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 دیخواه یچه م قایدق دیریبگ می: تصم1 شماره

واضح و  تان يکامالً برا دیاست. با"وضوح" يکلمه ت، یمربوط به موفق يکلمه در بحث ها نیتر مهم
 یخصشو  يکار یزندگ يدر هر مرحله  دی. بادیخواه یاز کسب و کارتان م يزیروشن باشد که چه چ

 بربرا دو یعنی "تعصب". گفته شده که ستیکار چ نیا لیو دل دیکن یتان واضح باشد که چه م يبرا
ه است ک نیحماقت هم ا فیفراموش شده است. تعر یهدف تان به کل کهیکردن تالش تان در زمان

موفق  اسبانک. میکسب کن یمتفاوت ي جهینتم، یو توقع داشته باش میرا بارها و بارها تکرار کن يکار
 شانیف هابه هد دنیرس يخواهند و هرروز برا یدانند چه م یم قاًیهدف گرا هستند. آنها دق داًیشد

فرد  کیز ا شتریب اریبس اریبس، یزندگ يدر تمام جنبه ها شانیدستاوردها جهیکنند، در نت یتالش م
د که به بو دیخواه وفقو گسترش کار خودتان م يدر راه انداز یاست. شما هم تنها در صورت یمعمول

شما چگونه  یدگزن ي هیکار در بق نیا گاهیجا دیو بدان دیکن یکار را م نیچرا ا دیوضوح از ابتدا بدان
بهتر  اند، عملکردتیفکر کن شتریبه آن ها ب یابیدست يتان و نحوه  يهدف ها ياست. هرچه درباره 

 بود.  دیخواه يشده وفرد مؤثرتر

 يارک یاز آن در زندگ دیتوان یاست که م يهدف گذار يبرا يهفت مرحله ا يفرمول ساده  کی نیا
 :دیاستفاده کن یبه هر هدف یابیو دست  نییتع يتان برا

 . دیکن یکار را نم نیوقت ا چیافراد، ه د، اغلبیخواه یچه م قاًیدق دیریبگ می. تصم 1

 است.  الیخ ایآرزو  کیکه نوشته نشده باشد، فقط  ی. هدفدیکن ادداشتی. آن را  2

 یز آن مهلتهر بخش ا يبود، برا یطوالن ایبزرگ  یو اگر هدف به حد کاف دیکن نییمهلت تع شی. برا 3
 . دیکن نییجداگانه تع

د، ینجام دهابه هدف تان  یابیدست  يکه الزم است برا ییاست که تمام کارها نیمورد ا نیچهارم. و  4
دف ههر  ایباشد  یاز فروش و سود ده یبه سطح خاص دنیکند هدف تان رس ینم ی. فرقدیفهرست کن

 . یشخص ای يکار یدر زندگ يگرید
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