان را سد کنند

حرکت کنید، به شما بی آنها سر سخت و لجباز هستند. زمانی که شما تالش میکنید آنها را ترغیب به   -۲

اعتنایی میکنند. وقتی شما سعی میکنید انها را از سر راه کنار بزنید بیشتر پافشاری کرده و از تکان خوردن 

  .سر باز میزنند

  .آنها کنار نمیروند. بنظر می آید آنها مصمم هستند تا شما را از دستیابی به اهدافتان دور نگه دارند - ۰



 ۴یش پای شما قدم مینهد تا مسیر دستیابی به اهدافتان را سد کند، شما در اصل هنگامی که یک قاطر پ

  :گزینه پیش روی خواهید داشت

هدف خود را رها کنید. و شما برای توجیه آن ممکن است اینگونه استدالل کنید که هدف آنچنان هم با  - ۱

واکنش معموال پاسخی متداول میباشد.  اهمیت نبوده و یا به سادگی تن به شکست داده و تسلیم گردید. این

بویژه در افرادی که در ابتدای مسیر نیل به اهدافشان با موانع برخورد میکنند. خوشبختانه شما متعهد به 

  .دستیابی به اهدافتان بوده و عزمتان را جزم کرده اید که بر موانع فائق آیید

معموال شما را مجددا به گزینه نخست هدایت خواهد منتظر بمانید تا قاطر خودش کنار رود. این واکنش  - ۲

کرد. زیرا در صورتی که مانع طبیعتی قاطر گونه داشته باشد، کنار نخواهد رفت. اهدافی که بدرستی تعیین 

گردیده و طبق برنامه دنبال میگردند معموال نسبت به گذر زمان حساس میباشند. هرچه شما در یک 

د آنکه قاطر حرکت خواهد کرد، باقی بمانید صرفنظر از اتالف وضعیت بی حرکت و ساکن به امی

  .ری را از دست داده و سرانجام مجبور به پذیرش شکست خواهید شدبیشت ناب فرصتهای  وقت

خودتان قاطر را از مسیر حرکت تان کنار بزنید. این واکنش نیز به ناچار شما را به گزینه اول سوق  - ۰

ن مانع سرشتی قاطر گونه داشته باشد شما قادر به حرکت دادن آن نخواهید میدهد. چون در صورتی که آ

بود. یکی از اشتباهات حین دستیابی به اهداف از دست دادن تمرکز میباشد. تالش برای حرکت دادن قاطر 

یک تجربه کامال مایوس کننده است و شما تنها انرژی خود را صرف عملی عبث کرده اید. اگر خواهان 

هستید باید چشمان خود را بروی هدف متمرکز کنید و نه قاطر. به یاد داشته باشید مقصود غایی موفقیت 

  .شما دستیابی به هدفتان میباشد و نه حرکت دادن قاطر

قاطر را دور بزنید. بیان آن سهل اما عمل به آن معموال دشوار است از آنجایی که طبیعت قاطر اینگونه  - ۴

با تمرکز صرف به هدف، شما اقرار خواهید کرد که  .را کامال مسدود میسازداست که مسیر حرکت شما 

قاطر، قاطر است و تکان نخواهد خورد و بدنبال مسیری جدید برای نیل به هدفتان خواهید گشت. معموال 

موانع غیر منتظره در مسیر حرکت شما ظاهر خواهند گشت و عمدتا با خالقیت و عزم شما حذف و یا جابجا 

هند شد. اما هنگامی که یک قاطر واقعی جلوی پای شما سبز شد یاد بگیرید آن را از روی طبیعت تکان خوا

 .نخوردنی و سماجتش شناسایی کنید

وقتی شما در ابتدا هدفی را تعیین میکنید باید تالش کنید تا موانع پیش روی خود را پیش بینی کرده و 

ه با یک قاطر غیر منتظره برخورد کردید به عقب بازگشته و به مطابق با آن برنامه ریزی کنید. اما زمانیک

ماهیت هدف خود تمرکز کنید. خالق باشید ممکن است یک مسیر به مراتب سهل تر و هموار تر از مسیر 

پیشین خود برای دستیابی به هدفتان بیابید. هنگامی که از نمای باال به مسیر حرکت خود نظر میکنید 

 افتن آن مسیر سهل تر گردید که آن وقت باید از قاطر تشکر هم بکنیدممکن است موفق به ی

 



 !تعیین هدف، ایجاد تغییر، و موفقیت

  

 
 

از مردم برای خود هدف تعیین می کنند و این افراد هم معموالً  ۰%تحقیقات به ما نشان می دهد که فقط 

ایین باشد؟ دالیل مختلفی برای آن وجود دارد جزء ثروتمندترین افراد هستند. اما چرا باید این آمار اینقدر پ

اما دلیل که ما می خواهیم به آن بپردازیم، این است که مردم معموالً نمی دانند که چطور باید اینکار را 

 .انجام دهند یعنی نمی دانند چطور باید برای خود هدف تعیین کنند

ه دیپلم بگیرند. خیلی از آنها بعد از گرفتن سال بچه ها را به مدرسه می فرستیم ک۱۲جالب توجه نیست؟ ما 

دیپلم به دانشگاه راه پیدا می کنند. ما خیلی از اصول مهم مثل تاریخ، اقتصاد، ادبیات، علوم، و از این قبیل را 

ما به خاطر کسب نمره  .به آنها آموزش می دهیم، اما از یک مهارت بسیار مهم غافل می شویم: تعیین هدف

یزه می دهیم و تشویقشان می کنیم که وارد دنیای مملو از علم و دانش شوند، اما آمادگی الزم باال به آنها جا

  .برای رسیدن به آن زندگی که می خواهند را به آنها نمی دهیم

و برای برطرف کردن این نیاز، گذراندن یک ترم دانشگاهی یا حتی یک نصفه ترم کافی است تا به آموزش 

ه شود. به نظر نمی رسد که بتوانیم سیستم آموزشی را به همین راحتی تغییر دهیم، این مسئله اختصاص داد

  .اما این دلیل نمی شود که دست از آموزش شما هم برداریم

من مطمئنم که هدف یابی به شما کمک می کند راحت تر به نتیجه دلخواهتان برسید و آنچه که از زندگی 

به تعیین هدف داشته باشید، چه قبالً اینکار را انجام می داده اید و می خواهید را به دست آورید. چه عادت 

االن دیگر حوصله آن را ندارید و چه تابه حال برای خود هدف تعیین نکرده باشید، آموزش هایی که به شما 

  .ارائه می کنیم کمک می کند تا زندگی بهتری برای خود بسازید

اجازه می دهید تخیالتتان  که همینطور و دهید قرار رویتان ویجل سفید کاغذی…کنید رویاپردازی  :۱درس 

به هر کجا که میخواهد پرواز کند، هرچه به فکرتان می آید روی کاغذ بنویسید. خیلی از ما آدم بزرگها 

توانایی خیالپردازی را از دست داده ایم و این مایه تاسف است. با خیالپردازی می توانید هنوز به آینده 



باشید و هرکجا امید باشد، موفقیت هم هست. خوب پس تکلیف این هفته تان خیالپردازی است. می امیدوار 

ایده  ۲۲خواهم بتوانید یک لیست خوب از ایده های مختلف جمع کنید. لیست شما باید حداقل شامل 

  .نشات گرفته از تخیلتان باشد، درمورد اینکه می خواهید چه بکنید یا چه داشته باشید

موجود در لیست را خوانده و از  آیتم هر بعد کنید صبر ساعت ۴۴ تا ۲۴ ، لیستتان تکمیل از بعد  :۲درس 

خود بپرسید چرا؟ اگر نتوانستید در یک جمله بیان کنید که چرا چنین خیالی داشته اید و چرا می خواهید 

دف باشد. روی این ایده ها به آن برسید، پس دیگر آن ایده یک خیال نخواهد بود و نمی تواند برای شما ه

  .خط بکشید

  .:سؤاالت زیر را برای تک تک ایده هایی که هفته پیش روی کاغذ آوردید از خود بپرسید۰درس 

 آیا این واقعاً هدف من است؟  .۱

 آیا برای همه افرادی که در این هدف دخیل هستند، عادالنه و منصفانه است؟  .۲

 ارد؟ آیا با اهداف دیگر من تطابق د .۰

 آیا از نظر احساس می توانم متعهد شوم که این هدف را به انجام برسانم؟  .۴

 آیا می توانم خودم را تصور کنم که به این هدف رسیده باشم؟  .۲

سؤال پاسخ مثبت بدهید، درغیر اینصورت روی آن اهداف هم خط  ۲باید بتوانید برای هر هدف به همه این 

  .بکشید

ر کنید: آیا این واقعاً هدف خود من است یا کسان دیگری میخواهند من به این هدف به این نکات کمی فک

برسم؟ آیا این هدف کار صحیح و درستی است؟ آیا رسیدن به این هدف من را از رسیدن به اهداف دیگرم 

ید شو باز می دارد؟ دست یافتن به اهداف معموالً کار دشواری است. آیا مطمئن هستید که می توانید متعهد

که به این هدف برسید؟ اگر نمی توانید خودتان را تصور کنید که به این هدف رسیده اید، پس به احتمال 

  .زیاد توانایی رسیدن به آن را نخواهید داشت

این هفته به سؤاالت باال فکر کنید و سعی کنید به آنها پاسخ بدهید. وقتی کارتان در این مرحله نیز تمام شد 

تتان خیلی کوچکتر از اول شده است. اشکالی ندارد چون شما کم کم به تشخیص هدفی که احتماالً لیس

  .توانایی رسیدن به آن را داشته باشید نزدیکتر می شوید

 

 



  .بپرسید خود از مانده باقی کاغذتان روی که اهدافی از هرکدام برای را سؤال چند این  :۴درس 

  .……آیا رسیدن به این هدف

 شبخت تر می کند؟ من را خو .۱

 من را سالمت تر می کند؟  .۲

 من را ثروتمند تر می کند؟  .۰

 باعث می شود دوستان بیشتری پیدا کنم؟  .۴

 به من آرامش فکر می دهد؟  .۲

 من را مطمئن و استوارتر می کند؟  .۶

 روابط من را با دیگران ارتقا می دهد؟  .۷

سشها برای هر هدف پاسخ مثبت بدهید، آن هدف را از لیستتان اگر نتوانستید حداقل به یک سؤال از این پر

حذف کنید. موقع پاسخ دادن به این سؤالها حتماً خانواده تان را هم در نظر داشته باشید. و لذت را با 

  .خوشبختی اشتباه نگیرید

ف خواهند از اهدافتان حذ مورد چند مطمئناً شد گفته ۴ قسمت در که سؤاالتی پرسیدن از بعد  :۲درس 

-اینها فقط افکار و امیال شما در این برهه از زمان بوده .شد. در واقع اینها هدف واقعی برای شما نبوده اند

  .اند

اهداف باقیمانده را به سه دسته جداگانه تقسیم کنید: کوتاه مدت )مدت زمان الزم برای رسیدن به آن هدف 

برای رسیدن به آن هدف یک ماه تا یک سال باشد( و دراز  الزم زمان مدت) متوسط ،(باشد کمتر یا  یک ماه

  .)مدت )مدت زمان الزم برای رسیدن به آن هدف بیش از یک سال باشد

  .اینکار به شما کمک می کند تا بتوانید اهداف کوتاه مدت خود را از اهداف مربوط به آینده جدا کنید

د که باعث شود توانایی هایتان را ارتقاء دهید. بعضی از یادتان باشد: بعضی از اهدافتان باید آنقدر بزرگ باش

اهداف باید در دراز مدت حاصل شود که شور و شوق شما را حفظ کرده و ناکامی هایتان را از اهداف کوتاه 

مدت کاهش دهد. بعضی از اهداف باید کوچک باشد تا شما را منظم کند. بعضی از اهداف )مثل کاهش وزن، 

تحصیالت و از این قبیل( نیاز به تحلیل و مشاوره دارد تا ببینید در حال حاضر در چه موفقیت در فروش، 

  .وضعیتی هستید و به کجا میخواهید برسید



و درس آخر: بعد از تقسیم اهداف کلی، مطمئناً هدف های جزئی نیز خواهد بود که برای رسیدن به  ۶درس 

  .آورده و دسته بندی کنیدآن اهداف الزم است. این اهداف را نیز روی کاغذ 

حتماً از روی روند جدول اهداف برای رسیدن به اهدافتان پیش روید. خودتان می توانید انتخاب کنید. 

ممکن است نتوانید در یک زمان روی همه اهدافتان باهم کار کنید. پس اگر تا پایان سال وقت برای کار 

جله نکنید. تالشتان را بیشتر کنید اما کاری نکنید که وقت کردن روی یک یا دو مورد از اهدافتان را دارید، ع

  .رسیدن به هیچکدام از این اهداف را پیدا نکنید و همه را نیمه تمام رها کنید

وقتی اهدافتان را تعیین کردید و فعالیت های الزم برای رسیدن به هر کدام از آنها را نیز مشخص کردید، 

د. مطمئن باشید خیلی بیشتر از هم سن و ساالن خود برای آینده برنامه کمی از نگرانی هایتان کم خواهد ش

 .ریزی کرده اید. پس خوشا به حالتان

 موانع موجود بر سر راه رسیدن به اهداف

  

 

یکی از بارزترین خصوصیات ما انسان ها این است که: هر یک از ما، در نقطه ای از زمان، با مسئله ای که 

 .ممکن است هزاران نفر دیگر با آن برخورد کرده باشد، روبرو شویم

هر حال این امکان وجود این امر در مورد تالش کردن برای رسیدن به اهداف فردی نیز صدق می کند. به 

دارد که موانع بسیار زیادی بر سر راه شما برای رسیدن به موفقیت وجود داشته باشد اما باید مطمئن باشید 

که در هر یک از این موارد، روش ها و تکنیک هایی برای فائق آمدن و رسیدن به موفقیت وجود دارد؛ چرا 

دیگر با آنها مواجه شده و بر آنها فائق آمده اند. به همین  که در گذشته تعداد بسیار زیادی از انسان های

دلیل شما می توانید از شکست ها و پیروز های افراد دیگر درس بگیرید. زمانی که ما از موانع رایج و متداول 

بر سر راه رسیدن به اهداف و آرمان های زندگی صحبت می کنیم، باید از هر گونه تصور شخصی که امکان 

دن برای هیچ کس دیگر را ندارد، فاکتور بگیریم. به جای آن باید سعی کنیم تا اطالعاتی را در مورد پدید آم

 .عکس العمل های پویاتر یاد بگیریم و ببینیم که چگونه میتوانیم آنها را در زندگی خود به کار بندیم



 احساس در هم شکستگی

رزوهایتان آنقدر از شما دور هستند که هیچ گاهی اوقات این احساس به شما دست می دهد که اهداف و آ

گاه قادر نخواهید بود به آنها دست پیدا کنید. زمانی که یک چنین شرایطی برایتان بوجود می آید، شما 

عمیقاً در فکر فرو می روید، و تمام آرزوها و آمالتان در هم شکسته می شوند. واکنشی که بیشتر افراد در یک 

  .ن می دهند، چیزی نیست جز تسلیم شدن در برابر شرایطچنین شرایطی از خود نشا

راه حل: موانع معدودی بر سر راه رسیدن به هدف وجود دارند که اگر بخواهیم آنها را دسته بندی کنیم باید 

این احساس عموماً به این دلیل ایجاد می شود که شما  .این حس را در گروه جزئی ترین موانع بگنجانیم

 .جا باید شروع کنید؛ که به سبب بی ارادگی و نداشتن طرح و برنامه مناسب ایجاد می شودنمی دانید از ک

هیچ گونه راه حل جادویی برای این مطلب وجود ندارد. فقط باید بنشینید، لیستی از تمام کارهایی که باید 

ال حاضر در عصر انجام دهید، تهیه کنید، و بعد هم شروع کنید به انجام دادن آنها. به هر تقدیر در ح

تکنولوژی هستیم و اصالً درست نیست که شما یک چنین مسئله ای را بهانه کنید که نمی دانید از کجا باید 

شروع کنید و چه کارهایی را باید انجام دهید. اساساً موانع بزرگتری در کمین نشسته اند. اگر شما نتوانید 

  .دردسر بزرگی گیر خواهید کرداین مورد پیش پا افتاده را از میان بردارید، در 

 فقدان سازماندهی و برنامه ریزی

مجدداً باید اشاره کنم که این مانع نیز مانند مورد قبلی از جمله مسائل پیش پا افتاده محسوب می شود. به 

چرا دو مرتبه تحصیالتت را ادامه نمی دهی تا بتوانی مدرک "عنوان مثال اگر کسی از شما پرسید که: 

نباید از او  "هنوز نتوانسته ام برنامه هایم را سازماندهی کنم"و شما در پاسخ به او جواب داید:  "بگیری؟

 .انتظار داشته باشید که شما را درک کرده و کمکتان کند

راه حل: نداشتن برنامه ریزی و عدم توانایی در سازماندهی امور به موجب عادات بد موجود در زندگی ایجاد 

ی بد، یک شبه بوجود نمی آیند، به همین دلیل نباید انتظار داشته باشید که یک شبه هم می شود. عادت ها

به هر حال این مورد مسئله ای است که نیازمند زمان می باشد. اگر عادت ندارید که تمام  .از میان بروند

کنید، باید تالش  کارهای را سر موقع خود انجام دهید و عموماً از انجام دادن کارهای کوچک شانه خالی می

کنید که زمانبندی خود را فشرده تر کرده و روی ساعت کارهایتان را انجام دهید. به جای اینکه دائماً 

خوب باید "به خودتان بگویید:  "خدای من چقدر ساعت ها و لحظات زود می گذرند" :شکایت کنید که

پیش از اینکه هر کاری انجام دهم، "و یا  "بنشینم و تمام کارهایی را که باید انجام دهم روی کاغذ بنویسم

. عادات نامناسب خود را با نگاهی موشکافانه بیاید و "ابتدا باید این کار نیمه تمام خود را به پایان برسانم

 .سپس با بهره گیری از یک برنامه متناسب آنرا از زندگی خود حذف کنید

 



 کمبود مهارت

شید که نیازمند بهرمندی از تکنیک و مهارت های خاصی باشد. اگر شاید گاهی اوقات ملزم به انجام کاری با

قادر به انجام آن نباشید، معموالً در ناامیدی فرو رفته و قدری احساس ناکارامدی و عدم توانایی الزم در 

انجام امور مختلف به شما دست خواهد داد. این امر به عنوان یک مانع محسوب شده و حس ناکامی شدیدی 

  .ما بوجود می آور و باعث می شود که به طور کلی از آرزوهایتان دست بکشیدرا در ش

راه حل: در گام اول باید به خاطر داشته باشید که اگر احساس می کنید که دانش کافی برای انجام کاری 

ن یراندارید، نباید ناراحت شده و احساس ناکامی و ناامیدی در وجودتان مستولی شود. در گذشته در یک چن

شرایطی مردم به کتابخانه ها مراجعه می کردند، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی می توانید سری به اینترنت 

بزنید و ازمراجع بسیار زیادی که در اختیارتان قرار گرفته بهرمند شوید. مانند زمانی که ماشین خود را به 

ل خودروی شما را رفع کند، میتوانید سوال یک تعمیرگاه می برید و از تعمیرگاه درخواست می کنید تا مشک

خود را به راحتی تایپ کنید و از هزاران گزینه موجود که برای کمک به شما در دسترس می باشند، کمک 

بگیرید. جمع آوری اطالعات و افزایش دانش در زمینه ای که در کارهای خود به آن نیاز پیدا خواهید کرد در 

ا افزایش داده و سپس روند فائق آمدن شما به این مانع در راه رسیدن به وهله اول اعتماد به نفستان ر

 .اهدافتان را نیز تسریع می بخشد

 تردید نسبت به توانایی های فردی 

شک کردن به توانایی های فردی مسئله ای است که به هر حال در زندگی هر انسانی رخ خواهد داد. شاید 

مطلب رنج نمی برند ناپلئونیک الفاها هستند که اصالً تصور نمی کنند که تنها گروهی از انسانهایی که از این 

 .یک چنین حسی وجود دارد و انسان ها دارای محدودیت هایی نیز هستند

راه حل: در اکثر توصیه ها اینطور بیان شده که در زمان بروز یک چنین شرایطی باید به کسی مراجعه کنید 

 سنف به اعتماد مشا به و کرده مجسم ذهنتان در را  تواند توانایی هایتانکه به شما ایمان داشته باشد و ب

، پس برای غلبه بر آن باید "فردی"همانطور که مشاهده می کنیددر تیتر آمده تردید و شک داشتن  .هدبد

از درون خودتان شروع کنید. در غیراینصورت مثل این است که بر روی یک سوراخی که در هر لحظه در 

ترده تر شدن است یک تکه آدامس چسبانده باشید، با این کار تنها برای مدت زمان کوتاهی می حال گس

توانید جلوی نشت آب را بگیرید. زمانی که خودتان را در اوج شک و تردید می یابید، باید از آن شک به 

من شاید "ست: عنوان دست مایه ای برای رسیدن به هدف خود استفاده کنید. واقعاً معنی این عبارت چی

گاهی اوقات هم این شک و تردید ها بسیار مفید بوده و شما را  "آنقدر ها هم به این هدف نیاز نداشته باشم.

به درجه یقین نائل می سازند و به منزله ی یک محرک خوب برای رساندن شما به موفقیت به شمار خواهند 

 .رفت

 



 ترس از شکست 

طبیعی است، البته در حد نرمال؛ به هرحال همه افراد شکست را در  از نظر روانشناسی این یک حس کامالً 

اندازه ها و حد و حدود مختلفی در زندگی خود تجربه کرده اند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل خطاهای 

محاسباتی، اشتباهات ذهنی، خطاهای سهوی، ایجاد شوند و گاهی هم اطالً ربطی به نحوه ی انجام دادن 

شما ندارند. به عنوان مثال اگر شما یک هنرمند باشید اما در روز مصاحبه آن قسمتی را که از کارها توسط 

 پیش بر روی آن تمرین کرده اید را از شما نپرسند، آیا اسم این مورد را شکست میگذرید؟ 

بد نیست زندگی نامه  .راه حل: این یک تصور غلط است که بگوییم هیچ کس دوست ندارد شکست بخورد

آیا فکر میکنید که این افراد عاشق شکست خوردن  .فرادی مانند آلبرت انیشتن و توماس ادیوسن را بخوانیدا

بودند؟ آیا عمداً شکست می خوردند؟ آیا مازوخیست شکست داشتند؟ البته که نه! اما به هر حال آنقدر 

یجه دند، اشتباه بوده و به این نتشکست می خوردند تا به این نتیجه برسند که راههایی را که انتخاب کرده بو

تشبیه کرده  "راهروی اکتشاف"برسند که راه درست کدام است. جیمز جویس خطاها و اشتباهات ما را به 

  .است. بنابراین از اشتباهاتتان درس بگیرید و از آنها نترسید

 ترس از موفقیت 

ود می آید که شما چیز جدیدی را این ترس زمانی بوج "تی کان"بر اساس اظهارات مربی اسلوب زندگی 

بوجود آورده و در زندگی خود تغیر بسیار عظیمی را قائل می شوید. در این حالت به جایی می رسید که 

میتواند تغییر شگرفی را در آینده ی زندگی خود ایجاد کند. او معتقد است که بیشتر افراد در راه پیدا کردن 

اهی را پیدا کنند که به واسطه آن شکست هایی را در گذشته بر آنها راهی هستند که هر طور شده بتوانند ر

متحمل شده است را جبران نمایند، و هیچ گاه به این فکر نیستند که موقعیت هایی را که ممکن است در 

آینده برایشان بوجود بیایید را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. این فاکتور نا معلوم خود می تواند به منزله 

  .نوعی منبع ترس در آینده محسوب شود

راه حل: ترس از موفیت خود می تواند به عنوان نوی مانع فردی بر سر راه هر گونه تغییری محسوب شده و 

اعتماد به نفس فرد را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. از خودتان بپرسید که چه چیز خاصی در زندگیتان 

فتان دورمی کند، باز هم دوست دارید همانطور باقی بماند و تغییر نکند؟ وجود دارد که با آنکه شما را ازاهدا

به عبارت یگر از خودتان بپرسید برای چه به آن چسبیده اید؛ باید این توانایی را داشته باشید که شکست را 

در آغوش بگیرید. برای رسیدن به موفقیت باید به خودتان اجازه دهید که شکست را به بستر خود عوت 

  .کرده و با آن هم آغوش شوید

 

 



 عدم وجود حس الزام و اضطرار 

نمونه ی بارز این مورد را می توان با مثالی در مورد ورزشکاران المپیک پی گرفت. تشکیالت برگزاری مراسم 

المپیک هیچ گاه یک مسابقه را کنسل نمی کنند تنها به این دلیل که یکی از ورزشکاران احساس نمی کند 

دارد در ساعتی خاص، در یک مسابقه شرکت کند. بیشتر ما از مهلت های فیکس خوشمان نمی  که ضرورتی

آید. گاهی اوقات برخی از افراد هستند که مهلت های سریع الوقوعی را برای خود درست می کنند و از سوی 

 هر حال اگردیگر افراد دیگری نیزهستند که برای خوشان هیچ گونه محدودیت زمانی قائل نمی شوند. به 

  .هیچ مهلت پایانی وجود نداشته باشد، افرادتنبل و بی انگیزه شده و هیچ گاه گامی به جلوبر نمی دارند

راه حل: اولین راه حل موثر ترین شیوه است: پل ها را بسوزانید و تمام جلیقه های نجات را از میان برارید. 

تر نجات ایمنی نخواهید داشت. اجازه دهید صادق اگر هدف برایتان اهمیت داشته باشد، دیگر نیازی به چ

باشیم؛ به عنوان مثال اجازه دهید بگوییم که شاید شما دلتان بخواهد هنرمند موسیقی شوید، اما اگر هیچ 

گاه برای رسیدن به هدفتان تالش نکنید آنوقت در حالی که بنای ساختمان شده اید، باید احساس کنید که 

یر درست استفاده نکرده اید. شاید عالقه ای به انجام این کار نداشه باشید، اما التزام از استعدادهایتان در مس

  .های موجود در زندگی شما را مجبور می کنند که انجامشان دهید

اگر حس الزام به انجام امور را زنده نگه ندارید، با این کار هم حس اضطرار از بین میرود و در وهله ی بعد 

  .ایمال خواهند شدهم آرزوهایتان پ

 غلبه بر موانع

در ادامه ی مثال باال باید اظهار  .نهایتاً باید گفت که هیچگونه افتخاری بدون تقبل ریسک بوجود نخواهد آمد

داشت که برای فائق آمدن به موانع موجود بر سر راه شما و اهدافتان باید به طور کامالً قاطعانه به خودتان 

-ترجیح می :چرا که حس شما باید این باشد "وفق می شوم یا شکست می خورمیا در موسیقی م"بگویید: 

 .هم در رسیدن به آرزوهایم شکست بخورم تا در رسیدن به چیزهایی که نمی خواهم موفق شومد

 

 

 

 

 

 



 روشهای خالقانه حل مشکالت و رسیدن به اهداف

 

 
 

یک عامل اجرایی کسی است که انتظار نتیجه داشته باشد. شما تا میزانی یک عامل اجرایی هستید که 

نل نیست. کاری که رود. برای مدیر یا مجری بودن نیازی به داشتن دفترکار و پرسنتیجه از شما توقع می

باید بکنید این است که فردی باشید که مسئولیت انجام یک کار را در یک محدوده زمانی مشخص و طریقی 

 .قابل سنجش قبول کنید

درواقع، از زمانیکه صبح از خواب  .گیری استبرای یک عامل اجرایی، توانایی اصلی، حل مشکالت و تصمیم

روید، مدام در حال دریافت اطالعات، تحلیل اطالعات، حل واب میشوید تا زمانیکه شب به خبیدار می

ود، شمشکالت برحسب آن اطالعات، و گرفتن تصمیماتی که به اعمالی از جانب خودتان و دیگران ناشی می

ند. اگر کگیری و حل مشکل شما، کیفیت زندگی شما را تعیین میتوان گفت کیفیت تصمیمهستید. می

تان را ارتقاء داده و تصمیمات ان بهتر از زمان حال باشد، باید بتوانید کیفیت فکر کردنتخواهید آیندهمی

 .بهتری بگیرید. باید بتوانید یک حالل مشکل خالق باشید

ماند که هرچقدر فشار بیشتری به مغزتان ایجاد قدرت ذهنی خالق، درست مثل ساختن قدرت عضالنی می

وانید با استفاده از دو راهکار برای باال بردن توانایی حل مشکل خالقانه، تتر خواهد شد. و میبیاورید، قوی

 .قدرت مغزتان را باال ببرید

شود، به تنها ایده هم نامیده می ۲۳نام دارد. برای روش طوفان ذهن که روش ” طوفان ذهن“اولین روش 

ص یا یک مشکل خاص با نوشتن یک هدف مشخ .چیزی که نیاز دارید یک خودکار و یک تکه کاغذ است

 .روی کاغذ شروع کنید

برای “توانید بنویسید، درصد افزایش دهید، می ۲۳خواهید تا سال آینده درآمدتان را تا بعنوان مثال اگر می

 ”توانم بکنم؟درصد چه می ۲۳ماه آینده تا  ۱۲باال بردن درآمدم تا 



تری برای خود انتخاب  برود، هدف دقیقتوانید با نوشتن مقداری که دوست دارید درآمدتان باالحتی می

 ”توانم بکنم؟ماه آینده درآمدم را تا دو میلیون تومان باال ببرم، چه می ۱۲برای این تا “کنید. مثالً بنویسید، 

هایتان به مراتب بیشتر خواهد بود. پس ننویسید، تر باشد، کیفیت پاسختر و مشخصهر چه سوالتان دقیق

این نوع سوال برای مغزتان بسیار مبهم و ” توانم بکنم؟تر باشم چه میاه آینده خوشحالم ۱۲برای اینکه تا “

 هایی عملیسوالتان را مشخص، دقیق و با جزئیات انتخاب کنید و خواهید دید که به پاسخ .کننده استگیج

 .و موثر دست پیدا خواهید کرد

. بگذارید ذهنتان آزادانه به جریان درآید. هر پاسخ برای آن جمع کنید ۲۳وقتی سوال را یادداشت کردید، 

رسد را یادداشت کنید. به این فکر نکنید که درست است یا غلط، هوشمندانه است پاسخی که به ذهنتان می

 .جواب برای سوالتان پیدا کنید ۲۳یا احمقانه، ممکن است یا غیرممکن. تنها 

هید. به آن سوال پاسخ د” تندتر کار کردن“یا ” ر کار کردنتطوالنی“یا ” بیشتر کار کردن“توانید با مثالً می

شروع “یا ” معرفی یک محصول یا خدمات جدید“یا ” عوض کردن کار“تر مثل هایی عمیقدر آخر به پاسخ

 .برسید ”کار مخصوص خودتان

بعد از جواب پیدا کرده باشید. اگر  ۲۳نویسید مهم نیست اما باید تا جایی پیش بروید که هر چه که می

های مشخص و بدیهی چیزی به ذهنتان نرسید، راهکارهای برعکس را بنویسید. از مسخره نوشتن پاسخ

توانند محرک های مسخره و احمقانه میها پاسخکردن و شوخی کردن واهمه نداشته باشید. خیلی وقت

 .خوبی برای راهکارهایی عالی باشند

ه ترین بموردی را انتخاب کنید که در آن لحظه برای شما مناسبها بروید و بعد باید دوباره به سراغ پاسخ

گیرید و به علتی آن پاسخ برایتان ها نسبت به یک پاسخ خاص انرژی خوبی میرسد. خیلی وقتنظر می

 .شودجذاب می

ی یک توایند تاثیر آن را دوچندان کنید: پاسخ را به باالوقتی بهترین پاسخ را انتخاب کردید، با این روش می

ها ایده و راهکار بنویسید. از رسیدن به ایده ۲۳صفحه جدید منتقل کنید و بعد برای اجرای آن در زندگیتان 

 .زده خواهید شدهایی عالی و خالق خودتان بهتو فکر

شود. این نوعی طوفان ذهن است که در گروه انجام دومین روش حل مشکل خالق طوفان مغزی نامیده می

کنید اما اینبار شما افراد زیادی مربوط به آن ن روش نیز شما با یک مشکل یا سوال شروع میشود. در ایمی

 .راهکار دارید

رمز طوفان مغزی بسیار ساده است. اول اینکه آن مشکل یا سوال باید ابتدا بسیار واضح و مشخص مطرح 

می وقت بگذارید و بعد آن را کنندگان گروه متوجه شوند.برای بحث درمورد سواالت کشود تا کلیه شرکت

 .تواند تا حد زیادی کیفیت سواالت را باال ببرداین می .سیاه بنوسیدروی یک تخته



های ممکن طی یک بازه زمانی مشخص باشد. یک هدف یک جلسه طوفان مغزی باید ساختن بیشترین ایده

 .ستدقیقه معموال ایدآل ا ۰۳کشد و دقیقه طول می ۴۲تا  ۱۲جلسه موثر بین 

نفر ممکن است به  ۴نفر است. با کمتر از  ۷تا  ۴کنندگان یک جلسه طوفان مغزی بین تعداد ایدآل شرکت

نفر، فرصت الزم برای مشارکت در جلسه برای تک تک افراد  ۷تحریک و انگیزش الزم نرسید. و بیشتر از 

 .وجود نخواهد داشت

نقش رهبر این است که تالش کند آزادانه بودن جریان هر جلسه طوفان مغزی به یک لیدر یا رهبر نیاز دارد. 

گننده را برای حرف زدن و مشارکت در کننده ایده باشد و هر شرکتها را حفظ کند. لیدر باید تحریکپاسخ

 .جلسه ترغیب کند

تمرکز باید بر روی کمیت باشد نه  .ها طی فرایند استمهمترین نقش طوفان مغزی جلوگیری از ارزیابی ایده

 .شده در یک جلسه جداگانه انجام خواهد شدهای مطرحکیفیت. ارزیابی و بحث درمورد ایده

ها باشد تا در آخر بتوان لیست نهایی را تایپ تک ایدهیک نفر باید در هر جلسه مسئول ثبت و نوشتن تک

 .کرده و در زمانی جداگانه بین افراد پخش کنید

های مسخره، و فق داشتن احساسات و روحیه مثبت، خنده، ایدهنکات نهایی برای یک جلسه وفان مغزی مو

های دیگران را تمسخر باشد. لیدر باید مطمئن شود هیچ کس حرفی نزند که ایدهنبود هرگونه انتقاد، می

 .کند

ها در یک جلسه جداگانه رسید، بد نیست که یک گروه کاکالً متفاوت جمع کنید. وقتی زمان ارزیابی ایده

ها را ارزیابی تر ایدهای انتقادیتوانند از دریچهدرنتیجه می .کنندها را بررسی مید بدون غرض ایدهاین افرا

 .کنند

تواند یا استفاده از یکی از مسئله جالب درمورد طوفان ذهن و طوفان مغزی این است که تقریباً هرکس می

تواند بگوید کدامیک از آن چ کس هم نمیها دست پیدا کند. و هیاین دو روش، به تعداد بیشماری از ایده

 کنیدهایی که تولید میحل مشکل باشد. پس به دنبال تعداد باشید زیرا هر چه ایدهها قرار است راهایده

 .بیشتر باشد، احتمال پیدا کردن ایده درست و مناسب بیشتر خواهد بود

ها دست پیدا کنید ای از ایدهمجموعهتوانید به با شرکت منظم در جلسات طوفان ذهن و طوفان مغزی می

کند بسیار سریعتر از آنچه باور داشتید، به اهدافتان برسید. امروز که عصر اطالعات است، که کمکتان می

های خالقانه و موثر نامحدود است، ترین ابزار تولید هستند. و ازآنجاکه توانایی ساختن ایدهها باارزشایده

 .بیکران خواهد بودآینده شما نیز نامحدود و 
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