به نهمین روز کمپین هدف گذاری خوش آمدید .در دفترچهی روز هشتم به طور
کامل در رابطه با اصول تعیین اهداف کوتاه مدت صحبت کردیم .گفتیم که نحوهی
تعیین اهداف کوتاهمدت با تعیین اهداف بلند مدت فرق میکند .اهداف کوتاهمدت
باید با وضوح و شفافیت کامل نوشته شوند ،باید قابل دستیابی باشند و همچنین در
اکثر موارد باید دارای بازهی زمانی و ضربالعجل باشد.
همچنین در رابطه با اهمیت داشتن یک «چرای بزرگ» برای اهدافتان توضیحاتی

کاملی دادیم و گفتیم که قبل از اینکه تعیین کنید چگونه باید به هدفی دست یابید ،باید مشخص

کنید چرا میخواهید به آن هدف دست یابید .و این نکته را متذکر شدیم که اگر نیروی چرایی را

برای اهدافتان پیدا کنید ،آنگاه هیچ چیز در این جهان نمیتواند مانع شما شود.

هر آنچه را که باید در رابطه با تعیین اهداف یکساله و کوتاهمدت میدانستید در دفترچه روز قبل
در اختیار شما قرار دادیم .هم اکنون نوبت شماست که طی  6روز آینده اهداف سال  1400را با
دقت و وضوح باال طراحی کنید.
برای تعیین اهداف یکسالهتان باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
.1

ابتدا هدف یکساله را به صوررت واضح تعریف کنید .اینکه بنویسید می خواهم در سال

 1400وزن کم کنم خوب نیست .باید دقیق ًا بنویسید تا پایان سال می خواهید چند کیلو وزن کم
کنید .اینکه بگویید میخواهم تا پایان سال پول بیشتری پسانداز کنم خوب نیست .باید بنویسید که
دقیق ًا چه مبلغی را میخواهید پسانداز کنید.
.2

به این پرسش پاسخ دهید که چرا باید به این هدف دست پیدا کنید؟ دستیابی به این هدف

یکساله چه تاثیر مهمی در زندگی شما دارد که حاضر هستید سختیهای مسیر را به جان بخرید؟
.3

به این پرسش پاسخ دهید که از چه روشی و چگونه باید این هدف را محقق کنم؟ کارهای

مهمی را که باید برای تحقق این هدف انجام دهید بنویسید .به طور مثال اگر میخواهید طی یکسال
آینده  15کیلو وزن کم کنید باید بنوسید که چه نوع رژیم غذایی سالمی داشته باشید و روزانه
چند ساعت باید ورزش کنید .یا اگر می خواهید درآمد خود را  3برابر کنید باید بنویسید از چه
روشهایی میخواهید به این هدف دست پیدا کنید.
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.4

یک بازه ی زمانی برای به انجام رساندن این هدف تعیین کنید .به طور مثال اگر

سرمایه گذاری کردن در بازار بورس یکی از اهداف یکسالهی مالی تان است باید بنویسید که
دقیق ًا چه مبلغی را تا چه تاریخی میخواهید در این بازار سرمایهگذاری کنید.

تذکر 1
بعضی از دوستان این پرسش را دارند که در حال حاضر در مقطع خاصی از زندگیشان هستند که
فقط باید بر روی یک هدف تمرکز کنند و نمیتوانند در جنبههای مختلف زندگیشان هدفگذاری

کنند .به طور مثال هدف یکساله فرد مورد نظر قبولی در آزمون پزشکی است و مطالعه برای

این آزمون به گونهای است که نمیتواند اهداف شغلی ،مالی و یا روابط را برای خود تعیین کند.
در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید حتم ًا در تمام جنبههای زندگیاش اهداف را تعیین کرد؟
جواب همیشه ی ما به این سوال این است که تا جای ممکن بهتر است جنبه های مختلف

زندگیتان را با هم رشد دهید ،اما در زندگی مواقعی پیش میآید که دستیابی به یک هدف خاص

بسیار مهم و سرنوشتساز است و شاید دیگر در آینده فرصت دستیابی به آن هدف وجود نداشته

باشد .بنابراین اگر کسی در چنین شرایطی قرار دارد که باید روزانه بیش از  10ساعت زمانی را به

یک هدف خاص اختصاص دهد شاید بهتر باشد در تمام جنبههای زندگیاش هدفگذاری نکند.

تذکر 2
در دفترچههای هدفگذاری به طور پیشفرض برای هر کدام از جنبههای زندگی  5جدول مجزا

گذاشته شده است .اما الزم نیست حتم ًا تمام جداول پر شود! اینکه برای هر کدام از شش جنبه

زندگیتان چه تعداد هدف تعیین کنید کام ً
ال به خودتان بستگی دارد .به طور مثال فردی تصمیم

میگیرد در جنبهی اهداف مالی ،تا پایان سال آینده درآمد خود را  3برابر کند 100 ،میلیون در

بورس سرمایهگذاری کند و  10درصد از درآمدش را صرف امور خیریه کند .اما فردی دیگر فقط

یک هدف مالی دارد آن هم این است که بتواند تا پایان سال درآمدش را  2برابر کند .بنابراین
تعیین تعداد اهداف یکساله در هر کدام از شش جنبه زندگیتان کام ً
ال اختیاری است اما ما پیشنهاد
میکنیم در هر کدام از جنبههای زندگی بین  3تا  5هدف مجزا تعیین کنید.
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تعیین اهداف یکسالهی مالی

بازه زمانی :از هماکنون تا پایان سال 1400

اولین هدف یکسالهی مالی

تعریف هدف
با وضوح کامل

چرا میخواهم
به این هدف
دست پیدا کنم؟

از چه روشی و چگونه
باید این هدف را
محقق کنم؟

در چه بازهی زمانی
باید این هدف را
محقق کنم؟
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تعیین اهداف یکسالهی مالی

بازه زمانی :از هماکنون تا پایان سال 1400

دومین هدف یکسالهی مالی

تعریف هدف
با وضوح کامل

چرا میخواهم
به این هدف
دست پیدا کنم؟

از چه روشی و چگونه
باید این هدف را
محقق کنم؟

در چه بازهی زمانی
باید این هدف را
محقق کنم؟
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4

تعیین اهداف یکسالهی مالی

بازه زمانی :از هماکنون تا پایان سال 1400

سومین هدف یکسالهی مالی

تعریف هدف
با وضوح کامل

چرا میخواهم
به این هدف
دست پیدا کنم؟

از چه روشی و چگونه
باید این هدف را
محقق کنم؟

در چه بازهی زمانی
باید این هدف را
محقق کنم؟
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تعیین اهداف یکسالهی مالی

بازه زمانی :از هماکنون تا پایان سال 1400

چهارمین هدف یکسالهی مالی

تعریف هدف
با وضوح کامل

چرا میخواهم
به این هدف
دست پیدا کنم؟

از چه روشی و چگونه
باید این هدف را
محقق کنم؟

در چه بازهی زمانی
باید این هدف را
محقق کنم؟
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6

تعیین اهداف یکسالهی مالی

بازه زمانی :از هماکنون تا پایان سال 1400

پنجمین هدف یکسالهی مالی

تعریف هدف
با وضوح کامل

چرا میخواهم
به این هدف
دست پیدا کنم؟

از چه روشی و چگونه
باید این هدف را
محقق کنم؟

در چه بازهی زمانی
باید این هدف را
محقق کنم؟
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