
 رهبری و مسیریابید معجزه خو

روز آینده شاهد تحوالت 03اگر شما موارد زیر را به سرعت اجرا کنید ،مطمئن باشید ظرف 

 .بود چشمگیری در زندگی خود خواهید

و دستاوردهایتان را بیشتر کرده،  برای خود تعیین کنیداهدافی شفاف و خاص در هر حوزه زندگی 

 .موفقیتتان را با سرعتی بیشتر از هر زمان دیگر افزایش دهید

 ؟حوزه کلیدی زندگی چه می خواهید 4در مشخص کنید دقیقاً وتصمیم بگیرید  (1

 ــــــــــــــــــــــــــــزندگی خصوصی  (1

 ــــــــــــــــــــــــــــبازار کار  (2

 ــــــــــــــــــــــــــــتحصیالت  (0

 ــــــــــــــــــــــــــــتفریحات  (4

 :یادداشت کرده و قابل محاسبه و اندازه گیری نماییدآنها را  (2

 ــــــــــــــــــــــــــــ (1

 ــــــــــــــــــــــــــــ (2

 ــــــــــــــــــــــــــــ (0

 .ی کنیدموانعی را که میان شما و هر یک از اهدافتان وجود دارد شناسای (0

 ـــــــــــــــــــــــــــ (1

 ـــــــــــــــــــــــــــ (2

 ـــــــــــــــــــــــــــ (0

را تعیین دارید بزرگترین هدفتان نیاز به دانش و مهارتهای بیشتری را که برای رسیدن  (4

  .کنید

 ــــــــــــــــــــــــــ (1

 ــــــــــــــــــــــــــ (2

 ــــــــــــــــــــــــــ (0



در زندگی شخصیتان و کسب و کارتان به همکاری و را که  انسانها و اشخاص کلیدی (5

 .کمکشان نیاز مبرم دارید را شناسایی کنید

 ـــــــــــــــــــــــ (1

 ـــــــــــــــــــــــ (2

 ـــــــــــــــــــــــ (0

هدفتان یک برنامه جامع، مفصل، مکتوب و گام به گام برای رسیدن به بزرگ ترین  (6

 .تدوین کنید

 ــــــــــــــــــــــــ (1

 ــــــــــــــــــــــــ (2

 ــــــــــــــــــــــــ (0

نیروهای پشتکار و اراده مورد نیاز جهت غلبه بر همه موانع موجود در مسیر رسیدن به  (7

 :اهدافتان را ایجاد کنید

 ــــــــــــــــــــــــ (1

 ــــــــــــــــــــــــ (2

 ــــــــــــــــــــــــ (0

سال آینده بدست می آوردند تنها در یک سال آینده  13یا  5نها در ابسیار بیشتر از آنچه که انس

 .به دست خواهید آورد

 آموختید بالفاصله اجرا خواهید کرد؟ برنامهکدام اقدام را در نتیجه آنچه در این 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 :تمرین هدف گذاری

 :بنویسیدماه آینده  12اهداف تان را برای 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ودارای اولویت را ازمیان اهداف فوق برگزینید  اساسیهدف 0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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