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  سخن نویسنده

  
 کـه ایـن کتـاب را بـراي مطالعـه            باسالم خدمت شما بزرگـواري    

  .انتخاب کرده اید
دوست گرامی از اینکه با مطالعه هرکتاب سرانه مطالعه را افزایش        

شوید بسیار   دهیدوباعث ارتقاي فرهنگ کتابخوانی در جامعه می       می
  .تشکر وقدردانی می نمایم

 به عنوان عضو کوچکی از صنعت بزرگ بیمه همیـشه در       اینجانب
ه چطور مـی تـوانم خـدمت بیـشتري غیـر از شـرح               این فکر بودم ک   

, وظایفم ارائه دهم و بتوانم اثري هرچند کوچـک بـه یادگـار بگـذارم           
 وتغییـر   بیمـه شاید موجب شود تا درزمینه ارتقـاي عملکـرد فـروش     

دیدگاه خوانندگان گرامی اندکی مـوثر واقـع شـود تااینکـه در سـال            
یــر نگــرش نگـارش کتــابی کــه بــه همــه ابعــاد موفقیــت وتغی 1396

 به عنوان اولـین تجربـه      ودیدگاهها وراههاي رسیدن به هدف بپردازد     
بــه ذهــنم خطــور کــرد وبرخــی مقــدمات کــار فــراهم شــد         

کارشروع شد که دراینجا جا دارد از دوستانی که بنـده           1397ودرسال
 رانی از مـد علـی الخـصوص  کردنـد  وتـشویق   را در اوایل کارهمراهی     

 را مـورد   ریـ سـارگاد کـه بنـده حق       پا مـه ی شرکت ب  تیتوانمند وبا درا  
   مینمایالطاف خود قرار دادند تشکر م

داشـته باشـد   دربروبراي اینکه این کتاب همه جنبه هـاي الزم را        
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کتابهاي بسیاري از نویسندگان بزرگ مـورد مطالعـه وتحقیـق قـرار              
گرفت و با چاشنی تجربیات گذشته و بـا چـشم انـدازي بـه آینـده و        

ر هم آمیخـت تـا آنچـه ارائـه مـی شـود             ونظر سنجی هاي میدانی د    
کامـل بـوده باشـد بطوریکـه بتـوان بـصورت            "نـسبتا چیزي جـامع و   

امیدوارم با مطالعه این کتاب مصداق بارز     . کاربردي از آن بهره جست    
   را محقق نمائیم" بمانیموباانگیزه هدفمند" و عملی

اگر توفیق خدمت بیشتر فراهم شـود بـه حـول وقـوه الهـی ایـن            
ب با موضوعات تخصصی تر و کاربردي تر درآینده منتـشر           عنوان کتا 
  خواهد شد

  با آرزوي موفقیت
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  سخن بزرگان
 

اینکه همکار محترم جناب آقاي صبوري تصمیم گرفتنـد تجـارب     
 بمانیم انـشا    وباانگیزههدفمندلب یک کتاب تحت عنوان      خود را در قا   

 پاسـارگاد بـه    کنند اقدامی مبارك است که امیدوارم در شرکت بیمه        
یک رویه عمومی تبدیل شود تا همگان بتوانند دانش وتجـارب خـود           

  .را با یکدیگر به اشتراك گذارند
 بمانیم با زبانی روان و صمیمی راهکارهاي        وباانگیزههدفمندکتاب  

اهداف را تبیین کرده است     , هدفمند زندگی کردن و راه هاي وصول        
 بـسیار مفیـد و مـورد       این کتاب براي شبکه فروش بیمه هـاي عمـر         

  .توصیه میباشد
  فرامرز روحانی

  



                                                                                  بمانیمباانگیزه و هدفمند / 10

  
  

  مقدمه 
  :دیفرمایموالنا م

  داستـروگان خـلب درتو گــن طیــا
  ...ن که هرطالب به مطلوبی سزاستزا

  
ت شمارا جلـب    یدا کردن شغل مناسب که از هر نظر رضا        ید پ یشا

 کـه هـم عالقـه شـما را       ی نباشـد شـغل    یـی  کارساده ا   این روزها  کند
ن کنـد سـخت اسـت       ی شما را تام   ي ماد يازهایزد وهم بتواند ن   یبرانگ

رسـد   ی م ییهوده ا یز به نظر کارب   ی گشتن ن  ین شغل یک چن یوبدنبال  
ـ ا بـه آن عالقـه ندار      ید  ی راکه انتخاب کن   یچون هرشغل  نکـه  یا ا یـ د  ی

ن ی شـما را تـام  ي ماديازهایست که بتواند نی نيدرآمد حاصله آنقدر  
 يریز سرعت وشتاب وصف ناپـذ     یدرقرن حاضرهمه چ  "کند مخصوصا 

 قبـل را    يگر آن صبرو تحمل نـسلها     یز د ید ن یبخود گرفته ونسل جد   
شان برسـند  یـ ع به آرزوهـا وخواسـته ها     یخواهند سر  یندارد وهمه م  

شتر شده وفصلها   یم که سرعت شب وروز هم ب      یکن  می  احساس یوحت
م یگـوئ   می رسد وبا خود   ید فرام یشوند ودوباره ع  ی زود عوض م   یلیخ
  .مید سال گذشته را جشن گرفتیروز بود که عین دیگار همان

    شـده وفرامـوش     یموجـب سـردرگم   "ن سرعت وشـتاب گاهـا     یوا
ـ  وقتهـا با   یلـ ی خ  ,میبدنبال چـه هـست    "م که واقعا  یکن یم د بـدون   ی
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ـ  کـرده ا ی که طـ  يریحرکت ماند وبه مس          کـه پـشت   ید و بـه راهـ  ی
  ر را درسـت   یامـس ید آ ید واز خود بپرس   یاندازی ب ید نگاه یگذاشته ا  سر

ن راه مارا یا ایم؟آیخواست ی بود که م   يرین همان مس  یا ا ی آ ؟میآمده ا 
انـه؟ اگـر الزم اسـت       یرسـاند    ی مـ  یت در همه ابعاد زنـدگ     یبه موفق 

  .میرمان را اصالح کنیمس
چ ی سـرپ  یک کارگاه کوچک خانوادگ   ی بود که در   یتا کس یماتسوش

 ومالک برنـد بـزرگ   یکینکرد واالن غول لوازم الکترو ید م یالمپ تول 
ن اسـت کـه   یـ شان مسلم است ایک است وآنچه که درمورد ا   یپاناسون

ده اسـت وهمـه افـراد       ی نرسـ  ين مرحلـه وتـوان منـد      یک شبه به ا   ی
د کـه   ید مطمـئن باشـ    یـ ده ا یش نامشان را شن   ی که کم وب   یسرشناس

ـ  ز يهایروزیشان، تالشها وشکستها وپ   یت ها یپشت موفق   وجـود   يادی
ت دو وجـه  یـ رسـد کـه عجلـه و موفق    یبه نظر من ی چن .داشته است 

  .شوند یگرند و با هم جمع نمید ز از همیمتما
نــه ی در زمياری بــسيد کــه کتابهــای هــستیاحتمــاال شــما کــس

ـ بازار, تیموفق    را مطالعـه    ین مختلـف مـشابه    یفـروش و عنـاو    , یابی
ـ  هنوز نتوانـسته ا    ید ول یکرده ا   و آن ذهـن خـالق و        یاز واقعـ  یـ د ن ی

دا یـ  شما قراربدهـد راپ    يش رو ین انتخابها رادرپ  یبهتر که   يهوشمند
دکـه  یگرد ی مـ  ید که بدنبال کتاب   ی هست ینکه شخص یا ا ید و ینکرده ا 

ت یـ  کار همراه شما باشد و قدم به قدم شمارا به موفقيبتواند از ابتدا  
دهـم کـه کتـاب       یز مـ  ین مژده را به شما خواننده عز      ی ا نزدیک کند 

هـاي    م باشبکه یحوزه ارتباط مستق  ش روکه حاصل سالها تجربه در     یپ
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باشد مرا برآن داشت تـا   ی بزرگ و معتبر کشور ميفروش درشرکتها 
 ام را ی وعملـ یت و موفق مانـدن تجـارب علمـ   ینه کسب موفق  یدرزم

د قـدم   یـ گرد آورم تا شما به فراتر از آنچه که تا کنون مطالعه کرده ا             
ن سـپس  ستادن وراه رفـت یـ سـاله ابتـدا ا  2د و هم چون کودك  یبگذار

  .دیری را بطور کامل فرابگیستادگیت ایدن و درنهایدو
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  میزنم به هدف

ز وجه تـشابه  یک چی در  "فروش اکثرا -یابیبازار-تی موفق يکتابها
 شـمارا   ی مـال  يازهـا یش در آمد است تابتوانندفقط ن     یدارند و آن افزا   

ک برهـه از زمـان   یـ د در یـ  بتوانید هم بطـور مقطعـ  یندوشایرفع نما 
د شـد کـه     ی متوجه خواه  يکن بزود ید ل ی بدست آور  يزیچت نا یموفق

کـه  یکننـد بطور   ی م يرویک آهنگ ثابت پ   ین روشها از    ی از ا  ياریبس
ـ از داریــوسـته ن یش عملکـرد پ یجهـت افـزا    و هــا شید کـه در همـا  ی

زه از دست رفتـه را      ید انگ ید تا بتوان  ی شرکت کن  یزشی انگ ينارهایسم
کـه  یرار خواهـد شـد بطور    وسته تک ین چرخه بطورمرتب وپ   یا ،دیابیباز

ن روش ادامـه    یـ ن شکل کـارکردن را بـه ا       ید بتواند ا  ی شا یکمتر کس 
ن یز پـائ  یـ عملکرد شـما ن   "عتایزه طب یدهد چرا که با هربار کاهش انگ      

 يد دلسرد یتان دورافتاده ا  یوآرزوهاها    نکه ازخواسته یآمده وباترس ازا  
  .رفتگتمام وجودتان را فراخواهد

رو،آمـوزش  ینـد جـذب ن  یدارم که فرآ نظارت یمن به شبکه فروش 
وسته در حال ثبت نام شـدن    یافراد پ .کنند ی تکرارم "وفروش را مرتبا  

رند وسپس وارد بازار کـار شـده و    یگیهستند وچند دوره آموزش فرام    
 درحـال جـذب   ین شـدت  یند باا ین فرآ یدهند ا  یکارفروش را انجام م   

ـ   ياگر همـه اعـضا    که  رو وگسترش شبکه فروش است      ین دگار  آن مان
 ن برابـر فـروش حـال حاضـر        ین مجموعه چنـد   ید فروش ا  ی شا بودند

ر فعال شدن   یافتد و آن غ   ی اتفاق م  يگریز د یکن در عمل چ   یبود ل  می
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ـ ی است که جذب شـده انـد و خ    ين افراد ی از ا  ياریبس پـس از  هـا   یل
ل یهم بدال ها    یلیکشند وخ   می ت در بازار گرم از ادامه کاردست      یفعال

 بـاحقوق ثابـت هرچنـد مختـصر،         یکردن شغل دا  یمختلف از جمله پ   
ـ  ورود به بازار سرد،نداشـتن د ییعدم امکان و توانا   دگاه مناسـب بـه   ی

 بـه    فقدان عالقه  اب،یحرفه فروش محصوالت و خدمات در قالب بازار       
از آن کنـاره    , گـر یل مختلـف د   یـ ک شغل و دال   ین حرفه به عنوان     یا
ـ  از ایار انـدک یوتنها افراد بـس  . کنند ي می ریگ ی م بـاق ی فـوج عظـ  نی

ــی ــه م ــد ک ــوارهمان ــ هم ــالش م ــد از ا ی ت ــکنن ــاش ی ن راه امرارمع
  .کنند ی ميزی رین اساس پی خودرا بر اینده و زندگیندوآینما

 هـستند و  یزشی انگيز مدام دنبال شرکت در کالسها     ین افراد ن  یا
ـ  ا يکننـدتا بـرا    یم خود را مجبور م    یران مستق یمد  يشان کالسـها  ی
د یـ آین م یشان پائ ینصورت عملکرد ا  یر ا یودر غ  برگزار کنند    یزشیانگ
 حال با درنظر گـرفتن منـابع و         .شوند یوسته تکرار م  ین کالسها پ  یوا

ران فروش چه  ین مد ید که ا  ینه تصور نمائ  ین زم یاطالعات محدود درا  
شتر یـ شان انتقال دهندکه متاسـفانه در ب    ی به ا  دیبا   را يدیمطالب جد 

 برخوردار ي کمتریا از بارعلم  یه و  بود يمواقع مطالب ارائه شده تکرار    
       ن راه امـرار معـاش   یـ ن افـراد کـه از ا      یـ نکـه ا  یل ا یـ پس دل .باشد یم
 را از فـروش     ش خود وخـانواده   یکنندو درنظر دارند که رفاه وآسا      یم
ن راه کسب   ی از ا  "مایند ومستق ین نما یا خدمات تام  ین محصوالت و  یا

 " مرتبـا يگـر یاز دارنـد کـه توسـط شـخص د    یکنند چرا ن  ی م يروز
 نیاز آنهـارا تـام   یـ  ن یخته شوند؟ اگردرآمد حاصله به اندازه کاف      یبرانگ
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ن شغل نتوانسته بـه انـدازه   یا ایکنند؟آ  نمیشتر تالش یچرا ب  کند نمی
  جاد کند؟ی وتعلق خاطر ای وابستگیکاف

 بـه   يشتروعالقه منـد  یـ  کسب در آمد ب    ين است چرا برا   یاگر چن 
 آنهـارا وادار بـه     يگـر ید که شـخص د    از دارن یکنند ون   نمی کار، تالش 

ن یـ ق ا ینده خود از طر   یم آ ید درترس یشا . کند يشتریفروش وتالش ب  
 ين هدف وهدف گذار   یید در تع  یشغل با مشکل مواجه شده اند و شا       

توان برشمرد  ی که م  يگری د يد واما واگرها  ین شا یمشکل دارند وچند  
کالت ن مـش یـ ن کتاب قـسمت عمـده ا  یدوارم که با مطالعه ایومن ام 

  .شدرفع خواهد وسئواالت 
ـ ییز تغیـ وه آمـوزش ن  یالبته الزم است که درشـ      جـاد شـود   ی ایرات

 کوتاه مـدت و     يهای به هدف گذار   ی مقطع يزههایجاد انگ یاز ا "وصرفا
دن بـه  یوه رسـ ی کـه در شـ   یار مهمـ  ینکته بس . ابد  یر  ییبلند مدت تغ  

ک هـدف  ین یی با تعیست که برخ ا نین شده وجود دارد ا    ییهدف تع 
کننـد بـه    یس بالفاصله شروع مـ ی تنياز باال در باز  ی کسب امت  "ثالم

ـ  در ا  یمهـارت "نکه قبال یبدون ا , وتالش   يباز  کـسب کـرده     ين بـاز  ی
داننـد    نمـی  د نحوه بدست گرفتن درست راکت راهم      ی شا یباشند حت 

چ یکنند کـه درآن هـ      ی را شروع م   یی تالش سخت وطاقت فرسا    یول
د بکنند وفقط بـه  یدانند که چه با ی نم" ندارند چون که واقعا   یمهارت

ـ    یـ ن  ی تمرکز دارند وا   ي باز يتالش برا  ـ    یک هـدف عمل کن ی اسـت ل
ن یاز به کسب مهـارت و آمـوزش داردبنـابرا    ی ن ين باز یانجام درست ا  

ـ  قـراردارد کـه بـه لـزوم     یدر نقطه مقابل آن هدف آموزشـ      يریادگی



                                                                                  بمانیمباانگیزه و هدفمند / 16

س ی تنـ ين بـاز ینکـه در زمـ  ی ايس تمرکز دارد وبجا  ی تن ياصول باز 
 را کامـل  يد بهتراست روش واصول بـاز یاز تالش کن  ی کسب امت  يبرا
د یـ ن حـال کل   ید درعـ  یاز تالش کن  ی کسب امت  يد سپس برا  یریادبگی

  .دید بکنید که چه بای بدان"ست که واقعا انیواژه آن ا
دن بـه هـدف   ی رسيد که برا  یریگ ی قرارم یطی وقتها درشرا  یگاه

ـ  ندار هـم یچ مهـارت ید و هـ   یـ د بکن یـ د چه با  یدان ینم ـ ی اگـر  " ید ول
 هـم  یاز به اهـداف آموزشـ  ینکه ن یرغم ا ی عل "دید بکن یدکه چه با  یبدان

ـ ی هـست ید شما آماده اهداف عملـ یداشته باش   کـه  یکن هنگـام ید ول
  .تان بهتر استی براید اهداف آموزشی راه هستيدرابتدا
مـن  : دیـ ن مثال توجه فرمائ   یشتر موضوع به ا   ی روشن شدن ب   يبرا
ـ  را کسب خـواهم کـرد ا       ي ست کامل باز   3ز  ایس امت ی تن يدر باز  ن ی

 ی خاصـ  ي تحقـق آنهـا اسـتراتژ      ي است که اگر بـرا     یک هدف عمل  ی
 ي بـاز   بـراي  د کـه مـن    ی اگر بگوئ  ید ول یشو  نمی د موفق ینداشته باش 

ن ین خواهم کـرد و هرحرکـت را صـدها بـار تمـر             ی تمر یلی خ سیتن
 د آنـرا  یـ  سخت است که اگر بتوان     یک هدف آموزش  ین  یخواهم کرد ا  

ـ    یتوان ید م یانجام بده  د ودر یـ دا کنیـ ز دسـت پ یـ  نید به اهداف عمل
زان انحـراف از  یـ د وم یی وکنترل نما  ینیر حرکت را بازب   یهرمرحله مس 

 کـه جـذب   يب افـراد یـ ن ترتید بـد ییا اصالح نمایررا مشخص و یمس
دن مـزه  یتواننـد باچـش   یشوند مـ یـ ن شبکه گـسترده فـروش م      یچن
 ی خود سع  يارتر بوده و به خود    ن حرفه ماندگ  یدن به اهداف، درا   یرس
  . ندی نمايشتریتالش ب و
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  آرزو یا هدف
ــدگ  ــا درطــول زن ــه م ــا یهم ــته و آرزوه ــان خواس ــریی م   در س

ـ  دار یماتیدن به آنها برنامه و تـصم      ی رس يم وبرا یپروران می م والبتـه   ی
 و یافتنیـ  خود دست نين خواسته وآرزوها را برای به ایابی دست "گاها

ست کـه  یـ  نیـی چ خواسـته و آرزو  یکه هـ  یالم در ح  یپنداز  می ناممکن
    باشدیافتنیدست ن

ت یـ ل بـر اسـتعداد اسـت خـودآرزو کـردن سـند حقان      یآرزو دل " 
 بـرآورده خواهـد شـد چـون         "ماست که در گرو خداوند است حتمـا       

ل یـ ن دل یبـه همـ   .باشد یخطور کردن آرزو به ذهن تحت اراده خدام       
ـ   ی ر يتوانـد آرزو   یی نمی چ بره ا  یاست که ه   شگاه هـاروارد را  اسـت دان

   "کندیبکند چون به ذهنش خطور نم
  اي به نقل از استاد الهه قمشه 

  
 ییکنـد بـدون شـک توانـا      ی به ذهنتان خطورم   ي فکر یپس وقت 

ر نـاخود آگـاه شـما گـذارده شـده        یزدر ضم یدن به آن ن   یت رس یوقابل
 د کـه   یـ د بـاور کن   یـ د ابتدا با  ی برس ید به هر هدف   یخواه یاست اگر م  

 يا آرزواست به بـاور    ید  یش از ام  ی ب يزین امرمستلزم چ  یا.دیتوان  یم
 کـه   یچـون در هرراهـ     دید تا از موانع عبور کن     یاز دار یر ن یتزلزل ناپذ 
د تـا قبـل از    ی کـه شـا    ید بدون مانع نخواهـد بـود مـوانع        یقدم بگذار 

 خـود در مواجهـه   ییزان توانا ید واز م  یانتخاب هدف تجربه نکرده بود    
د در نظـر داشـته   یـ د پـس با یـ  خبر بودیا ب تهین موانع و محدود   یبا ا 
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ـ   ی مارا به رخ مان م     يتهاید که اهداف محدود   یباش  یکـشند واز طرف
ن یکـه قبـل از آن متوجـه چنـ         یشوند بطور  یت م یجاد خالق یباعث ا 
د یکرد ید احساس م  ید وشا ی در خود نبود   ییا عدم توانا  یت و یمحدود

 تازه متوجـه  ک هدف ی باانتخاب   ید ول یئ آ ی بر م  يکه از عهده هرکار   
 بـر سـر راه شـما    ید وچه مـوانع ی دارییتهاید که چه محدود  یشو یم

تها وشـناخت آنهـا ذهـن       ین محدود ی وجود هم  یوجود دارد واز طرف   
 که تا قبل یتین محدودیکند تا از عهده ا     یت م یشمارا وادار به خالق   

ـ واز ا. دیـ د برآئیـ  خبـر بود  یاز انتخاب هدف از وجود آن ب       ن جهـت  ی
ـ یدن به هدف به   یت دررس یاست که موفق   از یـ  نیک قدرت وباور درون

زه بدهد وموجب شود تا شما      ی وانگ يدارد که درهرمرحله به شما انرژ     
ن مطلـب  یـ د واژه ایـ کل. دیـ مصمم تر وباعالقه ورو به جلو حرکت کن       

د واز عمق ید که بدان عالقه دار   ی برو يشه بدنبال کار  یعالقه است هم  
 ن صـورت اسـت کـه   یـ د که درای دهد آنرا انجام  یوجودتان دوست دار  

 شـما   :به فرض مثـال   .دیروز شو ید به همه مشکالت و موانع پ      یتوان می
 بـه دامنـه کـوه    ید امـا وقتـ  یـ د به قله دماوند صـعود کن      یدوست دار 

ـ نما یر ممکـن مـ    یـ تان سـخت و غ    ین کار برا  یا"د عمال یرسیم دودر ی
ـ   یمواجهه با کوه بـه عظمـت وبزرگـ       د ودریـ بری می خواسـته اتـان پ

چ ابـزار و    ی صـعود هـ    يدو بـرا  ی هـست  ید که چقدردست خـال    یابی  می
ـ  دار ید نه نقشه راهـ    یاورده ا ی فراهم ن  یامکانات مناسب  د و نـه ابـزار      ی

ن عالقـه بـه   ین به سبب همـ ی که شما را به قله برساند بنابرا       یمناسب
ــافتیتکــاپو م ــات الزم و عی ــافراهم آوردن امکان ــا ب رغم وجــود یــلد ت
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ی ل نـاتوان ینـصورت بـدل  یر اید در غیعود کنمشکالت وموانع به قله ص 
م یتـصم "حـا ید ترجیـ کن ی صعود به قله احساس مـ    يکه در خود برا   

ر دسـت برداشـته و   ی کار از ادامـه مـس    يد که درهمان ابتدا   یریگ یم
 روز مـره  یبـه زنـدگ  " بـسا صـرفا  ي کوچک و ايرفته رفته به آرزوها 

گ  بـزر  يدن بـه آرزوهـا    ید و دست از تـالش جهـت رسـ         یبسنده کن 
ف هدف بزرگ را داشته باشـد       یتواند همان تعر   ین آرزوهام یدوایبکش

ست یـ  ن ی داشـتن هـدف زنـدگ      ی بزرگ به معنـ    يکن داشتن آرزو  یل
 ی شماسـت وچنانچـه عالقـه واقعـ      ي درپـشت آرزوهـا    یوهدف زندگ 

د شـد چـون   یـ  موانـع نام   ی و بزرگـ   ید به جهت سخت   یوجود دارد نبا  
د یکنـد وشـا    یشکار م  مارا آ  يتهایست که محدود   ا نی هدف ا  یژگیو

ـ    ییادهم بزرگ نبوده اند بلکه تواناین موانع ز یهم ا   ی مـا بـه جهـت ب
ن وبااسـتفاده از نبـوغ      یافتـه بنـابرا   ی در آن کار،خوب رشـد ن      یتجربگ

ت ی تـر شـده محـدود   يوذهن خالق خود که در مواجهه با موانع قـو      
ن احـساس  یدوایـ  هـدف حرکـت کن     يد وبا قدرت بسو   یهارا رفع نمائ  

ـ  ازعـدم برنامـه ر     یکه درشما بوجـود آمـده فقـط ناشـ          يدیناام  يزی
 شـما  یی از عـدم توانـا  یچ وجه ناش یمناسب و عالقه بوده است وبه ه      

  .ی تابتوانیبخواه دی بایبطورکل ست وین
 هـستند اگـر     ی محقـق شـدن    یم آرزوها جملگ  ی وهمانطورکه گفت 

 ي بـرا یید هـدفتان هـم صـدا   یـ پس با، استی شما صلح جهان يآرزو
راز آرزو کـردن آن اسـت       یـ رتباط برقرارکردن باهـدف غ    صلح باشد وا  

ـ توانـد با   یا مـ  یـ ن رو یـ د ا یـ پروران  می  در سر  ییایواگر رو  ک برنامـه   ی
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ل شـود چراکـه تفـاوت       ی تبد یک هدف واقع  یت وبه   یمناسب به واقع  
 يجـاد طـرح اقـدام بـرا    ینوشـتن وا -ياده سـاز یا وهدف در پ ین رو یب

ا وهـدف منتظـر    محقـق شـدن آرزوهـ   ي به هدف است وبرا  یابیدست
چگاه آن زمان درست و مناسـب فرانرسـد هـم           یدهیدچرا که شا  ینمان

شتر یـ د وب یـ  عمل است دست بـه عمـل بزن        ين زمان برا  یاکنون بهتر 
ـ   يد هرچقدر کار  یشتر تجربه کسب کن   یوب د یـ ش تـر انجـام ده     ی را ب

د متاسفانه اغلب افـراد قبـل از        یکن یدا م ی پ يشتریاعتماد به نفس ب   
کـه نقطـه   یشوند درحال یم مین شکست تسلیبا اولنکه تالش کنند   یا

کـه  یست بلکـه عـدم تـالش اسـت وتازمان      یـ ت شکست ن  یمقابل موفق 
د وبـه جهـت     ید شکست نخورده ا   یده ا یدست از تالش وکوشش نکش    

د وموفق یتوان گفت که روبه جلو هم حرکت کرده ا        یکسب تجربه م  
  دینجا موفق هستید پس شما تا ایبه کسب تجربه شده ا

آرزوهـا بعنـوان اهـداف      " با هدف دارد و بعـضا      یکی رابطه نزد  آرزو
دن بـه آن   یشوند آرزو ومقصود همان است که بعـد از رسـ          یانتخاب م 

ن یـ دهد کـه بعـد ازمحقـق شـدن ا          یاحساس خالء به شما دست م     
ـ  ی وا ؟د کرد یگر چه با  ید"شود که   یسئوال مطرح م    ین احـساس خالئ

هوده بـودن را  ی وبیچد کم کم احساس پوی آی بوجود م  یکه در زندگ  
شـود   ی مـ ی ادامـه زنـدگ  ي برا یزگی انگ ی باعث ب  یکند وحت  یالقا م 

م که افراد سرشناس وثروتمند وموفق دسـت بـه   یده ایار شن یوچه بس 
ن اسـت کـه آنهـا بـه         یلش هم ی از دال  یکید  ی زده اند وشا   یخود کش 

ات یـ  ادامـه ح  ي بـرا  يزه ا یل وانگ یده اند ودل  ی خود رس  يتمام آرزوها 
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 را ی ندارد وتمام شـمول زنـدگ  ییان و انتها  یکه هدف پا  ی درحال ندارند
ـ با  می شهید شامل شود وهم   یبا جـاد  یزه ایـ ست در انـسان شـور وانگ    ی

 هـستند   یا پردازند اما تعداد اندک    ی است که رو   ییا پراز آدمها  یدن.کند
دارنـد  یشان برم یاهای تحقق رو  ي استوار برا  يروند وقدمها یش م یکه پ 

د جزکدام دسـته  یخواه ید که م یتر انتخاب کن  د هرچه زود  یو شما با  
  .دیباش

     سـت کـه بـه کجـا       ا نیـ د مهـم ا   یـ ست که ازکجا آمده ا    یو مهم ن  
شما مشخص هاي   شهیدرا شما و اند   یرو ینکه به کجا م   یاما ا .دیرو یم
شتر یـ سازند اکثر روانشناسان و فالسفه معتقدند که به هرآنچـه ب      یم
 درون  يای از دن  یرون شما بازتاب  ی ب يایدو دن یشو ید همان م  یشیندیب

داسـتان   کنـد  ید به شما مـنعکس مـ      یکن یشماست وآنچه را فکرم   
ـ  ربـط بـه ا  یکرد ب ی می که بامرغان زندگ  یعقاب ست یـ ن موضـوع ن ی
ـ  کـه در ز    ی درمرغدون ی تخم عقاب  يروز ر النـه عقـاب قـرار داشـت         ی

کنـد تـا   ی مي از مرغهـا برحـسب عـادت از آن نگهـدار      یکیافتد و   یم
 ی بـا مرغهـا بـه اومـ        ی زندگ یورد ول  آ یاب سراز تخم در م    جوجه عق 

 یماند وهروقت عقاب یقبوالند که اوهم مرغ است ودر حسرت پرواز م       
ـ   یند شوق پرواز به اودست مـ   یب یرا درآسمان م    مرغهـا و  یدهـد ول

 ی پـرواز کنـ    یناتو ی ونم یند که تومرغ  یگو یگر به اوم  یدهاي    جوجه
 ی مـ  یشـود وزنـدگ     مـی  ن بـزرگ  ان مرغا ی جوجه عقاب درم   "تایونها

رد در درون هـرکس  یم ینکه پرواز کند در همان حال میکندوبدون ا 
 درون شماسـت    ين صـدا  یخواهد پرواز کند وا   یک عقاب است که م    ی
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داردو همانگونه که افراد     ین تفکر مرغ بودن عقاب را از پرواز بازم        یوا
 افـراد نـاموفق بـه آنچـه       .کننـد  یشان فکـر مـ    یـ موفق به خواسته ها   

 کـه نخواهـد پـرواز کنـد محکـوم بـه       یکنندوعقابیخواهند فکر م  ینم
 جـه افکارمـان  یتمـام اعمـال ورفتـار مـان نت     . با مرغـان اسـت     یزندگ
چـون  . دی آ یش از رفتار به حرکت در م      ی پ "فکر" یباشد،به عبارت  می

ــدگ    ــطح از زن ــه وس ــما درهرنقط ــه قرارداریش ــ ک ــت  ی ــه جه د ب
د واگـر در    یـ تلف گرفتـه ا   ط مخ ی است که در شرا    یماتیانتخابهاوتصم

ـ یدشایستیـ  نید که راضی قرارداری از زندگ ينقطه ا   ين انتخابهـا ید ب
راه "نکـه قطعـا   ید کمـا ا   ینه نامناسب راانتخاب کرده باش    یمختلف گز 

بهـش  "ا اصـال یدویـ ده گرفتـه ا ی هم وجود داشته و شماآنرا ناد  يبهتر
نکـه در   یا ا یـ د و   ی پرداخته ا  ي تکرار يدومدام به کارها  یتوجه نکرده ا  

جـان وبـدون    ی ه يا از رو  یدویـ د شـده ا   یانتخاب راه درست دچار ترد    
د و یـ ستاده اید که درحال حاضر در دامنه کوه ایعالقه انتخاب کرده ا   
ـ  که شمارا به ا   يد طرز تفکر  ینیب  نمی توان صعود را درخود     یین جـا ی

ـ  کـه دوسـت دار     یگـاه ی شـمارا بـه جا     "ده قطعا ید رسان یکه هست  د ی
د یـ  را مدام انجـام بده     ين است که کار   ی ا یوانگید"رساند  ید نم یبرس

 کـه   ی پـس هـر انتخـاب      "دی داشته باشـ   یجه متفاوت یوهربار انتظار نت  
ـ           یر زندگ یم مس یبکن شه یـ کن هم ی تان را به آن سمت خواهـد بـرد ل

 کـه   یست انتخاب یاد هم ساده وآسان ن    یک انتخاب خوب ز   یص  یتشخ
. ت برسـاند  یـ  موفق آگاهانه و هوشمندانه بـوده باشـدتا شـمارابه مـرز          

ـ   ی درسـت  يتواند انتخابها یک ذهن خوب م   ین داشتن   یبنابرا ش ی را پ
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ک ذهن خوب که حق شـناس وسپاسگذارباشـد         ی شما قراردهد    يرو
 ین ذهنـ  ی داشـتن چنـ    ي برا یر دهد ول  یی را تغ  شما یتواند زندگ  یم
د چـرا کـه شـمارا       یـ تـان توجـه کن    ید دروهلـه اول بـه داشـته ها        یبا

 کمک خواهد نمودودوم قدرشناس بودن اسـت  اهدافتاندن به  یدررس
ـ   ی م شما یکه باعث بروزاتفاقات خوب در زندگ       توجـه   یشودواز طرف

ک یـ دن به هدف تنهـا در     یکنددرراه رس یبه داشته ها به شما کمک م      
 باعث عدم   یک بعد از زندگ   یشرفت در یدچراکه پ یشرفت نکن ینه پ یزم

ــاهنگ ــادل وناهم ــایتع ــدگی درس ــاد زن ــیر ابع ــودواز ط ی م ــش            یرف
د یچ وقت قانع نباشـ    یموجب خواهد شد که ه    ها     به داشته  ی توجه یب

 ي را فـدا ینکه زندگیخت مثل ایرا به هم خواهدر   ین تعادل زندگ  یوا
  . یتجارت کن
م باعـث بـروز     یور آ ی که ما بدست م    يزیچ :  می گوید  نگیتائوچ

شـود   یم مـ  یدهـ  ی نسبت به آنچه که از دست مـ        يشتریمشکالت ب 
  .میشو  نمیدی بودن هرگزناامی با راضنکهیوا
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  تغییر
ـ  و زيل ثـروت انـدوز  یـ تاکنون بـه دل     و بدسـت آوردن  یادخواهی

  د؟ یت توجه کرده ای موفقينمادها
ـ نو  مـی  "رین دا یو"         بـه نظـر   یاده خـواه یـ ت و ز  یـ  من ينـدا : سدی

 و  ی خوشـحال  ی وقتـ  :دیـ گوی از اعماق درون مـا م      يادیرسد با فر   یم
 که ی همچون دوران کودک  ياوری بدست ب  يگریز د ی چ  که یخوشبخت

 یم درزمان بزرگـسال  یها را مال خود کن    یم همه اسباب باز   یدوست دار 
 تیـ هـا را مظهـر موفق  یمت همـان اسـباب باز  یگران قهاي   ز نسخه ین

ـ افتـد و  یبـه خطـر م    هـا     یـی ن دارا ی که ا  یم وهنگام یدان می ـ ی       ن یا از ب
افتـه  یه عنوان انـسان کـاهش       م ارزش ما ب   یکن یروند احساس م   یم

 یـی شتر از ما دارا   ی ب يگریم شخص د  یکن  می  احساس یا وقت یاست و   
ـ  بدسـت آور يشتریـ  بيزهـا یم چ یتوان یا نم یدارد و    م در آنـصورت  ی

 کـه   یم پـس هنگـام    یم هست ی دار يزین است که اگر چ    ی ا  ما یابیارز
ـ بـا ا  .میستیم ن ی ندار يزیچ  ی خـود خـواه  ین حـال در طـول زنـدگ   ی

م وسائل برما ی در گرفتار کردن ما دارند و اگر اجازه بده         یت سع یومن
 ین کننـد ناخواسـته دچـار افـسردگ    ییحکومت کرده وارزش ما را تع  

ن افـراد   یـ رود ا یـ ا ازدسـت م   ید و   یل تهد ی که وسا  ی وقت یشده و حت  
ن یـی د کـه اهـداف تع     ینان حاصل کن  ین اطم یکنندبنابرای م یخودکش

 یی چراکـه هـدف نهـا    شـمارا پوشـش دهـد   یشده همه ابعـاد زنـدگ   
ـ  است وچنانچـه ا یت درزندگ یموفق تـوان  ین هـدف محقـق شـود م   ی

   بردیپها   برنامهیبدرست
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هوش فوق العـاده  ي  د قوهید اجازه دهی کنی خود، زندگ  یدرزندگ
نکـه  ید مگـر ا یـ ت باالنرو یـ موفقهـاي     اتان باشما صحبت کنـداز پلـه      

اس د  یـ  برن "ست  یـ وار خـراب ن   یـ آن برد ي   هیـ د که تک  یمطمئن باش 
  "گلیس
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  شخصیتء تغییر عادت و ارتقا 

شـود   ین تصور مـ   یشود چن  ی هدف مطرح م    مسئله تحقق  یوقت
 انجـام داد  ییژه ایات وین شده عمل یی اهداف تع  يست بررو یبا یکه م 
  ایـن  د بلکـه  یـ شان کارکن یـ د رو یستند که با  ی ن  ن اهداف یکه ا یدرحال

ت یر در شخـص   ییـ وتغد  یـ  خودتـان کارکن   يد رو یـ دکه با یشما هـست  
ــا  ــار وعادته ــان  يورفت ــیت ــیک ــری از اساس ــه  ی ت ــت ک ن کارهاس

ت یـ ت را به سمت خـودش جـذب کندبـه دنبـال موفق            یتواندموفقیم
د یـ شتر بدنبالش بدو  یدن مانند دنبال کردن پروانه است وهرچه ب       یدو

ت یـ موفق ت اتان یر درشخص یید باتغ یتوانیاز شما دورخواهد شدپس م    
هـاي   مثـل پـروژه  (ست یـ ک برنامـه ن یـ جام ت انید موفقیرا جذب کن 

 که خود شـما  يک برنامه است برنامه ایل شدن به  یبلکه تبد )یعمران
دن ی رسـ يد که برایری رادرنظر بگیاتید خصوصی آن هست یمحور اصل 

د یـ شان کن د و آنگاه شروع به ساختن یاز دار ینها    به هدف خود به آن    
ک یـ معتبر المپ وکسب مقام    یک رشته ورزش  یت در   ی موفق يشما برا 

د یـ ک را کـسب کن    ی المپ ی جام قهرمان  يچ برنامه ا  ی ه ید ب یتوان ینم
د یـ توان ی شـده ومـستمر وطاقـت فرسـا مـ       يزیـ ن برنامه ر  یاما باتمر 

 کـه شـمارا بـه    يد برنامـه ا ی کسب مقام آماده تر کن    يخودتان را برا  
تان ونقاط ضعف وقـوت  ی هاییشتراز خودتان از توانا یشناخت هرچه ب  

ت در کـسب وکـار   ینکه اگر هدف شما موفق یا ا یدهد و  یماتان سوق   
 دارد ییهـا یژگیک تاجر وکاسـب موفـق چـه و   ید یرسپاست از خود ب   
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د تـا  یـ ن کنیره سپس تمریت وغ یخالق- اعتماد بنفس  -اعم از جراءت  
 خـود را حـل      ین مسائل درون  یدواگر ا یدا کن یها دست پ  یژگین و یبه ا 

شناخت شما از   . واهد شد تان دوبرابر خ   تید احتمال موفق  یوفصل کن 
ــل م  ــتات عم ــون ترموس ــان همچ ــد دقیخودت ــایکن ــه "ق همانطورک

د نقطـه  ینطـور هـست  ی دارد شـما هـم هم  يک نقطه کاریترموستات  
چ ی داردهـ  ید بـستگ  ی خودتان قائـل هـست     ي که برا  یکارتان به ارزش  

بتان نخواهـد  ی شما هست نصیستگیاقت وشایشتر از آنچه ل   ی ب يزیچ
ـ آنچه ارزشش را دار   د  یتوانیشد شما فقط م    د یـ د وکلید داشـته باشـ  ی

 نقطه کارشما بـاال بـرود   یت اتان است وقتیارتقا نقطه کارشما شخص  
  .ابدی  می اتان وجود دارد با آن ارتقای درزندگيزیهرچ

درطـول  :سد کـه  ینو یم"رییتغ"ردرکتاب خود بنام    ین دا یو"البته  
 از ی ناشـ  نفس ما درتالش است تا مارا قانع کند که ارزش مـا         یزندگ

ن نفـس مـا، اشـتباه را بـصورت       یـ گران است وا  یمشاهدات ونظرات د  
 خارج از وجـود مـا مـسئول         یا کس ی يزیکند که چ  یقت اعالم م  یحق

ن یار فراتر از ا   یکه اعتبار وارزش ما بس    یدرحال. ت ماست یاعتباروشخص
گران بخواهند بـه آن ارزش وبهـا بدهنـد چراکـه انـسان              یاست که د  

ـ  قدرت خداوند است کـه بـادرك ا        ی وتجل یالتعی از ذات بار   ییجز ن ی
توان انکار کرد که اعتبار اعتماد به نفس مان در خارج از             یموضوع م 

ـ    یعزت نفـس ناشـ    .وجودمان نهفته است    ی از اعتقـادات مثبـت درون
ـ , گران  ید د ییدرمورد خودمان است نه از تا       متاسـفانه بـدون در      یول

 جلـب نظـر   يش برا  را صرف تال   يادین موضوع زمان ز   ینظر گرفتن ا  
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د را ییـ ن تایـ که ایوزمان. شود یم، میکن ی که مالقات م ید کسان ییوتا
ـ  یم تالش م  یکن یافت نم یگران در ی واز د  یرونیاز عوامل ب   م کـه   یکن

م یم وآنگونه باشـ   یجاد کن یت خود ا  ی در رفتار وشخص   یرات اساس ییتغ
م یشـو  ینصورت از نظرها محو مـ     یر ا یدر غ . گران دوست دارند  یکه د 

م یشو ی دور م  ی اجتماع يتهایم واز فعال  یشویمتر در انظار ظاهر م    وک
م غافل یده یکل عزت نفس و اعتمادبه نفس خود را ازدست م         طوروب

ــاچ یاز ا ــه م ــر ازتعريزینک ــ فرات ــست یف دی ــران ه ــیگ ــود یم ول     خ
 ادامـه   يکـه بـرا   یل کرده بطور  ی مان را زا   ی مان، خود واقع   یختگیانگ

ن نگـرش   یم وا یگران هست ید د ی وتمج فیازمند تعر ی محتاج ون  یزندگ
د ییـ  که امـروز شـما را تا       ين افراد یاشتباه است چراکه ا   "بخود کامال 

ـ بایاشـما دوبـاره م  یر کنـد آ  ییـ د فـردا نظرشـان تغ     یکنند شا یم ست ی
کـه  ید؟ وتا زمانیر دهیین افراد تغ  ی مطابق نظرات ا   "خودتان را مجددا  

ـ  بـه    ر ممکن است  یغ"بایم تقر یگران هست ید د ییبدنبال تا  ک رفتـار   ی
نکـه  ی ايم ما بـرا یدا کنیگران دست پیت ثابت در تعامل با د   یوشخص

م نظـرات   یم مجبـور  یره راجلب کنـ   یس وغ یت پدر،مادر،استاد،رئ یرضا
نکه ما وتک تک انـسانها  یم غافل از ایح دهیآنهارا به نظرات خود ترج  

ده یباشد آفر ی م يک سرچشمه وجود که همان ذات خداوند      یچون از   
است که مارا وادار   ها    تین من یکن ا یست ول ین ما ن  ی ب یتفاوتم  یشده ا 

گـران از   یم تـا د   ی کن یم وسع یاده خواه باش  یکند که جاه طلب وز     یم
  ت کنندیما تبع

مان نداشته  ی که به خودش ا    ید کس یتصورنکن :می گوید    پاراماندا
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  .  داشته باشدیمان واقعیتواند به خدا ایباشد م
 روزانـه مـا نـشات       يه از رفتارهـا    کـ  ییت به عادتهـا   یارتقا شخص 

 يل بـه عادتهـا    ین رفتارهاست که تبـد    یرد ارتباط دارد وتکرار ا    یگیم
ـ  ین قدر با یت نوع رفتار هم   یشود ودر اهم   یمام ن ید گفت که مـانع ب

ـ تان رفتارتان اسـت وهرچنـد ا       شما وهدف      تـر و یمین عادتهـا قـد  ی
اهـد  ق تر بوده باشد حذف آنها سـخت خو     ی عم یش درزندگ یشه ها یر

 را  یبد درزندگ هاي    هید عادتها ورو  یتان با ت  یر درشخص یی تغ يبود برا 
ک نهـال از دل  یـ شه یـ دن رید بدون شک کـش یبطور کامل حذف کن 

ــس ــاك ب ــشیخ ــر از ک ــدن ریارآسان ت ــشه ی ــسال ی ــت کهن ک درخ
 بدست آمـده وکـسب   ین سال زندگین عادتها درطول چند   یا.باشدیم

ـ  از ایلیکه خیشده است بطور   ـ  ی  انجـام  ير ارادیـ صورت غن عادتهـا ب
ـ تـوان در  یارگرفته انـد پـس م     ی مارا دراخت  یشود و افسار زندگ   یم ک ی

سـازد ورفتـار شـما       ی گفت که فکر خوب رفتار شما را م        يجمع بند 
سـازد پـس احتمـاال       یتان را م   تیعادات شمارا و عادات شما شخص     

ـ از به   ین"ت موفق قطعا  یک شخص یدن به   ی رس يبرا  یک خانـه تکـان    ی
  .دی داریاساس
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  هدف زندگی از نظرقرآن

 است کـه از   ی وابسته به نوع اهداف    ی،سرنوشت افراد وجوامع انسان   
ن یـی  تع یعنـ ی ین هـدف زنـدگ    ییرا تع یز.شود ی آنها انتخاب م   يسو

ن ی رابتـوان زمـ    ین کوله بار زنـدگ    ی که ا  یین جا یی و تع  یمقصدزندگ
ـ  باشـد  ی مـا الهـ    ینـ ینکه جهان ب  یالبته ا . گذاشت ا عتـ ی طبيا مـاد ی

هـاي    کـه بـر اسـاس آمـوزه       . موثر خواهد بود     ین اهداف زندگ  ییدرتع
ت مارا به  ی است که درنها   ی اله ینین جهان ب  یم که ا  ین باور ی برا ینید

 از  یکل جهـان هـست    ،دگاه قرآن یازد.دیمقصود خواهد رسان   سر منزل 
 است و   یی هدف نها  ي دارا دوردست  هاي    ن ذره تا کهکشان   یکوچکتر
ست یـ  نین قانون مـستثن ی از ای از عالم هست ییز بعنوان جز  یانسان ن 

 که قـرآن از  یح بنا شود حال هدفی صحیه هدفی او بر پا   ید زندگ یوبا
 اسـت کـه   "ی الهینی بر جهان بی مبتنییمقصد نها "کندیآن بحث م  

ن خـود بـر   یـ ن مقـصد اسـت و ا  یی و تعين نوع هدف گذار   یکامل تر 
 کـه جهـان     یتـ پـس وق  . ت و الزام به داشتن هدف داللت دارد       یحقان
ت یـ ده شـده نـشان دهنـده اهم   یـ ن عظمت هدفمنـد آفر ی با ا  یهست

از یـ انسان ن ی زندگيهدف و مقصد است که صرف نظر از جنبه معنو   
ش از  یدن بـه آمـال و آرزوهـا       ی و رسـ   ی گذراندن زنـدگ   يدارد که برا  

آنچه که بعنوان هدفمند بودن در نهادانـسان گـذارده شـده بـه نحـو          
 و احـساس  يریت پذی با مسئولیاند در زندگاحسن بهره جسته تا بتو  

  . برسدی خود به آرامش و خوشبختیکنترل زندگ
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  بررسی هدف و هدف گذاري از نظر علمی

  ماننـد  يمتعـدد هـاي      درمقابـل واژه   یتیریواژه هدف درمتون مد   
purpose-goal-objective-aim-target     ـ بکار رفته که در ا ان یـ ن م ی

ر اســتفاده شــده انــد براســاس    بــشتیبgoal-objective  دو واژه
 اختصاص منـابع    ی هدفها جهت حرکت وچگونگ    یتیریمدهاي    هینظر
ر حرکـت مـشخص باشـد       ی کـه مـس    ین وقت یکنند بنابرا ین م ییرا تع 

ـ   یم د متحمل شدیراهم که با  هایی    نهی هز "قاعدتا  ینـ یش بیتـوان پ
ز معتقدنـد کـه هـدفها در        یـ ن رشـته ن   یـ ه پردازان ا  ینمود واکثر نظر  

 يرویـ دن به هدف نیل به رسی دارند وتما ییزه نقش بسزا  ینگش ا یافزا
 وهـم   یکـ یزی ف يتهـا یرفتار است واهـداف هـم فعال      ه ي   یمحرکه اول 

ـ  .کنـد یت م ی افـراد را هـدا     ي فکـر  يتهایفعال       وجـود هـدف     یواز طرف
ن یت و عملکـرد و هـم چنـ        ی فعال یابی ارز ي برا یار مهم یتواند مع  یم

 يهـا و روشـها  یژگیز ویـ  نيم رفتاراز نقطه نظرعلو  . شود یابیخود ارز 
آن  مـورد اعمـال   ي و روشـها يرامون مـسئله علـوم رفتـار   یق پ یتحق

ـ        یق و نتا  ین موضوع تحق  یجهت کشف رابطه ب     یج بـه دسـت آمـده ب
ن کتـاب   یـ ست وبه مرورکـه بـه مطالعـه ا        ین هدف ن  ییشباهت به تع  

ـ  یخواه د بـرد وچنانچـه موضـوع    یـ  خواهید پرداخت به ارتباط آنها پ
د بـه  یـ  پژوهشگر تصور کنيا به عنوان هدف و خود رادر جا      ق ر یتحق

  .دید رسی خواهيارتباط معنادار
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  تعهد نسبت به هدف

هـاي   ن جنبـه ی اهـداف بـه عنـوان مهمتـر     یخیاگرچه منـشا تـار    
ـ   یستم برمـ یل قرن بی به اوا  یزشیانگ ن یکن از برجـسته تـر  یگـردد ل

 انجـام  ییاقات گسترده ی تحقيت هدف گذار  ینه اهم یافراد که در زم   
 اهداف ي التهام هستند که برا  ين الك و دکتر گر    یداده اند دکتر ارو   

ند هـدف   یفرا-ینید رسول حس  یس(کنند یشنهاد م ی پ يدیدو بعد کل  
  )يگذار
دن به  ی همان موضوع هدف است که بدنبال رس       : هدف يمحتوا-1

ـ تواند   ید که م  یآن هست  ک موضـوع مـشخص ماننـد قبـول شـدن      ی
 ماننـد بـه سـعادت       یتواند بصورت انتزاعـ    ی م ایدرکنکوربوده باشد و  

  .ر ملموس تر است باشدیک موضوع غیدن که یرس
 شکل دادن هـدف     ي تالش الزم برا   ي به معنا  : هدف يرومندین-2

ن هدف و تعهد نـسبت بـه هـدف اسـت و            یی تع يت شخص برا  یاهم,
شتر بـوده   یـ ن هـدف ب   یـی  تع يت وتعهد برا  ین تالش واهم  یهرچقدر ا 

وتعهد درجه   شتر خواهد بود  ی هدف ب  يرومندی ن باشد به همان نسبت   
دن بـه هـدف     ی رس يدهد وبرا  یت م ی است که شخص به آن اهم      يا

 یش مـ یزان تعهـد را افـزا     یـ  کـه م   یکند و عوامل   یمشخص تالش م  
دن بـه  یکننـد کـه رسـ     ی هستند که افراد را متقاعد مـ       ییدهند آنها 

بـه  دن  ی رس يا مناسب است وتعهد برتالش برا     یهدف ممکن و مهم و    
 معتقدنـد   ن  یهـم چنـ   آنها  کند یل م یگذارد و آنرا تعد   یر م یهدف تاث 
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   :توان انتخاب نمودیکه اهداف را به سه روش م
  .دین کنیی خودتان اهدافتان را تع-1
  .دییگران اهدافتان را مشخص نمایبامشارکت د-2
  .ندین نماییگران اهدافتان را تعید-3

 کـه بـا   یهـداف ده که ا  ی صورت گرفته مشخص گرد    يدر پژوهشها 
 یجاد تعهـد در آنـان مـ       یشود باعث ا   ین م ی نفعان تدو  يمشارکت ذ 

نفر از شـبکه فـروش   90نی صورت گرفته از ب    یبراساس نظرسنج .شود
ـ  از شرکتها درمورد ا    یکی ا مطـرح کـردن اهـداف    یـ ن سـئوال کـه آ  ی

ـ    یاخیـ شود   یشتر م یجاد تعهد ب  یگران باعث ا  یباد  60ش از   یر؟ کـه ب
 اعالم نمودند که موافق مطـرح  یظر سنجدرصد شرکت کنندگان درن   

 بـه اهـداف     يش تعهد و وفادار   یگران به جهت افزا   یکردن اهداف با د   
بنـد هـستند    یشتر پا یط افراد به اهداف خود ب     ین شرا یهستند که درا  

، ن تعهـد یـ  هم نسبت به آن دارنـد فلـذا ا  يشتری ب يریت پذ یومسئول
چ یه"وقطعادن به اهداف منجر خواهد شد       یشتر جهت رس  یبرتالش ب 

 یدن به هدف وخوشـبخت    یرس"تایست وثمره آن نها   ی ثمر ن  ی ب یتالش
  .  خواهد بوديتمندیورضا
 اتـان   یشود که در زندگ   ین حال داشتن تعهد به هدف باعث م       یباا

ن صورت  ید که درا  یریک ضرورت درنظر بگ   یت و یک اولو یآنرا بعنوان   
آن ار طالـب    ی کـه بـس    يزیـ  چ ي را بـرا   ي ا ی فاصـله طـوالن    "احتماال

ـ  از آن داری که تـصورمبهم يزی چيد نه برای کن ید ط یهست د پـس  ی
شـفاف وبـا    " خودتـان کـامال    يار مهم است که خواسته اتان بـرا       یبس
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 بـوده باشـد    "دیـ خواه ي مـی  زیـ چـه چ  "واقعا"نکه  ی کامل از ا   یآگاه
– ثبات قـدم     یعنیدن به هدف داشتن تعهد است وتعهد        یوالزمه رس 

شتر یـ تعهد خود را به اهداف تـان ب       نکه  ی ا ي وبرا ي ووفادار یستادگیا
د وعواقـب نداشـتن هـدف را        یت بده ید الزم است که به آن اهم      یکن
اگر اهدافم را رها کنم درکارم      :دیید وبا خود بگو   ی خود تجسم کن   يبرا
 سالمتتان بـه خطـر    -افسرده وپوچ خواهم شد   -شرفت نخواهم کرد  یپ

  ...رهید داشت وغی نخواهینده خوبی آ–خواهد افتاد 
د یـ م کردی خـود ترسـ  ي کـه بـرا  ي همه موارد"اناید اح یدیر د واگ

جـاد  ین شـده ا   یی به اهداف تع   یابی دست   ينتوانست تعهد الزم را برا    
تـان   يادهم بـرا یـ د زی را که انتخاب کرده ا     ی هدف "کند پس احتماال  

د ین فکر کن  ید و به ا   یت نداشته است پس بهتر است وقت بگذار       یاهم
ت یـ تان اهمید که برای را انتخاب کن   ید وهدف یخواه یچه م "که واقعا 

 اسـتوار وپابرجـا را      ي داشـته باشـد آن قـدر مهـم کـه تعهـد             یاتیح
 هـدف خـود   ي استوار بـه سـو    ید باقدرت اراده وعزم   یزد تابتوان یبرانگ

 بـا تعهـد     یکی قابل ذکر است که قدرت اراده رابطه نزد        .دیحرکت کن 
کنـد کـه     مـی  تمرکز يمات لجظه به لحظه ا    ی تصم يشتر رو یدارد وب 

  .میریگیدن به هدف خود می رسيبرا
ر مثبـت  یهدف که بر رفتـار تـاث     چهار سازوکار , از نظر الك والتم     

  :دارد عبارتند از
  دهدیش میفه را افزایاهداف توجه به وظ-1
  دهدیش میتها را افزای فعالياهداف تالش رو-2
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  ددهیش می را افزايداریاهداف پا-3
ن یـی ن اهـداف اسـت وبـا تع   یـی ج خودبه خود تعیموارد فوق از نتا  

  .شوندیج حاصل مین نتایومشخص نمودن اهداف ا
 ، فـه ی خـاص وظ   يله توسـعه راهبردهـا    یزش بوسـ  یش انگ یافزا-4

راهبردهـاي  .دهـد  یش میفه را افزای انجام وظي که راههاین معن یبد
برنامه هاي آگاهانه وتعمدي هستند که بـراي تحقـق هـدف            , وظیفه

 و،  تعمـدي ،  هاي وظیفه نتـایج آگاهانـه     طراحی میشوند وبروز راهبرد   
  .خالق تعیین هدف هستند

بازخورد نیز در تعیین هدف به عنوان نیروي انگیزه موثر اهمیـت            
بازخورد بـه افرادکمـک میکنـد تـا پیـشرفت خـود را ارزیـابی                . دارد
اگر پیشرفت کمی داشتند بعداز آن تالش بیشتري بکننـد ویـا            .کنند

دکتـر  ,فرایند هدف گذاري  (.ان کنند حتی راهبردهاي دیگري را امتح    
  )حسینی
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  هدف موجب شادي

قـات  یوبراساس تحق   رفتار افراد  ي بررو ير هدف گذار  یعالوه برتاث 
ر دارد  یز تـاث  یـ  ن يزان شـاد  یـ  برم يصورت گرفته هدف وهدف گـذار     

 اســت وبراســاس ین مفهــوم در روانــشناسی تــريادیــ کــه بنيشــاد
ــه ابعــاد ید روانــشناسیــکردجدیرو  توجــه دارد یمثبــت آدمــ کــه ب

ـ  ا يادیستن مفهوم بن  یشادبودن وشاد ز   ق یـ درتحق.کـرد اسـت   ین رو ی
ــاد ــوم ش ــ نظريمفه ــدتای ــردازان عم ــ"ه پ ــرا ناش ــهیآن             از دو مولف

رابطـه هـدف    -دکتر بهرام جوکار  (دانند ی م یجانی ه -2 و ی شناخت -1
  )ي وشادییگرا

 یعنـ یداللـت دارد   یت از زنـدگ   یشتر بر رضـا   یب"یمولفه شناخت "
   تربوده باشد شادتر خواهد بود راضیینکه شخص هرچقدر از زندگیا

 یدن وشـوخ طبعـ    یـ ر خند ی نظ یشتر به حاالت  یب"یجانیمولفه ه "
 ي افـراد  یعنـ ی داللت دارد    یجانات مثبت ومنف  ین ه یجاد تعادل ب  یوا

ـ              "هستند که ذاتا   ن یشوخ طبـع وخنـده رو هـستند و توانـسته انـد ب
ن معتقدنـد کـه خاسـتگاه       یمحققـ . ندیجادنمایجانات خود تعادل ا   یه
ند که  ینما ی را ارائه م   ی متفاوت است لذا مدل    یجانات مثبت ومنف  یه

  .دی نمای را معرفين کنننده شادییعوامل تع
ـ  ی وخـصوص  یکـ ی ژنت يهـا یبه آمادگ : نقطه شروع ثابت  -1  یات ذات

  افراد ارتباط دارد
ت ی از جملــه وضــعی واجتمــاعيط اقتــصادی بــه شــرا:طیشــرا-2
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  . افراد ربط داردیت اجتماعی وموقعیشتیمع
ـ  ا "ط ثابـت ونـسبتا    یب جز شـرا   یدوعامل باال به ترت     مـدل  يستای

  . شده اندیمعرف
زان یر مدل است که به م     یعامل متغ :ي عمد يا رفتارها یکنشها  -3

ر یـ نظ(یشـناخت هاي   افراد توجه دارد که به جنبه ينده نگر یتالش وآ 
مثـل ابـراز عالقـه بـه       (يرفتـار ) مثبت و کمال گـرا     يداشتن نگرشها 

ن ودنبـال   یـی ر تع یـ نظ (يارادهـاي     وخواسته)گران و ورزش کردن   ید
  .پردازد  می) داری معنیکردن اهداف شخص

توانـد   یروقابل کنتـرل هـستند ودر هرفـرد مـ    یمتغها  ن جنبه یوا
تواند انجام شود    یشتر شودوکنترل آن توسط خود شخص م      یکمتروب

 وداشـتن هـدف بـه       ییگراقات صورت گرفته هدف     یکه براساس تحق  
 يزان شـاد  یـ تواند برم  یرمیک عامل متغ  ی و يک کنش عمد  یعنوان  

  .ر بگذاردیزش افراد تاثیوانگ
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  اهمیت یک انتخاب درست

 بـا  يد انـرژ یـ  بزرگ تولي از شرکتها یکی يروگاه هسته ا  ی ن یوقت
 رفـع  يشودوتالش بـرا ی روبروميد انرژی وکاهش تول يکمبود بهره ور  

ـ  کـه درا   یرسـد از شخـص     ی نم جهیآن به نت   نـه مهـارت دارد     ین زم ی
 بـه آنهـا     يد انرژ ی تول يب دستگاهها یکنندتا جهت رفع ع    یدعوت م 

 یساعت درمحوطه کارخانه قدم م   48به مدت    این شخص    کمک کند 
ان روز  یت درپا یکند و درنها   ی م یزند و به تک تک دستگاهها سرکش      

کنـد  یاعـالم م   از دستگاهها گذاشـته و       یکی ي بزرگ بررو  Xکیدوم  
پـس از   .ن شـود  یگزیا جـا  یـ روید تعم ین قسمت است وبا   یراد از ا  یکه ا 

کند یهزار دالر به کارخانه ارسال م     10 به مبلغ  یچند روزصورت حساب  
 دو يکند که برا  ی م  ن کارخانه را شوکه   یشان مسئول ین خواسته ا  یوا

 ارسـال نمـوده   ین صورتحـساب  یروز قدم زدن در محوطه کارخانه چن      
ـ ا,است  ـ نو ین در جـواب مـ  شای و  X ک دالر بابـت نوشـتن  یـ سند ی
ـ  کـدام دسـتگاه با  ي را بـررو Xنکه یدالر بابت ا  9999 حـال از  . د زدی
ن داستان بـه ذهنتـان خطـور     ی که از ا   ین استنباط یپرسم اول یشما م 

  ست؟یکند چ یم
ي گـر ی دسـتگاه د  ي رابه اشتباه بـررو    X اگر کارشناس داستان ما   

افتـاد؟ درسـت اسـت شـرکت        ی مـ  ینوشت به نظر شما چه اتفاق      می
توانست  یشد که م  ی م یادوگزافیار ز یبسهاي    نهیمورد نظرمتحمل هز  

د یـ جـاد نما ی ايد جـد  ی آن شرکت تهد   ي وحرفه ا  يدر سرنوشت کار  
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 ادامه کـاهش   براي ,ي  مضاعف وچندبرابر هاي    نهیتوانست هز  یمونیز
 مجـدد بـه     ینیگزیر وجـا  یـ  وتعم یکارشناسـ هاي    نهی هز وبرايد  یتول

 هـا    نـه ی هز یباتوجه به وسعت و گـستردگ     د  که      یل نما یت تحم شرک
ه تخصص  یکن در سا  یل. دی وارد نما  يریلطمات جبران ناپذ  میتوانست  

 بـه شـرکت   يادیزهاي   نهینه درست نه تنها هز    یومهارت وانتخاب گز  
 هـدر رفـت     يوب جلو ی دستگاه مع  ییل نشد بلکه در اثر شناسا     یتحم
ک انتخـاب درسـت و آگاهانـه        یس  پ. ه هم گرفته شد     ی وسرما يانرژ

 را Xتابتوان حـرف  .  دارد یدانش ومهارت کاف  ,تمرکز,از به اطالعات  ین
  .نه درست نوشتی گزيبررو
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  تمرکز وتوجه

ن عصر که عصر دانش واطالعات است هرکدام از ما روزانه یدرا
م ینمائ  می مختلف کسبی از منابع اطالعاتي شماریاطالعات ب

 ممکن است با یست وحتیشه ساده نی آنها همیی آزمایکن راستیول
 براساس آن به ی زندگي اطالعات نادرست وانتخاب هدفهايریبکارگ

 جبران ی وجانی ماليانهایم وچه بسا مارادچار زیده شویراهه کشیب
 یدبدنبال منابع اطالعاتی کنیشه سعی پس هم.دی نمايریناپذ

 وهم یواقعهاي  خواستهاز ویص نیدکه بتوانددر تشخی بگرديمعتبر
نان از ی انجام کار به شما کمک کند وپس از کسب اطمیین چرایچن

 شمارا یازواقعیتواند ن ین آنها آنچه که میموثق بودن اطالعات از ب
ن ین کند را بعنوان بهتریک هدف ارزشمند تامیبه جهت انتخاب 

د و تمام توجه اتان را به آن سمت معطوف ینه انتخاب کنیگز
 یی توجه شما به جایوقت.  توجه استي دقت رویچراکه زندگدیینما

 منحرف ي شما براییتوانا.رود یم ز همان جایرود قلب شما ن یم
 ي با ارزش تر برايتهای کم ارزش تر به فعاليتهایکردن توجه از فعال

 است تمرکز وتوجه یاتی حیج مورد نظرتان در زندگیدن به نتایرس
م ی سه پسر تصميشود روز یم می هدف باعث حرکت مستقيبررو

 ي که در دور دست بود برروی از سه جهت مختلف به درختدگرفتن
کردند  ی مینان ودقت سعیازپسرها با اطم برف حرکت کنند دوتا

شان و یتمام توجه شان به قدمها ک خط حرکت کنند ویکه در
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 ي پسر سوم تمام تمرکزش بررویکردند بود ول ی می که طيریمس
 ي که رد پاددنید ان راهی در پا.دیرس ید به آن می که با بودیدرخت

پسر اول ودوم کامال به چپ و راست منحرف شده وتازه از درخت 
 درخت يم بسوی پسر سوم کامال مستقي رد پایهم دور شده اند ول

ل آن یودل.ده بود یان رسیه هم به خط پایبودوزودتر از بق
ر درمبدا یین تغیتر  هدف بودچرا که کوچکيزتمرکزکامل برروین
د یری فرض بگ.جاد کندی را درمقصد ايادیتواند انحراف ز یم

      از فرودگاه تهران به مقصد مشهد از باند پرواز بلند ییمایهواپ
انحراف  یر اصلیک درجه از مسی پروازيشود ودر همان ابتدا یم
درجه نسبت به 50ش از ی بیانحراف تواندین میکندکه ا یدا میپ

که دینیب یچ وقت به مقصد نرسد پس میا هیشته باشد ومقصد دا
ن یبرداشتن اولپس در.تواند مهم باشد  یرات کوچک چقدر مییتغ

 را ینیذره ب درك بهتريمعطوف کرد برا رايشترید دقت بیقدمها با
ک ی متمرکز به یرا وقتدیکه اشعه وتابش نورخورشدیرینظر بگدر

شودودرصورت یتر مشی بيد باعث وجود آتش وگرمایکن ینقطه م
ن    یپس ا.داشت نخواهدیتین خاصید چنیپراکنده بودن نور خورش

تواندشمارا از         ی هدف است که ميرروبوتوجه کامل تمرکز
یی  هدف راهنمايشتر به سوی بيگذاررین راه و با تاثیک ترینزد
  .کند

خواهد جهت  ی ميدیک کارخانه تولی:دین داستان توجه کنی به ا
ش انجام ی از کارکنان خود آزماي تعدادي بر رويهره ورش بیافزا
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ز گفته شده که کارخانه در ین حال به خود کارکنان نیداده و درع
 راانجام یشاتیشان آزمای اينظردارد جهت باالبردن راندمان کار بررو

د شدند وهر یش تولی پژوهشگران متوجه افزایبعداز مدت کوتاه.دهد
د همچنان یردند مشاهده کردند که تولجاد کیط کارای در محيرییتغ

دمان یدفعه بعد چ-اد کردندیکبار نور سالن را زیش است یرو به افزا
 - کارکنان را عوض کردنديگر جایبارد-ر دادندیین االت را تغیماش
ش ید رو به افزای همچنان تولید را کم کردند ولی نورسالن تولیحت
 یدند همگیعلت را پرسشان ی کارکنان را جمع کرده واز ایوقت. بود

     شات با آنها مثل کارگر ساده برخورد یگفتند که تا قبل از آزما
 که در يرییدانستند که هر تغ یش آنها مین آزمای درحیشد ول یم

ش ین است که عملکرد آنها را آزمای ايشود برا یجادمیط کار ایمح
 کردند که یرا فکر میداد زی به آنها مين احساس بهتریکنند وا

کردند وکانون  یت می فعاليشتریاعتماد به نفس بمهمتر شده اند وبا
  .د متمرکز کرده بودندیش تولیافزا کارويتوجه خودرا فقط بررو

د بـه دنبـال     یـ گر ندان اما ا ست  یکارني    تمرکز همه  " صرفا هرچند
 ید و اگر به اندازه کاف    ید رس یچگاه به آن نخواه   ید ه ی هست يزیچه چ 

 وجود نداشته باشد آنگـاه عالقـه        يم دادن کار   انجا یی چرا يل برا یدل
ز وجود نخواهـد    ی انجام دادن آن ن    ی استقامت در چگونگ   ي هم برا  يا

 است که بـه شـما    ی انجام دادن کارها عامل    ي برا ییداشت قدرت چرا  
دا یـ  خودتـان راپ یـی ن قـدرت چرا   یدهد بنـابرا  یشتر م یزه تالش ب  یانگ
شـما  . جان آورد یندوبه ه زای باشد که شمارا برانگ    يزید چ یدوآن با یکن



  43/  بمانیم باانگیزه و هدفمند                                                                                                  
  

د کـه   یریمتررا در نظر بگ   5 متر و به طول    یسانت20 با عرض    يتخته ا 
هزارتومـان از   200افتید با در  ین قراردارد حال شما حاضر    ی زم يبررو

ــور کنيرو ــ آن عب ــای ــود چــون  "د قطع ــد ب ــت خواه ــان مثب  جوابت
 از  يمتـر 15ن تختـه را در ارتفـاع      ی ندارد حال هم   يچ خطر یه"عمال

د باهمــان  یا بــازهم حاضــر یــد آیــریدر نظــر بگن یســطح زمــ 
 ید احتمـاال جوابتـان منفـ   یـ  آن عبور کن  يهزارتومان از رو  200مبلغ

 مـا  يشنهادیـ شتر شده و مبلـغ پ یسک کار ب  یخواهد بود چون االن ر    
 درنظـر   حالکنـد  یجـاد نمـ   ی خطـر کـردن ا     ي در شما برا   يزه ا یانگ
 از  یکـ ی و    اتفاق افتـاده   يد در ساختمان مجاور شما آتش سوز      یریبگ
ز درآن ساختمان گرفتار شده است و تنهـا راه نجـات            یزان شما ن  یعز

  مـا  يشنهادیـ زمنتظر مبلـغ پ   یا االن ن  یباشد آ  ی تخته م  يعبور از رو  
شان بدون توجه به خطـرات      یا بالفاصله جهت نجات جان ا     ید  یمان می

 نجـات جـان   ين بـرا یقی به احتمال .دیکن ی تخته عبور م  يآن از رو  
ـ پدرمادر و ,همسر  , تواند فرزند   یتان که م   سانن ک یزتریعز ا خـواهر   ی

حال از شما   .د کرد ی اقدام خواه  یچ تعلل ی ه یره بوده باشد ب   یوبرادر وغ 
ن کار پـر  ینجا متفاوت بود که شمارا وادار به ا   ی ا يزیپرسم چه چ   یم

هزار تومان آنـرا  200افتید با دریکه قبال حاضر نبودیخطرکرد در حال  
زاننـده شـما   ی و انگیـی قا همان چرا ین دق یاست ا درست  . دیانجام ده 

 يزه بـزرگ بـرا  یـ ک انگیـ وجـود  .  بـه شـما داد  ین قدرتیبود که چن 
ره یـ خـوب وغ هاي  نفرت-عشق:سک مانندی بزرگ و پرریلی خ يکارها

 يکـه بـه مـا انتخابهـا    , ت کننـده اراده هـستند  یـ نهـا تقو  یکه همه ا  
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ا سـه ضـلع     تالش وتمرکز ر  -پس اگر هدف  .دهند ی م ییقدرتمندانه ا 
توانـد قاعـده مثلـث مـارا       ی انجام کار م   ییم چرا یت بدان یمثلث موفق 

ن یـ م بـر هـر سـه ضـلع مثلـث دارد و ا     یر مستق یل دهد که تاث   یتشک
جـاد تمرکـز   یزه در انتخـاب هـدف وا      یـ  کار است که عامل انگ     ییچرا

  .کند  میفایدن به هدف را ایوتالش مستمر در جهت رس
               هدف                         

  
  
   
   

  
   مرکز  ت

                                   چرایی
توانـد از    ی انجام دادن داردم   ي برا یی اش چرا  ی که در زندگ   یکس

  )چهین(د ی برآیپس هر چگونگ
ت انتخاب مناسب وتمرکزو توجـه      ی به اهم  ينجا تاحدود یپس تا ا  

 خـود   ي بـرا  یکه هدف مشخص  یکن تازمان ید ول ی برد ی هدف پ  يبر رو 
 که روشـن  ی نخواهند داشت وهدف يد عمال کاربرد  ین نکرده باش  ییتع

شکــست خــوردن .وشـفاف نبــوده باشـد محکــوم بـه شکــست اسـت    
 ي بـرا ی که درنظر گرفته شده است خود کابوسـ یدن به اهداف  یدررس

شرفت نکـردن   یـ  در پ  ی هاست تـرس از شکـست عامـل مهمـ          یلیخ

 

 تالش
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کننـد   یم مـ ی راترسـ ی بزرگ ن افراد اهداف  یرود ا ی م ربه شما ها    یلیخ
 تـرس  یا حتـ  یکنندو یاندازند وامروز وفردا م     می سپس کارهارا عقب  

تواند عامـل بازدارنـده باشـد چـرا کـه            ی م "ز خود بعضا  یت ن یازموفق
که به نظر   ی باهم دارند درحال   یکیت رابطه نزد  یترس از شکست وموفق   

رك  مـشت  ين دو بـاور   ی در ا  ید متضاد هم بوده باشند ول     یرسد با  یم
د کـه   ییـ د از عهـده عواقـب کـار برآ        یـ توان نمی: نکهیوجود دارد وآن ا   

د شـک  ییـ ج برآ ین که از عهـده نتـا      ی خود درا  ییدرهردوحالت درتوانا 
ل کاهش اعتمـاد بـه   ی از دالیکین ترس از عواقب کار ید و هم یکنیم

ـ  ز ی خود اثـرات منفـ     ينفس در انجام کار است که به خود         بـر   يادی
د طاقت شکـست را     ی از مردم شا   ی که بعض  ییا دارد و از آن ج     یزندگ

 کـه احتمـال شکـست       يچ باز یکنند وارد ه   ی م ین سع یندارند بنابرا 
 صـورت گرفتـه شـده    ین اسـاس طبـق نظـر سـنج      ی بـرا  دارد نشوند 

ر هـدف  ینکـه درمـس  ی افـراد گفتـه انـد از ا   درصـد 50ش از   یب"بایتقر
ن یــشــوند وا ی شکــست بخورنــد دچــارترس و اضــطراب مــيگــذار

ـ  ا يریاعتمادبه نفس وخطر پذ   "عتایطباضطراب    ادامـه  يشان را بـرا ی
ـ البتـه تـرس     .رمتزلزل خواهـد نمـود    یمس ـ    ی  اسـت   یک موضـوع روان

 کـه درذات انـسان      ی است وبـا ترسـ     ی درون ،ستی ن یرونی ب يدیوتهد
 کـه در    ین کننده بقاست فـرق دارد وانـسان       ینهاده شده است و تضم    
اورد بطـور سـاده    یـ  دوام ب  یتواند در زنـدگ    یوجودش ترس نباشد نم   

 اگـر   :نکهی مثال ساده ا   ی زنده بمان  ی تا بتوان  ید بترس ید گفت که با   یبا
 را درك   ي عبـور  يابان ترس از تصادف با خودروهـا      یموقع عبور از خ   
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ن نـوع تـرس     ید کرد وا  یابان به سالمت عبور نخواه    یاز خ " قطعا ینکن
ـ    یک موهبـت الهـ    ی         کـه مـا درمـوردش بحـث        یکن ترسـ  ی اسـت ول
جـاد  یشـود تـا از ا      ی از ترس است که موجب م      یم نوع خاص  یکن یم
 ی وقلبـ ی درونـ ي از ندايروی هدف که منجر به پ يروتمرکز بررو ییتغ
    ازآن باشـد کـه   ید و آن ترس ممکن اسـت ناشـ        یز کن یشود پره  یم
نکـه  ی تان آشکار شود وبـه محـض ا        يد شور وعشق تان برا    یترس یم

اج به عکـس العمـل   یکه احتد شد   ی مواجه خواه  یتی بامسئول ،دیبفهم
ـ یبراساس شور وعشق تان دارد وخ     خواهنـد    نمـی نکـه ی ايبـرا هـا   یل

 ي بـرا  يرند لذا از ترس بعنـوان سـد       ین خصوص بپذ  ی در ا  یتیمسئول
تـوان گفـت   یکنند و بطور سـاده م   میاستفادهها    از دانسته  يریجلوگ

 در  یرات اساسـ  ییست تغ یبا ی خود م  ی بردن به خواسته قلب    یکه با پ  
 یر ترس دارند لذا سع   ییجاد تغ ین از ا  ی انجام دهند بنابرا   یر زندگ یمس

 بـه   " صورت مساله را پاك کنند وبواسـطه تـرس اصـال           "کنند کال یم
 .ترس از شکست است  ، از طبقات ترس   یکیکنند که     نمی موضوع فکر 

 ،گران قرارگرفتن، درست انجام ندادن    یشخند د ینکه مورد ر  یترس از ا  
، اشـتباه و قـادرنبودن ودرواقـع        يم دادن کار   از درست انجا   ینا آگاه 

ن یـ کننـد وا  یبه شـما توجـه م      گرانینکه د ی ازا یاضطراب توام بانگران  
ن ی وارد شود بنابرايادی ادامه حرکت به شما فشار ز     يشودبرایباعث م 

ر یر مـس  یی وتغ يقبول خطر هدف گذار    کنند که با   یافراد احساس م  
 خـود را  یت فعلیاه وموقعگی جا"احتماال, ط حال حاضر ی ازشرا یزندگ

  .ز از دست بدهندین
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  ارزش ما به چیست؟

رم یادبگیـ م و اگـر  ی است که دارییزهاینکه ارزش ما به چ   یتصور ا 
ـ انـدوزم و بدسـت آور     ی را ب  يشتری ب يزهایکه هرچه چ   م بـه همـان     ی

م چـون  ینکـه بـاارزش هـست   یبرداشت مـا از ا , م  یاندازه مهم تر هست   
اسـت    مـان یـی زان دارا ی ارزش ما به م    نکهیم به ا  ی از خدا هست   ییجز
ـ  بـر ا   ی معتقدند وحت  یمتاسفانه برخ ) رین دا یو(ر خواهد کرد  ییتغ ن ی

ن بـاور از    یم وا یده ی است که انجام م    ییباورند که ارزش ما به کارها     
ن چـه   یآفـر :  بزرگترهـا ماننـد    يدهایـ ف وتمج ی از تعر  یدوران کودک 
شـود و   یمـ ره شـروع  ی وغیزنی چقدر خوب حرف م-يریخوب راه م 
م وبواسـطه آن  یده ی که انجام می خوب يز همه کارها  ی ن یدربزرگسال

ن کارهـا را از مـا   یـ شود واگـر ا  یـ م را شـامل م    یریگیزه م یپاداش وجا 
ا یکه گرفتن پاداش و  یم درحال یکن ی ارزش تصور م   یرند خود را ب   یبگ

ـ  کـم کنـد و ا   یستی ما نبا  ي از ارزشها وتوانمند   يزینگرفتن آن چ   ن ی
ـ زاننده باشـند ونبا یتوانند انگیومشوقها فقط مها    پاداش  هـدف،  یستی

      نـصورت اسـت کـه شکـست        یفقط گـرفتن پـاداش بـوده باشـد در ا          
د شـما را    ی که کسب کرد   ي بدهد چون تجربه ا    يروزیتواند مزه پ   یم
 يگانـه راه بـرا    ین  یک کـرده اسـت بنـابرا      یـ ت نزد یک قدم به موفق   ی

 ین برخـ  ین است بنابرا  دن از تالش وامتحا   ی دست کش  یشکست واقع 
ـ     یل ترس از دست دادن دارائ     یافراد به دل    ارزش یهـا کـه منجـر بـه ب

 کـه  یتین وضـع ین ترس از شکست به همـ یشدن آنها بشود وهم چن 
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کباره ی هستند که به     یک اتفاق ی منتظر   "دارند قانع هستند و معموال    
 هم  ی وتالش یچ سع ین ه یر داده وبهتر کند بنابرا    یی اشان را تغ   یزندگ

 يک اشتباه محض است چرا که آن اتفاق خوب بخود         ین  یکنندوایمن
نـه  ینکـه خودتـان بـافراهم کـردن زم    یخود هرگز نخواهد افتاد مگر ا 

متاسـفانه بـا    . دیتان شـو   یجاداتفاقات خوب در زندگ   یمناسب باعث ا  
ـ   ی م یدگاه اکثر مردم بدون هـدف زنـدگ       ین نوع د  یا  هـدف   یکننـد ب

شرفت یـ نکـه پ  یکنند بدون ا   ی م کارکنند یشوند ازدواج م   یبزرگ م 
ــموفقو ــدانی ــوال   یت چن ــد و معم ــسب کنن ــود  ین ک ــع موج زازوض

  .است  الزمه داشتن هدفیچراکه خوشبخت.ناخشنودند
سندگان و ســخنرانان یــن نوی ازنخــستیکــیکــه "نگــلیتیارل نا"

ـ  مستلزم داشتن    یکاست معتقد است خوشبخت   ی در آمر  یزشیانگ ک ی
د یـ ت خواهی احـساس رضـا  یک هدف اسـت وشـما وقتـ   یا  یده آل   یا

جه تحقق  ی که نت  یتیموفق. دیت برس یدو به موفق  یشرفت کن یکردکه پ 
   .ک آرمان و هدف ارزشمند استی

 بـا  یمید رابطـه مـستق  یـ نین بحث که چگونه هدف خودرا برگز   یا
د که قابل ی خود انتخاب کن ي را برا  ی اهداف یعنی به آن دارد     یابیدست

 خودبخـود   يرت هدف جـو   ک قد ی بوده باشدهرچند انسان     یدسترس
ن یـ کنـد وا  ی به سمت هـدف حرکـت م       يریم گ یک تصم یدارد که با    

ـ  هـدف و     ی است که در ذهن شماست و به بزرگ        یزمیمکان  یاکوچکی
فه آن رساندن شما به هدف است البتـه چنانچـه        ی ندارد وظ  يآن کار 

 برخـوردار باشـد   ی که از اعتبار کمیهدف. باشد ییف شده ا  یهدف تعر 
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د یشـو  یدن به آن متوقف مـ  یان راه رس  یشده ودرم  کمرنگ   يبه زود 
 از  ی قدرتمنـد اسـت حتـ      يک هدف مناسـب و ارزشـمند بـه قـدر          ی

ـ   ی به شما دست مـ يز احساس خشنودیفکرکردن به آن ن   یدهـد ول
م و  یریـ گ یمان اشتباه م  یمان را با ارزش ها    ی وقتها ما هدف ها    یبعض

  .میدویمان روزو شب میبدنبال ارزش ها
 بـه  ییدن نهـا ی رسـ ي است که ما بـرا    يزین چ هما :ف ارزش یتعر

مان یر کامل شدن ارزشـها یمان را در مس  یآنها تالش کرده و هدف ها     
  ....سعادت و-رشد-کمال: م مانندیکن یانتخاب م

 اســت کــه یتیق و روشــن و وضــعیــخواســته دق: ف هــدفیــتعر
دن ی رسـ يد که مدام ذهـن شـمارابرا  ینده داشته باشیآد در  یخواهیم

 اسـت کـه در      یر خوب یاهدف همان تصو  یکند و  یودمر خ یبه آن درگ  
 اسـت  يجه ایا همان نتید ینده خود ساخته ا  ی آ یذهن از خود وزندگ   
  . دی آیو پشتکار شما بدست م, تالش  ,يزیکه در اثر برنامه ر

ص اهـداف از ارزشـها   ید کـه در تـشخ  یـ ار دقـت کن   ید بس یپس با 
 رفـت کـه   دیـ  خواهيرینصورت شما به مـس    ید چون در ا   یاشتباه نکن 

ار سخت خواهـد    یدن به آن بس   یاد رس ینه ز یرغم صرف زمان و هز    یعل
ـ    ی ازارزشها نمیر درستیبود چون تصو    یتـوان تجـسم نمـود و از طرف

 یافتنیستند لذا به مرور دست ن     ی ن يریارزشها ملموس وقابل اندازه گ    
جه موجب خواهد شـد کـه ازادامـه تـالش     یشوند در نت  یتروکمرنگ م 
 کـه  یط کنـون ی در شـرا  یک هدف ارزشمند حتـ    ی ید ول یدست بردار 

ده یـ ر وتحول است چنانچه زائ    ییخوش تغ  ار دست ی انسانها بس  یزندگ
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 هم  يرییتواندبه هر تغ   یک انتخاب آگاهانه و هوشمند بوده باشد م       ی
 بدهد و آنـرا کنتـرل   ی را فراهم اورد جهت مناسبیکه موجبات نگران  

ـ تواندبعنوان   یگاه م  به دانش  یابی درکنکورو راه    یعدم قبول . کند   ک ی
ا یـ که احساس کنند کـه دن یدا کند بطوری نمود پیفاجعه درذهن برخ  

شود از تعـدد     یشنهادمی پ یطین شرا یده است که در چن    یبه آخر رس  
 از اهـداف  یکـ ید بهره جست چرا که ورود به دانشگاه تنها        یاهداف با 

 سـوق دهـد   ی زنـدگ يتوانست مارا به مراحل بعـد    یبوده است که م   
 کرد همچون ینیش بی را هم از قبل پ    يگریتوان اهداف د   یکن م یول

ره کـه در  یـ ت ومشارکت در تجارت وغ   ی فعال -یفنهاي    گذراندن دوره 
گـر بهـره منـد شـد     یتوان از اهداف د از آنها بیکیصورت عدم تحقق  

ت تنهـا در راه  یـ دا کننـد و موفق یست که همه به دانشگاه راه پ     یقرارن
 را بـه اهـداف      ینکه هدف اصل  یا ا یشود و  می ن  به دانشگاه خالصه   یابی

ن یـ م کـرد درا ی شده کوتاهترتقـس يک برنامه زمان بندیکوچکتر ودر 
 برخوردار خواهند بود و درمواجهـه       يشتریصورت اهداف از انعطاف ب    

ن خصوص  یشتر خواهد بود که درا    یر ب یی توان مقابله وتغ   یباهر مشکل 
ـ       هاي    توان شرکت در دوره    یم  وشـرکت در    یکوتـاه مـدت تـست زن

ف کـرد  یـ ره را بعنـوان اهـداف کـوچکتر تعر       ی و غ  یشی آزما يآزمونها
هـایی   نـه یکن احتمال دارد که با کوچک کردن اهداف متحمـل هز    یل

د یـ دکه بای شـو یمختصر مـال هاي  نهیا هزیشتر ویاعم از صرف زمان ب 
زم گرمـا  یـ  بـدون ه يچ بخاریزپرداخت نمود چون که ه  ینه آنرا ن  یهز
دن بـه آن  ی رسـ يد و بـرا  یـ خواه ید چه مـ   ی بدان دیپس با . دهد ینم

  .دی هستينه ایحاضر به پرداخت چه هز
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  انتخاب درست
م یکنـ ی اسـت کـه م     یی انتخابها  نتیجه انی ما از آغاز تا پا     یهمه زندگ 
ـ .دید کمتر به آن توجه کرده ا      یالبته شا  د یـ  تامـل کن   ی اگـر کمـ    یول

 یواجه مـ   م یطیبا شرا "د که ازاول صبح تا آخر شب مرتبا       ید د یخواه
 يه بـرا یله نقل ید از انتخاب وس   ی بکن ی مختلف يد انتخابها ید که با  یشو
ا یـ د  ید از اتوبوس استفاده کن    یخواه ینکه م یدن به محل کار و ا     یرس

د تـا  یل کنی ميزی صبحانه چه چينکه برای ایوحت, ا مترو ی و یتاکس
   کـه بـه منـزل بـر      یزمـان  و کنیدیط کارم یمح که در  ی مهم يانتخابها

مختلـف  هـاي   نـه ید و موقع خواب مدام درحال انتخـاب گز        یگرد یم
 باشند مارا به    ین انتخابها چنانچه انتخاب خوب    ید و هرکدام از ا    یهست

 مـا انتخـاب بـد بـوده     يکند و چنانچه انتخابها یک م یمان نزد  اهداف
ـ   یباشد مارا به قعر چاه م      ـ   یبرد وب   ش مـارا از اهـدافمان دور       یش از پ

 کـه  یم ودر هـر سـطح از زنـدگ       یچه که دار   هرآن "کند و مطمئنا   یم
ر یـ ا خ یـ م  ی هست ینکه راض یم صرف نظر از ا    یده ا یم وبه آن رس   یهست

  . ما درگذشته بوده استيجه انتخابهاینت
د یــد بای داشــته باشــید انتخــاب خــوبیــنکــه بتوانی اي بــرایولــ

ـ  واضح وشـفاف بـوده باشـد ونبا   " شما کامال  يش رو یپهاي    نهیگز د ی
ه یـ له نقلی انتخـاب وسـ  یز باشد وبه سادگ یه برانگ ده و شبه  یچیاد پ یز

 راکـه شـما     یینه ا ید گز یدن به محل کاربوده باشد تا بتوان      یجهت رس 
 دیــرسـاند انتخـاب کن   یتروبهتـر بـه مقــصد مـ    تـرو ارزان  عیرا سـر 

  یدار ساده استفاده نمائی بسیژگین وید از همیز باین اهداف نییدرتع
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  ) مند به معنی هوشSMART(خصوصیات هدف خوب 

ــه    ــین یــک هــدف خــوب خــصوصیاتی وجــود دارد ک ــراي تعی ب
بایدمورد توجه قرارگیرد در غیر اینصورت با ارزشـهاي تعریـف           "حتما

  .شده قبلی اشتباه شده وانرژي شما به هدر خواهد رفت
هدف مانند یک بذراست و هرچقدر بذر مرغوب تر باشد به همـان    

ن بیـشتراست   میزان احتمـال سـر از خـاك بیـرون آوردن و رشـد آ              
  .بنابراین یک هدف خوب وهوشمندانه باید داراي ویژگیهاي زیرباشد

1-Spacific هدف روي هـوا ودر فکریـادر ذهـن    : مشخص باشد
- پولـداربودن  -موفـق بـودن   .به درد هیچکس وهیچ فردي نمیخـورد      

خوشبخت بودن اهداف خوبی هـستند امـا مـشخص      -خوشحال بودن 
خورند بلکه مـضر هـم    د شما نمی نیستند و براي شروع نه تنها به در       

  هستند
2-Measurable یعنی شما بتوانیـد در  : قابل اندازه گیري باشد

مرحله اول تشخیص دهید که نسبت به دوره زمانی قبلـی بـه هـدف           
ودر مرحله دوم میزان این نزدیـک  , خود نزدیک تر شده اید یا دورتر  

دف دانیدچقـدر بـه هـ      اهدافی کـه شـما نمـی      .شدن چقدربوده است  
  .نزدیک شده اید چطور میتواند شمارابه موفقیت نزدیک کند

3-Achievable هـدف بـزرگ داشـتن    : قابل دست یافتن باشد
امابایـد ایـن نکتـه را همیـشه         . بسیار قابل تحسین است والبتـه الزم      

مدنظر داشت که در کوتاه مدت این اهـداف بایـد قابـل دسترسـی و              
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گ باشد و بصورت معقول بـه       اهداف شما باید بزر   . دست یافتنی باشد  
  .تر و قابل دست یافتن تقسیم بندي شود اهداف کوچک

4-Realistic    قابـل برنامـه ریـزي و واقـع     : واقـع گرایانـه باشـد
  .گرایانه و قابل تقسیم بندي باشد

5-Time-bound هرهدفی براي تحقـق  : زمان بندي شده باشد
 محکـوم بـه   نیاز به برنامه زمان بنـدي شـده دارد در غیـر اینـصورت      

 شکست است میزان اختصاص زمان به هرهدفی در ابتدا ممکن است          
د یـ ن کننـده ا یید که تعین شما هستیمشکل باشد اما به مرور زمان ا  

د یدومطمئن باشـ ی آن قراربده  يد برا یزان زمان با  یدرهر مرحله چه م   
  .دیشویموفق م

 درموردهـدف   ییکـا یروان شـناس ومحقـق آمر     -تزوق دادسون یف
 یک کشت یدن به آن مانند     ی رس ي بدون هدف وراهها   یندگز: دیگویم

   آب درحال حرکت استياست که بدون مقصد تا ابد رو
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  :تعیین هدف ارزشمند
تـوان گفـت    یات هدف که به آن اشاره شد مـ        یباتوجه به خصوص  

 يزه وانـرژ یـ  بـاال بتوانـد در شـما انگ       يهـا یژگی که عالوه بـر و     یهدف
 است که درشما   یارزشمند است و هدف   ک هدف   یجاد کند   یه ا یوروح

 هـست کـه   يار قـو یجاد کرده وعامل و محرك بـس      یاق سوزان ا  یاشت
ـ  یشمارا وادار بـه حرکـت م    ن هـدف  یـ ص ایتـشخ جهـت  کن یکنـد ل

د بـا هـدف خـود رابطـه         یـ  که در وهلـه اول بتوان      ارزشمند الزم است  
ز یـ ش از هرچین هدف بید که تحقق ا  ید تصور کن  ی برقرارکن یاحساس

نکـار  یتوانـد مـانع از ا    ی نمـی  چ عامل یتان ارزش دارد وه    يرا ب يگرید
 انجـام  ی انتخـاب درسـت  یک هـدف واقعـ   ید باشناخت   یشود، تا بتوان  

ده وبـه   یار سـنج  ی وبس یست درانتخاب هدف،منطق  یبا ید شما م  یده
 مـا  ید چـون در زنـدگ  یـ  عمـل کن یجـان یمات ه یدوراز هرگونه تصم  

کـه  یم بطوری انجام بدهی مهم يد انتخابها ید که با  یایش م ی پ یطیشرا
 یر دهنـد وگاهـا حتـ   ییـ  مـارا تغ یر زنـدگ یتوانند مسین انتخابها م  یا

جادکنـد  ی شـما ا   ی در زندگ  یرات اساس ییتواند تغ یانتخابات کوچک م  
دن ی کرده وجهت رس   يد درانتخابها بازنگر  ی کن یپس تاحد امکان سع   

 یدواصـالحات یک هدف ارزشـمند تامـل کن      یک انتخاب مناسب و   یبه  
  .دیزم است را انجام دهکه ال

ــسريروز ــتگار ي پ ــه خواس ــري ب ــي دخت ــم  ی م رود ودر مراس
 وشـغل   یت و امکانـات زنـدگ     ی مرسوم است که از وضـع      يخواستگار
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ن قاعـده  یـ شود وپسر داستان ما هـم از ا    یودرآمد خواستگار سئوال م   
ل از پـدر    یـ  و اتومب  یل نداشتن درآمد کـاف    یکن بدل ی نبود ول  یمستثن

 بهبود يرد برا یگ یم م ین تصم یشنود بنابرا  ی م دخترخانوم جواب رد  
ـ  اش سخت کارکنـد وا یوضع مال   يشـود تـا بـرا    ی مـ يزه ایـ ن انگی

نکه بعـد   ی کند تاا  يشتری بهتر تالش وکوشش ب    یدن به وضع مال   یرس
 مناسـب و    ییشود خودرو یاز سه سال با کارو تالش وپشتکار موفق م        

ـ  که بعد از خر ين کار ی بخردواول یخوب ن یـ کنـد ا  یمـ ل یـ دن اتومبی
 درآنهـا شـروع     يرود وجلو یاست که به محله دخترمورد عالقه اش م       

رون آمده یبها  هی از همسا  یکیاد  ی بوق ز  يکنداز صدا  یبه بوق زدن م   
 یدهد که مـ  یپرسد که پسرجواب م ین کاررا م یل ا یوضمن تذکردل 

کـردن   یه تون ثابت کنم که درمورد من اشـتباه مـ  یخواهم به همسا 
ـ  2ده اون دختر  یدهد چه فا   یاب م ه جو ی همسا یول ش ازدواج  یسال پ

هوده است وتازه پسر داستان ما     یب"ن رفتار شما کامال   یکرده و رفته وا   
 را يزیـ خواسـته چـه چ    یم"ن همه سال واقعـا    یشود که درا  یمتوجه م 

ا فقـط  یـ چه بوده وآ " رفتنش واقعا  يل خواستگار یدل"ثابت کنه واصال  
 " قطعـا  ؟ل رامحقـق کنـه    یـ د اتومب یـ  خر يایـ زه ورو یخواسته انگ  یم

 درخانه دختر مورد عالقه اش نبوده پس چـه  يهدفش بوق زدن جلو  
    شد؟ین اتفاق و دور افتادن از هدف اصلی باعث ايزیچ

سـت کـه پـسر داسـتان مـا       انین است ا  یقی که قطع و   يزیآن چ 
 کـه بتوانـد   یف کنـد هـدف  ی خود تعري براينتوانسته هدف ارزشمند 

ن همـانطور کـه گفتـه شـد     یبرساند بنـابرا  اش   یاورا به خواسته واقع   
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ست وممکـن اسـت همچـون    ی نيص هدف ارزشمندکار ساده ا  یتشخ
شـود   یک درجه انحراف در باند پرواز مبدا موجب مـ ی که   ییمایهواپ

مـا از  یکـه هواپ یشتر شـود تاجائ یـ شتر وب ین انحراف ب  یکه رفته رفته ا   
 صیزبـه جهـت اشـتباه در تـشخ    یمان, اورد یـ  سـر در ب  يگریمقصد د 

لومترهـا از  یم وکیریدن به هدف قراربگیر رسیراهه مس یم در ب  یتوان می
 بهتر اسـت  یم وقبل از هراقدام ی وارزشمند خود دور بشو    یهدف واقع 

م ارزشـش را دارد     ی که بناست انجام بده    يا کار یم که آ  یاز خود بپرس  
ص یم تـشخ  ی گرفته ا  یمین تصم ی چن یجانیط ه ینکه تحت شرا  یا ا یو
 و "ی کـه چـ  "ست از دوکلمـه  یـ فقـط کاف  .ستیـ  ن اد سخت ینکار ز یا
د یــن شــده اســتفاده نمائیـی  اهــداف تعيا ابتــدایــ درانتهاو"چطـور "

ه یـ زه وروح یـ  وارزشمند بودوبـه شـما انگ      یوچنانچه جواب آن منطق   
 ید پـس مـ    ی با هدف برقرار کن    ید رابطه احساس  ی داد وتوانست  يوانرژ

  . شودیک هدف ارزشمند تلقیتواند بعنوان 
ن بـودن   یل پـائ  یدن جواب رد به دل    یستان ما بعد از شن    اگرپسر دا 

 اش گرفت کلمـه     ی بهبود وضع مال   ي که برا  یمی وتصم یت مال یوضع
کـرد  یر م یی اش تغ  یر زندگ یاد مس یکرد به احتمال ز   ی اضافه م  یکه چ 
 ام بهتـر بـشه کـه    یت مالیم تا وضع هدیم را انجام م    تمام تالش  "مثال

ـ ا.م برسم؟ تابتوانم به دختر مورد عالقه ا    یچ ـ توانـد  ین می ک هـدف  ی
ه بـده  یـ جاد کند هـم روح   یزه ا یتواند انگ  یارزشمند باشد چون هم م    

          حــال ين هــدف ارزشــمندین چنــیــین بــا تعیبنــابرا,  يوهــم انــرژ
 يم تـا راههـا   ی اسـتفاده کنـ    "چطـور " یعنیست از کلمه دوم     یبا یم
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ـ   یچطـور مـ  : ان شـود مـثال  یمان نما يدن به هدف برا یرس ه تـوانم ب
ـ توان به ایدخترموردعالقه ام برسم که برفرض مثال م   ن سـئوال بـه   ی

رم یـ گ یازپـدر ومـادرش فرصـت مـ       -1.  مختلف جـواب داد    يشکلها
  کنم چطور؟ یشتر میوتالشم را ب

ـ زراکـارم   ساعت  -2   بـشه شریدرآمـدم وپـس انـدازم ب      کنم تا یمادی
  چطور؟

  کـنم و  یدا مـ یـ ا شـغل دوم پ    یـ کنم   یشتر م یبرا  اضافه کارم   -3
  .......کنم و ینه ام را کم میزه

ک یـ ن تکنیـ  شفاف شـدن اهـداف از ا   يکه امکان دارد برا   ییوتاجا
دن بـه هـدف واضـح       یر حرکت ورسـ   یمس"م تا کامال  یکن یاستفاده م 

 وارزشـمند  یواگـر هـدف اصـل   . و ملموس تر شـود    يزیوقابل برنامه ر  
م آن بـه اهـداف      یدباتقسیری در نظر بگ   یک هدف کل  یه را بعنوان    یاول
شتر ملموس تر وقابل دسـترس تـر        ی تر به مراتب ب    یتر وجزئ  چککو

ـ تـوان بـا      یخواهد بود که م      مناسـب وبـا تـالش      يزیـ ک برنامـه ر   ی
 ي کوچک بـسو  ي هدف تان قدمها   ییجاد شده بواسطه چرا   یوپشتکارا

جاد شـده اسـت همـان       ی که ا  یاق سوزان ید واشت یدن به آن بردار   یرس
ـ  انجام کاراست وا   ییچرا  آنقـدرپررنگ اسـت     ين نـوع هـدف گـذار      ی

ز جلودار ومـانع    یچ چ یکند که ه   یجاد م ی در شما ا   يه ا یوچنان روح 
دن بـه هـدف آن چنـان    یزه رسـ یـ ن شـور وانگ یـ شما نخواهد بـود وا   

 پـشت سـر   يگری پس از دیکی را يش رویقدرتمند است که موانع پ 
کشد وموانـع     می ت تان را به رخ تان     ید گذاشت اهداف محدود   یخواه
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      ی مـوانع  ي دارا ي اسـت وهرکـار    یعـ ین طب یـ کنـد وا  یکاررا آشـکار م   
شـود   یکند بلکه باعث م    ین موانع شمارا نابود نم    یا"نایقیباشد و  یم

گرنظرش ی که مصمم است د    ید کس یری بگ ي تر يجدهاي    میکه تصم 
 يتر محکمهاي     هدف قدم  يباتمرکز بررو بنابراین  عوض نخواهد شد    

 کـه   يدن فـرد  ی رسـ  ست مـانع  یـ  قادرن ییرویچ ن ید داشت ه  یبرخواه
      هـم   یـی رویچ ن ین هـ  یافکارخوب دارد به اهـدافش بـشود وهـم چنـ          

 یپس کـس  . ت برساند ی را که افکار بد دارد رابه موفق       یتواند کس  ینم
ار ی بـس "یـی چرا"دن به آن ی رسي هدف ارزشمند است وبرايکه دارا 

ـ  فروگـذار نخواهـد کـرد وا   یچ تالشـ ی دارد از هـ   يقدرتمند رو یـ ن نی
ک تجربه  یسازد و  ی م يروزیاست که از هرشکست پل پ      ي قو يبقدر

خ وگذشـته   ی کـه قادرنباشـنداز تـار      یکنـد وکـسان    یگرانقدرکسب م 
  .تجربه کسب کنند محکوم به تکرار آن هستند

دن به ی رسين برا ین ومکتشف یتمام افرادصاحب نام اعم از مخترع     
نـد  بـان بـوده ا  یاردست بـه گر یآنچه به دنبال آن بوده اند با موانع بس     

 انجـام کـار بـوده      یی چرا "رنگهداشته قطعا ین مس ی آنچه آنهارادرا  یول
 که مردم به جهـت      ياز درد " مختلف مطمئنا  ين داروها یاست کاشف 

 آنهـارا واداشـته تـا        آگاه بـوده انـد وایـن       شده اند ی متحمل م  يماریب
ـ  باشند کـه بتوانـد دردمـردم را درمـان و           يدی جد يبدنبال داروها  ا ی

 مـردم وراحـت کـردن       ین جهت رفـاه زنـدگ     ید ومخترع ین نما یتسک
سندگان جهـت   یـ ره را اختراع نموده اند ونو     ین وغ یماش-برق , یزندگ

 مــردم جامعــه وبهتــر نمــودن ی وفرهنگــی اجتمــاعی زنــدگيارتقــا
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ـ   ن آنهـا دسـت بـه قلـم شـده انـد وبـا اختراعـات                 ی مـاب  یتعامالت ف
 ي بـرا يط خـوب وراحـت تـر     یا را محـ   یفات خود دن  یواکتشافات وتال 

 یاز واقعـ یـ  از نینهـا از درك درسـت ناشـ   یوهمـه ا .  کرده اند  یگزند
ـ از را درك کرده انـد واز آن         یآنها ن .سرچشمه گرفته است   ک هـدف   ی

ا را متحـول کـرده انـد        یـ  دن یـی  چرا یارزشمند ساخته اند و با چاشن     
آسـمانها را  ,دن به هـدف ی رسیی پا فراتر گذاشته وبا قدرت چرا   یوحت

ن سـال   یار دورتررا که چند   یکرات بس طره خود درآورده و   یزتحت س ین
  .کنندین دورتر هستند را کشف و رصد می از کره زمينور

براهام آ(ي  کرده ایمه راه را طی پس ن  ي را انتخاب کرد   یاگر هدف 
  )نکولنیل

انتخاب هدف نقطه حرکـت اسـت انـسان بـدون هـدف احـساس          
 که منطبق بـا عالئـق بـوده         یکند وداشتن هدف   ی م يدی وناام یپوچ

 یبدون هدف بودن همچون مرداب    . کندی شمارا وادار به حرکت م     باشد
ـ     ی به در  یچ راه یکه ه     ن یـ ن رفـتن هـست وا  یا ندارد و محکوم بـه ازب

ـ  ی حرکت ی سکون وب  ي برا یتواند نمونه مناسب   یم  بـوده   ی هـدف  ی وب
,  نقطه مقابل آن رودخانـه اسـت کـه از همـان سرچـشمه             یباشد ول 

 یکـ یکند موانـع را    یرکت م د وح ینما یشروع به جوشش وخروش م    
شـکافد    می گذارد اگر الزم باشد سنگها را      ی پشت سرم  يگریپس ازد 

  شـود کوههـا را دور        نمـی  کند و هرگز متوقـف     ین آنها عبور م   یواز ب 
ـ ا برسـد وا   یکند تا به در    یزند از دشتها عبور م     یم ک مـصداق  یـ ن  ی

دن بـه هـدف اسـت       ی رسـ  يجان بـرا  ی وجود شوروتالش وه   يبارز برا 
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 خـود  ي هرچند دورتـر بخـود     يکه وجود هدف درچشم انداز     يربطو
   تیـ قاطع آنچه که درمـورد هـدف بـا      . کند ی م يداریجاد تالش وپا  یا
نده محقق خواهد شد والزمه     ین است که هدف در آ     یتوان گفت ا   یم

  .ست متفاوت باشدیبا ینده میست که نگاه ما به آ انیاش ا
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  خیلی زود دیر میشود

ــیــده این جملــه را بــه کــرات شــنیــ از مــا ایلــید خیاشــ  یم ول
در "نده و هر آنچـه احتمـاال     یم آ یچقدر مفهوم آنرا درك کرده ا     "واقعا

 ینـ یش بی پـ ي دور از ذهن است چرا که بـرا    یفتد کم ینده اتفاق ب  یآ
از عهـده مـا     " الزم اسـت کـه عمومـا       يادیزهاي    ری متغ ینده بررس یآ

م ومنـافع حـال را بـه منـافع       یازپـرد   مـی  ا کمتر به آن   یخارج است و  
 نقد بـه    یلی س "م که   ی معتقد "م واکثرا یده یح م ینده ترج ی آ يسالها

  ."ه استی نسياز حلوا
ون یـ لیک م یـ د کـه در حـال حاضـر         یاگر حق انتخاب داشته باش    

د، کـدام  یـ ون وپانصد تومان را قبول کن     یلیک م ینده  یا سال آ  یتومان  
د که بـا درنظـر      یترتان بگوئ شید کرد؟ احتماال ب   یک را انتخاب خواه   ی

نـده پـس   ید درسال آیا کاهش قدرت خریل و تورم ویگرفتن نرخ تنز 
د کـه سـال     یـ د تـصور کن   ید وشـا  یریون حال و بگ   یلیک م یبهتراست  

ا یـ ن دن یـ د درا ینـده شـا   ینکه من سال آ   یا ا یست و ی درکار ن  یینده ا یآ
ود  خينده برا ی است که ما نسبت به منافع در آ        ینها تصورات ی ا .نباشم

شود که   ینده موجب م  یوه نگاه به آ   ین ش یمتاسفانه ا .میکن  می میترس
نـده  ینکه درمورد آ  یا ا یم و یت بده ینده اهم یمان در آ   کمتر به اهداف  

ـ  روش شـدن ا    يم که بـرا   یکن یغلو م  ادیز  ین موضـوع از شـما مـ       ی
ـ پرسم، چند سال است در شهرتان اقامت دار        د؟ تـاکنون چقـدر بـه    ی

 شـهر خودتـان رفتـه    ی واقـامت یا فرهنگیو ی و گردش  یحیاماکن تفر 



                                                                                  بمانیمباانگیزه و هدفمند / 62

ک بار هم به مـوزه      ی یها حت یرت آور باشد وبعض   ید جوابها ح  ید؟ شا یا
ا یـ وهـا      از هتـل   یکـ یکبـارهم در  ی یا حتـ  یـ شهر شـان نرفتـه انـد و       

ن هـم بـدتر   ید وضع از ا  ی شهرشان اقامت نداشته اند وشا     يرستورانها
عت اطراف شهر ی وتفرجگاهها وطب  یحی به اماکن تفر   یبوده باشد وحت  

 داشته اند باالجبار    یهمانی که م  یفقط زمان "ز نرفته باشند واحتماال   ین
  د؟یلش توجه کرده این اماکن رفته اند،تاکنون به دلیبه ا

ک هفتـه بـه شـهر       ی يد که برا  یریک گردشگررا در نظر بگ    یحاال  
به -رودین فرصت کوتاه به موزه م   یشما مسافرت نموده است درطول ا     

 ییکنـد وتاجـا    ی م يعت گرد یطب-رودیبه رستورانها م  -رودینما م یس
کند تا بـه حـال     میدی بازدی وفرهنگیحیه مراکز تفریکه بتواند از کل  

ن فرصـت  یـ د که چرا گردشـگران در ا ین موضوع هم فکر کرده ایبه ا 
ا یروند    نمی ای آن شهر    ی بوم یکنند واهال ید م ی جاها را بازد   یلیکم خ 

ـ .کننـد  ید میاماکن بازدن ی کمتر از ا   یلینکه خ یا  یک علـت اساسـ  ی
 کننـدو بـاخود   ینده غلو م  یان نسبت به آ   ینکه بوم یوجود دارد و آن ا    

م یـ رو یا ماه بعد مـ یند که هنوز فرصت هست حاال هفته بعد   یگو می
ــ ی بعــدتر موکــول مــين مــاه بعــد بــه ماههــایــوا ــ یشــود ول ک ی

ر  کـه درآن شـه     یـی ک هفتـه ا   ین  ی ندارد و هم   يادینده ز یگردشگرآ
ن یـ کنـد تـا درا     مـی  نده اوست پس تمام تالش خود را      یاقامت دارد آ  

  .ن بهره را ببردیشتریار دارند بینده در اختیفرصت کم که از آ
افتـد  ین اتفـاق م   یهمـ "قـا یز دق یـ  وشـروع بکـار ن     يدرهدف گذار 

ن تـصور کـه     یـ کنند بـا ا    ی موکول م  ی آت يکار را به روزها   ها    یلیوخ
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       چ وقـت   ین فـردا هـ    یـ کـنم وا    مـی  حاال فرصت اسـت و فـردا شـروع        
  .ردیگ  نمی هم صورتيرسد وبه تبع آن کار ینم

, اگـر انـسان   :دیـ گوی م ییکایسنده آمر ی نو "نیفلورانس اسکاول ش  
ـ         يد داده شده ا   ین نو یا سرزم ی یهدف ش ی نداشته باشد کـه اورا بـه پ

  .دیگرا ی میستی ونیبراند به تباه
ست بلکـه  یهوده نیها ب دن به هدف نه تن    ی رس ي برا يداریتالش وپا 

ـ  ارزشـمند اسـت کـه با   ی تالشـ يارزشمند هـم اسـت وهدفگـذار     د ی
دن بـه هـدف   ین تالش وکوشش درجهت رس  ی شده باشد وا   يزمانبند

 ونشاط شود   ي برگرداند وباعث شاد   ید را به زندگ   یتواند دوباره ام   یم
کنند خارج کند وبـه   ی می هدف زندگی که ب  ییوشمارا از جرگه آنها   

 قراردهـد   يری شمارا درمـس   یمعنا وجهت ببخشد وزندگ    شما   یزندگ
  .دی برس"تکانش" یکه از حالت سکون به مرحله حرکت وحت

ره ی وغ یکی مکان يروی که با ن   ی اجسام ي برا یشروع به حرکت حت   
 شروع به حرکـت     يار سخت است وبرا   یز ابتدا بس  یکنند ن  یحرکت م 

رتاب شـدن   که موقع پی الزم دارند همانند موشکيادی ز يکردن انرژ 
 شروع بـه  ی وقتیکند ول یدرصد سوخت خودرا مصرف م 50شتر از یب

ـ از ندارد و  ی ن يادی وسوخت ز  ين کنده شد انرژ   یحرکت کرد واز زم    ا ی
تون ینکه احتمـاال شـما درطـول زنـدگ    یک مثال ساده وملموس تر ا    ی

ا یـ د ویشده هل داد ینکه روشن نمیل ای را بدلیلیکبار اتومبیحداقل  
شود تـا خـودرو از   یـ  صرف ميد که چقدر انرژ ید د نکه به چشم خو   یا

 بـه   ي برا يشتری ب يروی ن "د قطعا یایحالت سکون به حال حرکت درب     



                                                                                  بمانیمباانگیزه و هدفمند / 64

گـر  ینکه راه افتـاد د ی بعد از ا   یشود ول  یحرکت درآوردن آن صرف م    
کنـد و   ی شروع به حرکت میاز ندارد وبه راحتی ن يادی وفشار ز  يانرژ
  )يدارن هارد(ندیگوی م"تکانش"ن حالت را یافتد وای دور ميرو

شود یـ د که چرا فالن کس روزبروز ثروتمند تر م  یده باش ید شن یشا
ـ یتر وثروتمند، ثروتمند ترم  موفق, و درواقع موفق     لش هـم  یشود ودل

براسـاس قـانون   . ن است که آنها توانسته اند به آن تکـانش برسـند       یا
ل بـه سـکون دارندواجـسام       یـ ک اجـسام سـاکن تما     یزی در ف  ینرسیا

ن قـانون بـه     یـ ن با درنظـر گـرفتن ا      یل به حرکت بنابرا   یمامتحرك ت 
  . بردیشتر پیتوان بیمفهوم تکانش م

 کـه   ییاید وبا رو  یکن ی خود مجسم م   ينده برا ی که از آ   يریباتصو
  ایـن د درواقعیکن ی ميل سازی وتخ يا پرداز ید ورو ینیبی خود م  يبرا
ک هدف اسـت وذهـن شـما    ی شما جهت خلق    ی ذهن ين تالشها یاول

ت آزاد کنـد وخـود را از     یکند تـا خـود را از قفـس محـدود          یمتالش  
رامون رها سازد وبه فکر پـروازدر اوج آسمانهاسـت تـا            یتفکرمحدود پ 

رد حـال اگـر   ید واوج بگ  ی آسمان به پرواز درآ    يهمچون عقاب درپهنا  
 آن طرح وبرنامـه ارائـه شـود    ياده سازی پيت شود وبرا یا تقو ین رو یا
 دسـت   يایـ ک رو یـ ل شـود واز     یبـد ک هدف ملمـوس ت    یتواند به   یم
ل شود کـه تـالش وپـشتکار      ی تبد یافتنیک هدف دست    ی به   یافتنین

 گفته شد وجـود هـدف توجـه بـه          "طلبدو همانطور که قبال   یشمارا م 
دن یر رسـ  یدهد وبه تبعه آن در هرمرحله از مـس        یش م یفه را افزا  یوظ

 نکـه یدا خواهد نمود وضمن ایر پیی شما تغيبه هدف رفتارهاو عادتها  
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ـ  یکنـ ی م یابیـ دن به هـدف ارز    یعملکرد خودرا جهت رس    ار یـ  اخت ی ب
 ي که الزم است در راسـتا يریی کرد وهر تغ ی خواه یابیز ارز یخودرا ن 

 ي کـرد واگـر خـودرا بـرا      یجـاد خـواه   یمحقق شدن اهداف درخود ا    
     وید بـه لحـاظ ذهنـ   یـ آمـاده نکن , د یـ خواه ی که م  يدیط جد یشرا

رات ی از تـاث یکین ید واییهده آنها برآد بود از عی آماده نخواه ین جایه
ت بـوده  یریدن به پـست مـد  ی هدف شما رسیداشتن هدف است وقت   

گران وهمکـاران متفـاوت     ی نوع رفتار و کردار شما با د       "باشد مطمئنا 
ز یـ  ن یتیری مـد  يد نمـود کـه ژسـتها      ی خواه ی سع یخواهد بود و حت   

ـ   یک ل ید و کم کم نقش      یریبگ  يازدر را درجمع دوستان وهمکـاران ب
 خـود کنـار   ي بـد را بخـود     ي رفتارهـا وعادتهـا    ید کرد وبرخـ   یخواه
د گرفـت واز قـوه      یـ  خواه يده تر یمات سنج ید گذاشت و تصم   یخواه

, دن بـه هـدف      ی رسـ  يوبـرا .  نمود یشتر استفاده خواه  یتعقل خود ب  
ن تالشها همان   ی شد وا  ی خواه ي از برنامه هدف گذار    یخودت قسمت 

ن یقدمات تحقق اهداف است و ا  است که ارزشمند است وم     ییتالشها
 ي هدف گذار  ين گامها ی اتان اول  ي و رفتار  یتیر درساختارشخص ییتغ

  .است
   ر ی قـدم گذاشـتن در مـس       م کـم آمـاده ي     ب شـما کـ    یـ ن ترت یبد
د یـ توان یکوچـک مـ   هـاي     د وبابرداشتن قدم  یریگ یتان قرارم  اهداف

 ين حرکـت بـسو    یـ د وا یـ تـر کن   کیک ونزد یتان نزد  خودرا به هدف  
رد ودر هرمرحلـه توقـف      یوسته صورت گ  یست آهسته وپ  یبا یهدف م 

شرفت یـ روپید مسیـ د کـه بتوان یـ ن فرصت را بدهید وبه خودتان ا یکن
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 "عاید سـر  یر خود منحرف شده ا    ید وچنانچه از مس   ی کن یابیتان را ارز  
 هـم گفتـه شـد      "د وقـبال  یـ دانید چون همانطور که م    یآنرا اصالح کن  

 در مقـصد منجـر   يادیـ اف زن انحراف در مبـدا بـه انحـر       یکوچک تر 
ـ ا ایـ د کـه آ   یخواهد شد ودر هرمرحله از خود بپرس       ن هـدف همـان   ی

ر حرکت منحـرف    ید وچنانچه از مس   یخواستیم" است که واقعا   يزیچ
ت یـ د وموقعیـ ر دهییـ رتان را تغید ومس ید الزم است توقف کن    یشده ا 

 يزیـ د بابرنامـه ر   یـ  کن ید وسـع  یت اهـدافتان را بـسنج     ی وموقع یفعل
ـ  کـه با   يد ونقطه ا  ی که درآن قراردار   ي نقطه ا  مجدد وموثر  د بـه آن   ی

د یـ م بهـم وصـل کن     یک خط مستق  ین راه وبا    یک تر ید را از نزد   یبرس
 يش رویپـ هـاي   فرصت"د قطعایواگردر شناخت مقصدتان اشتباه کن 

د شـده   یـ دن به هـدف ناام    ی رس يد داد وکم کم برا    یرا از دست خواه   
  .واهند شدتان رنگ خود را باخته وکم رنگ خ واهداف

ـ   ی بـس ي هدف گذار  يهرچند داشتن برنامه برا     یار مهـم اسـت ول
ـ یتوانـد تمـام وقـا    یکس نم چید که هید بدانین را هم با   یا ش یع را پ
وندد که خارج از اراده ماسـت     یپ  می  بوقوع ی اتفاقات " کند و گاها   ینیب

 اهداف هـستند فقـط      ياریافتن بس یر منتظره عامل تحقق ن    یموانع غ 
 مواجهه بـا آن مـانع     ي برا يچ برنامه ا  یه فرد از قبل ه    ل ک ین دل یبه ا 

ر وقابـل  ی انعطاف پـذ يد بقدریباها  يزین برنامه ر ینداشته است بنابرا  
ر یـ  غيشامدهایـ تر باشند که درمـشکالت وپ    ر به اهداف کوچک   ییتغ

ـ       یمنتظره ن  ـ  فـائق آ  يش رو یز قابل اجرا باشد وبتواند برمشکالت پ د ی
تواند بـزرگ بـوده باشـند       یجاد شده م  ین مشکالت وموانع ا   یهرچند ا 
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ــ ــررو یل ــا ب ــه وتمرکزم ــ يکن توج ــا م ــارابزرگتر و               ی آنه ــد آنه  توان
تر جلوه دهد لذا الزم است توجه خود رابه سـمت نکـات              حشتناكو  

  ابندیم تا آنها گسترش یت کنیمان هدای وداشته هایمثبت زندگ
اس پنجگانـه   از حـو یکـ ی که با    ینیچکدام از ما درك ع    یه دی شا

 ی از زنـدگ یاتیـ م بلکـه تنهـا جزئ  یت ندار یبتوان احساس کرد از واقع    
کـه  یکنـد بطور  یمان بزرگ جلوه م   یم برا یکنی م يریگیت پ یراکه باجد 

ار یمان بسیم آنها برا  ی توجه کن  یت زندگ یاگر به مشکالت بعنوان واقع    
ت یـ  بعنـوان واقع   یبزرگ جلوه خواهد کرد واگر به نکات مثبت زندگ        

دا خواهنـد کـرد     یـ مان نمـود پ    يم مطمئنا آنها برا   یتوجه کن  یزندگ
ن اسـت کـه     یت وجود دارد و آن ا     یر واقع یی تغ يک راه برا  یپس تنها   

 وتحقـق   يهدف گـذار  -يراسعدیسم(دیر ده ییکانون تمرکزتان را تغ   
  )اهداف

کـه  ید غافل شد و تازمان   ی نبا يشروینکه از مشکالت پ   یقدر مسلم ا  
 که درابتدا   یواگرنه همچون گلوله برف   د رفع شوند    یکوچک هستند با  

 تـوان جلـوي   یگر نمیشود د ی رفته رفته بزرگتر م   یکوچک است ول  
 حـل آن  يد کـه بـرا   آیـ یک بحران در مـ ین به شکل    یگرفت وا آنرا  

  د بودی خواهيادینه و زمان زیازمند هزین
 کـه دارد و     یا ومحاسـن  ی امروز عالوه بر مزا    ی مدرن وصنعت  يایدن

ـ ی را فراهم م   یزندگموجبات رفاه در      هـم  یبیانهـا ومعـا  یکن زیاورد ل
نکـه  ی نمود از جمله ا   ی از آنها چشم پوش    یتوان به سادگ    نمی دارد که 

 کـردن را از مـا گرفتـه ومـارا چنـان          ی مدرن لذت زنـدگ    ین زندگ یا
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 کردن غافـل  ی ولوازم گرفتار نموده که از اصل زندگ یدرمصائب زندگ 
 یر طـ  یکردن به عقـب ومـس     فرصت فکرکردن ونگاه    "م وبعضا یشده ا 

م یم تا حـداقل ازگذشـته تجربـه کـسب کنـ     یکن یدا نمیشده راهم پ 
ر یم دورنما ومـس   یم که بتوان  یده ی فرصت تامل به خودمان نم     یوحت

ن است  ید تصورا یم شا یرو یم که به کجا م    ی کن یابیحرکت مان را ارز   
ـ  یشـو  یده مـ  یـ م ود یم هـست  یده ی را انجام م   ي کار یکه وقت   یم ول

 ین سـع یم بنـابرا یائیـ م و بـه چـشم نم  یستیـ م ن یکن ي نمی  کار یوقت
ـ یشه خودرا پرتالش نشان دهـ  یم تا هم  یدار م ی وقفـه کـار کنـ   یم و ب

م ی انجـام نـده    یکیزیچ کار ف  ی وقتها الزم است که ه     یکه بعض یدرحال
  ان کند یم تا هدف مان خود را نمایواز سرعت خودبکاه

  اخـارج از در  کنم بـدن خـود ر     ی که کـارم   ی درحال :دیگویکاسو م یپ
ــ ــذارم یم ــسجد    ی همانطور،گ ــه م ــل از ورود ب ــسلمانان قب ــه م ک

م ین باشـ  یم با کارمـان چنـ     یتوان یما هم م  . گذارندیشان را م  یکفشها
م روح مـان کـارش را       یرون گذاشـته و اجـازه دهـ       یبدن خودمان را ب   

ـ  ی م يکه تاز یکه سوار بر اسب عادتها      یحالدر.انجام دهد  م بـدون   یکن
ـ  مقصدمان کجاست وا   "عام واق ینکه بدان یا  از نکـات    یکـ ی "قـا ین دق ی

ررا با برنامه وبا    یگران است آنها مس   ین افراد خالق وموفق با د     یز ب یتما
رامون خودرا با مـشکالت     یکنند واطراف وپ  ی م ی ط يشتریدقت نظر ب  

ـ ی بدرد نخور پر نکرده اند مثل خ       يزهایوچ  از انـسانها کـه داخـل        یل
 ی خود زندگ  ي برا ییکه جا یاند درحال  کرده   یخانه را پر از لوازم زندگ     

دن بـه آرامـش اول   ین الزم است جهـت رسـ  ی نگذاشته اند بنابرا   یباق
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 يد تا فضا بـرا    ی کن ی خال ی را از لوازم بدرد نخور واضاف      یط زندگ یمح
 نـاموفق   يذهن انـسانها  "قایدتر بازشود دق  ی وجد يد وضرور یلوازم مف 

د یـ  جديروشـها وهـا     دهیـ  کسب ا  ي را دارد که برا    یحکم خانه شلوغ  
 را هـم    يادی ز ي بد که فضا   يد آنرا از افکار محدود کننده وعادتها      یبا

هـاي   وهی افکـارنو وشـ  يریـ  کنند سپس به فراگ یاشغال کرده اند خال   
 مناسـب  يجـاد فـضا  ینـصورت وبـدون ا  یر ا یدرغ.د پرداخته شود  یجد

افت اطالعات بصورت ناقص صورت گرفتـه وهـم         یدر"درذهن مطمئنا 
د بـود وبـه   یـ  ناموفق خواهيوه هدف گذاریم درشدرانتخاب هدف وه  

غـرور  :افکار محدود کننده مانند. دید رسید نخواهیخواستی که م  ییجا
  هستند که اجازه رشد و     يوامثالهم افکار  حسادت-نفرت-یوخودخواه

مـان را    يانـرژ  شتریـ نـصورت ب  یا دهند کـه در    یذهن نم   را به  یبالندگ
    "از آنچـه کـه واقعـا   "کننـد وعمـال   یم مـ یخواه یصرف آنچه که نم 

 بد که روزانه مارابدنبال     ي عادتها یا برخ یو.میشویم غافل م  یخواه یم
 مـدت   ي برا یونیزیتلوهاي     برنامه يکشند بطور ساده تماشا    یخود م 
مختلـف  هـاي    است که ذهن مان را به دنبـال کـردن برنامـه          یطوالن

ئـل   مـان قا یرامون زندگیق پی مطالعه وتحقي براییم وجایعادت داد 
  . میا نشده
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  خواهید؟ دانید چه می می واقعاً
گـذرد نقـشه    یآنچه که در فکرشـان مـ  براي  شتر انسانها اغلب    یب

ن است که یخواهند بخاطر هم   ی م " که واقعا  يزیکشند نه آن چ    یم
ت ندارنـد وبـا   یشوند کـه از آن رضـا     یرسند متوجه م  ی به آن م   یوقت

ـ واد داشـتم    ی نشد که ام   يزیند آن چ  یگو یخود م   را کـه    ین هـدف  ی
شود پرواضح است کـه      یت م ی اهم ی شما ب  يانتخاب خودتان بود برا   

 "نکـه واقعـا  ی وبـدون تعمـق درا   یسـطح "ن شـده کـامال    ییاهداف تع 
 خواسـته   يخواسته شما چه بوده اسـت انتخـاب شـده اسـت وبـررو             

 روز مـره وکـاروتالش    یشما از زنـدگ   : د مثال یخودتان تمرکز نکرده ا   
 را بـه خـود     يشترید وقت ب  یخواهید وم ی شده ا  مستمر وروزانه خسته  

ن منظور ازکـار  ید وبه هم ی خود لذت ببر   ید و از زندگ   یاختصاص بده 
ـ پرداز یح می روزانه خود کم کرده وبه گردش و تفر     يتهایوفعال د واز ی
ـ یـ برید لـذت م  یـ جاد کرده ا  ی خودتان ا  ي که برا  يآزاد  پـس از  ید ول
دهد لـذا   یما دست م به شي قرار ی وب ی دوباره احساس خستگ   یمدت

ـ پرداز ي مـی شتریـ ت بیدوباره مشتاقانه به کارتان با جد  د پـس چـه   ی
ن ید آمد وچرا ا   یم کرده بود  ی خودتان ترس  ي که برا  ی برسر هدف  ییبال

تــوان گفــت کــه یپــس م.ت شــدیــ اهمی شــما بــي حــاال بــرايآزاد
ن یـ د بـدنبال ا   ی شما نبوده است شـا     یشتر هدف واقع  ی ب يآزاد"صرفا

 که به خودتان  یحی وفرصت گردش وتفر   ي آزاد يبه ال د که در ال   یبود
د بـا آنچـه   ی چون نتوانستید ول ی خود را کشف کن    ید عالئق واقع  یداد
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از کنـار خواسـته     "د احتمـاال  یـ د رابطه برقرار کن   یخواستی م "که واقعا 
ـ  یـ  خود عبـور کرد    یواقع  رابطـه   يبرقـرار . دی متوجـه آن نـشد     ید ول

 یکـه بـه شـناخت واقعـ        است   یار مهم ی باهدف موضوع بس   یاحساس
ـ از بـه هـدف با     یـ ن حال احـساس ن    یشود ودر ع  یهدف منجر م    د آن ی

چنان قدرتمند بوده باشد که شمارا به سمت هدف سوق دهـد واگـر              
از بـه آب دارد  یـ  که ني بوده باشد همچون تشنه ایاز به هدف واقع  ین

د پـس  یـ د است که بتـوان از کنـار آن عبـورکرد وآن را ند             ی بع یلیخ
د هـدف شـما نبـوده وبخـاطر         یچه که شما بدنبال آن بود      آن "احتماال

تـوان گفـت کـه     ید پس می تفاوت از کنار آن عبور کرده ا       ین ب یهم
مـارك  (از بـه آن اسـت     یـ  شـناخت هـدف احـساس ن       ي از راهها  یکی

تـان  یا برایـ د دنیتان نرس که اگر به هدف  یبطور)  هدف سخت  -یمورف
ر کند  یتان را درگ    که تمام ذهن   یاز واقع یک ن ی یعنی. رسدیخر م به آ 
 عمـل  یکـرد کـه بـه تـازگ       یق م یتحقipad درمورد یو جابز زمان  یاست

دن به هـدف بـر    یدانست که رس   یکن م یوند کبد انجام داده بود ول     یپ
ـ  ینم"ت دارد پس قطعا ی الو يزیهر چ   بـه  ین هـدف یتوان از کنار چن
د کـه   ید مطمـئن باشـ    یـ د و ند  ی عبور کرد،پس اگر عبور کرد     یسادگ

 نبـوده کـه شـما بـدنبالش      يزی نبوده است و آن چ     یاد مهم یهدف ز 
دن به آنرا   ی رس يد راهها ید بدنبال چه هست   یبدان" واقعا یو وقت . دیبود

  .د کردیدا خواهیز پین
د وبـا  یـ ن کنیـی  را تع  ید که هـدف   ین تجربه را داشته ا    ی ا "احتماال

هـاي     هست وبا برداشتن گـام     ی هدف سهل وآسان   یلی خ :دیخود بگوئ 
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نطور نـشده وطبـق برنامـه    ی درعمل اید ولیهم رسکوچک به آن خوا 
اس یـ ن احـساس  ید بنـابرا یـ ده ای بـه آن نرسـ  ی شـده قبلـ   يزمانبند

د کــه یــرینکــه درنظــر بگیرد وبــدون ایــگ ی شــما را فرامــيدیــونام
ـ ا"احتمـاال  م         ی تــسل"اد بلنـد پروازانـه بــوده اسـت کـال    یــن هـدف ز ی

 تـر از عمـل   ار راحـت ی بـس يزیـ فکر کردن بـه چ   "وعموما. دیشو یم
ـ  ندارد مهم ا   یکردن به آن است البته انتخاب اهداف بزرگ اشکال         ن ی

د دربلند مدت بـه   ی اهداف شا  ی بوده باشد بعض   یافتنیاست که دست    
د براساس برنامـه  یتوان ید می هست يجه برسد واگر شما آدم صبور     ینت

ـ  ی مـدت بـه آن برسـ       ی شده طوالن  يزمانبند ـ  اگـر ز   ید ول اد صـبور   ی
د ودوسـت   یـ اد تحمـل کن   ی تحقق اهداف ز   يد برا یوانت ید ونم یستین

د بهتر است اهداف    ینین شده را بب   ییجه اهداف تع  ید که زودتر نت   یدار
ا همـان اهـداف بـزرگ را بـه     یـ د ویـ  خود انتخاب کن  يتر برا  کوچک

د توقعـات وانتظـارات     یـ نکـه با  یا ا یـ د و یـ م کن یاهداف کوچکتر تقـس   
: د مثـال  یاورین ب ی پائ دن به هدف در زمان کمتر     ی رس يخودتان را برا  

 ي بـرا ینـ ی را در مدت زمان مع   یون تومان یلیاگر کسب درآمد چند م    
اد اهـل تـالش وکوشـش      یـ  خودتان را ز   ید ول یخودتان هدف قرارداد  

د پس بهتـره کـه آنـرا بـه درآمـد چنـد              ینیب  نمی دن به آن  ی رس يبرا
دن بـه هـر مرحلـه    ید وبه مرور بعد از رسـ    یم کن یصدهزار تومان تقس  

  . دیی نمايزیحله بعد برنامه ر مريبرا
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  حاکمیت بایدها و نبایدها

 یست وحتـ یـ د کـه هـدفتان چ     یده باش یممکن است تاکنون فهم   
ان یـ د و آنـرا ب    یتان برسـ   د به هدف  یخواه ید که چگونه م   یده ا یفهم
  شود چرا؟ ی مانع انجام آن ميزی چید ولیکن

بـه   نـسبت  يوتصورات محدودکننـده ا ها   فرض "ماانسانها معموال 
شـود    مین امر موجب یم وهم یکن  می جادیخود در ذهن ا   هاي    ییتوانا

 مـا  يم بـرا یگران اجازه دهی ودیط مختلف زندگ یکه به حوادث وشرا   
ــدگیف نمایــن تکلیــیتع ــه زن  یم،بــه چــه هــدفی کنینــد کــه چگون

 یکـ ی.می لذت ببریم وچه طور از زندگیم،چه موقع خوشحال شو یبرس
 است که بر آن اسـاس  ییدهایهاونبادین تصورات محدودکننده با  یاز ا 

  .کنند یگران رفتار ما را کنترل مید
گـران در جمـالت خودشـان در        یهـستند کـه د    هـایی     دها واژه یبا

 درسـت   ينکه چکـار  یم ا یشنو  می اد آنرا یهنگام صحبت کردن با ما ز     
 -ینگونـه رفتـار کنـ   ید اینکه تو بایا ای غلط است و   ياست و چه فکر   

  رهی و غین داشته باشید ماشیتوبا-ی باشيد قویتوبا
 ییم کارهـا ی داری ما مهم هستند سع    ي برا یا کسان ی و ی کس یوقت

م ینهـا را جلـب کنـ      ت آ یل آنها باشد ورضـا    یم که مطابق م   یانجام ده 
 شما درسـت اسـت و       ي کردن تمام آنچه که برا     ی قربان ین به معن  یوا
س توانند به اعتماد به نف     ی قدرت مند هستندکه م    يدها بقدر ین با یا

 ن شما وهـدف   ی ب "دیبا"ر از   ی به غ  يزی چ "ب برسانند و گاها   یشماآس
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ل خودبلکه طبق خواسـته     ینه به م  , د  یتان وجود ندارد و شما مجبور     
  دیت آنهارا جلب کنیگران رفتارکرده و رضایو اراده د

ـ  ی مـی   سع یوقت م،درواقع ی نگهـدار  یم همـه را از خـود راضـ        یکن
ن بخاطر آنست که هنـوز     یم وا یرید آنها قراربگ  یم که مورد تائ   یمحتاج

  !مید خودمان قرار نگرفته ایمورد تائ
   عـزت نفـس را   . ر ممکـن اسـت  یـ  نگهداشتن همه آدمهـا غ     یراض

گـران  ید د یـ  که به تائ   ی ارزش "گران بدست آورد،اصوال  یتوان از د   ینم
ن یـ گران مثل ا  ید د یاز به تائ  ین.شود یوابسته باشد،ارزش محسوب نم   

 يدهم تا به نظر    یت م یر اهم تشید شما ب  یتائم من به    یاست که بگوئ  
 نگهداشـتن  ی راضـ يکه خودم درباره خودم دارم،ودر واقع تالش بـرا     

  .د همه شکستها بوده باشدیتواند کلیهمه م
ـ از دار یـ م ون ی هـست  ی اجتمـاع  يما موجود  م کـه بـاافراد جامعـه    ی

م و از نقطه نظر آنها آگاه       یرامون خودمان ارتباط برقرار کن    یط پ یومح
 اطــالع از يک شــخص بــرایــان مــشورت کــردن بایــ میم ولــیشــو

 خشنود کردنش تفـاوت وجـود       يدگاهش ومشورت کردن با او برا     ید
   د یـ توان ید نمـ  یگـران هـست   یدارد و اگردر صدد خوشـحال کـردن د        

ـ وبا انتخـاب با   .دیدا کن یتان را پ   هدف گـران بـه شـما      ی کـه د   ییدهای
د و یسـپار   مـی رانگی اتان را بدست دیکنند کنترل زندگ یل م یتحم
ـ  در مورد خودتـان را کـه آ        يریم گ ی تصم یحت  -دیا مناسـب هـست    ی
د یسـپار  یگران میره را به دید و غیده هستیفهم-دیک پوش هست یش

گران بـه شـما    ید د یست ودر هرمورد با   یم شما مهم ن   یجه تصم یودرنت
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ـ  يد و با نـدا    ی که خودتان باش   ی هنگام یول. دیند چکارکن یبگو  ی درون
د یـ د هدفتان را دنبـال کن     یتوان ید آنموقع م  ی برقرارکن خودتان رابطه 

شوند شـما   ی مشغول م ی خانواده به شغل خانوادگ    ي همه اعضا  یوقت
د و بـاگوش دادن بـه   یـ ل دهی ادامـه تحـص  يگرید در رشته د   یتوانیم

 بـه انجـام     .دیـ  خـود بـدنبال خواسـته خودتـان برو         یاحساسات درون 
 يتالش وکار کـردن رو    دها و یدن هدف محتاج کنار گذاشتن با     یرسان

  . خودتان استيدانستها
ـ    ی فهـم وشـعور هـست      ي بالغ و دارا   يماانسانها  قـدرت  یم مـا تجل
م فقـط   یدان یر وشر خود را م    ی خ یم وما بهتر از هرکس    یخداوند هست 

مـان را  یم خواسـته ها ی خودمـان را برانـداز کنـ    یست هر از گاه   یکاف
ا مهنـدس   یـ ست همـه دکتـر و     یم قرارن ی حرکت کن  " ومجددا ینیبازب

چ کـدام ارزش    یا ثروتمنـد بـودن هـ      یر و یا مهندس وفق  یدکتر  .بشوند
رد یـ گ ی سرچـشمه مـ  ی ما از منبعيشود بلکه ذات وجود    ی نم یتلق

د وبند است و فراتر از     ی ق یالل وشفاف است، ب   زر است   یان ناپذ یکه پا 
گـران  ید د یـ ف و تمج  یـ د با تعر  ی هاست پس مانبا   یین القاب و دارا   یا

 و امـوال مـان      یـی زان دارا یـ ت ما بـه م    یم و موفق  ی کن یابیخود را ارز  
 و داشـتن حـس      یزنـدگ هـاي     ت در همـه جنبـه     یـ ست بلکه موفق  ین

  . استیت واقعیموفقي،هدفمند
ن آنهـا  یگزی را جا ی شخص يتوان ارزشها یدها م ین باحذف با  یبنابرا

 یمختلـف زنـدگ  هاي    از جنبه  يادیف ز یکرد البته درمورد ارزش تعار    
توان ارائه داد بعنوان     یره م ی و غ  ی، اجتماع یسای،سيهمچون اقتصاد 
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 اسـت کـه افـراد و    يدیـ شامل عقا:ینمونه ارزش از نظر جامعه شناس  
 درباره آنچه مطلوب،مناسب، خوب و بد است دارنـد       ی انسان يگروهها

  .ردیگ یکه از عادتها و هنجارها سرچشمه م
  آنرا ي که اقتصاد،حاضر باشد بها    يزیبه عنوان چ  : يارزش اقتصاد 

  .پرداخت کند
ـ توانـد بقـاء     ی کـه م   ی اصول يبه معنا : یارزش اخالق  ستم یـ ک س ی

  )اختالس-عدم وجود رشوه(ن کندیراتضم
ــابرا ــهیبن ــاي  ن ارزش درجنب ــدگه ــف زن ــه شــکلیمختل ــه ی ب  ب

دن به ی وجه مشترك همه آنها رس    یکند ول یدا م یظاهرمتفاوت نمود پ  
 ی سـع ین ارزشها در هرسـطوح ینکه همه ایکمال وسعادت هست و ا   

ن ی مشخص کننـد تـا بتـوان بـرا         ی را درزندگ  یر روشن یدارند که مس  
 يز ارزشـها  یق نمـود ودر موضـوع مـورد بحـث مـان           یـ  طر یاساس ط 

یــین         هــر فــرد را تعیر زنــدگی هــستند کــه مــسیی باورهــایشخــص
ک یـ ن  یوا.ندیان شده ورشد نما   یر اهداف نما  ین مس یکنند تا در ا    یم

 هرکس وجـود    ی که در زندگ   ییها هست وارزش  ی شخص "مقوله کامال 
 کـه   ییسه بـا ارزشـها    یـ ت آن قابـل مقا    یـ زان اهم یدارد با توجه به م    

 با  "کنند متفاوت خواهد بود پس عمال      یم م ی خود ترس  يگران برا ید
 اتـان را بـه      یات زنـدگ  مین تصم یمهمتر  شما يدها از سو  یرش با یپذ
 را کـه  یمی آن تـصم "ز احنمـاال ید و آنهـان یـ کن یگران محـول مـ   ید

 شـما  بـه  خودشـان خـوب اسـت را        ي بـرا  ی شخص يبراساس ارزشها 
م یتوانـد شـمارا در انتخـاب تـصم      ین مـ  یل خواهند نمود که ا    یتحم
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ــا ارزشــها ــ ســردرگم نمایشخــصي درســت و منطبــق ب ــی کن ید ول
 خود  يگران را با ارزشها   ی د يدهایگران الزم است که با    یدرمشورت د 

 .دیرا انتخاب کن  د خوب است    یکن ید وهرآنچه که فکر م    یق ده یتطب
ک انتخـاب   یـ ت  یـ  اهم " است ومجددا  " انتخاب   "د واژه ینجا کل یدر ا 

 که هوشمندانه و آگاهانه بـوده  یشود انتخاب یان مینجا نمایخوب درا 
 شما نشان داده و بـه تبـع         ير درست را برا   یکه بتواند مس  یباشد بطور 

  .ان سازدی را نمایآن هدف واقع
 يت آنهـا الگوهـا و روشـها   یاهمن ارزشها و درجه   یی تع يالبته برا 

ن روشها که به نظـر مـن هـم روش    ی از ایکی وجود دارد که  یمختلف
 هرفـرد مـوثر     ی شخـص  ی زنـدگ  ين ارزشها ییتواند در تع   یه وم یخوب

ـ براهام درکتاب هدف    .ی است که باربارا ج    یبوده باشد روش    آنـرا   یابی
  .باشد یب مین ترتی نموده است که روش کار به ایطراح

 شـما   ي که برا  ییآنها.ر چند ارزش آورده شده است     یت ز در فهرس 
د وبـه  یـ بزن( * ) درسـتون ارزش عالمـت    ،نـد ی آ یارزش به حساب م   

ت انتخـــاب یـــ را درســـتون اهم10 تـــا 1 ت عـــددیـــلحـــاظ اهم
سپس درجـه   . ت دارند ی اهم یلی است که خ   یی آنها يبرا10عدد.دیکن

ـ بگذار10تـا 1سه بـا ارزش از      ی رفتارتان درمقا  ي برا يا گر تفـاوت   دوای
 ي راکـه بـرا    ییشد،درمرحله عمل کارها  3شتر از ین دومقدار ب  یان ا یم

  د یادداشت و عمل کنیدن به ارزش مورد نظرالزم است را یرس
 يرا بـرا 10اریـ ت معیـ ممکـن اسـت در قـسمت اهم   : مثـال يبـرا 
ن یـ ن نشان دهنـده آن اسـت کـه ا         یا.دی خودتان انتخاب کن   یسالمت
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گار ید،ســیکن  نمـی  ورزش مهــم اسـت، امــا یلـ ی شــما خيارزش بـرا 
در .  اسـت  5"اررفتار شما مثال  یمع.دیخور  می  پرچرب يد و غذا  یکشیم

ن گونه برنامـه    یتواند ا   می ت شما یفعالي   وهیعمل ش ي   ف مرحله یرد
  "کنمی مياده رویقه پی دق سه باروهر بارسیيهفته ا" شود يزیر
  

  مرحله عمل         رفتار  اهمیت ارزش     ارزشها   ردیف
   قهیدق  سه باروهربارسی   هفته 5      10   *       ی سالمت       1
    ...        ...............................................          ....     يروزیپ       2
     .....       ...............................................      ..یگذشتگازخود       3
      .....       ..............................................             ....     رهن       4
     .....        ..............................................          ....     ییبایز       5
  ...................   .....         .........................          ....   کار/شغل       6
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     .....         ..............................................      ....        تیخالق       8
        ..........................................   .....    ..    .....  گرانیکمک بد       9

       ....         ........................................ ....      ....       خانواده     10
     .....        ........................................  ....         ....       يآزاد     11
    .....        ....................................... .....    .....             عشق     12
    .......        .....................................   ......    ..    یشخصرشد     13
     ......        .................................    .....  ....     اعتقادبخدا     14
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  شـود در ادامـه      ی مـ  ی تلقـ  ی شما ارزش شخص   يوهرآنچه که برا  

 یل به بررس  ید پس از تکم   یتوان یت م یودرنها. دید اضافه کن  یتوان یم
ارزشـها   ید شد که درجه برخـ ی متوجه خواه"اناید واحیست بپرداز یل

دها در  یـ ن نشان دهنـده نفـوذ با      یباشد وا  یکمتر از درجه رفتارآن م    
ت یـ گران تبعی ديدهای شماست و در آن مورد خاص شما از با      یزندگ

گران ی کمـک بـد  ي برا ینییممکن است درجه پا   : مثال يد برا یکن یم
تـان   انیـ  کـه تـا بـه حـال بـه اطراف     یدرصـورت ،دیانتخاب کـرده باش   

 کار بدون   ي از شما تقاضا   ید وهروقت کس  یومستمندان کمک کرده ا   
  .تان مثبت است د جوابیگان کارکنیش رایکند،که برا یدستمزد م
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  صبرو سکوت 

ت ونفـس   یـ  از من  ي که جـدا   یکه به وجود خود واقع    "رین دا یو" 
مـان داردوبـاور دارد کـه    یا  متـصل اسـت   ياست و بـه ذات خداونـد      

انوس ی ازآب اق  یوان کوچک یرا ل  ازخدا وخودمان    يانوس را نماد  یاگراق
وان یـ  در ل  يزیـ م واگرازما بپرسـند چـه چ      ین فرض کن  یبصورت نماد 

ـ ،ستیـ  و عظمت نی به آن بزرگ،وان خدایک لی :میگوئ  می است،  ی ول
م یخـواه ،می کنیاده رو خال  یوان آب را در پ    یاگر ل . وان خداست یک ل ی
ردد گـ  یت به منبـع خـود بـاز مـ         یدر نها .شود ید و بخار م   ید ناپد ید

 اسـت   ین بدان معنـ   یشود وا  یانوس قدرتمند م  ی ازاق یگربخشیوبارد
ـ  دارد کـه بـه   یگاه بزرگیکه انسان جا    از قـدرت  یمـ یک منبـع عظ ی
ـ  کـرد وبا   يد کار یشترمواقع نبا یاو معتقد هست که ب    . متصل است  د ی

هـاي     کنـد خواسـته    ی خـودش را طـ     یعیرطبی س یاجازه داد تا زندگ   
شتر یـ  انسان اصـرار بـه خواسـتن ب     گاهینفس بدون در نظر گرفتن جا     

نکـه  یش اسـت مگـر ا  ین تصور که ارزش انسان به داشته هـا  یدارد باا 
م چراکـه اصـرار     ی بده يریی مان تغ  یرزندگیم تا در مس   یریم بگ یتصم

دن بـه هـدف را      ی فاصله رس  يزیشتر از هرچ  یش از حد به داشتن ب     یب
  از دسـت زه خود رایست که انگین بدان معنا ن یکند البته ا   یشتر م یب

 براسـاس   یک زنـدگ  یـ زه ما با    یدهد که انگ   یم، بلکه نشان م   یده می
  . دار بودن واحساس هدفمند بودن همسو شده استیتجربه معن

ـ  داشـته ا   یی شکستها یهمه ما درزندگ   هـا   یم و چـه بـسا سـخت    ی
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ـ    یزندگهاي    یوناکام  ی چنان به ما فشار آورده اند که مارا به طـور کل
بـه  .ن درمـان اسـت  ی اوقات صبر بهتریگاه. دد کرده انی ناام یاز زندگ 

گذشـت  . اج داردیـ شتر کارها بـه زمـان احت   ید که ب  یخاطر داشته باش  
اگـر بـه   . ل کـرده اسـت  ی تبـد يروزیـ ن شکستها را به پیزمان تلخ تر 

, م یگرداند باور داشته باشـ   میک عقل کل که تمام کائنات را     یوجود  
 تمام افـراد    یانون هست م برد که ق   یاد نخواه یقت بزرگ را از     ین حق یا

د یـ ن نبایدهد وبنـابرا ی قرارمیبانیت وپشتی مورد حمايبشر را به نحو  
ره داشــته یــ وغيماری،بی از بابــت شکست،ورشکــستگیچ هراســیهــ
د کـارخود را بـه   یـ  خود با ی حل مشکالت ومسائل زندگ    يمابرا.میباش

  .میش بسپاری وعقل خویقدرت روح
ـ  يتن حـس هدفمنـد    ز معتقد است داش   ی براهام ن  یباربارا ج  ک ی

د هـر از  یـ رد وبایـ د از درون شما نشات بگی است وهدف با یز درون یچ
نکـه  یشـود مگـر ا    ین نمـ  ید وا ی درون خود توجه کن    ي به صدا  یگاه

نکـه  ید مانند ای شلوغ خود خارج شوید واز زندگیدست از تالش بکش  
د بـاتلفن صـحبت   یـ  شـلوغ و پرسروصـدا بخواه   یلـ یط خ یک مح یدر
ن گونـه اسـت     یز هم ی سخت خواهد بود هدف ن     یلی خ "مطمئنا.دیکن

 درونتان  يد که صدا  یت داشته باش  ی آنقدر فعال  یممکن است در زندگ   
 ی زنــدگيد پــس الزم اســت صــدایــا آن را خفــه کنیــد ویرا نــشنو

دپس یـ  درونتـان گـوش ده     يد به صدا  ید تا بتوان  یشلوغتان را کم کن   
ودر سکوت  ده  ی دست از تالش کش    یست که اندک   ا نین کار ا  یالزمه ا 

هـایی    ونقـشه ها    رباطن انسان پراز طرح   یضم. دن است یشیبه خود اند  
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است که آماده است تا به درخواست شخص آن را از اعماق ذهن اوبه             
رات ییـ  وتغ یند باوجود هرگونه دگرگون   ین فرا یدرا. اوردیسطح شعور ب  

ن اگـر در   یبنـابرا .دهـد   مـی  ت خود ادامه  یر باطن به فعال   ی،ضمیخارج
د هرگـز  ین داشته باشـ یقید،ی دهيده ثروت را جای خود ا  ر باطن یضم

 يد و گرفتـار   ید که پول ندار   یکنیاگر فکر م  .د شد یمحتاج پول نخواه  
د کـه تنهـا     یـ د وبدان یـ ن وزمان را محکوم نکن    یزم،دیدا کرده ا  ی پ یمال

ر یمثبـت در ذهـن و ضـم    هاي    دهیخودتان مانع عبور آزادانه افکار و ا      
  .دیخود شده ا

  :گوید فیلسوف سوئیسی می"مکس پیکارد" 
ستاده است از آن    ی ا ي منفعت وسودمند  يایرون از دن  یسکوت درب 

 يزیـ تـوان از آن چ   نمـی  جستي سودومنفعت بهره ايتوان برا  ینم
شـود   یده محسوب مـ   ی فا یجه،بی حاصل است در نت    ید ب یرون کش یب

شـود کـه     یدا مـ  یـ  درسـکوت پ   يادی ز ین حال،کمک وشفابخش  یبا ا 
  .ستی نيگریدد یز مفیچ چیدره

ــفعال ــا ی ــام کاره ــه دییت وانج ــس  ی ک ــا تح ــما را ب ــران ش ن یگ
دن یتواند منجر بـه رسـ       نمی کنند  می دخودشان به تالش وادار   یوتمج

 ینی اسـت،خلوت و گوشـه نـش     ین کار درون  یشما به هدف تان شود ا     
د یشـا ,کنـد     مـی  ت شـمارا متعـادل    ی نکردن فعال  يچ کار یودرواقع ه 

ر ناخودآگـاه مـان مطلـع      یدر ضـم  ک حس ششم    ی از ما وجود     یلیخ
 درون شـما    ين حس همان صدا ونـدا     یوگوش دادن ودرك ا   , م  یباش

ش ی شما هم پ يبرا"دهد قطعا یاست که به شما راه درست را نشان م        
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ـ  تـالش کـرده ا     ي حـل مـساله ا     ين روزبـرا  یآمده که چنـد    ـ  ی  ید ول
ـ  که ز  ید ودرست زمان  یدا کن ید جواب درست را پ    ینتوانسته ا  ر دوش  ی

دا یـ ک باره جواب مساله را پ     یبه   , ین رانندگ یا درح ید و یستحمام ه 
ن همان حس ششم شماسـت کـه توسـط آن بـه جـواب               ید وا یکنیم

 یدودربعـض ی حل مـساله بده    يد به آن وقت برا    یکن با ید ول یده ا یرس
موارد ممکن است جواب مساله بصورت پازل وکم کم به شـما الهـام              

ت،چراکه یبرداشتن نقاب فعال  ن و یافتد مگر باتمر    نمی ن اتفاق یشود وا 
د هرکدام ما   یابد وشا ی   می ن حس در سکوت وآرامش است که رشد       یا

ار تـالش  ی بـس یدن به هـدف ی رسيم که برای داشته ا  ين تجربه ا  یچن
از "کـه کـامال   ی هـدف از مـا دور شـده بطور         " مرتبا یم ول یهم کرده ا  

بـرد  د به سکوت پناه ینجاست که بایم وا ید شده ا  یدن به آن نا ام    یرس
ـ  يد وبـررو  یـ تان فکر کن   رحرکت واهداف یتا آرام گرفت وبه مس     ک ی

که درآن اسـت    هایی    ید وذهن خود را از همه شلوغ      یکلمه تمرکز کن  
     تیـ د باقاطع یـ دا کن یـ د جـواب مـساله اتـان را پ        ید تا بتوان  ی کن یخال

ن ین اختراعـات وشـالوده بهتـر      یتوان گفـت کـه جـواب بزرگتـر         یم
ط سـکوت بدسـت آمـده اسـت وبـه           یحـ  نوشـته شـده در م      يکتابها
د چون از درون شما نشات گرفته است و آنچه کـه   ی که برس  یهرجواب

ر یـ درغ.د آسان تـر ومطمـئن تـر خواهـد بـود           یبراساس آن انجام ده   
ـ     ي تکـرار  ي جوابهـا  ي تکـرار  ينصورت تالشها یا  خواهـد   ی هـم در پ

  .داشت
ز مـشخص   یـ دن بـه آن ن    یرسـ هـاي     اگر هدف مشخص باشـد،راه    
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شـود کـه     مـی مان به هدف و سپردن آن به ذهن باعـث     یا.خواهد بود 
 يشتریـ ل بـه آن هـدف توجـه ب      یر ناخودآگاه به راه هاومسائل ن     یضم

ـ  عملکـرد روح وذهـن خـود بـه ا          ییباشناسـا . نشان بدهد   جـه ین نت ی
 ید و سرنوشـتتان بـستگ     یش هست ی خو ید که خود تنها منج    یرس می

تـان بـه   یرا برا  ی،تندرسـت یبه طرز فکـر واحـساساتتان دارد و سالمت        
توان زد که مطمئن هـستم کـه        ی م يگریمثال د  .ارمغان خواهد آورد  

ـ  آن را تجربه کرده ا     یهمگ  اتـان   ینکـه چنـدبار در زنـدگ      یم و آن ا   ی
ـ     می ن اتفاق یدونستم ا  یم:دی افتاده وشما گفت   یاتفاق  چـرا   یافتـد ول

نکـه بـه حـس    یل ایـ د دلیـ دان یا م یآ. دی انجام نداده ا   ي آن کار  يبرا
تـرس  .  وترس استي اعتمادی ب؟ستید چ یکن ید توجه نم  ششم خو 

گـران را   ید ودرسـت نباشـد وسـرزنش د       یـ  بزن یحرف"نکه احتماال یازا
ن یـ د که ممکن است ا    یده ا ین باور نرس  یوهنوز به ا  . داشته باشد  یدرپ

ـ  ین به آن اعتماد ندار    ی بوده باشد بنابرا   یحس واقع  ـ  ا ید ول ن حـس   ی
 که نشاءت گرفتـه از ذات       ین درو يرویک ن یفه خودش را بعنوان     یوظ

ن حـس را  یـ د ایـ د که باین شما هستیدهد وا یخداوند است انجام م 
 انی روزمره خود واطرافیما درزندگ .د  ید وبه آن اعتماد کن    یت کن یتقو

ار مــا خــارج یــد اختیــ از یم کــه جملگــی هــستیمــان شــاهداتفاقات
داده زان اثرات آنرا کاهش     ی موارد م  یم در برخ  ید بتوان یهستندوما شا 

 یرونین اتفاقات عامل ب   ی از ا  یلینکه خ یل ا یم بدل یاندازیر ب یا به تاخ  یو
م وناخواسـته در بطـن آن       ی نـدار  یچ نقـش  یجاد آنها هـ   یدارند وما درا  

 مورد – ییتصادفات جاده ا  –زش بهمن   یر:م مثل یاتفاقات قرارگرفته ا  
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ن یـ ره وما درایل نوسانات بازار وغ   ی بدل یورشکستگ-سرقت قرارگرفتن 
م ی اتفاقات از شدت آن کم کنـ   ی برخ ینیش ب یم با پ  یدبتوانید شا موار

ـ ی از عوامل ب   ی را که ناش   یم اتفاقات یتوان  نمی چ وجه یکن به ه  یول  یرون
 از معـدود    یکـ یتـان     اهـداف  یم ول یهستند تحت کنترل خود درآور    

د یـ  آنـرا کنتـرل کن  ید بـه خـوب  یـ توان  مـی ا ست کـه   ین دن یاتفاقات ا 
د تـا بـه آنچـه در        ینیها را در کنار هم بچ     د آن یل هست یوهرطور که ما  

  .دید برسیذهن دار
ـ    یـ  هم گفته شـد هـدف        "چون همانطورکه قبال    یک عامـل درون

ـ  ياز بـه برقـرار    یاست ون   دارد تـا عامـل      ي قـو  یک رابطـه احـساس    ی
د هدف وجـود دارد     یکن ی هر آنچه که شما فکر م      يت شود برا  یموفق
-دید الغر شـو   یخواهیم اگر   –د درآمدتان دوبرابر شود     یخواه یاگر م 
ا رونـق   یـ  اقتـصاد دن   یا حت ی خانواده   یتیشید وضع مع  یخواه یاگر م 

 که ذهن شـما را بـه شـکل          یهدف.  آنها هدف وجود دارد    يبرا-ردیبگ
 در  یهرکـس  .زه شـود  یـ  بخود مشغول کنـد و عامـل انگ        یقابل توجه 
-گاریتـرك سـ  : ن کرده است ماننـد یی را تع ی خود اهداف  یطول زندگ 

 ییم غـذا  یـ الغر کـردن و گـرفتن رژ      -يورت حرفه ا  ورزش کردن بص  
ار یواهـداف بـس   - مـنظم  يداشتن برنامه کـار   -ز بودن یسحرخ-سخت

ن اهـداف  یـ کن با وجود مشخص بـودن ا    یتوان شمرد ول  ی که م  يادیز
م یور آ یا آنچه که بدست م    یم و یرس  نمی مان شتر ما هرگز به هدف    یب

 يزیـ چن  ی چطـور چنـ    "م واقعـا  ی نبوده که بـدنبالش بـود      يزیآن چ 
  ممکن است؟
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  داشتن هدف به تنهایی کافی نیست

ـ ی نشان دهنده می اعمال ورفتارهرانسان  "اصوال  یزان شناخت درون
ن تفکرات  ی ماست هرچقدرا  ینه تفکرات درون  یباشد ورفتار ما آئ     می او

شتر فـراهم خواهـد     یـ ت ب یـ  موفق ينـه بـرا   یوباورها مثبـت باشـد زم     
  )هدف سخت-یمارك مورف(بود

ال ی از افکار،اهــداف،اميده ایــچینها مجموعــه پ مــا انــسایزنــدگ
ورفتارهـا  هـا     ها،عواطف واحساسات،واکنش ییوآرزوها،استعدادها وتوانا 

دن بـه   یت آنها مارا دررس   ی است که شناخت وهدا    یونقاط ضعف وقوت  
،داشـتن  ی مشکالت ما در زندگ    یعلت اصل .کند یاهداف مان کمک م   

ـ  وناد ی منف یر ذهن یتصو  یذاتـ هـاي   ییوانـا وتهـا   یده گـرفتن خـوب    ی
ذهـن بـسته    ي   هیرانه برپا یحقهاي    یابیانجام خود ارز  . ماست یودرون

گـران،  یوب و نـواقص خـود ود    یـ ومتعصب، معطوف نمودن افکار بر ع     
 یمختلف زنـدگ هاي  تیقدرت بروز هرگونه واکنش مناسب رادر وضع      

 ی منفـ  یر ذهن یتصو.مارا محدود خواهد نمود   هاي    ییاز ما سلب وتوانا   
 افراد ظـاهر  ی واقعی در زندگیمختلفهاي  ن،به شکلی پائوعزت نفس 

ــ ــوند یمـ ــا.شـ ــ یـ ــر مـ ــمت    ین امـ ــه سـ ــسان را بـ ــد انـ توانـ
ره بکـشاند   ی وغ یلی تحص ي،شکستهایاد،انحرافات جنس ی،اعتیافسردگ

عـزت نفـس عبـارت اسـت از      . را به حـداقل برسـاند      ید به زندگ  یوام
 شـما   یر ذهنـ  یگر از نـوع تـصو     یبه عبارت د   احساس ارزشمند بودن،  

 برخـوردار  ی مثبـت وسـالم    یاگـر از تـصورات ذهنـ      .ردیـ گ ینشات م 
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تـان   ند وارزشمند بودن نسبت به خود دردرون      ید،احساس خوشا یباش
 شما خواهـد بـود،      يد که نشان دهنده عزت نفس باال      یآ  می به وجود 

جـاد کننـده    ی ا ی از خود انگاره منفـ     ي برخوردار ، که برعکس  یدرحال
ن در  یینسبت به خود و عزت نفـس پـا        رانه  یند وحق یاحساس ناخوشا 
درون مان را از شـور  ، سالم ومثبت  ی ذهن ير ساز یتصو.درون شماست 

 وآرامش  ی،تندرستیز ساخته واحساس خوشبخت   یاق لبر یوشوق واشت 
 یر واقعـ  یـ  وغ ی منفـ  يریـ  کـه شـکل گ     یدرحال.کند  می را درما زنده  

ــصاو ــد    یر ذهنیت ــست خواه ــساس شک ــده از اح ــارا آکن ــود م ،وج
 یر ذهنـ  ی بذر عمـل اسـت واعمـال، ظهـور تـصاو           ی ذهن ریتصو.نمود

 یر ذهنـ  ی تصو ي دارا يدهد اگر فرد  یهرفرد،اعمال ورفتار اورا شکل م    
شـود در     مـی   در فکر وعملـش مـشاهده      ینان خاص یمثبت باشد،اطم 

 نـاتوان  ي،آن فرد را به موجود   ی منف یر ذهن ی که دارا بودن تصو    یحال
ک یـ هر. خـود ماسـت     دردسـتان  یزندگ.ل خواهد نمود  یوابسته تبد  و

 یرامـون،طرح ی ونامـساعد پ یط منفـ یم باوجود تمام شرا  یتوان یازمام
ک یـ م وهدف هـم کـه      ی مان در ذهن خلق کن     یمثبت از خود وزندگ   

 ک ذهن مثبـت گـراو خـالق نـشات    ی است از ی و درونیموضوع ذهن 
شتر از یـ  بيزیـ دن بـه هـدف بـه چ    ی رسـ  يبرا" مطمئنا یرد ول یگ می

م که بتواند تمام تمرکز مارا متوجه هـدف         یاز دار یک هدف ن  یداشتن  
که یجاد کند بطور  ی واضح وروشن از هدف در ذهن ما ا        يریکند وتصو 

ـ  يم بـه ماننـد تماشـا      یبه هدف ما جان ببخـشد ومـابتوان        ـ  ی لم یک ف
  .میتصور کن میده ایکه به هدفمان رسیخودمان را در حال
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  ساختن تصویر ذهنی

دن ی رسـ  يد آنها برا  ی ا تا به حال به سماجت کودکان توجه کرده        
ستند و  یـ که به آن نرسـند ول کـن ن        یخواهند تا زمان   یبه آنچه که م   

 يزیـ  اگـر آن چ  یکنند که به خواسته اشان برسند حت       ی م یهرتالش
 یچ تجسم قبل  یده باشند و ه   ین بار د  ی اول يکه بدنبالش هستند را برا    

ا یـ ک و یـ ک تکـه ک   ی است   یفقط کاف  .از آن درذهن شان نبوده باشد     
ز یـ  مي وسـپس آنـرا رو  ی نـشان دهـ    ی را به کـودک    ي اسباب باز  کی

دن به آن چـه تـالش       ی رس يد که کودك شما برا    ید د ید خواه یبگذار
ک را تجربـه نکـرده      یـ هرچند تاکنون مزه آن نوع ک     .کند ی م ییوتقال

 را نداشـته باشـد وآن       ي کردن با آن اسباب بـاز      يا تجربه باز  یباشد و 
ـ    یق مـ  که کودك را به سمت آنهـا سـو     يزیچ  از یدهـد تجربـه قبل

 یست بلکـه تـصور لـذت     ی ن ي کردن با آن اسباب باز     يا باز یخوردن و   
 در  ي کردن بـا آن اسـباب بـاز        يا باز یک و یاست که از خوردن آن ک     

ر واضح است کـه    ین تصو یذهن خود مجسم نموده است و آن چنان ا        
ن یـ کند وا ین خوردن ولذت بردن از آن تجسم م       یخود را درح  ،کودك

ا اسباب  یک و یدن به ک  ی رس ي برا يزه وانرژ یذت آنچنان انگ  احساس ل 
ه ی اگر شده از پا یکند حت  یکند که کودك را وادار م      یجاد م ی ا يباز
  .ز باال برود تا به آن برسدیم

 وجابزیکند اسـت  ین احساس صدق میز ا یدرخصوص افراد موفق ن   
د که روزنامـه    ید  می ن کارمن است او مردم را     ی مهمتر ipadد  یگو می
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د که با در دست داشـتن کتـاب      ید ی را م  ییخوانند آدمها یا کتاب م  ی
کـرد کـه    یخواننـد واوتجـسم م      مـی  ا مترو نشسته وکتاب   یدر پارکها   

درحال مطالعه هستند و آن  ipadکدستگاه یمردم بادردست داشتن 
  . شدipad یمنجر به طراح"تاینمود که نها  می تجسمیچنان واقع

کنند   میری خود سيایانسانها در رو  چون همه    ز هم یافراد موفق ن  
ت یـ ا را بـه واقع یـ نست که قـدم فراتـر گذاشـته و رو        ی فرق آنها ا   یول

ـ ا و یل و رو  یشترتخیروز ب ی که تا د   يزیوچ.کنند  می لیتبد  يایـ ک دن ی
ر یـ ن غیـ ت مبدل کرده اند آنچه که تا قبل از ا       یناشناخته بود به واقع   

شـده اسـت کـه در     و ملمـوس  ی بود حاال واقعیافتنی ودست ن  یواقع
ـ موبا–نترنت ی ا.توان شمرد ی مياریبسهاي   نمونه ی واقع يایدن –ل ی
 " بود که کـامال ییاینها دنیره همه ا یروباتها وغ -هوشمندهاي    ستمیس

ـ , تجربه نکـرده بـود     یناشناخته بود وکس   نهـا قابـل    ی االن همـه ا    یول
 ی و روانـشناس ي در علـوم رفتـار     یاستفاده و دردسترس هستند وحت    

کـه بـا اسـتفاده از    ی صـورت گرفتـه اسـت بطور   یمـ یوالت عظز تح ین
 و آدمکـش و معتـاد       ی از افـراد جـان     ی همچون روان درمـان    ییروشها
شـوند   یت م ی ترب یرانیا مد یسازند و     می  جامعه يد برا ی مف ییانسانها

گـر  ی ديزهـا ی چیلـ ینها و خیهمه ا.ر دهند ییا را تغ  یتوانند دن  یکه م 
 فراتر نهاد و عمل کرد اگر سالها هم د پا ین است که با   ینشان دهنده ا  

 خـود حرکـت نخواهـد کـرد و     ي خود از جايوان بخودیک ل یبگذرد  
 اسـت   یر واقع یانه وغ یل گرا یار تخ یوان بس یانتظار داشتن حرکت از ل    

د یـ د موجب اتالف عمر شود پس با      ید معجزه نشستن هم شا    یو به ام  
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  .بشودد تا ید بخواهیبا. دیعمل کرد چون که به عمل کار برآ
 جهـت   " مختلـف صـرفا    ين مطالب ومشابه آن در کتابهـا      یهمه ا 

د یـ د کـه با ین شـما هـست  یـ ت اراده شماسـت وا  یـ زه و تقو  یجاد انگ یا
ـ  قـصد دار   "ا واقعـا  ید که آ  یری را بگ  ییم نها یتصم  تـان   ید در زنـدگ   ی

د هـر   یر؟ در نظر داشـته باشـ      یا خ ید  یبدنبال اهداف بلند پروازانه برو    
  .و روحتان به آن سمت خواهد رفتد قلب یری که بگیمیتصم
ک باره شروع بـه     ید که چطور به     یریک کودك نوپا را در نظر بگ      ی

رامـون خـود هرزمـان      یکند و بدون توجـه بـه پ       یحرکت وراه رفتن م   
ـ یـ نگـران افتـادن ن  "رود واصـال یـ بخواهـد راه م    آدم بزرگهــایست ول

 ي انجـام کـار    ي را شـروع کننـد وبـرا       ينقدر راحت کار  یتوانند ا  نمی
 مـشورت هـا   یلیسنجند واز خ  میکنند و تمام جوانب رایمدتها فکر م 

 ی درسـت  ییگران هم بتوانند مـشورت وراهنمـا      یرند البته اگر د   یگ می
رسـد بـه   یل نکننـد تـازه م   یـ  خودشان را تحم   يدهاید ونبا یبکنند وبا 
ـ ا انجام بدهـد     یرد که آ  یم بگ ید تصم ی که با  ییمرحله ا  ـ ا ندهـد    ی ک ی

پرسـد و   ی که به ذهنش برسد میهر سئوالک دانش آموز  یکودك و   
ن یـ ک لحظـه هـم بـه ا       یـ شـود و   یادگرفتن خسته نم  یدن و یاز پرس 

ـ    یگران در موردش چه فکر م     یکند که د    نمی موضوع فکر   یکننـد ول
 یک سئوال را دردهـان خـود مـزه مـزه مـ     ی آدم بزرگها مدتها     یلیخ

ر یـ  خ پرسـند واز    نمـی   وقتها هم  یلیکنند تا بخواهند انرا بپرسند وخ     
 نکـه یل ا یـ د تنهـا دل   ی و شـا   یعلـت اصـل   , گذرنـد    یسئوال کردن م  

ا یـ م و ی را بپرسـ یم و سـئوال ی شـروع کنـ  ی را براحت يم کار یتوان نمی
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م در واقـع    ی بخودمان وارد کن   ينکه فشار یم بدون ا  ی کن یراحت زندگ 
ر ی ومتاسـفانه تـصو    "میم خودمـان باشـ    ی تـوان  ینمـ "   ن است که    یا

 یم زنـدگ  یشود تا ما بتـوان     یم مانع م  یه ا  که از خودمان ساخت    یذهن
ـ  یم چون فکر م   یپرس  نمی م سئوال ی داشته باش  یراحت گـران  یم دیکن

 کـه چطـور     :ا نخواهنـد گفـت    یـ در مورد ما چه فکر خواهنـد کـرد آ         
  ؟یدان  نمین سئوال رایشماجواب ا

م ی هم نخـواه یم سئوالیکن ی بلد تصور میوما که خود را همه چ     
ـ   می م چون احساس  یکن  نمی  را شروع  يد و کار  یپرس ن کـار   یـ م ا یکن
 ی کـس  ، که از خـودم در ذهـنم سـاخته ام          یمن, ست  یسته من ن  یشا

د اشـتباه کنـد     ینبا- بلد باشد  ید همه چ  یبا-د مغرور باشد  یاست که با  
شود تا بلند    یم مانع م  ی که از خود ساخته ا     یر ذهن ین تصو یره وا یوغ

 کــه يریتــصو, می کنــيشود هــدف گــذاریــم مــانع می کنــيپــرواز
گران در موردمان است که بعنـوان       ی د يدهایدها ونبا یده با یزائ"انایاح
 کـه   یشود هـدف  یـ دن ما به هدف مـان م      ی مانع رس  یرونیک عامل ب  ی

  . است واز عمق وجود ما نشات گرفته استیدرون
ــر رو  ــان را از خودمــان برداشــته وب ي     پــس بهتــر اســت تمرکزم

ـ  کـه در ا ییهام چرا که توجه کردن به قدم      یمان ببر  هدف ر ین مـس ی
جاد تـصور  ی ايبجا. مان دور خواهد کرد    شود مارا از هدف   یبرداشته م 

 یـی  وزنـده ا   یر ذهنـ  یمـان تـصو     از خود بهتر است از اهـداف       یذهن
م تجـسم  یـ ده ایکه به هـدف مـان رسـ      یم و خود را درحال    یم کن یترس
ـ      یز در رسـ   یاستمداران ن ی س یحت. میکن  یدن بـه آرمانهـا واهـداف مل
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  کنند   می استفادهیصورات ذهنخود از ت
ـ     ین کـشوربا  ی گفته بود که ا    يجان اف کند    يش رو ید در دهـه پ

ن یا مـارت یـ ن برگردانـد و  یانسان را به کره ماه بفرستد و سالم به زمـ    
 کـرده بـود،من در   ير سـاز ین تـصو ین چنینگ هدف خودرا ا یلوتر ک 

و هـا   پسران برده،ایسرخ جورجهاي  نم که در تپهیبی را م  يم روز یایرو
  .نندینش  میپسران برده داران سابق،دوستانه درکنارهم

 ریآن چنـان اهـداف را بـه تـصو         ،نین جمالت وجمالت مشابه ا    یا
ـ  "د وکـامال  یتان را ببند   د چشم یتوان  می کشند که شما   می ک نفـررا  ی

  .دیدر کره ماه تجسم کن
 را  يادیمختلف ز هاي    توان نمونه یر م ی تصو يادآوریدرمورد قدرت   

ـ  یـ  خود شما ن   ي برا ی که حت  ياریا موارد بس  یبرشمرد و  ش آمـده   یز پ
ـ ید بخاطر داریده ایش دی را که سالها پ    يریاست و تصاو   د ی شـا ید ول

 از آنها را فرامـوش  یلیخ"د قطعا یده ا یشن" را که قبال   ياریمطالب بس 
ـ ار ز یر درذهن بـس   ی تصاو يماندگار ست که ی ن ید پس شک  یکرده ا  اد ی

 72 العات صورت گرفتـه شـما      بر اساس مط   یست وحت ی ن یاست شک 
 10 د حـدود  یتوان  می فقط  از اطالعات،  يدن پاره ا  یساعت پس از شن   

ـ اي   د اما اگر ارائه   یاد آور یدرصد از آن را به       ن اطالعـات همـراه بـا       ی
 500ر به اندازه  یک تصو یرسد و یدرصد م 65زان به   ین م یر باشد ا  یتصو

 يمانـدگار  يکنـد کـه دارا    مـی  واژه مطلب را به ذهن منتقل    600 تا
د یـ  وخریت مـال ی هم هست اگر هدف شما بهتر شدن وضـع        يشتریب

ک خانه را   یا  یک خودرو و  ی از   يریخانه وخودرو هست بهتراست تصو    
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رباعث خواهد شـد کـه هـدف شـما          ین تصو ید ا یتان نصب کن   دراتاق
دن ی رس ين هر روز اراده شما را برا      یتان باشد وا   شه مقابل چشم  یهم

  .مودبه هدف مصمم تر خواهد ن
دن به هـدف کمـک     یتواند مارا در رس   ی از هدف م   يریداشتن تصو 

ـ تواند بـصورت نوشـتن اهـداف و        یر م ین تصو یکند وا  ک یـ نکـه   یا ا ی
ت بـه  یـ  باشـد قابل یافتنی که دست ی از هدف بوده باشد وهدف ینقاش
  صـورت گرفتـه     یز دارد بر اساس نظر سنج     یده شدن را ن   یر کش یتصو
نفـر  71،ک شـرکت  یـ صول وخدمات   نفر از فروشندگان مح   90 نیاز ب 

شتر یـ دن بـه هـدف ب  یاعالم داشتند که نوشتن هـدف آنهـارا در رسـ      
د قـراردادن آن    یکند در واقع نوشتن هدف ودر معرض د       یمصمم تر م  

ـ  با يکنـد کـه دنبـال چـه کـار          ی مـ  يادآوریـ مدام به مغز     د بـرود   ی
ن تمرکز موجب   ید باشد وا  ی با ی چه هدف  ين تمرکز مغز بررو   یشتریوب

زه یـ جـاد انگ  یتوانـد موجـب ا     یشود کـه مـ    ی از هدف م   يسازر  یتصو
 فـوق   ی در نظر سنج   یدن به هدف را فراهم کند وحت      یمضاعف دررس 

 اهـداف  يب به اتفاق اعالم داشتند که عدم تمرکـز بـررو      یت قر یاکثر
شان یت ا ی وعدم موفق  یدن به اهداف قبل   یشان دررس ی ا یموجب ناکام 

 یکـه تمرکـز نقـش اصـل    د بتوان گفت   یت شا یبوده است پس باقاطع   
تـوان بـه    ین تمرکـز را م    یـ کنـد وا   یفـا مـ   یدن به اهـداف را ا     یدررس

 – بدسـت آورد کـه از آن جملـه نوشـتن اهـداف             یمختلفهاي    وهیش
توان اسم بـرد    ی را م  ی ذهن ير ساز ی وتصو -هدف)ینقاش(ير ساز یتصو

 از  يری ابتدا تـصو   یز قبل از هراقدام   ین ن ین مخترع ی بزرگتر "مطمئنا
ات آنرا از ذهن    ینموده اند وتمام جزئ     می ذهن خود تجسم  هدف را در    
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ن یکردنـد بـه ماننـد مهندسـ        یداده وسـپس اقـدام مـ      یخود عبور م  
 ي پروژه ابتـدا نقـشه وپلـن کـار را بـررو            يساختمان که قبل از اجرا    

 در  یحت. ندینما ی پروژه م  يم نموده سپس شروع به اجرا     یکاغذ ترس 
ر اهداف مورد نظـر شـما       معتقدند که اگ   ی برخ ير ساز یخصوص تصو 

 است کـه هـدف مـورد    ین معن ی کند به ا   یک کودك بتواند نقاش   یرا  
ر ینکـه تـصو   ی ا ي اسـت،پس بـرا    یافتنینظر شما هدف خوب ودست      

 برخـوردار باشـد اگـر    ي بهتـر ير گـذار ی اهـداف بتوانـد از تـاث    يساز
د کـه  یـ  اسـتفاده کن یید از رنگهای کردن هستیخودتان قادر به نقاش   

ز یـ نـه اهـدافتان ن    ی الزم را بدهد واگر در پس زم       يما انرژ بتواند به ش  
د یـ توان  مـی  دیـ  آنها تمرکـز کن    يد بررو یخواه  نمی  است که  ییزهایچ

بعنـوان  . د تا کمتر توجه اتان را جلـب کنـد         ید بکش یاه وسف یآنهارا س 
 جهـت کمـک بـه       یاگر هدف شما شرکت درمـسابقات ورزشـ       : مثال

د بهتـر اسـت     یکش ی م  که يریباشد پس در تصو   یه م یریموسسات خ 
د یشوند رابصورت پررنگ تـر بکـش    می  شما شاد  يروزی که از پ   يافراد
 شما نبوده را کم رنـگ  ی را که هدف اصلی قهرمان يدن به سکو  یورس
 شـما   يروزی که پ  يشه چهره افراد  یتاهم. دید بکش یاه و سف  یا س یتر و 

رد و نگاه کـردن بـه    ی چشمتان قرار بگ   يکند جلو  یآنها را شادمان م   
دن به هدف یر و رسی الزم را به شما جهت ادامه مس      ير انرژ ین تصو یا

 ي مغز شـده وبـرا     يک قسمت بصر  یرا فراهم خواهد آورد وباعث تحر     
شه یـ اد خواهـد داشـت وهم  یر را به    ین تصو ی مغز شما ا   یمدت طوالن 

  .در دسترس شما خواهد بود
 یلی که شما آنرا خ    یینمایلم س یک ف یتوان به    یر م یر تصو یدر تاث 
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شه نقـش اول توانـسته      یـ د اشاره کرد کـه چقـدر هنـر پ         یدوست دار 
ـ اورد و یر گذار بوده وچقدر توانسته اشک شمارا درب       ی شما تاث  يبررو ا ی

 . رادرشما زنده کنـد   يزیا باجمالت خود توانسته چ    یشما را بخنداند و   
کنند کـه    ی م یسازند سع  ی را م  یلمی ف ین کارگردانها وقت  یتر بزرگ

شه یـ رنـد وهنـر پ    ی انهـا را در نظـر بگ       يازهاین ون یاحساسات مخاطب 
 خـود   يشه را بجـا   یـ د کـه مـا آن هنرپ      ی نقش نما  يفایبتواند چنان ا  

 کـه مـا بـا ان    ی همان مشکالت"قایم که دق یم واحساس کن  یتصور کن 
ل یـ ن قـدرت تحل یده اند وا  یر کش یم را به تصو   یبان هست یدست به گر  

نـه توانـسته   دهـد کـه چگو   یلم را نـشان م    ی کارگردان فـ   یاز سنج یون
 بـه  یاجتماع-ياقتصاد-ین را از نظر عاطفیمشکالت تک تک مخاطب 

ـ     یم کـس  یکنیکه تصور م  یر بکشد درحال  یتصو  مـان   ی از مـسائل درون
نـست کـه   ی که مشخص است ا يزی چ یدرست است ول  , ستیباخبر ن 

ک ی توسط   یامیست و هر پ   یمختص شما ن  "ل مشکالت صرفا  ین قب یا
ام یـ  پیکـ یل نزدیته باشـد کـه بـدل   ونها مخاطب داش  یلیدمیشا, لم  یف
جـه  یتـوان نت  ی روزمره آنها جذب آن شده اند پس مـ     یلم به زندگ  یف

تنهـا موجـود     ست ومـا  یـ ن  ما مختص مـا    يش رو یگرفت مشکالت پ  
هـا    یلـ یم وخ ی مواجه شده ا   ین مشکل یم که با چن   یستین ن یدرکره زم 

 ی توانـسته بـه نـوع   ین موانع برخورده انـد و هرکـس    یهستند که به ا   
ن تـصور  یت کـره زمـ  یـ د پس با درنظر گرفتن جمع  یانع را رفع نما   مو
 خبـر  ی رفع موانع وجود دارد که ما از آنها ب   يراه حل برا   د چقدر یکن

 وجود ندارد و هرچـه هـست راه         يدی به اسم نام   يزیم پس چ  یبوده ا 
  .حل است
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مان مـرور    م در ذهن  یتوان ی را م  یمیر هرچند قد  یشه تصاو یماهم
ـ      ی مطالب یم ول یاد آور یم وبه   یکن ا یـ م یـ ده ایش شـن ی را که مـدتها پ

ره شـده   یـ ر ذخ ین قدرت تـصاو   یم وا یور آ یاد م یم کمتر به    یخوانده ا 
د پس از مدتها همچنان آنهـا       یتوان یمکره راست مغز است که م     یدرن

  .دیرا مرور کن
ر اسـتفاده  ی تـصاو يادآوریـ ت مغز خود در بـه      ین قابل یدازایپس با 

م در یهداف،آنهارا درهرزمـان کـه بخـواه   دن ایر کشیم وبا به تصو یکن
ـ وا.میده وجامه عمـل بپوشـان    یت بخش ینیم وبه آنها ع   یریار بگ یاخت ن ی
م اهـداف  ی بـاال در ترسـ  ين روش وبا مانـدگار ی از آسان تریکید  یشا

دن بـه آن  ی رسـ ي مشخص شود راههـا ی هدف واقعیبوده باشد ووقت 
تـان  یه برا ن را ی نخـست  يبرداشـتن قـدمها    ان خواهد شد وبـا    یز نما ین

  .د کردیدا خواهی هدف سوق پيهموار شده وبسو
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  نیاز واقعی به هدف

دن یتواند عامل ثبات قدم در رسـ      یازها خود م  ی از ن  یشناخت واقع 
   آن بوده باشديبه هدف وتالش برا

 "از وخواسته دو مفهوم کـامال   یف ن ی تعر یابیالبته در موضوع بازار     
- هـوا  - همانند غذا  یه زندگ یم اول ازها شامل اقال  ین.باشدیجدا از هم م   

باشـد کـه درهمـه انـسانها        یح وگـردش وآمـوزش م     یتفر-لباس–آب  
 یتـ ینکـه از چـه مل  ی صـرف نظـر از ا      یکسان است چرا که هر انسان     ی

ه همـه   یـ  اول ي  ازهـا یره دارد ودر ن   یـ از به آب وغـذا وهـوا وغ       یاست ن 
 را   خود يازهاین ن ی ا يکن هرکدام از انسانها به نحو     یکسان هستند ل  ی

گر بـوده باشـد     یمتفـاوت از همـد    "تواند کامال  یند که م  ینما یرفع م 
ـ  بـه    ی رفـع گرسـنگ    ي از آدمها برا   یبعنوان مثال برخ   چ یک سـاندو  ی

ـ ا مـرغ بر یـ چ وین ساندو یاورند بنابرا ی م يان رو ی به مرغ بر   یوبرخ ان ی
  .شود یبعنوان خواسته مطرح م

نـد کـه    ری خاص قرارگ  ين هدفها ی تام يازها درراستا ی ن یپس وقت 
  .نامند  مین کند آنرا خواستهی را تاميازیله نیفرد بتواند بدان وس

 خـود  يازهـا ی رفـع ن ي بـرا یح روشن شد کـه هرکـس    ین توض یباا
ـ از بـه  یـ نها  دن به همان خواسته  یدارد ورس هایی    خواسته ک برنامـه  ی

  . مناسب داردي وهدف گذاريزیر
 :نه گفـت  نگویتوان ا یم م یح بد یم توض یاگربه شکل ساده تر بخواه    

از به غذا دارم وهوس کردم که کباب بخورم         یمن اگرگرسنه هستم ون   
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 یید کارهـا یدن به کباب که همان خواسته من است بای رس يپس برا 
ر ی سـ  يل به هدف من برا    ین کباب تبد  یانجام بدهم تا به آن برسم وا      

ن کاراست که مـرا وادار     ی ا ییز چرا ی ن یباشد وگرسنگ یکردن خودم م  
اق من بـه    یشتر باشد اشت  ی ب ین گرسنگ ی وهرچقدر ا  کندیبه حرکت م  

شتر از حد معمول دست خـواهم  ی بیشتر خواهد شد و به تالش   یغذا ب 
  .د را رفع کنمیاز شدی ونین گرسنگیزد تا ا

از یـ  بـه آن ن    یجاد رفاه در زنـدگ    ی که جهت ا   يدر آمد ومنابع ماد   
 داشـتن درآمـد خـوب کـه         يکند وبـرا  یت م ین قاعده تبع  یم از ا  یدار

م که شغل وحرفـه مناسـب داشـته     یاز دار یجاد رفاه شود ن   ینجر به ا  م
ه یـ ک شـغل مناسـب کـه ابتـدا بـه سـاکن کل             یکن داشتن   یم ل یباش

د بـه نظـر   یـ د بعین کند شاین عالقه مارا تام ی وهم چن  ي ماد يازهاین
ـ  مناسب  يزی وبرنامه ر  يتوان با هدف گذار    ی م یبرسد ول  ک شـغل  ی

ل کرد که هم عالقـه      ی تبد يآمدک شغل جذاب وپردر   ی را به    یمعمول
ن کنـد وامکـان نـدارد شـما        ی مارا تام  يازهایزد وهم بتواند ن   یرا برانگ 

 کـسب   يد چراکـه بـرا    ید وموفـق نباشـ    یـ  را باعالقه انجـام ده     يکار
د یـ ت جذب شود وبع ینه مناسب فراهم شود تا موفق     ید زم یت با یموفق

ما از شـ   . حاصـل شـود    یتیاق وعالقه مـوفق   یرسد بدون اشت  یبه نظرم 
  کـه  يا بـه کـار    ید؟ آ ی به شغل ودر آمد دار     یاز واقع یپرسم چقدر ن  یم

 به آن   یا در همه حال ودر همه وقت از زندگ        ید؟آید عالقه دار  یکن می
شرفت یدر جهت پ   د؟چقدروقت خود را صرف فکر کردن     یکن یفکر م 
 دارنـد  ي ودفتـر ي کـه کـار ادار    يد؟ البتـه افـراد    یـ کن یتان م  شغل
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ف محوله  ی هستند چرا که آنها فقط وظا      یستثنن قاعده م  یاز ا "بایتقر
 هست کـه درکـار     ی صحبت من باکسان   يشتر رو یدهند وب یرا انجام م  

ـ آ.  ودر ارتباط با شبکه فروش وبازار رقابت هستندیابیتجارت وبازار  ا ی
د مـشکل   یا توانسته ا  ی آ د؟یت خود توجه کرده ا    یبه مشکل عدم موفق   

ر یـ  نظ یا به عوامـل خـارج     ت خود ر  یا عدم موفق  ید و ی کن ییرا شناسا 
م ید وتـسل ید نسبت داده ایوجود رقابت تنگاتنگ وعدم استقبال ازخر     

ن حرفه  ی درا يادید که افراد ز   ین را درنظر داشته باش    ی ا یول. دیشده ا 
ار هـم   ید موفق بوده اند وبـس     یشناسیوجود دارند که شماهم آنها را م      

شـوند   ی موفـق مـ  ییط برابر عده ا  یکنند چرا در شرا    یخوب عمل م  
تـوان گفـت همانـا     ی که م  یشوند؟ علت وعامل اصل     نمی  موفق یوبرخ

که به عنوان یک انگیـزه   به درآمد حاصل از شغل    یاز واقع یاحساس ن 
 . خود شـخص اسـت  یو توجه به عوامل درون    بسیار قوي عمل میکند     

دگاهها ومثبـت   یـ ر داد نـوع د    ییـ  راتغ ید عوامل درون  یشتر مواقع با  یب
 -ت ونـوع رفتـار   یر درشخـص  ییـ تغ- از هدف  يازر س ی نوع تصو  -ییگرا

 هـستند کـه بعنـوان       ينها مـوارد  ی ا -ا وزنده یداشتن برنامه وهدف پو   
ت دارنـد  یـ  در کسب موفقين کننده ایی نقش موثر وتع   یعوامل درون 

م عوامـل  ید نتـوان یم شـا یـ  هدف خود دارين کنترل را بررو  یشتریماب
اهداف خودمـان را  م یتوانی میم ولی را تحت کنترل خود درآور یرونیب

ـ یط بیم ومطابق شرایر دهیی تغیبه شکل وحالت   ق یـ  آنهـا را تطب یرون
ـ    یاگر وضع .میده د از یـ توانی ثبـات شـما م  یت بازار نابسامان اسـت وب

ط ید وقدم به قـدم وبـا توجـه بـه شـرا            یریاهداف کوتاه مدت بهره بگ    
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ط ینکـه شـرا  ید ومـدام از ا یر دهیی تغي برنامه بعديط آنها را برا  یمح
ت در حرفـه  یـ ت وموفق یـ قـصد فعال  "د اگر واقعا  یت است گله نکن   سخ

د از اهـداف خـود آن چنـان         یـ د با ید مثبت گرا باشـ    ید با یخود را دار  
 چـشمان   يتها مـدام در جلـو     ید که همه موفق   ی بساز ییر زنده ا  یتصو

گر ید کـه بـاز  یـ نیب  می رایلمینما فینکه در پرده سیشما باشد مانند ا  
 قدرتمند اسـت    ي بقدر ير ساز ین تصو ید وا ی آن خود شما هست    یاصل

  . پشت سر بگذاردیتواند موانع را به سادگ یکه م
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  ترس از آینده

 ترسـناك بـوده باشـد       یـی  عـده ا   يد بـرا  ینده شا یفکر کردن به آ   
ک یـ نـده دور ونزد ی کـه امکـان دارد در آ   يفکرکردن به اتفاقـات بـد     

 اتفاقات  یم حت یآماده کن م خود را    یوندد وما نتوانسته باش   یبوقوع به پ  
شـما در کنکـور امـسال       . دارد ی و آمـادگ   ینیش ب یاز به پ  یز ن یخوب ن 
د و دور از    یـ گـر نقـل مکـان کن      یک شهر د  ید به   ید وبا یشو یقبول م 

ک اتفـاق   یـ  خـود    ي در کنکور بـه خـود      یقبول. دی کن یخانواده زندگ 
ار یشـود بـس    یجاد م ی که به تبع آن ا     يگری مسائل د  یخوب است ول  

روز یـ د تـا د   ید تاکنون تجربه نکرد   ی که شا  یکننده است مسائل  نگران  
 البسه گرفته تا نظافت اتاق      يوه خوراك وشستش  ی شما از ته   يازهاین

ـ   ین انجام م  یره توسط والد  یوغ ت ید وضـع  یـ ط جد ی در شـرا   یشد ول
   ن موضـوعات  یـ د فکـر کـردن بـه ا    ی متفاوت خواهد بـود وشـا      "کامال

رقابل ینده واتفاقات غین ترس از آ یواد  یجاد نما ی را درشما ا   ییدلهره ا 
شود تـا کمتـر بـه       ی نشده است که باعث م     يزی وبرنامه ر  ینیش ب یپ
م وبه تبـع آن     یشتر به منافع حال حاضر بپرداز     ینده توجه نموده وب   یآ

نـده  ی را کـه در آ     ي افراد منافع حاصل از هـدف وهـدف گـذار          یبرخ
 بـدون هـدف    ی به زنـدگ   ين رو یرند از ا  یپذ  نمی محقق خواهد شد را   

ر ینده تـصو ی از آی مناسبيتوان با روشها یکه میاورند در حال ی م يرو
شتر یـ نـده را ب   یدن بـه آ   یاق رسـ  یم نمود کـه اشـت     ی ترس یار خوب یبس
  .دینما
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ل یـ  جهـت تنز   یی روشـها  "هـدف سـخت   " درکتاب   یمارك مورف 
نـده  ی کـه در آ ینـده واهـداف  ینده را ارائه نموده است که توجه به آ       یآ

ـ نما  مـی  میند ترسـ  یار خوشـا  یرا بـس  شـوند    یمحقق م  د واز دلهـره    ی
  .کاهد  میشود بشدت ی مینده ناشی که از توجه به آییهایونگران

ـ     یل مختلف یتواند دال  ینده م یهرچند ترس از آ     ی داشته باشـد ول
ل یـ ر دالی آن از سـا ینـ یش بیرسد عدم امکان کنترل و پ     یبه نظر م  

نده ی که معتقدند آ   ی برخ يرسد و برخالف ادعا    یپررنگ تر به نظر م    
 از فکـر کـردن بـه آن طفـره        یست وحتـ  ی وکنترل ن  ینیش ب یقابل پ 

 اسـت   يزی گفته شد هدف تنها چ     " طبق آن چه که قبال     یروند ول یم
 يتوان تـا حـدود   یکه قابل کنترل است و به واسطه داشتن هدف م        

  .ز کنترل نمودینده را نیآ
 یت بخـش  نده الزم اس  یل آ ی تنز ي معتقداست که برا   یمارك مورف 

ــه آیاز هز ــه هــدف را ب ــده موکــول کنین ــن ــا کــاهش بخــشی  ید وب
شـما پـس انـدازکردن را       . شـود  ینده تعادل برقرار مـ    یآهاي    نهیازهز

 از يد داشت مقـدار ینده خواهی که در آی هدفيد که برا  یریدرنظر بگ 
   نـه  ی از هز  ید قـسمت  یـ د تـا بتوان   یـ کن یدرآمد خود را پـس انـداز مـ        

د تـا  یـ نده موکـول کن یپ کتاب است را به آ     د چا یتان را که شا    هدف
 که درحال نوشتن آن     ید کتاب ی که کرده ا   يد از محل پس انداز    یبتوان
مه نامه عمـر بـا   ید بیا باخرید وید را پس از اتمام به چاپ برسان یهست

نـده از   ید در آ  یتوان  می دیده ی که درحال انجام م    يزیناچهاي    نهیهز
 ید وبـه نـوع  یجامه عمل بپوشان را يمحل اندوخته آن اهداف بزرگتر   
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ب یـ ن ترتیـ نده گره زدن است که بـه ا یتوان گفت که حال رابه آ  یم
ـ ید ودیکن ی مینده را درحال زندگ   یآ نـده  ی و دلهـره از آ یگر آن نگران

د یـ دا خواهـد نمـود چراکـه شـما توانـسته ا           ی کاهش پ  يادیبه حد ز  
  .دی کنینیش بینده را کنترل و پی ازآیقسمت

تـوان انجـام    ینده میل آی تنزي که برايگریوش د شان ر یاز نظر ا  
نـده را بـه زمـان حـال     ین است که منافع حاصل از هـدف در آ  یداد ا 

نده احتمال وقوع آنهـا هـست       ی که در آ   یشه از اتفاقات  یماهم. دیاوریب
دن هرچـه   یاتفاقات خوب مارامـشتاق بـه رسـ       .میشو یجان زده م  یه

تولـد  -ج کنکـور  یعالم نتـا  کند مانند زمان ا   یزودتر به آن روز موعود م     
ره وبــرعکس تــصور اتفاقــات نــاگوار یــم وغیــ کــه در راه داريفرزنــد

  .دینما  میجادی ایناخودآگاه دلهره ونگران
شود یـ  ميادیـ رات زییـ  سرمنشاء تغییتولد فرزند در هر خانواده ا     

شود بگونـه   یـ جـاد م  ی در خانواده ا   يادیاق ز یدن روز تولد اشت   یوتا رس 
 آن روز آمـاده کننـد و        يارند تـا خـود را بـرا       ن تالش د  ی که والد  ییا

د یـ نـد از خر ینما مـی آمـاده   د بـه خـانواده را       یط حضورعضو جد  یشرا
 تـالش  ی و حتـ يزیـ ر و رنـگ آم یـ ن وتعمیل نوزاد گرفته تا تزئ   یوسا
ـ  بزرگتـر بـه ا     ي داشـتن فـضا    يض خانه برا  ی تعو يبرا ل کـه   یـ ن دل ی

 است کـه در   ینها اتفاق خوب  یشود وهمه ا   یت خانواده اضافه م   یجمع
 در خـانواده را  ي تولد نوزادینده محقق خواهد شد وشور وخوشحال    یآ

ت مـان   یم وتالش وفعال  یده یدر زمان حال و از چند ماه قبل بروز م         
 آن ي را بـرا یم حـداکثر امکانـات رفـاه    یم تا بتوان  یده یش م یرا افزا 
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ده حاصـل    کـه در آینـ     یب منـافع  یـ ن ترت یـ م و به ا   یموقع فراهم آور  
زه داشتن نوزاد وعـضو  یم داده وبا انگی را به زمان حال تعم  خواهد شد 

ش ی خـود را افـزا     يتهای که به خانواده اضافه خواهد شد فعال       يدیجد
  .میده یم

 ين است که هرچقـدر مـا برنامـه بـرا          ید ا ینها مو ین همه ا  یبنابرا
نده کمتر خواهد   یز ترس ما از آ    یزان ن یم به همان م   ینده داشته باش  یآ

 موجـب   ينده محقق خواهند شد بگونـه ا      یما که در آ    يبود و هدفها  
  .ک شوندینده و زمان حال ما به هم نزدیشوند تا آ یم
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  حق انتخاب خود را محدود کنید

هـاي    نهید که درانتخاب هدف هرچقدر گز     ید تصور کن  یهرچند شا 
ن یـ د داشت وا  ی خواه يشتر وبهتر ید حق انتخاب ب   ی داشته باش  يادیز

ـ   یب ومعقول به نظر م    به ظاهر خو   هـاي   نـه یکن داشـتن گز   یرسد ول
 یر منفـ  یمـان تـاث     بـه اهـداف    یابی ما دردست  ییتواند برتوانا  یاد م یز

د ی وشـا  یتوانـد باعـث سـردرگم     یاد م یـ زهاي    نهیبگذارند وداشتن گز  
  .منصرف شدن از انتخاب هدف شود

 انجام دادند که مارك     یقات جالب یا و استنفور تحق   یمحققان کلمب 
نکـه  یز در کتاب هدف سخت به آن اشاره کرده است و آن ا          ین یمورف

ـ  انجـام ا   يمحققان بـرا    بـا  ییک فروشـگاه مرباهـا  یـ در, ق یـ ن تحق ی
توانـستند  یان م یمشتر, ک مرحله یدر. مختلف عرضه کردند  هاي    طعم
فقط بـه   , ن تعداد یا, مختلف را بچشند و درمرحله بعد      ي مربا 24طعم

شتر باشـد  یـ بهـا    انتخـاب  د هرچه حـق   یکن یفکر م  .دیرس  می طعم6
کردنـد  ین طور فکـر م    یان هم هم  یست؟ مشتر ین طور ن  یا, بهتر است 

کـه  یدند درحال یطعم مرباها را چش   , درصد افراد 60,را درمرحله اول    یز
ج نـشان داد کـه   یدرصد بود امـا نتـا  40ن تعداد فقط یا, درمرحله دوم 

 کــه یانین مــشتریاز بــ. ستیــخــوب ن,شتریــبهــاي  نــهیداشــتن گز
 که  ییدند اما آنها  ی درصد مربا خر   3تنها, ده بودند یربا را چش  م24طعم

ن آمـار ده    یـ دند ا یدرصد آن را خر   30, طعم مربا آشنا شدند    6فقط با   
 کمتـر  يقبل است که فقط به خاطر داشتن حـق انتخابهـا        برابر آمار   
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کنـد کـه هرچقـدر حـق     یق ساده ثابت مین تحقیا .حاصل شده است 
شتر خواهـد بـود پـس       ی هدف ب   به وصولانتخاب کمتر باشد احتمال     
 ذهن ما یمتعدد که باعث آشفتگهاي  نهیبهتر است قبل ازانتخاب گز    

ات یـ د وهرچقـدر بـه جزئ     یـ  خود را محـدود کن     يشود انتخابها یز م ین
تان محـدودتر خواهـد بـود وشـانس          يد انتخابها یاهدافتان توجه کن  

ماده ن هرموقع که آ   یشتر خواهد بود بنابرا   یانتخاب هدف مناسب تر ب    
د وضـرب   یدن به هدفتان مصمم شـد     ی رس يد وبرا یانتخاب هدف بود  

 یانتخـاب هـاي   نـه یگزدیدن به هدف انتخـاب کرد ی رس يبرا را   یاالجل
 یید وتا جـا   ی نده يادیبه خودتان حق انتخاب ز    دوی کن خودرا محدود 
شتر از یـ آنچـه کـه ب    مختلف راغربال کرده و   هاي    نهیگزکه امکان دارد  
ن ید بهتـر  ید تا بتوان  یاست را انتخاب کن   ک تر یتان نزد  همه به اهداف  

  .دینه را انتخاب کنیگز
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  استعداد یا مهارت وانگیزه

ست واز یـ  نیی از عـدم توانـا  یت درصعود به قلـه ناشـ  ی عدم موفق 
د یـ د از استعداد و هوش خود جهت صعود بهـره ببر          ینکه نتوانسته ا  یا
د بلکـه آن   ی هـست  ي اسـتعداد  ی ندارد که شما شخص ب     یچ ارتباط یه

 یی که قاعده آن چراید مثلثید کامل کن یت را نتوانسته ا   یمثلث موفق 
 کـه افـراد نتواننـد       ین هنگـام  یزه انجام کاراست بنـابرا    یاهمان انگ یو

شود نه یزه آنان مربوط م   ی از استعداد خود استفاده کنند به انگ       یبخوب
د کـه    دار ی استعداد بـاورنکردن   یبلکه هر انسان  ,  شان یبه استعداد ذات  

 گفتـه  "د قـبال یکند واگر بخاط داشته باشیدر مواجهه با موانع بروز م 
شود کـه   یـ دن به هدف موجب م    یر رس یم که وجود موانع در مس     یبود

 هـدف حرکـت   يد ومـصمم تـر بـسو   یری تربگ يجدهاي    میشما تصم 
ـ       ین تصم ید وا یکن    سرچـشمه   ي هرفـرد  یمات از نبـوغ واسـتعداد ذات
    واسـتعداد خـود     یی بـا موانـع از توانـا       رد که تا قبل از مواجهه     یگ یم
ـ  ین هرانسانی خبر بوده است بنابرا  یب  دارد کـه  ی استعداد بـاور نکردن

     ن اسـتعداد را شـکوفا   یـ هنوز آنـرا بکـار نگرفتـه واهـداف ارزشـمند ا       
  .کند یم

ست بلکـه از    ی ن ي استعداد یم از ب  یرس  نمی مان پس اگر به اهداف   
ــ ــی انگیب ــسیکماا. اســتیزگ ــه چــه ب ــینک   راي اســتعدادیارافراد ب

 را هم بـه اتمـام       یرستانیالت دب ی نتوانسته اند تحص   ید حت یشناس می
 ی خـوب یا را محل زندگی توانسته اند با اختراعات خود دن    یبرسانند ول 



                                                                                  بمانیمباانگیزه و هدفمند / 108

ــدل نیشتیــن افــراد آلبــرت انیــ از ایکــیکننــد کــه             لیاســت کــه ب
ود پس در   ل عذرش خواسته شده ب    ی اش در ادامه تحص    ي استعداد یب

ـ  ی واقعـ  يایدن ست وبلکـه آنچـه   یـ  ضـامن شکـست ن    ي اسـتعداد  ی ب
وجـدان کـار وتـالش      -یسخت کوش -لیکند تما ین م ییت را تع  یموفق

  .بزرگ وسخت استهاي  وچالش
ـ  کـه در   يد کـه افـراد    یـ د شما هم متوجه شـده ا      یشا ک کـسب   ی

ک اندازه  ی به   یکنند همگ  یکسان کارم یط  یک مح یکسان ودر   یوکار
        بدســت یتیچ مــوفقی هــيادیــ تعــداد زیوحتــشــوند  یموفــق نمــ

  .ورند آینم
 فروش وشبکه فروش که من برعملکردآنها نظارت دارم         يمهایدرت

و . کننـد   مـی افتیکسان دری ين افراد آموزشها  ینکه همه ا  یبا وجود ا  
 وجـود دارد  يط برابـر یهمـه آنهـا شـرا   ي ط کار که برایک مح یوارد  

 از یزان و عملکرد فـروش برخـ   ی شروع کار م   يشوند درهمان ابتدا  یم
ان یـ ن اخـتالف بـه وضـوح نما    یا"که کامال یرند بطور یگی م یشیه پ یبق

ـ  دارنـد  ي که فـروش بهتـر  يرسد افرادیاست وبه نظر م    ییک توانـا ی
ن بـاور  یز مردم بـرا   یه دارند ودر گذشته ن    ی نسبت به بق   ي وبرتر یدرون

. وع کننـد   را شر  يکار, کسانی يات کار یبودند که اگر دو نفر با تجرب      
ـ هـاي     ییشـود کـه توانـا      ی موفـق مـ    يفرد امـا  ,  دارد ي برتـر  یدرون
  .دهدین را نشان میخالف ا,قات یتحق

زه یـ زه انجـام کاراسـت وانگ     یـ شود انگ یـ شرفت م یآنچه که باعث پ   
ـ  یی اسـتعداد وتوانـا    " صـرفا   انجام کاراسـت نـه     ییهمان چرا  , ی درون
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 کننـد   يرشتی تالش ب  ییشود عده ا   یزه است که باعث م    یداشتن انگ 
ره موفـق   یـ غ..... ل و یتحـص , کـسب وکـار    يه در فضا  یع تر از بق   یوسر

  .شوند
ـ  ین نداشتن استعداد و   یبنابرا  ي بـرا  ی بهانـه خـوب    ي اسـتعداد  یا ب

ل کـه   یـ ن دل یـ م بـه ا   یتوان  نمی ست وما ی بزرگ ن  يانجام ندادن کارها  
م یم از تـالش وکوشـش دسـت بـردار         یخود استعداد ندار  ي   درحرفه

ست بلکـه دسـت از تـالش        یـ شکـست ن  , تیـ وفقچون نقطه مقابل م   
ت وجـود دارد    یـ  موفق یل کـه درهرتالشـ    یـ ن دل یـ دن است به ا   یکش

هـایی    کن کسب تجربـه   یهرچند شما رابطور کامل به هدف نرساند ول       
د ید هرچند شـا   یده یدن به هدف انجام م    ی رس يکه در راه تالش برا    

تـر  کیک قدم به هدف نزدی در واقع شمارا یمنجر به شکست بشود ول  
دگاه ونظر  ید. دین موضوع نگاه کن   ینست که چطور به ا    یکند مهم ا  یم

ن نوع نگرش هست کـه      یتواند استعداد شمارا شکوفا کند وا     یمثبت م 
 يشود وهرکس اسـتعداد الزم بـرا      یواستعداد م ها    ییموجب بروز توانا  

   .تحقق اهداف خودرا دارد
 يه ا کتاب وبـه نقـل از اسـتاد الهـه قمـش         يهمانگونه که درابتدا  

د یـ کن ی مـ  یـی ل بر اسـتعداد اسـت پـس اگرآرزو        یگفته شد آرزو دل   
 اگـر   یز در وجود شما نهاده شده است منتهـ        یاستعداد آن ن  "مطمئنا
اد یـ  الزم را    يد هنـوز همـه مهارتهـا      ید شا ید آنرا محقق کن   ینتوانست

ـ از بـه کـسب      یـ  ن ي انجام هرکار  يد چون ما برا   ینگرفته ا   يک سـر  ی
اشـتن  د,  کننـد ياریـ دن بـه اهـدافمان   یرسـ م تا مارا دریمهارتها دار 
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ن سـرعت  یمهارت درانجام کار باعث انجام درست کارشده وهـم چنـ          
ـ از داریـ  ني انجام هرکاريدهد مابرایش میز افزایانجام کاررا ن   م کـه  ی

ن یـ م کـه ا ی را کـسب نمـائ  یی انجـام کارمهارتهـا    ينه روشـها  یدر زم 
 قابـل  ي وتئـور یق آموزش اعم از تجرب  ی بوده واز طر   یمهارتها اکتساب 

ق ودرست ارائـه شـوند   ین آموزشها دقیباشد وهرچقدر ا   ی م يریادگی
شتر شـده وافـراد را بـه       یمختلف ب هاي    نهیزان کسب مهارت در زم    یم

 ي که اهداف سخت تـر     يافراد, کندیب م یاتخاذ اهداف سخت تر ترغ    
 دارنـد  يف تـر ی که اهداف ضـع يسه با افرادیکنند درمقا   می را دنبال 

  .اند  داشتهيعملکرد بهتر" بکنندد تالشیفقط با"ه ومعتقدند ک
نــه ین زمیــ التــام دراين الك و گــریــدوروانــشناس مــشهور ارو

   .کند ین موضوع را ثابت می انجام داده اند که ایقیتحق
 دانش آموز را جمع کردند وسپس آنها را به دو گـروه    يآنها تعداد 

ـ      یاضـ یم کردند وبه هرکدام سئواالت ر     یتقس ه آن جـواب   دادنـد تـا ب
ـ  داده شـده با يبدهند به گروه اول اعالم شد که از پاسخها  از یـ د امتی

 خـود را    ی به گروه دوم گفته شد که فقط سع        ید ول ی کسب کن  یخوب
  )مارك مورفی(.بکنند وجواب بدهند

درصد بهتر از گـروه دوم      20ت معلوم شد عملکرد گروه اول     یدرنها
ط سـخت   یاد شـرا   افـر  یکند کـه وقتـ     یجه معلوم م  ین نت یبود پس ا  

 اگر به افـراد     یدهند ول   ی از خود بروز م    يرند عملکرد بهتر  یگیقرارم
 د تـالش یـ د آنطورکـه با ی تان را بکنید فقط سعید و بگوئیریآسان بگ 

د تمام تـوان  ین کنیی تعي آنان هدف سخت تر    يکنند اما اگر برا    نمی
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شـوند کـه    یاهـداف سـخت موجـب مـ     , رندیگی خودرا بکار م   يوانرژ
 روزمـره   ين هدف بـا کارهـا     یم وچون ا  یشتر جمع کن  ی را ب  حواسمان

  .دیشتر به آن توجه کنید که بیشویتان متفاوت است مجبور م
 درخانواده شما   "د احتماال یاد آور ی خودرا به    ی ونوجوان یاگر کودک 

نکـه  ین بوده است نه از بابـت ا       یشتر مورد توجه والد   یبها     از بچه  یکی
 از بـرادران    یکـ ی,اورند بلکه بـرعکس     یبخواهند اورا لوس وتنبل بار ب     

ن بابت مورد توجه پـدرومادرتان بـوده اسـت کـه     یوخواهران شما از ا 
 بـه او    يشتریـ  ب يتهایگرفتند ومـسئول    می ه به او سخت   یشتر از بق  یب

 هستند يز افرادی در جامعه ن   ين افراد یچن"کردند ومعموال   می محول
 يتن هـدفها باشـند پـس داشـ    یی مـی  اعتماد به نفس بـاال     يکه دارا 

 در یا حتـ یـ شـود و  یز مـ یـ ش اعتماد به نفس ن یسخت تر باعث افزا   
شـود کـه     ی داده مـ   ی سخت به کـس    يکارها"ز معموال یط کار ن  یمح

 ي بـرا ییک اعتماد به نفس بـاال ین  ید وا یبتواند از عهده انجام آن برآ     
ن ی چنـ يشان را برا یس اداره تنها ا   یکند چرا که رئ    یجاد م یکارمند ا 
  .اب کرده است انتخیکارسخت

 ی باشـد واز طرفـ  یافتنیـ د دست یهمانگونه که گفته شد هدف با    
ن یم که اهداف سخت موجـب بـروز اسـتعداد ونبـوغ وهـم چنـ        یگفت
ت یـ ن قابل ی ا ي همه اهداف دارا   " واقعا یشوند ول ی ما م  ییش توانا یافزا

م چگونـه   ی واستعداد خود مطلـع نباشـ      ییکه ما از توانا   یهستند تازمان 
  .می خود انتخاب کني براي سخت ترم هدفیتوان یم

 بـه  يد هدف شما شـرکت در مـسابقه دوچرخـه سـوار       یفرض کن 
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لـومتر شـد و   ی ک 10ل بـه  ین مسابقه تبد  ی ا یلومتر بود ول  یک5 مسافت
شتر یـ  شما ب یید پس معلوم شد که توانا     ید آنرا انجام ده   یشما توانست 

کـم  ا خود را دست ید و ی را انتخاب کرده بود    یبوده وشما هدف راحت   
 را انتخـاب  يد هـدف سـخت تـر     یتوانست  می کهیدر حال . دیگرفته بود 

د یـ اد کنی هدف آنرا آنقدر کم وز یزان سخت ین م یی تع يد پس برا  یکن
 باشـد   یافتنیده آل برسد نه آنقدر سخت باشد که دست ن         یتا به حد ا   

  . کردینه آنقدر راحت که نتوان بعنوان هدف سخت تلق و
  


