
 اهميت هدفگذاري در زندگي

از زندگي يك اردوگاه كار اجباري در زمان جنگ جهاني دوم “ ن در جستجوي معناانسا”فرانكل در كتاب معروفش، به نام 
نفر زنداني، فقط يك نفر زنده ماند، نه اين كه سالم و با هوش تر بوده بلكه براي زنده ماندنش بهانه داشته  ٢٨نويسد كه از  مي

 .است

هدف، جزئي از نهاد و طبيعت انسان است و اين كه  هدفدار بودن و داشتن .دارد مياهداف هميشه ما را در حال حركت نگه 
 .فقط اطمينان حاصل كنيد كه هدف داريد   هدفتان چيست اهميتي ندارد،

  امتياز ويژه هدفگذاري در زندگي

خاكي  ي هعملكرد هر چيزي را در اين كر ي هريزي كنيد، بايد نوع و نحو هيد براي رسيدن به هدفتان برنامهخوا ميكه  ميهنگا
 .كند ميدر واقع فراموش نكنيد كه هيچ چيز در يك خط مستقيم حركت ن. اد داشته باشيدي هب

هدف اصلي نيست، بلكه  در حقيقت مهم ترين چيز رسيدن به .به هيچ هدفي نخواهيد رسيد ميبدون موانع و شكست و ناكا
 .ستهاي بيشتر در رشد كردن و به كمال رسيدن در مسير نيل به اهدفمان اآموختن چيز

اگر اهداف تعيين . خواهيد شد ايد و چه ر پايان مسير شما چه تغييري كردهاهميت هدفگذاري در زندگي اين است كه د
اگر بي هدف باشيد، افكارتان باز  اما. كه بر روي آن اهداف متمركز شويد كند ميدر ذهن داريد، افكارتان شما را ياري  اي شده

 .پس اهميت هدفگذاري در زندگي را ناديده نگيريد .شود ميكز هم بر روي چيز هاي بيهوده شما متمر

 محدوديتها

هرگاه به توانايي خود براي رسيدن به  شود اين است كه فكر كنيم موفق نخواهيم شد، مي مان موفقيتتنها چيزي كه مانع 
به عنوان مثال، وينستون . را از ميان بردارند ها آن موفقيت شك كرديد، بهتر است به اين فكر كنيد كه ديگران توانستند

بل را تصاحب كند و يكي از سالگي جايزه نو ٢٤چرچيل، دانش آموز فقيري بود كه لكنت زبان داشت، اما توانست در سن 
 .ترين سخرانان قرن اخير شود و يا توماس اديسون كسي بود كه از مدرسه اخراج شد برجسته

دهند و توانايي  ميمشكالت، جزئي جدا نشدني از جهان پيرامون ما هستند و ما را به سوي آموختن و تجربه اندوزي سوق  
  : گويد ميهوراس كه  ي هبنابر گفت .دهند ميهاي ما را وسعت 

 .كند ميكند همان طور كه سعادت آن را مخفي  ميدا بدبختي، نبوغ را هوي

بازيم به فكر  ميزماني كه  .گيريم، تا از موفقيت ها يمان ميها و شكست هايمان درس هاي بيشتري  ميما از ناكا در واقع
كه برنده  كنيم، اما زماني ميهاي جديدي را اجرا  ها و برنامه افتيم و براي موفق شدن طرح ميبررسي و تجزيه و تحليل 

اين هم دليل ديگري براي محترم شمردن . گيريم ميگيريم يا كم ياد  مياي ياد ن گيريم و چيز تازه ميشويم، جشن  مي
 .اشتباهات

 اشتباهات

آن چه كه مايه  و شكست ما، شرمساري و سرافكندگي نيست،  ميثمر نيستند، ناكا فايده و بي اشتباهات و تصادفات، بي
 .ز تالش برداشتن استشرمندگي است، دست ا

 .شكست را بپذيريد  گويد، موفقيت تنها يك شانس است،  ميقانون كاشت و برداشت 

شود كه با  ميبا تو همان طور رفتار . نيوتن، قانون عمل و عكس العمل را كشف كرد، به اين معنا هرعملي يك بازتابي دارد
 .د و با دنيا همانطور برخورد كن كه توقع داري دنيا با تو رفتار كنداي، هرچه بكاري همان را درو خواهي كر ديگران رفتار كرده

. هر انسان در جايي قرار دارد كه قانون زندگي برايش تعيين كرده است و افكار و انديشه هايش، او را به اين نقطه كشانده است
ون كه هر چه كه وجود دارد، نتيجه اصل و چ. تواند عاملي به نام بخت و اقبال بيابد ميدر تمام مراحل زندگي انسان، هرگز ن

گر موفقيت و پيشرفت افراد مشهور و برجسته  بين، فقط نظاره هاي جاهل و كوته انسان. وني است كه خطا پذير نيستقان
رد شدن از خيابان، تشكيل خانواده،   .بايد ريسك كرد. براي رسيدن به هر هدفي هميشه بايد خطرات را به جان خريد .هستند

 .جام كار تجاري هركدام نوعي ريسك استان



 در يك كالم 

شهامت و جسارت در نبوغ، . تواني بكني، يا تصور كني كه قادر به انجامش هستي را آغاز كن ميهر كاري كه : گويد ميگوته 
 .قدرت و جادو نهفته است

هر بهبودي و موفقيتي فقط با  .ها و آرزو هايمان اين است كه هر كاري كه الزم است را انجام دهيم تنها راه رسيدن به خواسته
 .آيد ميسعي و تالش بدست 

كنيم فقط براي لذت بردن از انجام كارمان باشد چون زماني كه در حال انجام كاري هستيم احساس سرزندگي و  ميهركاري 
 .كنيم و رسيدن به نتيجه نهايي برايمان مثل يك پاداش خواهد بود ميپويايي 

 .پاداش كار خوب، انجام دادن آن است  :گويد ميامرسون 

 دهيد عاشق كاري باشيد كه انجام مي 

 .برد ميچشم داشتن به نتايج، لذت انجام كار در زمان حال را از بين 

انجام دادن چيزي نيست كه دوست داريم، بلكه دوست داشتن چيزي  راز شاد زيستن،: گويد ميهمان طور كه جيمز ام باري 
 .دهيم مياست كه انجام 

كنيد، صرف كنيد، معنايش اين نيست كه دچار شكست نخواهيد شد  مياگر تمام توان و نيرويتان را براي انجام كاري كه داريد 
يم شود كه متوجه شو ميزماني اين صدمات شديدتر  زند، ولي ميشكست آسيب  .ايد ااميدي و ياس را از خود دور كردهو يا ن

 .ايم عي خود را نكردهتمام تالش و س

 پافشاري

. تالش و پافشاري است ي هاين جا مسابق .پافشاري و تالش جزء اصلي و مشترك تمام موفقيت هاي برجسته و ممتاز است
 .يماولين درس براي رسيدن به خواسته هايمان اين است پس آن را درخواست كن

  :ما به چهار دليل بايد خواسته هايمان را مطرح كنيم
 .بيان كردن خواسته ها، نمايانگر عزت نفس و ارزشمند شدن خود است .١

 .درخواست كردن، در سالمتي انسان حائز اهميت است .٢

 .است درخواست كردن اولين قدم منطقي، براي تفهيم خواسته هايمان به ديگران .٣

 .با درخواست كردن از ديگران، به آنها لذت كمك كردن را اهدا كرده ايم .٤

 نقش باور و اعتقاد

 .ها، اين است كه باور و اعتقاد داشته باشيد كه شما لياقت و شايستگي داشتن آن را داريد يكي از عناصر اصلي تحقق خواسته
هايتان  ديد كه حتي چيزي بيشتر از خواستهشيد، آن وقت خواهيد وقتي شما آگاهانه و چه ناآگاهانه، چنين احساسي داشته با

 .ها و يا درخواست كردن است ردن اين احساس بازگو كردن خواستههاي به وجود آو يكي از بهترين راه. آوريد ميبدست 

 


