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هدف گذاری، مهم ترین عامل موفقیت

افراد هدفمند در جهان، همان اقلیت قشر موفق و بسیار ثروتمند هستند که هرروز به موفقیت و ثروتشان افزوده می شود. 
طبق تحقیقات، فقط ۳ درصد از مردم جهان در زندگی خود دارای هدف هستند و ۹۷ درصد مردم کره ی زمین هدف ندارند!

رسیدن به موفقیت و ثروت بدون داشتن هدف، غیرممکن است.

ازهر۱۰۰نفر،حداکثرفقط۵نفربهثروتهایعظیموزندگیرؤیاییمیرسند! طبق آخرین اعالم نشریه 
فوربس در سال 20۱۴ میالدی، تعداد میلیاردرهای دالری )تریلیونرهای تومانی( در تمام جهان فقط ۱۶۴۵ نفر است.

ازآنبیخبرندوبههمیندلیلناموفقو »هدف«مهمترینرازیاستکه۹۷درصدمردمجهان
بیپولمیمانند.رازیکهبادانستنواستفادهازآن،شماهممیتوانیدبهجمعافرادموفقوثروتمند

بپیوندید.
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چرا ۹۷ درصد مردم جهان هدف ندارند؟
به اعتقاد برایان تریسی، مردم به چهار دلیل هدف گذاری نمی کنند و برای خود هیچ هدفی ندارند.

۱.فکرمیکنندداشتنهدفمهمنیست
۲.نمیدانندچگونهبایداینکاررابکنندوراهآنرانمیدانند

۳.ازشکستمیترسند
۴.ازطردشدنوردشدنمیترسند

هدف
تعریفهدف: هدف، خواسته ای است بسیار دقیق و روشن که ذهن ما را درگیر می کند تا احتمال رسیدن ما به خواسته 

بیشتر و بیشتر شود.
انسان های بزرگ و ارزشمند همیشه اهداف بزرگی داشته و دارند. شما اگر بخواهید، حتی میتــوانـیـددرآمدتـانرا

۲۰برابرکنید. این غیرممکن نیست!
اگر هدف داشته باشید و برای رسیدن به آن و به اندازه ی آن تالش کنید، هرچقدر هم که بزرگ باشد، می توانید به آن برسید. 

این را به شما قول می دهم.

۷ توصیه بسیار مهم در رابطه با اهداف:

1. اهدافتان را حتمًا بنویسید
نوشتن اهداف اولین گام مفید و مؤثر برای رسیدن به آن ها است.

دالیلمکتوبکردناهداف:
۱. با هر بار مشاهده ی هدف، به مرور به ضمیر ناخودآگاهتان نفوذ می کند. بنابراین امکان دسترسی به آن هدف بسیار سریع 

و راحت می شود.
2. با نوشتن هدف، ذهنتان به دنبال اهداف و ایده های جدید می گردد.

۳. با مکتوب کردن و مرور هدف، اشکاالت و خطای آن را متوجه می شوید و برطرف می کنید.
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۴. اگر هدف فقط در ذهنتان باشد، در بین ۵0/000 اندیشه ی مختلف که در طول شبانه روز از ذهنتان می گذرد، گم می شود 
و فراموشش می کنید.

۵. با هر بار دیدن زمان در جدول اهداف، متوجه کم شدن زمان می شوید و بنابراین تالش و شتابتان را بیشتر می کنید تا 
به هدفتان برسید.

2. برای رسیدن به اهدافتان پشتکار داشته باشید
برای رسیدن به موفقیت های فوق العاده، عوامل و علت های زیادی وجود دارد. شاید بتوان برای برخی از عوامل جایگزینی 

پیدا کرد؛ اما برای پشتکار، هیچ جایگزینی وجود ندارد.
ناپلئون هیل می گوید: »پشتکار برای انسان به همان اندازه مهم است که آب برای ماهی.«

3. از اشتباه یا شکست هیچ ترسی نداشته باشید
در مسیر رسیدن به موفقیت، باید از شکست عبور کنید و این محال است که بدون شکست، به موفقیت بزرگی برسید. اگر 
بارها شکست خوردید یا اشتباه کردید، اصاًل امیدتان را از دست ندهید. با هر بار زمین خوردن، از جایتان برخیزید و جدی تر 

از قبل به راهتان ادامه دهید. یادتان باشد: »موفقیت یعنی ۹۹ درصد شکست!«
هنری فورد می گوید: »شکست، فرصتی است مناسب برای شروعی مجدد و بهتر از قبل.«

۴. به محض تعیین هدف، حرکت به سمت هدف را شروع کنید
وقتی اهدافتان را مشخص کردید، دیگر معطل نکنید. منتظر فرصت مناسب نباشید. بهترین فرصت، همین حاال است. اولین 
قدم را بردارید، حتی اگر بسیار کوچک باشد. سخت ترین قسمت هر کاری، شروع آن است. بعد از اولین اقدام، متوجه خواهید 

شد که رفته رفته بسیار آسان تر خواهد شد!

۵. انعطاف پذیر باشید
اگر هدفی که قباًل انتخاب کرده بودید، اکنون دیگر مناسب این زمانه و شرایط نیست، یا اگر دیگر به آن هدف عالقه ندارید، 

آن را عوض کنید. یادتان باشد فقط زمانی اهدافتان را عوض کنید که ضروری است و کاماًل مطمئن هستید.

http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مجموعه موفق یار است و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن  پیگرد قانونی دارد.

www.MovafaghYar.com

۴آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

هدف گذاری، مهم ترین عامل موفقیت

۶. در ابتدا همه ی موانع و مسائل پیش رویتان را شناسایی و مکتوب کنید
با این روش شما می توانید از همان ابتدا برای مسائل و مشکالت آینده، به دنبال راه چاره بگردید. با نوشتن موانع متوجه کم 

بودن و ساده بودن آن ها می شوید و رسیدن به هدف در آینده بسیار آسان خواهد بود.

۷. راه های جایگزین داشته باشید
شما باید از همان ابتدا راه های جایگزین را پیدا کنید و بنویسید و آماده باشید. هیچ گاه نگذارید موانعی از سر راه برسد و شما 

را منصرف کند، بلکه خودتان طرح های آماده ای از قبل داشته باشید تا آسوده خاطر به سمت هدف حرکت کنید.

نویسنده:فردینمحمدی
موضوع:موفقیت
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]برایمشاهدهیاینمقالهدرسایتموفقیارواعالمنظراتخود، اینجاکلیککنید![
برایخواندنجدیدترینمطالبموفقیتوثروتمندی،بهسایتموفقیارمراجعهکنید!
برایدانلودرایگانآموزشهاومقاالتمشابهاینمطلب،عضوسایتموفقیارشوید!
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