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  ک یاهداف کست   کار مشت ش نتوند     دیکست    کار ابتدا با  یاستترات   نییدر تع

کنتد  متدا استتتتمتارج از  ن  ب      تیتتبع  SMARTبته نتا      یاز متدل  دیتهتدف وو  بتا

 نده است   لیتشک

• Specific 

• Measurable 

• Attainable 

• Realistic 

• Time limited 

 هدف وو    ک ی  ی ها   ی  گ ی  

 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 مدا اسمارج یاجزا

 بودن مش ش

  specific  ایتمشتتتتحش بود    ی گیاز    دیتهتدف وو  بتا  کیت  ی گی   ایتب      نیا ل

هدف    یبطور کل نکهیمش ش باند  ا  قیدق دیهدف ما با قتیبرووردار باند، در حق

هدف    کی  نیرنتتد کند ا  دیکه کستت    کارمن با  میکستت    کارمان را مشتت ش کن

  ک ی  زیدهم ن   یافزا   وا یکستتت    کار  را م  یستتتودآ ر  نکهیا  ستتتتیمشتتت ش ن

 .سود مش ش باند  زانیم  نیا  قایدق  دیبلکه با  ستیهدف مش ش ن

 یریاندازه گ  قابل

  measurable  یبانتد به ببارت  یریقابل اندازه گ  دیهدف وو  با  کی  ی گی   نید م

اندازه    دیبتوان  دیبا  دیا بسنجهدف وود ر   دیهر موقع نما وواست قتیباند   در حق

  اگر نتما موفق نتدن کست   دیا  افتهیچقدر به هدفتان دستت    دینی  بب دیکن  یریگ

  ن یکه ا  ییاز آنجا دیبرندنتتتدن کستتت    کارتان را هدف مشتتت ش کن  ای  کارتان    

  ی بانتتد  برا یهدف ووب  تواندینم  یریهدف نه مشتت ش هستتت   نه قابل اندازه گ

ستاا به    کی یکه ستود کست    کارتان را    دیمشت ش کن  قایدق  دیهدف نتما با  نیا

 وواهد بود   یری آن  قت آن بدد قابل اندازه گدیبرسان  دی واهیم  یچه بدد

 یابیدست   قابل

قابل    ای  attainableدر نظر گرفته نتود    دیهدف وو  با  کی  یکه برا  ی گی   نیستوم

کستت    کار وود در نظر    یرا برا  یبودن آن هدف استتت  اگر نتتما هدف  یابیدستتت

  د یبه آن هدف محقق ن واهد نتتد، نتتما با  مانینبانتتد ا  یابیکه قابل دستتت  دیریبگ

بتا    د،یتکته دار   یمیبتا ت  د،یتکته موجود دار   یلیکته بتا  تتانستتتت  دیترا مشتتتت ش کن  یهتدف

 است   افتنی  قابل دست    دیکن  دایبه آن دست    دیتوانیم  د،یکه دار   یزاتیتجه
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را    یهتدف  یعنیهم بتانتتتتد    زاننتدهیانگ  دیت: هتدف بتادیتریدر نظر بگ  نکتته را هم  نیا

  ک یبلکه با   د،یکن  دایبه آن دستتتت    یتالش باد  کی  دیکه با  دینکن  نییوود تع  یبرا

  قتیدر حق  د،یابیمضتتابو به آن دستتت    یریگی     یزیبرنامه ر   کیتالش مضتتابو   

باالتر بانتتتد که منجر به    دیآ رد  یکه قبال آنها را بدستتتت م  ینستتتبت به ابدا  دیبا

 نما گردد   شتریب  زهی  انگ  شتریتالش ب

 انهیگرا   اقع

بودن آن    انهی اقع گرا  ای  realisticدانتتته بانتتد    دیهدف با  کیکه   ی گی   نیچهارم

  ی ط یبا نترا  ،یاستیست  طیبا نترا  ،یاقتصتاد  طینترا ،بایطیمح  طیبا نترا  یعنیهدف استت  

 دانته باند   یهم ووان  دیکه  جود دارد با  ییها  تیکه آن صنعت دارد    اقع

 به زمان بودن محد د

 time  ی گی   شتتودیهدف وو  محستتو  م  کیب   از    نیکه مهمتر  ی گی   نی نجم

limited  ت یتمحتد د  دیتهتدف بتا  یبتانتتتتد  بته ببتارت  یمحتد د بته زمتان بودن هتدف م  ایت  

قرار استت    یچه مدج زمان  یبانتد که نتما    مشت ش  دیبا  یعنیدانتته بانتد    یزمان

  کستاا ی  یکه    کنم یمشت ش م  قایبه بنوان مثاا دق  دیکن  دایبه آن هدف دستت  

 برسم   دیبدد مش ش از سود با  نیبه ا

را    دیوود مشتت ش کرده بود  یکه قبال برا  یاهداف  گریبار د  کی  ی گی  ۵  نیبا ا  حاا

از    کیتکتدام  دیتکن  ی  بررستتتت  دیتکن  ی  بتازنگر  دیتمتدا مجتددا مشتتتت ش کن  نیبتا ا

هستتند؟ قابل اندازه    قیکنند ؟ مشت ش   دق یم  یر یاهدافتان از مدا استمارج  

هستتتند      انهیهستتتند؟  اقع گرا  یافتنیرضتتد کردن دارند؟ دستتت    تی  قابل  یریگ

 ر؟یو  ایدارند    یمش ص  یبازه زمان  ایآ
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 اهداف یبند  دسته

 ین ص اهداف

 در نظر گرفته نوند:    دیبعد دارند که با  ۵  ین ص  اهداف

 سالمت -۱

   استراحت  حیتفر -۲

 وانواده -۳

 یمال -۴

 یمعنو -۵

بعد را   ۵  هر    دیکن  یبعد وودتان را بررست  ۵از هر    دیانستان موفق با  کیبنوان    به

ابعتاد هم موفق    هیتقطعتا در بق  دیتریابعتاد را در نظر نگ  نیاز ا یکیاگر    د،یتریدر نظر بگ

 ن واهد بود 

هستتند   بعد وانواده را   یبعد مال  ریاز حد درگ   ی جود دارند که ب  یادیز   رانیمد

     شتترفتیکه مانع    یلیاز دال یکیکه    مینتتو یکنند، بعدها متوجه م  یکمتر توجه م

به بعد    یتوجه  یب  ایاستت ،   یدگنتده اوتالفاج وانوا  رانیدستته از مد  نیا  تیموفق

نتتده آن ها نتتده استتت      ویتضتتع  هی ح  ر   یزگیانگ  ی  استتتراحت بابب ب  حیتفر

 به اهدافشان را ندارند   دنی  رس   شرفتی   ی  نشاط الز  برا  یناداب

 

گفت که فقط    توانیوودر  هستتند، نم  کی  یمثل چرخ ها  ینت صت  یهدف گذار   ابعاد

  ک ی  هر چهار چرخ  ستتتندیمهم ن هیدانتتته بانتتد   بق یباد ووب  دیاز چرخ ها با یکی
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  یوود را    ریباد دانتتته بانتتد که وودر  به ستتالمت مستت  زانیم  کیبه   دیوورد  با

 کند 

 یکار اهداف

 بلند مدج اهداف

 نود  یساله اهداف بلندمدج گفته م  ۵به اهداف    معموال

 :مثاا

که با    دیریرا در نظر بگ  ی  ستفردیکن  نییابتدا اهداف بلند مدج وود را تع  دیبا  نتما

به مقصتتتد    دنیبا رستتت  دیبه مقصتتتذ اردکان نتتتر   کرده بانتتت  زدیوانواده از مبدا  

که ما   کندیم  یامر وانواده را ناراضتت  نی  ا  دیبر   نییبه مقصتتد نا  دیریگ  یم  میتصتتم

به    دنیکرد  با رست  رییچرا مقصتد ت   میدانتت  ی  آمادگ  لیمقصتد اردکان  ستا  یبرا

  ی ت ی  باز بابب نارضتا  میر ی  به کانتان م  میده  یم  رییباز د باره مقصتد را ت   نیینا

  ی به مقصتد  یمتوال  یرهاییبا ت   تاینها  نکهی  تا ا  مینتو  یوود م  یها  یافراد   همراه

  د یرس یمثل نماا م

همراهان ما جذا  بانتتتد چون آن مقصتتتد    یبرا  ییبه مقصتتتد نها  دنیرستتت  دینتتتا

  ر یمتعدد در مستت  راجییت   نیجذا  استتت اما از ا  ییبای  ز   یحیاز نظر تفر  شتتانیبرا

  ی شتتر یب  زهیمشت ش نتده بود با انگ  ییهستتند  اما اگر از ابتدا مقصتد نها  یناراضت

  شتتتتان یابهتا  هم برا  نبودنتد،مرتت  نگران    گری  د  کردنتدیم  یهمراهتان متا را همراه

  ی ها یازمندی  ن  زاجیمقصتد افراد، تجه  نیا  ی ور از ابتدا برا  نینتد   هم  ینم  دجایا

 کردند  یرا آماده م  ریمس  نیکردن ا  ی 
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 کردن هدف بلند مدج مش ش

     ییمقصتتتد نها  یبه ببارت  اینتتتماا کستتت    کارتان    دیابتدا با  ریمد  کیبنوان    به

اهداف کوتاه مدتتان را    دیتا بر استاس آن بتوان  دیکن  نییهدف بلندمدج وود را تع

  زه یرا با انگ  ریمست یها   مشتکالج    یست ت  ریمست یکار نتما در    نی  با ادیکن  نییتع

  دیکن یم یبه آن    دنیرس 

 به کجا برسد   دیکس    کار نما با  ندهیساا آ  ۵ دیکن  مش ش .1

ستتتاا   ۵کستتت    کارتان به آن نقطه در    دنیرستتت  یبرا  دیاز وود بپرستتت  بعد .2

  یدر کجا بانتتد   به چه نقطه ا  دیکستت    کارتان با  ندهیستتاا آ ۴در    نده،یآ

 برسد 

را    ندهیستاا آ  تای  نها  ندهی  د  ستاا آ  ندهیوود اهداف سته ستاا آ  ی ور برا  نیهم

  دیکن یوود مش ش م  یبرا

بعد مشت ش    مینتماا بانت  دیبا  گریستابت د ۱۰  می واهیم میکنیما مشت ش م  ی قت

ستتابت  ۴قم بانتتم،    دیبا  گهیستتابت د ۶تهران بانتتم     دیبا  گهیستتاا د۸که   کنمیم

گونه از انتها به سمت    نیبانم   ا  نیینا دیبا گهیسابت د  ۲کانان بانم     دیبا گهید

  دیرس  یمبدا حرکت م

 هدف اجیجزئ نونتن

  ندهیستاله، چهارستاله   سته ستاله   د ستاله   ستاا آ۵از مشت ش کردن اهداف    بعد

به ماه    میاهداف را تقستت  نبار ی  ا دیاهدافتان را مشتت ش کن  شتتتریب  ئاجیبا جز  دیبا

آن    یماه ها  نیر  آن را ب   ی  با مشتت ش نتتدن هدف ستتاا   دیر  کن   ی   یها

  میکن  میساا تقس

مش ش   ندهیساا آ  ۵ یکه برا ی  ذهن ما با هدف میفاصله ها را کم کرده ا نکار یا با

که من    شتودیبابب م  نکار یکند  ا ینتده استت ملموس تر   نتفاف تر ارتباط برقرار م
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را انتتباه    ریستاا متوجه نتو  کل مست  کیبعد از   نکهیکنم نه ا یدرستت را    ریمست

  ستیقابل جبران ن  گرید  کهنکنم چرا    دایرفته ا    به هدفم دست  

هفتته   متاه آن را    انیت  بعتد در  تا  دیت  بعتد ر زانته کن  ی  هفتگ  انتهیترا متاه  اهتداف

  دیکن  یبه ان را بررس   دنیکنترا   رس 

 اهداف نییکس    کارها در تع  انتباه

  ان ی  در  ا کنندیم  یکنترا   بررستت  انهیاز کستت    کارها اهدافشتتان را ستتال  یلیو

  توستعه برند     کنندیرا کنترا م  انشتیمال  النیب  ای    شترفتیرنتد      زانیستاا م

نتده نتان    نیینتوند به هدف تع ی  متوجه م کنندیم  یرا بررست  شتانیکار   شترفتی 

 جبران  جود ندارد   یراامکان برگشتن   بازگشت ب  نبار یاند   ا  دهینرس 

  ر یمستتت  یکجا  دینی  بب دیکن  یوود را بررستتت  شتتترفتیکنترا      انهیماه  دیبا  نتتتما

وود بلت بد  تحقق    انهیبه اهداف ماه  دنی  ذر صتورج نرست  دیمشت ش نتده هستت

  ر ی مست  یکجا نکهیمشت ش نتدن ا  کستاای  بعد از  دیکرده   آن را حل کن  دایآن را  

 ندارد   یا  دهیفا  گرید  دیهست

به    دینگاه کن  دیبه ستتتابقه کستتت    کار وود با  انهیمشتتت ش کردن اهداف ماه  یبرا

مشت ش    ونیلی  د ستت م  اردیلیم۱وود را    انهیستود ستال  زانیبنوان مثاا اگر نتما م

  ی م تلو برا  یکه ماه ها  ییاز آنجا  ی ل دیکن  میکاه تقس ۱۲  نیآن را ب  دیبا  دیکرده ا

  ن یبا توجه به ستتابقه کستت    کارمان ا  دیندارند با  کستتانی  یکستت    کار ما ور ج

درصتتد کاه  دارد   ۲۰ستتود ماه    نیاگر در فر رد  میده  رییابداد را در هر ماه ت 

دارد     یدرصتتتد افزا ۳۰  اگر در استتتقند ستتتود ما    ونیلیم ۸۰را    نیهدف فر رد

  میریدر نظر بگ ونیلیم۱۳۰هدف وود را  
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