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 م ی کن   ی ز یبرنامه ر   ت ی موفق   یچگونه برا 
 د یبه تمام اهداف خود را شروع کن   یاب ی دست 

 ی تا نگاه  کندیبه ما کمک م  نیجز فکر کردن قبل از انجام عمل. ا  ستین  یز یچ  ی ز یبرنامه ر
ها با آن  ندهی که در آ  ییها تیکه چگونه با موقع  میریبگ  می تصم  شیو از پ   میندازی ب  نده ی به آ

 است.  یمنطق  یر یگ   میتصمو شامل تفکر    برنامه ریزی. میبرخورد کن م،یشویمواجه م

 مقدمه 

را    نیا  حال تابه  ایآ کار  شودیم   یکسان  ب ینص  تیکه "موفق   دی ادهیشنجمله   و تالش  که 
 " ؟کنندیم

 ، ت ی موفق  یوجود دارد که برا   گریعنصر د   کی درست است. اما    ادیز   احتمالبه  مطلب باال
 است:  یات یکامالً ح

 ی ز ی برنامه ر 

. طرح شما ابدییم  شیافزا   شدتبهشما    تیاحتمال موفق  ،د یکنیم  برنامه ریزی که    یهنگام
 قاً یدق  د،یکرد  برنامه ریزی که    یعمل خواهد کرد. هنگام  تی موفق   یبرا  راهتاننقشه    عنوانبه
برا   د یدانیم انجام    دیخواهیم و چگونه    دیانجام ده  دی با  یچه کار   تیموفق  یکه  را  آن 

 . دیده

 د، یموفق شو  ییبه طور جادو   شاید  که  بمانید  دیام   نیا  و به   دی نداشته باش  یا برنامهاگر  
. خواهید دادو وقت خودتان را هدر    خواهید کردتمرکز    ستند،یکه واقعًا مهم ن  ییکارها  یرو 

از    یز یر  برنامه  یو با کم  طلبد یکار سخت م  موفقیت  .افتد ینمبا جادو اتفاق    تی اما موفق
 شد.  دیخواه  زمجه ،دیدار ازیشروع آن کار ن یکه برا  ییزهایقبل، شما به همه چ
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نحوه شروع برنامه    این مقاله. در  کنند یم  یز یکه برنامه ر  شودیم  یکسان   بینص  تیموفق 
 است.  ذکر شده دارید، اهدافی که مدنظر رسیدن به  یبرا یز یر

 کنند ی مافرادی هستند که برنامه ریزی   ، افراد موفق 

  بلکه   ،اندنبوده موفق فقط خوش شانس    . افرادد یآینمشانس به دست  طریق  از    تیموفق 
 داشتند و سپس آن را اجرا کردند. کی استراتژ تی برنامه موفق کیآنها 

 ک یبه آنها با    رسیدن  ، یو چه اهداف شخص  د ی داشته باش  یابیدست  ی برا   یچه اهداف تجار 
 . شودمیشروع  ، نوشته شده  یبه خوب ند ی فرا ای مکتوب برنامه

  برنامه   اینوشتن    ،اهدافتاندر مسیر رسیدن به    شرفتیپ  ی در مورد چگونگ  تی عالوه بر شفاف 
 ی شتر یب  یبا اهداف خود احساس آمادگ  ییارو ی که هنگام رو   شودیاز قبل باعث م  یز یر

 . دیکن

. شما  دیدنبال کردن دار  ی را برا  یمشخص   یمراحل بعد   د، ی دار  ی، اگر برنامه ا گری دعبارتبه
نگرانی درباره چگونگی رسیدن   جایبهچون  .  دیکه چگونه موفق شو  دیستیفکر ن  نیدر ا  دیگر

شده   ترسیماز قبل در مقابل شما    و نقشه راه   ر یمس  رایز  د، یکن  اقدام  دی توانی، مبه موفقیت 
 است. 

 برای مقایسه   ی انمونه 

 دی نی. اگر بنش دیمفهوم آشنا باش   نیممکن است با ا   ،د یانوشته  ای مقاله  ایکتاب    حال تابهاگر  
 احتمال به  د،یسیبنو  یز یقرار است در مورد چه چ  دیبدان  نکهیبدون ا  دیسیبنو  ایمقالهو  
اما اگر   ،دیسی در تمام طول روز بنو  دیتوانیم. شما  دیآینممقاله خوب از آب در    چنین  اد،یز

نداشت  ی برا  یلک  یطرح باشید دنبال کردن  نها  ،ه  مقاله  و    ی شما چندان منطق  یی احتماالً 
 . ساختارمند نخواهد شد
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که به شما    دی دار  ی انقشهبه    ازیاست. شما ن  همین کار   مشابه  زین  تی موفق  ی برا  ی ز یبرنامه ر
 ،آن برنامه   جادیا  یکه برا  یزمان  تنها.  دیبرو   شی خود پ  یاها ی کمک کند در جهت اهداف و رو 

 . دیکجا تمرکز کن دیبا جینتا نیتربزرگ   دنید  یشد که برا  دیمتوجه خواه  د،یوقت گذاشت

برنامه  "  کیهستند که  ی ، کسانابند ی یمدست   یبا سرعت باالتر  خود اهداف به که یافراد 
 .  اندکرده جادی ا (effective action plan" )اقدام موثر

 action planویدئو درباره  

 : د ی با   ، برنامه اقدام موثریا    ی ات ی برنامه عمل  ک ی  جاد ی ا  ی برا 

 د یخواهیمچه  قاً ی که دق دیری بگ  میتصم ▪
 د یسیکاغذ بنو یاهداف خود را رو  ای هدف ▪
 د یکن نییخود مهلت تع یبرا ▪
  ، د یتا به هدف خود برس دیانجام ده  دی با دی کنیم  فکرکه  ییزها یاز همه چ  یفهرست ▪

 د ی کن هیته
 د یکن یز یجامع برنامه ر طرح کیرا در  زیهمه چ ▪

به اهدافتان است. اما اگر هنوز  دنیدر رس تی موفق یراه برا نیبهتر اقدام،نوع برنامه  نیا
  م ی! ما قصد داردی، نگران نباشرسدیمطاقت فرسا به نظر    سخت و   به نظر  انجام این کار  هم

 . کندیم کمک  تیموفق  یبرا ی ز یکه به شما در برنامه ر میبپرداز  یگر ید قیبه نکات عم 

 ت یموفق   ی برا   ی ز ی برنامه ر  به منظور گام   6

، حالنیباا.  د یخود دار  ی خارق العاده را در طول زندگ  یانجام کارها  یی و توانا  لیشما پتانس
 ی و اجرا   جادی تا به شما در ا  دی کن  یرو یپ  ید یعادت کل از چند    دی با  ،یدر زندگ   تی موفق   یبرا

 کمک کند.  موفق،  برنامه یک

 د یکن   یی را شناسا   وقت   عوامل اتالف   –  1

3

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 کمک کند، حذف   تیموفق  یبرا  یز یتا به شما در برنامه ر  دیانجام ده   دیکه با  ی کار   نیاول
اعالن  عوامل چه  است.  وقت  م  ییهااتالف  پخش  شما  تلفن  از  چه  شودیکه    یصدا  و 

  افتد، یاتفاق م  ابانیخ  یکه در آن سو  ییوسازهاساخت  ا ی  تانیهابچه  دنیدو   ون،یزیتلو
 یی شناسا   را  شودیم  تانیزندگ   در  یپرت  حواس  ایجاد   اتالف وقت و   باید عواملی که باعث 

   .دیطول نخواهد کش ادیمرحله ز نیا  انجام  اد،ی ز احتمالبه.  دیکن

برا  ییکارها  راحتیبه  دیتوان یم  اد،یز   احتمالبه اما    ،دیگذرانیها وقت م انجام آن  ی را که 
 . دیبه صفر برسان دیرا انجام ده هاکار نیا دی احتماالً نبا

این اما    د،ینداشته باش  یپرت  عوامل حواس  نیبه حذف کامل ا  یاز یاگرچه ممکن است ن
مراقبت از آنها   د،ی، اگر بچه دارمثالعنوانبهمناسب خود بروند.    مکان و زمانبه    دیباموارد  

رسیدگی به  و    کردن   زمان کار  نیب  یتعادل مناسب  دیشما است. اما با  ی از زندگ  یبخش مهم 
 . دی کن دای خانواده پ

. سپس دیکن  هیته  ،شوندیمهفته    ایروز    طول  در  قتتانو عواملی که باعث اتالف  از    یفهرست
 .  تهیه نمایید یعوامل حواس پرت نیبه حداقل رساندن ا ایحذف   یطرح حمله برا  کی

 : د یکن   ی ممکن است سع   ، یعوامل حواس پرت   ت یبسته به ماه 

 از روز   یدر ساعات خاص مایقرار دادن تلفن خود در حالت هواپ ▪
 ون یزیخاموش کردن تلو ▪
 ها بچهاز  ینگهدار استخدام پرستار برای  ▪
 خودتان خانه   جایبهکار مشترک  یفضا  ایشاپ   یکاف  کیکار در انجام  ▪
 کردن خانه(   زیتم  ایجلسات    یز یکم ارزش )مانند برنامه ر  یکارها  ی کردنبرون سپار  ▪
 د ی استفاده کن ونیدر صورت لزوم از اتوماس ▪

در صورت    دی توانیحذف آنها، م  یبرا   ییهاو برداشتن گام  عوامل اتالف وقت  یی شناسابا  
 . عمل کنیدتر تر و سازندهموفق ازین
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 د ی کن   مرتب ت ی موفق  به   دستیابی ی  خود را برا  اطراف   ط ی مح   –  2

. اگر  شودمی  یحواس پرت  ایجاد  نامرتب باعث  یفضا  کی که چگونه    بدانید  از قبل  دیشا
گرانبها به دنبال سند  یوقت  را  قرار   یها پروندهمیان    ییدر جا  دیدانیم که    یخود  خود 

زمان  ا ی  ،اید کردهتلف    ، دی اداده دفترتان    یاگر  احساس    خته یرهمبهکه    ی کارآمد نا است 
 .باید تغییراتی را در محیط اطرافتان ایجاد کنید  ،ایدکرده

 . گذاردیم ریثابر کار شما ت اطرافتان یکی زیف   طیوجود دارد که چگونه مح ی علم لیدال

. گذاردیم  ریثاو هم بر کار شما ت  مغز  یهم بر رو   ینظم  ینشان داده است که ب  قاتیتحق
توجه  اطراف   یکی زیف   ط یمح قابل  طور  به  شناخت،    یما  تأث  احساساتبر  ما  رفتار    ر ی و 

اگذارد یم بر  و    یاثرات منف  توانندیم  وبرهمدرهم  یفضاها   ن،ی . عالوه  بر سطح استرس 
 (. منبع)  ما؛ و خواب ما  یی غذا  یهاانتخابتمرکز؛    یما برا   ییما داشته باشند. توانا  اضطراب

  د ی توانیم  ز،یم  کیصرفًا    ایباشد، چه دفتر کار    تانخانهاتاق در    کی شما    یکار   یچه فضا
ن دیانجام ده  یاقدامات  ،فضا  نی ا  یکردن و سازمانده  زیتم  یبرا مجدد   یبه طراح  یاز ی. 

 .  ستیکل خانه ن قیکردن عم زیتم  ایدفتر کار 

خود    ی کار   ی کردن فضا   باتر ی ز   ی را برا  نانه ینکات ساده و واقع ب   ن ی در عوض، چند مورد از ا 
 : د ی امتحان کن

 !( دیاستفاده کن از آن )و   تان باشددر دسترس راحتی به که  دی بخر سطل زباله کی ▪
 د یکن ی ر یخود را به طور منظم گردگ زیم ▪
 دی کوچک استفاده کن یمرتب نگه داشتن لوازم ادار  یکشو برا یهاجداکنندهاز  ▪
ی  به نگهدار   یاز ین  دیگر  را که  یو اسناد  درست کنیداوراق    یبرا  یگانیبا  ستمیس  کی ▪

 دور بیندازید ، دیندار آنها
 د یپنهان کن متصل هستند را  تانیهادستگاه هکه ب ییشارژرها ای هاکابل ها،میس ▪

5

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://hbr.org/2019/03/the-case-for-finally-cleaning-your-desk


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

خود   مالقات  تا قرارها و جلسات  دیاستفاده کن  یز یروم  میتقو  ایبرد    تی از تخته وا ▪
 را از دست ندهید 

صبح    دیتا بتوان  دی کار خود را مرتب کن  محیط  ،یکار روز    ان یپا  و درهر روز عصر    ت،یدر نها
 .د ی تازه شروع کن حال و هوای کیروز بعد را با 

 ( SMART Goals) اهداف هوشمند تنظیم    -  3

را تا حد ز  تی شانس موفق  SMARTاهداف    نییتع . اهداف  دهدیم   شیافزا  یادیشما 
  ن ی شما در ح  یبهره ور   ش یو به افزا  کندیم  فراهم شما را    ازیمورد ن  یاتیبرنامه عمل  ، شما

 .کند یمکمک  تیموفق   یتالش برا

 ست؟ ی چ  قاً یدق   SMARTهدف  

SMART    مخفف عبارتSpecific, Measurable, Achievable, Relevant    وTime 
-  bound    است. مخففSMART  تا   کندیمکه به شما کمک    کندیمعمل    یابزار   عنوانبه

کن  نانی اطم اهداف   دیحاصل  خاص  یبرا  دیکنیم  تنظیمکه    ی که   طراحیشما    موقعیت 
 . اندشده

 مخفف و نحوه کار آن آمده است:   ن ی از ا   توضیحی مختصر   نجا ی در ا 

▪ (S )  د؟ی انجام ده د یخواهیم  یچه کار  -خاص 
▪ (M )؟ دیکن یم یر یگیخود را پ شرفتی چگونه پ - ی ر یقابل اندازه گ 
 داد؟   دیچگونه آن را انجام خواه - یابی قابل دست ▪
▪ (R )  شما مربوط است؟ یدر حال حاضر به زندگ اهداف نیا ایآ -مرتبط 
▪ (T ) د؟ی کار را انجام ده نیا د یخواهیم یچه زمان - محدود به زمان 

اهداف   که  ر  SMARTهمانطور  برنامه  را  ا  کیهر    ،د یکنیم   یز یخود  را   ارهایمع  نیاز 
مطابقت دارد   هرکدامچگونه هدف شما با    نکهی دو جمله در مورد ا  ای   کی و    دیکن  ادداشتی 
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همسو باشد، هدف شما در   باال  صرا عن  مه که با ه  دی کن  جادیا  یهدف   د ی. اگر بتواندیسیبنو
 بود.  دخواه  دتریشما مف  یدرازمدت برا

 ! را قورت بده   ات قورباغه   -  4

به نظر   بی ممکن است عج   عبارت  نیا  بیان  د؟یدار  ییبا مفهوم "خوردن قورباغه" آشنا  ایآ
 است.  نی آن ا یبرسد، اما معن

   : گفت   بار ک ی  ن ی مارک توا 

  د یتوانیمقورباغه زنده است،  کیخوردن   دیده یمکه هر روز صبح انجام   یکار   نیاگر اول"
  است که در طول روز   یاتفاق  نیبدتر   این  احتماالً   نکهیاز دانستن ا   تیروز خود را با رضا

 " .دی کن یشما رخ دهد، سپر   یبرا ممکن است

 ن یترمهمو    نی تربزرگ   عنوانبه"قورباغه" خود را    ،استعاری  ریتصو  نیدر نظر گرفتن ا  یبرا
  د، یدر مورد آن انجام نده  یاست که اگر کار   ی ز یهمان چ   نی. ادیری خود در نظر بگ  فهیوظ

است   یگر ی" راه د!  را قورت بده  ات   "قورباغه  نی؛ بنابراد ی اندازیم  قیاحتماالً آن را به تعو
 . دی کار خود را انجام ده نیترمهمو  نیترسخت  ،نیتربزرگ ابتدا   نکهیگفتن ا یبرا

  عملکرد و بهره  ی سطوح باال  درهای  تا  کند ی زمان به شما کمک م   ت یر ی مد   در مورد  نکته  ن ی ا
 :  د یباز کن   به روی خود   را   ی ور 

کارها  مادام  عادت دادن  انجام  ا  یاصل  یالعمر  ابتدا  در  روز صبح  هر  را  .  دی کن  جادیخود 
 است.   افراد موفق مشترک  یژگ ی و  کی یگر یخوردن آن قورباغه قبل از انجام هر کار د

 د یکن   جاد ی ا  بان ی طرح پشت  ک ی   -  5

که در ابتدا برنامه   طورآن  زیهمه چ  ، چه ما دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم
 بان یبرنامه پشت کی بایست مهم است که لیدل نی. به همرودینم شیپ میکرده بود یز یر
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  ت یکه در صورت عدم موفق   گرددیم  یمراحل  شامل  بانیبرنامه پشت   ،در واقع د،  ی داشته باش
  داد. دیانجام خواه ،تی به موفق دنیرس یبرا ه یبرنامه اول

داشته    زین  یگر یاهداف د  ، دی کنیمبه آن تالش    دن یرس  یکه برا   یعالوه بر هدف اصل  دیشا
. دیریخود در نظر بگ  "B  پلن"  عنوانبهرا    نهایاز ا   یکی.  دیبه آنها برس  دیخواهیم که    دی باش
بنو  یک  دیخواهیم   دی، شامثالعنوانبه تول  کیو    دیسیکتاب  در حال   دیکن  دیمستند  و 

رو  ت   ی حاضر  نتاید کرده   مرکزمستند  اگر مستند به  را عوض    دیتوانیم   د،ینرس  جه ی .  دنده 
 . بر روی نوشتن کتاب تمرکز کنیدآن  جایبهو   دیکن

  نطور ی باشد. در واقع، احتماالً بهتر است که ا   ق ی عم   ی ل ی شما خ  بان ی طرح پشت   ستی ن   ی از ی ن 
 نباشد:  

 تواند یدر واقع م  بانیپشت  برنامه  کی موارد، داشتن    ینشان داده است که در برخ  قاتیتحق
که    یگر ید  جاهایاز    یکل   دهیا  کیباشد، ضرر داشته باشد. اما داشتن    دیمف  نکهیاز ا  شتریب
نها  دیبرو   دیتوانیم باش  ازی ن  تیاگر در  را   یگر ید  زیآن چ   جایبهو    دی به چرخش داشته 

 . (منبع ) خواهد بود دیمف اری بس، دی امتحان کن 

 نگه دارید باز    خود را   ذهن   –  6

 ش ی پ  قابل  ریغ  موارد  یبرا  میتوانینماست و ما    ینیب  شی پ  رقابلیغ   یاوقات زندگ  یگاه
 ی هرج و مرج زندگ  د،ی داشته باش   بانیبرنامه پشت  کیاگر    ی. حتمی کن  یز یبرنامه ر  ،ی نیب

مهم است که   افتد، یاتفاق م  نیا  ی. وقت ندازدیب   گرداب  کی   داخل  ممکن است شما را به
 . دی داشته باش ازیخود در صورت ن یها برنامه مجدد م یتنظ یبرا  الزم را یر یپذ  انعطاف

ر برخ  ای  یز یبرنامه  است    یزندگ  یها جنبهاز    یکنترل  بق  تر آسانشما ممکن  باشد.    هیاز 
بتوانمثالعنوانبه است  ممکن  کن  یرو   دی،  حساب  فرزندانتان  مدرسه  اما    د،یبرنامه 
با کمی بررسی .  یا نه  دارد  ازیجلسه به شما ن  کیدر    ستانیکه رئ  د یکنترل کن  دیتوانینم

زندگ  دریابید از  بخش  کدام  حاضر  حال  در  بخش   رییتغرقابلیغ شما    یکه  کدام  و 
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 آنها را   دیتوانیکه نم  یفیتا در وظا  دی است. سپس تمام تالش خود را بکن  رتری پذانعطاف
 . پیدا کنید مهارت ،نماییدکنترل 

خاص  یهنگام عناصر  زندگ  یکه  ر  یاز  برنامه  را  لحظات    تیر یمد  ،باشیدکرده    یز یخود 
 ن ی تعادل ب  جادیا  یدی. نکته کلخواهد شد  ترآسان  ،دهدیمکه رخ    ی ایز یربرنامهرقابلیغ

انعطاف و  انعطاف  زهایچ  یبرخ  یز ری  برنامه  ،است  یر ی پذ  کنترل    ی برا  شتریب  یر یپذ  و 
 . گران ید

 نتیجه گیری

 م ی کن   ی ز یبرنامه ر   ت یموفق  ی چگونه برا 

دارد.   قیدق  ی ز یبه برنامه ر  ازین  نی . همچناستکار سخت    مستلزم  تی موفقدستیابی به  
خود   ط یاتالف وقت است. مح  عوامل  حذف  ت،ی موفق  یبرا   یز یبرنامه ر  منظوربهراه    نیبهتر

را   ات قورباغهاول    ،؛ هر روز صبحکنید  جاد ی ا  اهداف هوشمند  د؛ یآماده کن  ت یموفق  ی را برا
 نی . با دنبال کردن اریپذ  انعطافباز و    یو ذهن  د؛ یداشته باش  بانیطرح پشت  کیقورت بده!  

 . داشت  د یخواه تی به موفق ی ابیدست یبرا   یشتر یب  اریمراحل، شانس بس

خود    ت یموفق   ی ساز   نه یبه اهداف و به   ی اب ی دست   ی در مورد چگونگ  د یخواه ی م   ا یآ 
 د؟ ی کسب کن   ی شتر ی اطالعات ب

! با استفاده از دیرا دانلود کن  )برایان تریسی(  من  یطرح توسعه شخص   ی الگو کمک،    یبرا
از قبل   یز یر  اهداف و برنامه  یابینحوه ارز  یر ی ادگی خود را با    تی موفق  دیتوانیالگو، م   نیا

قرار   تی موفق  ریامروز در مس  نیو هم  دی . قالب را دانلود کند یبهبود بخش  ،یکارآمد   یبرا
 . دیریبگ
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 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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