
6 نکته مکمل برای آن هایی که کتاب را خوانده اند.

چگونه از تمرین »نوشتن اکتشافی« برای تعیین اهداف 
استفاده کنیم.

کامال رایگان

مهدی حدادیان

لوحه های طال
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

از تمرین »نوشتن اکتشافی« استفاده کنید
ممکن است ما بسیار پرمشغله باشیم، ممکن است کارایی ما عالی باشد اما زمانی به معنای 
واقعی عملکردی مؤثر خواهیم داشت که تصویر کلی هدفمان را در ابتدای مسیرمان در 

نظر داشته باشیم.
 استفان کاوی »نویسنده کتاب هفت عادت مردمان مؤثر«

بی شک راه های متعددی برای نوشتن اهداف وجود دارد. یکی از راه های مؤثر تکمیل 
تمرین »نوشتن اکتشافی« است. محوریت این تمرین شناخت دو چیز است:

1- نقاط قوت و توانایی هایتان
2- ارزش هایتان

در ابتدا روی کارهای مهمی که روی زندگی تان بیشترین تأثیر رادارند بی اندیشید. درواقع 
بی اندیشید چه کارهای بزرگ و کوچکی باید انجام دهید تا به زندگی ایده آلتان برسید؟ 

به این فکر کنید که بیشترین عالقه و توانمندی شما در انجام چه کاری است؟
 انگیزه تان برای موفق شدن در زندگی چیست؟ بزرگ ترین ارزش های زندگی تان چیست؟ 

همچنین موانعی که بر سر راهتان هستند را تشخیص دهید.
کنید.  شناسایی  را  کنند  به شما کمک  می توانند  اهدافتان  به  رسیدن  درراه  که  افرادی 
تمام این موارد را بنویسید. پس از تهیه این فهرست، به صورت هدفمند و واضح آن را 

سازمان دهی کنید تا تصویر کلی هدفتان را مقابل خود ببینید.

به نام خداوند بخشنده مهربان
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هرگز هدف را با رؤیا و آرزو اشتباه نگیرید!
رؤیاها و آرزوهایمان حداکثر کمی بیشتر از عالیق ما هستند. شیو کهرا در کتاب »شما 
برنده اید« می نویسد: عالیق ضعیف هستند و زمانی به هدف تبدیل می شوند که با موارد 

زیر هدایت شوند:

1- جهت دادن
2- احساس تعهد داشتن

3- تصمیم گیری و داشتن عزم و اراده
4- نظم و ترتیب

5- تعیین مهلت و سررسید

نکته: اهداف، رؤیاهایی مشخص با مهلتی معین برای انجام آن هستند. همچنین دارای 
برنامه ریزی عملی و تعهد می باشند.

دام آینده
به  را  بسیاری  کارهای  هرگز  شما 
از  قبل  اینکه  نمی رسانید، مگر  ثمر 
مهیا بودنتان برای انجام هر کاری، 
بکوشید، دست به کار شوید و در آن 
سی.  »جان  کنید.  پیشروی  زمینه 

ماکسول مربی و نویسنده«
به  دست یابی  برای  تاکنون  اگر 
اگر  بگیرید.  تصمیم  دراین باره  امروز  همین  باید  پس  نکرده اید،  تصمیم گیری  اهدافتان 
همین امروز دراین باره اقدام نکنید، باگذشت زمان شاید به برخی از اهدافتان برسید و 
بتوانید در برخی زمینه ها موفق شوید؛ اما شک نکنید که دست آخر و در پایان کار، پی 
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می برید رشد و پیشرفت هایتان بسیار کمتر از سطح توانایی های وجودتان بوده است.
فقط همین امروز، گذشته هر چه که بوده تمام شده و اساسًا مرده است. آینده هم که هنوز 
متولد نشده و اما امروز، امروز همان روزی است که منتظرش بودی، همان فردایی که به 

خودت قول داده بودی که دست به اقدام بزنی.
به نظرم افرادی که سعی می کنند از امروز خود به هر دلیل فرار کنند و به آینده پناه 
ببرند، بازندگان اصلی زندگی هستند. آینده ی شمارا عمل گرایی به همراه تالش و پشتکار 
می سازد. با تمام وجود در امروز زندگی کنید. وقتی زمان تالش برای دستیابی به هدف ها 

فرامی رسد اقدام کنید، با هر امکاناتی که در دست دارید، فقط شروع کنید.
نکته: مراقب باشید زمان را به تعویق نیندازید. آنان که در مورد اهدافشان جدی نیستند و 

آینده را به عقب می رانند، مرتب احتمال شکست خود را افزایش می دهند.
هر فرد باید یاد بگیرد نسبت به هدفش متعهد باشد و حداقل یک سه سال باپشتکار برای 

دستیابی به آن کار کند.
به خاطر بسپارید! تا هنگامی که فرد متعهدی نشوید، پیوسته امکان تردید و عقب نشینی 

برایتان وجود دارد.

اشتباه مهلک افراد عادی
روزی پسربچه ای چهارساله  با یادداشتی 
مضمون  این  به  خود  معلم  جانب  از 
بسیار  یادگیری  برای  شما  »تامی 
را  او  می کنم  توصیه  هست.  کندذهن 
به منزل می آید.  نفرستید«،  به مدرسه 
مادر پسربچه یادداشت را خواند و پاسخ 
داد: »تامی من کندذهن نیست، خودم 

به او درس می دهم«. با کمک مادر تامی خواندن و نوشتن را فراگرفت. وقتی بزرگ تر 
شد، شهرت جهانی یافت. نام این شخص توماس ادیسون بود. ادیسون فقط سه ماه در 
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مدرسه آموزش دید.
حقیقت این است که بیشتر مردم به هدف که توانایی رسیدن به آن رادارند، حتی نزدیک 
هم نمی شوند تمامی انسان ها تواناتر ازآنچه تصور می کنند هستند؛ این واقعیتی بزرگ 
است که بیشتر مردم از آن غافل اند. داشتن هدفی سخت، روشی ایده آل برای کمک به 

مردم در شناخت توانمندی های درونی شان است.
»مک داگالس« نویسنده ی کتاب »عادت به موفقیت« می گوید: خداوند ما را به عنوان 
مردان و زنانی می بیند که از طریق ما می تواند کارهای الهی انجام دهد، او ما را همواره 

آرام و مطمئن و با طراوت می بیند.

مرغ همسایه، همیشه غاز است!
تحقیقاتی که در آن از افراد مختلف جامعه می خواهند در زمینه های مختلف مثل صداقت، 
شرافت، جذابیت و زیبایی، هوش و نبوغ خودشان و دیگران را ارزیابی کنند، نشان می دهد 
که: ارزیابی مردم از خودشان حدود بیست درصد پایین تر از ارزیابی دیگران از آن هاست.
نتیجه: اگر شما ارزش کمی برای توانایی ها و قدرت های درونتان قائل هستید، همین االن 
می توانید حداقل طبق نظرات دیگران آن را بیست درصد باالتر از تصورات خودتان بدانید.

در حقیقت مردم همواره فکر می کنند که دیگران باالتر از آن ها هستند.

کار عملی:
قلم و کاغذی بردارید و موفقیت های گذشته تان را یادداشت کنید دوباره آن ها را ارزیابی 
کنید. قول می دهم اگر با بینش و آگاهی امروزتان به دستاوردهایتان بیندیشید، خواهید 

دید به خیلی موفقیت ها رسیده اید.
دوست عزیز! هم اکنون دل و جرات به خرج دهید و اندیشیدن به چیزهایی را آغاز کنید 
که نهایت آرزوی شماست. ذهنتان قدرت الهی شماست که می تواند شمارا به اهدافتان 
برساند. به شرطی که بدانید چطور باید افکار مثبت و سازنده را در ذهنتان به کار ببرید تا 

ثمرات دلخواهتان برآورده شود؛ و این میسر نیست جز با تمرین صحیح و پشتکار.
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شما  خود  که  است  این  ارزشمند  هدف  یک  داشتن  فایده  بزرگ ترین 
قرار  موردسنجش  را  بالقوه تان  نیروهای  و  ذهنی  توانمندی  استعداد، 

می دهید.
»ژان دوال برویر، فیلسوف فرانسوی«

1. تصمیم بگیرید که دقیقاً در هر حوزه کلیدی از زندگی تان چه می خواهید؟
از خودتان بپرسید: بزرگ ترین هدف من در زندگی چیست؟ اغلب مردم هرگز این پرسش 
را از خود نمی کنند. به خاطر بسپارید: هیچ کاری به جریان نمی افتد مگر اینکه از قبل، 

تعریف  شده باشد.
تصور کنید هیچ محدودیتی در آنچه شما می توانید باشید، داشته باشید یا انجام دهید، 
وجود ندارد. تصور کنید تمام پول، زمان، ارتباطات، تحصیالت و تجربیاتی را که برای 

محقق کردن هر هدفی نیاز دارید، دارا هستید.

2. آن ها را یادداشت کنید
و  دقیق  مشخص،  واضح،  باید  آن ها  شوند.  نوشته  کاغذ  روی  باید  شما  هدف های 
قابل اندازه گیری باشند. شما باید اهداف خود را به گونه ای بنویسید که انگار در حال قرار 
دادن نظمی برای آن ها هستید که در یک کارخانه با فاصله دور تولید می شود. مطمئن 

شوید که توصیف های شما از هر جهت واضح و دقیق است.
نکته: مطمئن شوید هدفتان همان خواسته قلبی خودتان است.

3. یک مهلت نهایی تعیین کنید
ذهن ناخودآگاه شما این مهلت های نهایی را به عنوان یک »سیستم وادار کننده« به کار 
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می برد تا شمارا آگاهانه یا ناخودآگاه در جهت به دست آوردن اهدافتان طبق برنامه سوق 
دهد. اگر اهدافتان به اندازه کافی بزرگ هستند، برایشان مهلت های مرحله به مرحله تعیین 

کنید.
اگر بنا به دالیلی در مهلت نهایی مقرر به اهداف خود نرسیدید، به راحتی مهلت نهایی 
دیگری تعیین کنید. هدف های نامعقول وجود ندارند، تنها مهلت های نهایی غیرمعقول 

وجود دارند.

4. از قانون 80/20 به نفع خود استفاده کنید
چرا هنوز به هدف های گذشته خود نرسیده اید؟

به طورکلی 80 درصد از دالیل و عواملی که شمارا از رسیدن به اهدافتان عقب نگه داشته اند، 
در درون خودتان هستند مانند نداشتن دانش، مهارت الزم یا اطالعات کافی تنها 20 
درصد از دالیل و عوامل رسیدن به اهداف بیرونی هستند؛ بنابراین همیشه از خودتان 
شروع کنید. به بررسی این عوامل بپردازید، آن ها را یادداشت کنید و مدت زمانی معین 

کنید تا بتوانید آن ها را فرابگیرید.
به سؤاالت کلیدی زیر پاسخ دهید:

1-کدام یک مهارت، درصورتی که آن را به بهترین شکل ارتقا دهید، بیشترین تأثیر مثبت 
را در زندگی شما خواهد داشت؟

2-کدام یک مهارت، اگر در شما رشد کرده باشد و آن را به طور مداوم و به بهترین وجه 
انجام دهید، به شما کمک خواهد کرد تا به مهم ترین اهدافتان برسید؟

به خاطر بسپارید! می توانید با تقویت همان مهارتی که شمارا بیشتر از هر چیز دیگری به 
عقب می کشد در مسیر درست پیشرفت و موفقیت قرار بگیرید.

5.افرادی را مشخص کنید که به کمک و همکاری آن ها نیاز دارید تا به 
اهدافتان برسید.
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یک لیست از تمام افرا دور و برتان که باید با آن ها کارکنید تا به اهداف خود برسید تهیه 
کنید. با اعضای خانواده خود شروع کنید، به همکاری و حمایت چه کسی نیاز خواهید 

داشت؟
زیادی هستید. یک  افراد  و حمایت  نیازمند کمک  بزرگ شما  اهداف  به  رسیدن  برای 
ایجاد  خارق العاده ای  تغییرات  شما  زندگی  در  می تواند  خاص  یک زمان  در  کلیدی  فرد 
کند. موفق ترین افراد کسانی هستند که بزرگ ترین ارتباطات از افرادی را می سازند که 

می توانند از آن ها کمک بگیرند و در عوض به آن ها نیز کمک کنند.

6. انتظارات کوچک، نتایج کوچک به بار می آورد.
اهدافتان را بیش ازحد پایین در نظر نگیرید. اگر بزرگ تر نخواهید، بزرگ نخواهید شد.

»جیم ران«

رؤیاهای بزرگ در سر داشته باشید. اگر قرار بود برای نقش شخصیت خودتان در زندگی، 
خود  برای  را  نقشی  چه  باشد،  چیزی  هر  می توانست  که  بنویسید  نمایشنامه ای  متن 

می نوشتید؟ بزرگ ترین، مهم ترین و شجاعانه ترین هدف شما چیست؟

7. در پایان، یک لیست از تمام کارهایی که باید انجام دهید تا به اهداف 
خود برسید تهیه کنید.

و  باید گسترش دهید  بر آن ها غلبه کنید، دانش و مهارت هایی که  باید  را که  موانعی 
افرادی را که به همکاری آن ها نیازمند هستید، همه را باهم ترکیب کنید. یک لیست از 
تمام مراحلی که فکر می کنید باید آن ها را دنبال کنید تا درنهایت به اهدافتان برسید تهیه 
کنید. این لیست را با مرتب کردن مراحلی که آن ها را برحسب ترتیب و اولویت مشخص 

می کند، سازمان دهی کنید.
ترتیب: چه کاری را باید قبل از همه انجام دهید و به چه ترتیبی؟
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اولویت: چه چیزی مهم تر و چه چیزی کم اهمیت است؟
ارزش: چه مواردی مطابق با ارزش های زندگی ام است؟


