ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﻣﻮﺛﺮ؛ از روﯾﺎ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ روز زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .در ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
روش اول :ﺗﻌﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ ﺧﻮد را در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮه ی زﯾﺎدی از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ »ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻢ«» ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ«» ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« و …
اﻫﺪاف ﺑﺰرگ را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﮐﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در

آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ دﻗﯿﻘﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را

ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻫﺪف »ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮش اﻧﺪام ﺷﻮم«» ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮی ﺑﺨﻮرم« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﯾﮑﯽ از ﻫﺪف ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ) .اﻫﺪاف
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ( .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺎن را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺧﻮش اﻧﺪام ﻣﺎﻧﺪن ،ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دوﯾﺪن  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
روز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف ﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

دﻟﯿﻞ ﻫﺪف ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ارزش دارد؟ آﯾﺎ اﻻن زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺜﻼ ﻫﺪف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  6ﻣﺎه ورزش ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دو ﻣﺎراﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ آن را ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻫﺪاف ﺗﺎن را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﻨﺪ از اﯾﻦ رو

ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ »ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﻣﺎراﺗﻦ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دوﯾﺪن
در روز ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ آن ﺑﺮﻣﯽ آﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ

 10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﺼﻒ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎرﺗﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﻣﺎراﺗﻦ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن 5
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در روز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
روش دوم :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﻣﻮﺛﺮ
اﻫﺪاف ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
در ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻫﺪف ﺳﻮال ﻫﺎی ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ،ﭼﻪ ﮐﺲ ،ﭼﻪ وﻗﺖ و ﭼﺮا را ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ،ﻫﺪف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻓﺮوش
را ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺟﻮاب ﺳﻮال ﭼﻪ ﮐﺲ :ﻣﻦ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ :ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻓﺮوش ،ﮐﺠﺎ :آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﻣﺤﻠﻪ ،ﭼﻪ وﻗﺖ :ﻫﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻫﻔﺘﻪ ،ﭼﺮا :ﺑﺮای آﻣﻮزش دﯾﺪن ﻧﮑﺎت ﻻزم ﻓﺮوش ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرم ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺪاف ﺗﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ »ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﻢ« ﻫﺪف ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ »ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ  16ﺑﺎر دور زﻣﯿﻦ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل
راه ﺑﺮوم« ﻫﺪﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت و ﺳﺎﻋﺎت آن از
ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺪاف واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ ی
ﺟﻮاﻧﺐ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ را در اول ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ی اﻫﺪاف
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از

اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل واﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ
دﻓﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم دادن ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﮕﯿﺰه ی اداﻣﻪ ی ﻣﺴﯿﺮ را از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﻨﯿﺪ از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺴﺘﯽ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده روی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ از دوﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎن در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ی
اﻫﺪاف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻂ زدن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم دادن ﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎن را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺎن رﺳﯿﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰه دﻫﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﺎن ﺑﮕﺮدﯾﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻐﺎزه و ﻓﺮوش اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺪام ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮاﺣﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه وری را از زﻣﺎن ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺎﻓﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻼب
ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

