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هدف )و چرا احتماالً آن را    ن یی تع   ز ی انگعلم شگفت 
 ( د ی ده ی اشتباه انجام م 

 مقدمه 

مس  نییتع در  را  ما  راهنما  ریاهداف  کمک    کندیم  یی درست  ما  به  تا    کندیم و 
کن  مانیهاارزش روشن  رسمیرا  بر  اما سماجت  زمان  دنی.  اهداف،  د  یبه  ما    گریکه  به 

 است.  ینسخه بدبخت چدنی ، پکنند ینم خدمت 

  م ی هاتی ساوباز    یکیکردم.    نییخودم تع  یهدف جسورانه برا  کی، من  2010در سال  
مقاله در آن منتشر کنم. من   100از    ش یگرفتم که در آن سال ب  میرا انتخاب کردم و تصم 

 ون یلیم  کیاز    شیسال ب   انیکار تا پا  نیبا انجام ا  تا هدفم این باشد کهگرفتم    میتصم
 کنم. یآور جمع خواننده 

وبالگ نسبتًا    کیرا انتخاب کنم که در آن زمان    یگرفتم وبالگ  میکار، تصم  نیانجام ا  یبرا
  ن یدوج  میکنم. من ن  لیتبد  تمامی دوران  یمجله مردانه برا   نوعیبهموفق بود و آن را  

پ را  برا   داینفر  که  بنو  یکردم  کردم من خط    یدوباره طراح  ار  تی. ساسندیمن مقاله 
  ان یروز در م  کی و    شدیم  هیمن تغذ  قیاز طر  ماً یکه مستق  کردم  جاد ی از محتوا ا  یالوله

برند   کی   ،بودمخود    یامپراطور   یها هیپادر حال ساختن  . در ذهنم،  گذاشتمیمپست  
 . نترنتی مرد جوان و آگاه به ا یک  یهاتی جلب توجه به حساس  یبرا  دیجد

  گران یکه د  ید یاز مطالب جد  یمیکنم. ن  لی تا کل پروژه را تعط  دیسه ماه طول نکش  یحت
با سرعت کم به  و    برگرداندم  یرا به وبالگ قبل   تیساوبنوشته بودند را حذف کردم.  

 ادامه دادم.  مقاله، انتشار

  قابل   ریغشکست    کی   عنوانبهمن از اهدافم در آن سال    دست کشیدن به    آن افراداکثر  
اماکردندیمنگاه    بخشش نگاه    وقتی  .  گذشته  ا  نمیب یم  ،کنمیمبه  از   یکی  نی که 

را بعدًا در   لشی. دلبودمکرده    نییخودم تع  یبرا  حالتابهکه    بود  یاهداف   نی ارزشمندتر
 خواهم داد.  حیتوض مقاله نیا
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به آنها    یابیاهداف و نحوه دست  نییتع  یدر مورد چگونگ  نترنتیمقاله در ا  هاونیلیم
 .کردخواهم  ذکر این مقالهرا در   مطالب از آن ی، من برخمطمئناً و   وجود دارد

  ، کنم: اغلب  شنهادیتر پمهم اریبس حالدرعینو  ترفیظر  اریبس یز یچ خواهمیاما من م
 به آنها باشد.   یابیارزشمندتر از دست ار یبس تواندیاهداف ما م کیشکست استراتژ

و    دیکنیم مستقر  ها را  که شما آن  نندی بیگلف م  یهارا مانند توپ  اهدافمردم    شتریب
 اری. اما اهداف بسدی دهیمدست  ها را از  آن  د،یتان ضربه بزنکه به نشانه  د یام   نیبا ا

است به آنها    دیبع  دی دانیکه م  یاهداف   نییاوقات تع  یهستند. گاه  نیاز ا  تردهی چ یپ
  انه یدر م ای  دیبهتر است اهداف را رها کن  اوقات   ید. گاهنباش   دیمف  ، ممکن استدیبرس
 . دینداشته باش   یاوقات بهتر است که اصالً هدف  ی . گاهدیده رییتغ ،راه

  ن ییها را تعآن  دیبا  زمانی  چه  :دهدیم  حیرا توض  یگذار هدف  یها یدگی چ یمقاله پ   نیا
ها را رها آن  دیبا  یچه زمان توانیم بفهمیم  یکرد و چگونه م  نییکرد، چگونه آنها را تع 

 . میکن

 به شما کمک کند  تواند ی م هدف   ن یی چگونه تع   -  1

که اهداف    دیدانیم  و گر نه  دیکرده باش   سپریسنگ    ریخود را ز  یتمام زندگ  نکهیمگر ا
  ی ز ی به ما چ  هدف  2یا    1ما باشند.    یدر زندگ  ارادهو    تیاز رضا  یمنبع بزرگ  توانندیم
 کنند یم. اهداف به ما کمک  دهندیمآنها به ما جهت    م،یکه منتظر آن باش   دهندیم
. اهداف به  میخود را درک کن  یها یکاستو    میکن  یر یو اندازه گ  یاب یخود را رد  شرفتیپ
 . کنندیممحبوب هستند: آنها کار  لیدل کی

  د یشما مف  یبرا  توانندیم  که اهداف چگونه  دیدرک کن  قاً یاست که ابتدا دق   نی اما مهم ا
 . باشند

 هستند   ن ی بهتر   بیرونی   یها ی ر ی گی پ  ی اهداف خاص برا 

برا  نیترمحبوباحتماالً   اهداف    یراه  از  روش)استفاده  زندگ  یو  در  آنها  از  خود   یکه 
 خاص است.   جهینت کی دنبال کردن ( د یاکردهاستفاده 
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. سمیبنو  یسال کتاب  انیاست که تا پا  نیهدفم ا  نیشوم، بنابرا  سندهینو  خواهمیممن  
بدون    2022است که تا سال    نی هدفم ا  نی داشته باشم، بنابرا  یمال  یآزاد   خواهمیمن م
 باشم.  یبده

 یخارج   یتا به دستاوردها  کندیمبه ما کمک    یر یگ اندازهقابلاهداف مشخص و    نییتع
در مورد اهداف است    قیتحق   یها افتهی  نیتریاز قو   یک یدر واقع    نی. امیو ملموس برس

برا گروه  یو  سازمانافراد،  و  زمها  در  بس  یفرهنگ  یهانهیها  در  از    یار یمختلف، 
شده و  مورد مطالعه تا به امروز اعمال    یزمان  ی هافقمختلف، و در تمام ا  یها تیموقع

 . شودیم

  GPSدرست مانند  و   کنند یمشما عمل   یزندگ  یبرا  GPS  ینوع  عنوانبهاهداف خاص  
واقعًا    زین  ید، اهداف خارجندار  ازیمقصد خاص ن  کیبودن به    د یمف  یشما برا  یگوش
 . دی خاص را در ذهن داشته باش جهینت  کیکه شما  کنندیکار م  یزمان

 خود است   GPSدادن هدف به    پول " معادل  خرج  در  شتریب  جوییصرفه، "مثالعنوانبه
  د؟ یبرو   د یخواهیم  ایفرنیکال  یکجا   به  قاً ی. دقدیبرو   ایفرنیبه کال  دیخواهیم  مثالً   که  وقتی
 ؟یتیوسمی یپارک مل سکو؟ی سانفرانس گو؟یسن د

  و ،  شوندیم  یو عمل  یر یگ اندازهقابلآنها    ، د یکنیم  نیی را تع  یکه اهداف خاص  یهنگام
اهداف    نی اوقات به ا  ی . گاهدیکن  ارزیابیخود را    شرفتی پ  دهند یم سپس به شما امکان  

 . شودیمگفته  SMARTیا  "هدف هوشمند"

دالر پس    5000دسامبر    12تا  "  دی بگو  دیتوانیم،  "در پول  جوییصرفه"  جایبه  ن،یبنابرا
 ه ی. اگر از اول ژانود ی انجام ده  دیبا  یکه چه کار   دیدانیم  قاً ی. اکنون دق"کنمیمانداز  

 د، یروز فرصت پس انداز دار 345  د،یشروع به پس انداز کن 

 : ترتیباین به   

 دالر در روز  14.50 ▪
 دالر در هفته 101.45 ▪
 دالر در ماه 416.67 ▪
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رسیدن   ی در کجا   قاً ی در طول سال دق  دیبدان  قاً یکه دق  دهدیمامکان را    نیبه شما ا  نیا
. تا هفته  دی دالر پس انداز داشته باش  226.50   دی ، با57 . تا روز  دی هدف خود قرار دار  به
دالر را   2916.69  دیشما با   ،یتا ماه جوالو    دیدالر در بانک داشته باش  1226.10  دی ، با12

  کرد یرو   دی است که شما با  نینشان دهنده ا  ارهایمع  نی انحراف از ا  هرگونه.  دی کنار بگذار
  ح ی توض  شتر ی بعدًا در مورد آن ب  -  دیده  رییهدف خود را تغ  دیشا  ای)  دیده  رییخود را تغ

 داد(. میخواه

  ی تا رو  کنندیماست که آنها به شما کمک    نیاهداف خاص ا  نییتع   یای از مزا  گری د  یکی
کن  دیخواهیمکه    یج ینتا که   یاضاف   یهایپرتحواستمام    حالدرعینو    دیتمرکز  را 

 . دیریبگ  دهیناد ،د یممکن است با آنها مواجه شو

کاهش    دیرا با   یز یچه چ  نکهی ا  دنیفهم   د،یانداز کن پس  دیچقدر با  قاً ی دق  دیدانیم  یوقت
 نکه یا  دنی فهم  د،یوزن کم کن  دیخواهیچقدر م  قاً یدق  دی دانیم  یآسان است. وقت  د،یده

  دن یرس  یکه برا   یتر است. اهداف خاص، زمانآسان  بخورید،  ترکم  دی را با  ییچه غذاها
 و پشتکار باشند.  زهیانگ ، ی منبع انرژ   توانندیم، د ی کنیمبه آن تالش 

 هستند   ن ی بهتر  ی داخل   یها ی ر ی گی پ  ی برا   ی اهداف عموم

 دوست داشت؟  د یرا نبا یز ی در مورد اهداف خاص چه چ اما 

عال خاص  اهداف  ا  یخوب،  مشکل  گاه  نجاستیهستند.  ما    یکه  خواسته  اوقات 
 . ستی مشخص ن

  م؟ یآن را بسنج   توانمیمباشم، چگونه    یبهتر   سندهی، اگر من بخواهم نومثالعنوانبه
به من    م، ایمیل  یدرخشان در صندوق ورود  ی هالیمیا فروش کتاب؟    ؟تیساوب  ک یتراف 

 ؟کجا هستمکه من  ندیگویم

مشکل    نجاستیا به  اهداف  با  زمیخوریمبر  که  تصم  رای.    ک ی تراف "که    رم یبگ  م یاگر 
وب    ک ی تراف   جادیا  یبرا   یادیمبهم ز  یهاراهباشد،    "بودن  یخوب  سنده ی= نو  تی ساوب
 . شودینموجود دارد که شامل نوشتن خوب  تیسا
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  ی مشابه   دهی، پدکنندیم  نییتع  برای خود  کاهش وزن را  هدفکه    یاغلب در مورد افراد 
  ی زندگ  ای  کشیدن  یناسالم مانند گرسنگ   اریبس   ی. آنها با انجام کارهادی کنیمرا مشاهده  

  وزنشان . مطمئنًا  کنند یموزن کم    ،سال   کیبه مدت    جی هوآبو    شورچوب  دنرخوفقط با  
  ، نسبت به آنچه که شروع کردند   یبدتر   اریبس  تیدر وضع  ا. اما مسلمًا آنهشود یمکم  

رسانده   بی به آنها کمک کند به آنها آس  نکهی ا  جایبههدف خاص آنها    یعنی  ،خواهند بود 
 است. 

  د یکم کن  وزن   پوند  15  د یبخواه  اینکه  . فقطشوندیم مطرح    یکه اهداف کل  نجاست یا
 د یکه بخواه   ستین  یکاف  نی. ادی انسان سالم باش  کی  دیخواهیم بلکه    ست،ین  یکاف 

.  دیهست  یبهتر   سندهینو  رایز  دیکتاب بفروش   دیخواهیم شما    د،یدسته کتاب بفروش   کی
و    یاخالق  یآن پول را به روش  دی خواهیمشما    زیرا  ست،ین  یدالر کاف   ونیلیم  کیکسب  

 . دیبه دست آور داریپا

  ، مهارت   ک ی در    شرفتیپ  شتر،ی ب   یمال  یبودن، آزاد  ترسالم  موارد:  نیمانند ا  ی اهداف کل
هستند. شما    یو درون  انیپایب  رایز  ،از اهداف خاص هستند  دتری جهات مف  یار یاز بس
کن  دیتوانینمهرگز   تمام  را  بودن"  هرگز  د ی"سالم  شما  به    دیتوانینم.  کامل  طور  به 

 . دیده  ش بهتر انجام  دیهست که بتوان  یکار   شهیهم  چون   .دیبرس  "بهتر بودن  سندهینو"

و از اهداف خاص    پایداراست که ما را    ی اهداف کل  مرتبط با  ان یپایب  عتیطب  ن یو ا
از حد به اهداف خاص در    شیب   یاتکا  د،ید  میکه خواه  طورهمان.  داردیمنگه    یراض

اهداف    با  در هم آمیختن اهداف خاص برساند.    بیبه سالمت روان ما آس  تواندیمواقع  
نماند،    این آسیببا    تواندیم  یکل ناگفته  کند.  کلمقابله    توانند یم واقع    رد  ی اهداف 
 کنند.  جادیا زین یبهتر  جینتا

ما نشان م  نیا بهتر  دهدیبه  م  ییهااهداف آن  نیکه  ما کمک  به  که    کنند یهستند 
  یکار به اهداف کل  نی ا  ی. برامی لذت ببر  ندی فرااز    جه،ی نت  ی از حد رو   شیتمرکز ب  جایبه

  ون یلیم   کی"من    د یشو  زدهجانیهتا    دیدار  ازین  یخاص  جهی . شما به نتدیدار  از یو خاص ن
"من در کارم بهتر خواهم   یبه هدف کل  نیما شما همچن ". ا !  دالر درآمد خواهم داشت
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و عزت نفس خود را دست نخورده   دیکن  تیخاص را تثب  جهیتا آن نت  دیدار  ازین  نیز  شد"
 . د ینگه دار

 برساند  ب یبه شما آس   تواند ی م   یچگونه هدف گذار  -   2

  شود یمدر مورد آن صحبت    ندرتبهوجود دارد که    یهدف گذار   یبرا  کیجنبه تار  کی
 . دیآن شو میممکن است تسل  د،یاگر مراقب نباشو 

 ا ی  موضوع  کیاست که با تمرکز بر    نیا  کندیمخوب کار    یلیخ  یهدف گذار   نکهیا  لیدل
به شما کمک   ای  ستندیکه مهم ن  ییزهایچ  دیتوانیمخاص، بهتر    یک مورد  ی ر یاندازه گ

 . دیکنار بگذار  را کنندینم

.  بکشید افراط    به  یموضوع را تا حد  نیا  دی توانیم  ،یدر زندگ   یگر ید  زیمانند هر چ  اما
روز و هر روز مطالعه    هر  با وسواس تمام  رای ز  ،ندارد  یدوست   چیکه ه  ییدانشجو  مانند

  رایخوب، ز ...  باال برود  زیربغلعصای  از قله اورست با   کندیم  یکه سع  یمرد  ای.  کند یم
 است.  زیربغل یهدف او صعود از قله اورست با عصا

آنچه آن اهداف را در وهله    م ی توان ی م   راحتی به   م، ی اهداف خود وسواس دار   ی رو   ی وقت 
 . می کن   ی قربان   ، کندی م اول معنادار 

  یرفتارها  تشویق بهافراد را    تواندیماهداف خاص    گونهوسواس  یر یگیناگفته نماند، پ 
 ی اهداف خاص   یخود را بر رو   یکه انرژ   یکند. مطالعات نشان داده است افراد  یراخالقیغ

  تقلب کنند.   ای  ندیبه آنها دروغ بگو  دنیرس  یاحتمال دارد برا  شتری، بکنند یممتمرکز  
 ( منبع )

است که با    یاهداف   نییمورد، تع  نیبه دو دام توجه کرد. اول  دیبا  یهنگام هدف گذار 
اهداف    یشما همخوان  یهاارزش انتخاب  دوم  ب اثریبندارند.  تجز  دی ای.  را  و    ه یآنها 

  .م یکن تحلیل

 ستند ی شما همسو ن   ی ها ارزش که با    ی اهداف  ن یی تع 
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است که    یدنبال کردن اهداف  شوند،یکه افراد در آن گرفتار م  ییهاتله  نیتربزرگ از    یکی
 . ستیآنها ن  یاصل یهادر خدمت ارزش

روابط    یبرا   گرانیارزش قائل هستند. د  بهبود شخصیو    تی موفق  یاز افراد برا   یبرخ
جوامع    جاد ی ا  ایبر جهان    یرگذار یتأث  یبرا   گران یخود ارزش قائل هستند. د  مانه یصم

اهداف خود   نییخود را قبل از شروع به تع  یهاارزش قائل هستند. مهم است که ارزش
 .د ینکن اذیتتا خودتان را  دیابیدر

  مانه یروابط صم  یکه برا  امدیدهرا    یبه نظر برسد، اما من افراد  یه یممکن است بد  نیا
  شتر یکسب درآمد ب  یوقت خود را صرف تالش برا  شتری ب  اما  خود ارزش قائل هستند،

زکنندیم ا  کنندیمفکر    نوعیبه  رای ،  صم  نیکه  روابط  به  را  آنها  سوق   بهتر  مانهیامر 
 . دهدیم

  ی برا   یوسواس فکر   ، ولیبگذارند  ریتأث  ایدن  یرو   خواهندیکه م  امدهیرا د  ی من افراد
 ییدارند تا جا شانیشخص  یدر زندگ زیهمه چ یساز نهی و تناسب اندام و به  یخودساز 

 خارج از خودشان وجود دارد.  یز ی هر چ کنندیفراموش م باً یتقرکه 

در مشاغل    ، ولیارزش قائل هستند  ی استقالل و خودمختار   یکه برا   امدیدهرا    یمن افراد 
که از شغل    ییباال  تی معتقدند موقع  رایز  ، شوندیمکه از آن متنفرند گرفتار    ی پردرآمد

 . دهدیم کنترل زمان  یبرا یشتر ی به آنها قدرت ب آورندیمخود به دست 

بدبخت باشند؟ آنها    قدرنیا  توانندیمکه چگونه    کنند یم افراد تعجب    نیو سپس همه ا
،  ابند ییماهداف چپ، راست و مرکز دست  . آنها به  رسانندیمانجام    به  ف رااهدا  نیا

 . دهندیم را از دست  زیهمه چ نوعیبه، حالبااین ولی

و    ندارد  یهمخوان  شانیهابا ارزش  کنندیکه آنها دنبال م  ی است که اهداف   ن یمشکل ا
 . است یبدبخت یدستور العمل برا کی نیا

  م ی دهیماجازه    گرانیاست که به د   نیا  کندیمتله    نی گرفتار ا  را  که ما  یلیدل  نیترجیرا
پول    هستند که  یافراد  مینیبیو م   میکنیکنند. به اطراف نگاه م  کتهی را به ما د  اهدافمان

  کنند یسه بار در روز ورزش م ای روند یمبورا بورا   به التیتعط  برای ا ی آورندیم در   ی ادیز
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در سواحل    ییکایآمر  یونیزیتلو  ش ینما)یک  Baywatch   یاکه بر  رسندیو به نظر م 
داده  (ایفرنیکال  آنجلسلس فکر  و    اند تست  نظر   ،میکنیمما  به  آنها خوشحال  "خب، 

 ." میانجام ده  ،دهندیمرا که آنها انجام   یکار  دیبا هم ما نی، بنابرارسندیم

برا   می ده یماجازه    گرانیاست که به د  فیروش ظر  نیا  اب را  ما انتخاب    یاهداف ما 
 گران   التیبه تعط  میکنیم  یسع  ای   میبه دست آور  یشتر یپول ب  میکنیم  یکنند. سع

 ...  م یکنیم یسع ای میبرو 

 . دی کن یخود زندگ یهاارزش با گرانی لعنت به اهداف د

از   یار ی. بسگرانید  یخودتان است، نه برا   مالکه اهدافتان    دیمطمئن شو  دیشما با
اشتباه    دانندیمارزش    انشانیارزش قائل هستند با آنچه اطراف   شانیمردم آنچه را که برا

  ی اد یز  یهاسالممکن است    د،ی کن  اشتباهاگر  و    ستندین   کسانی  یزها یچ  نهای. ا رندیگیم
 . کند یمکه حال شما را بدتر  دی کن  یز یخود را صرف دنبال کردن چ یاز زندگ

 کنندی م   جاد ی ا   ی بدتر  ج ی که نتا   ی اهداف  ن یی تع 

است که در واقع    یاهداف   نیی، تعشوندیماز مردم مرتکب    یار ی که بس  یگر یاشتباه د
 ، نه بهتر.کندیم مشکالتشان را بدتر 

است که مردم    نیا  شومیاوقات با آن مواجه م  یکه گاه  یاکنندهسرگرم  یهااز مثال  یکی
کنم تا بتوانم   یانداز کار خودم را راه  و   کسب  خواهمیمن م ":  ندیگو یم  نیا  ه ی شب  یز یچ

 . "نباشم سیرئ فشارتحتکار کنم و   ،کنم یمانتخاب  خودم  ای که یدر ساعت کار 

است. شما مسئول    زاتر استرسبودن سه برابر    سیکه رئ  کنندینمفکر    نیافراد به ا  نیا
 . دیهست یهر اشتباه قضاوت  و  هر شکست، هر نظارت م، یهر تصم

ساعت در روز    12که    ی... اما زمان  دیکن   میخود را تنظ  یساعات کار   دیتوانیمشما    بلهو  
 آنها وجود ندارد! مینحوه تنظ یبرا   یادیز ی ها نهیگز ،د ی کنیمکار 

را    متیگران ق  نیماش  کیکه    ی . مثل افراد متناقض با خود هستنداز اهداف    یار یبس
  ی که با افراد   یکس  ای احساس ثروت کنند.    خواهندیم   رای، زخرندیم  یاعتبار   صورتبه
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  ا یرابطه داشته باشد.    با کسی  صرفاً   خواهندیم  رایز  گذاردیمکه دوستش ندارند قرار  
 باشد.  ترسالم خواهدیم رایز  کندیموزن کم  کشیدن یکه با گرسنگ یکس

اغلب به همان اندازه مهم    دیکنیمکه با آنها اهداف خود را دنبال    ییابزارهاو    هاوهیش
 از خود هدف.  ترمهم اگرنههستند،  

  شدن با   گانهیخود، ب  یاجتماع  یکل زندگ  زدنآتشو آن را با    دی را دنبال کن  یاگر هدف 
و   برس  ی آبرو   بردننیازبخانواده  آن  به  کار   ای آ  د،یخود  من    ؟دیا دادهانجام    یواقعًا 

 نه.  کنمیم دالل است

 م ی چگونه هوشمندانه اهداف را دنبال کن   -   3

 ی اهداف خاص و عموم  ن ی تعادل ب   جاد ی ا

و   شکلما در    تیرضا  زانیبر م  یاد یز  ریتأث  تواندیم  میکنیم  نیی که تع  یانواع اهداف
 . به آنها داشته باشد  دنی زمان رس

انحصار  رو   یتمرکز  ب  یبر  و  خاص  احساس   تواندیم   یرونیاهداف  که  شود  باعث 
خوب است،    بسیارپول    آوردندستبههستند. هدف    ارزشیآنها ب  رایز  د،یکن  یحرمتیب

هر    ،نی؛ بنابرادی پول به دست آور  د ی کنیمکه چرا تالش    دهدینم  حیهدف توض  نیاما ا
 . کوتاه مدت خواهد بود ،دیآوریمکه از آن به دست  ای  یشاد

متعادل    یو کل  یو خاص را با اهداف داخل  یاهداف خارج  دیاست که ما با  لیدل   نیبه هم 
داشته    یدرآمد شش رقم  خواهمیمباشد: "من    نیا  تواند یمشما    یرونی. هدف بمیکن

داشته باشم و در   یمال  یآزاد  خواهمیمچون  "باشد:    نیا  تواندیم   یباشم." هدف داخل
 . " مورد پول استرس نداشته باشم

 ی( متمرکز شده است و برا آزادی مالی  مانندارزش )   کی  ی شما بر رو  یرونیاکنون هدف ب
،  یدرآمد شش رقم  یعن ی  ،دی اگرفتهدر نظر    حفاظ مناسب را نیز   خود  ی دنبال کردن آن برا

  ی کمتر   یآزاد   پس از تحقق هدف،  که  دیکنیدنبال نم  یاگونهبهرا    بنابراین این هدف
 د. یکن جادیخود ا  یبرا
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  است  یکاف   . فقطریخ  ای   ایدرسیدهخود    یبه اهداف مال  ای که آ  دیفهم   توانیم   راحتیبه
به اهداف تناسب اندام    ا یکه آ  د ی فهم  توانیم  راحتیبه.  دی خود نگاه کن  یبه حساب بانک

 . دیخود نگاه کن نیتمر خچهیو تار اسی . فقط به مقریخ ای  ایدرسیدهخود  مدنظر

  ی حس اجتماع   افتنی عدم قضاوت، و    ،یشما به سمت خودمختار   شرفتیپ  یر یگی اما پ
به آنها   شتریهستند که ما ب  یانواع اهداف  نهای ، احالباایناست.    ترسخت  اریبسمثبت  

 .آورندیم ما به ارمغان    یرا برا  ی شتر یب  اریبس   تیهستند که رضا  ییو آنها  میهست   بندیپا

 اهداف دشوار با اهداف آسان  ن ی تعادل ب   جاد ی ا

اهداف خارج  دیدگاهیهمانند   با  یکه  اهداف داخل  دی ما  اهداف    یبا  متعادل شوند، 
 متعادل شوند.  ترکوچکو  ترسادهبا اهداف   دیبا زیما ن طلبانهجاهدشوار و   العادهفوق

را انتخاب   یاگر هدف  ،آید  به وجود  یبا هدف گذار   اغراق همراه  دهیپد   یکمممکن است  
کنم"    دنی د  یمشتر   یاز قمرها   خواهمیم"من    "است  رمحتمل یغ  ا یدشوار    اریکه بس  میکن
 رممکنیغ  در انجام این کار  شرفتی پ  رایز  ،داد  میخود را از دست خواه  زهیانگ  سرعتبه

 .رسدیمبه نظر 

د طرف  خ   گر،ی از  ما  اهداف  باشند  یلی اگر  آسان  و  بار    :کوچک  "،  کردن یروادهیپ"سه 
  ی معن یبهدف    زودیبهبه آن هدف    دنیما کوتاه مدت خواهد بود و پس از رس  تیرضا

 . شده و انگیزه ما بازهم از دست خواهد رفت 

و سپس آن را    دیریهدف بلندپروازانه در نظر بگ  کیاست که بهتر است    لیدل   نیبه هم
 . دیکن می تقس تریابی دستتر و قابلآسان یها به بخش

نو  کیمن    ش،ی ها پسال که  داشتم  بلندپروازانه    مز یتاورک یوینپرفروش    سندهیهدف 
کمک به    یتا محقق شود. برا   د یکشیم  طول  هاسالهدف بزرگ بود که    کی  نیباشم. ا
هدف  کردم تا با    جادی ا  ترآسانو    ترکوچک  "ی هدف فرع"   یکار، تعداد  نیدر انجام ا  خودم

 :ندهمراه شو  بزرگ ترم،

 . ساخته شودمن   یهانوشتهوبالگ محبوب بر اساس  کی ▪
 . ببندمناشر قرارداد کتاب  کی با ▪
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 استفاده شود.  سینوشیپ یتا برا یمسیکلمه بنو 100000از  شیب ▪

دو سال    ای   کیدر عرض    توانیماهداف هم سخت بود. اما هر کدام را    نیادستیابی به  
به اهداف  حالبااینانجام داد.   را  آنها    کنم، یم  میتر تقسو ساده  ترکوچک، من اغلب 

  نده یکتاب را به ده نما  شنهادیپ"   ای  م"یسیماه بنو   کیکلمه به مدت    1000هر روز  "مانند  
 . م" ارسال کن

 بگذار   را کنار هم  اش همه 

که    یاهداف داخل  ر اساسو خاص خود را ب  یاهداف خارج  دی که با  میما آموخت  نیبنابرا
م  یهاارزش منعکس  را  کن  کنند،یما  بامیاستوار  که  آموختم  ما  و   دی.  دشوار  اهداف 

  د یما آموختم که اهداف ما باو    میکن  میتقس  تریافتنیدستبلندمدت را به اهداف خرد  
 به نظر برسند.   یافتنیبلندپروازانه که دست ن قدرآننه  مابلندپروازانه باشند ا 

 :دی آیمبه وجود  نیبه ا  هیشب شکلی ز،یبا کنار هم قرار دادن همه چ
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که هدف بزرگ و جاه طلبانه شما در    دیهرم فکر کن  کی  عنوانبهبه اهداف خاص خود  
مورد، هدف بلندپروازانه    نیآن. در ا  ریز  یآن قرار دارد و سپس همه اهداف فرع  یباال 

سه بار در هفته   دیکار، با  نیانجام ا  یسال است. برا  کیدر    وزن  پوند  40بزرگ کاهش  
کن کاهش    یکالر   1500و    د ی ورزش  من  هرحالبه)  دیدهرا  بهداشت    کی،  متخصص 

 (.ستمین

  - هستند    ی ابیقابل دست  راحتیبهوجود دارد که    یتر اهداف، اهداف کوچک  نیا  ریدر ز
را ب  یده دستور غذا   یمرب  کی  د، یغذا بخر  دستگاه سنجش کالری  کی  د،ی اموزیسالم 

 . رهیو غ دیاستخدام کن 

قرار گرفته است:   یو درون  تریکلاز اهداف    یارهیداهرم اهداف خاص در    د،یاما توجه کن 
 ی مثبت  یبدن  ریتصو  خواهمیمداشته باشم"، "من    یسالم   یسبک زندگ  خواهمیم"من  

 " .خواهمیم یشتر ی ب  توانو  ی از خود داشته باشم"، و "من انرژ 

 شوند یم  یر یگ ( جهتی شما )اهداف کل  یهااهداف شما بر اساس ارزش  ، ترتیباینبه
شما را    زهیانگ  یمدت طوالن  یبرا   توانندیکه م   شوندیم  میتقس  یتر و به مراحل کوچک

 حفظ کنند. 

 . است  آسان ؟دیکن یم خلقاهداف را از ابتدا  نیچگونه ا ،خوب

 : شکل خواهد بود   ن ی روند به ا 

ارزش محسوب شما  یبرا ییزهایچه چ
 کاشیا که  دی کنیمو آرزو  شوندیم
 د؟ی خود داشته باش یدر زندگ شتریب

  یاعتماد به نفس، روابط عاشقانه، آزاد
هستند که   ییهاارزش نهایا رهیو غ  یمال

 .د ی دنبال کن د یخواهیم

تا   کندیمبه شما کمک  یچه اهداف کل
 د؟یرا به حداکثر برسان ها ارزشآن 

 یسالم  یسبک زندگ خواهمیم " ها: مثال
 یبه آزاد  خواهمیم"  ای "داشته باشم

 یمادر خوب خواهمیم" ای " برسم یمال
 . " باشم
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و خاص   یهدف بلندپروازانه، خارج کی
به آن    یابیکه به شما در دست ستیچ

 ؟کندیمکمک  یهدف کل

  ای م"در هفته ورزش کن سه بار "ها: مثال
پنج سال  یدرصد از دستمزدم را برا 25"

هر شب دو  " ای  "پس انداز کنم  ندهیآ
  یز یر ها برنامهبودن با بچه ی ساعت برا

 . م"کن

وجود   یتر آسانو   ترکوچکچه اهداف  
دارد که هدف بلندپروازانه را  

 ؟کند یم تریافتن یدست

  ایها: "سه بار در هفته ورزش کنم" مثال
پنج سال  یدرصد از دستمزدم را برا 25"

"هر شب دو   ای پس انداز کنم"  ندهیآ
  یز یر ها برنامهبودن با بچه ی ساعت برا

 کنم". 
 

  د ی نیبه طور مرتب آن را بب  دیکه بتوان  دیکن  سنجاق  ییآن را در جا  دیسیبنواین اهداف را  
 .دیشو کاربهو دست

 است   ت یاز موفق   تر باارزش شکست    ی : وقت ی اسلحه مخف   -  4

باش   لحظهکی  د یایب ما  میصادق  چ  می دانینم.  خوشحال    یز ی چه  را  ما  کندیم ما   .
ا   نیهمچن عمل بد    ست،ین  یز یقابل انجام است و چه چ  یز یچه چ  نکهیدر دانستن 

خوب عمل   میانجام ده  میخواهیمرا    ییهایفداکار چه    نکهیا  ینی ب  شی. ما در پمیکنیم
 . میکنیم  عمل خود بد یهاییتوانا قیدق نییما در تعو   میکنینم

،  کنند یمکه واقعًا به ما خدمت    یگفت که ما در انتخاب اهداف   توانیم  جرئتبه  ن،یبنابرا
 .کرد می خواهن اقدام یدرستبه

  ی اوقات اهداف  یگاه. دارندتالش  احتیاج به ارزششاناز  شتریاوقات اهداف ما ب یگاه
به    دنیاوقات ما به رس  ی. گاهشوندیم  رممکنیقابل انجام هستند غ   میکردیمکه فکر  

 .میبرینمکه اصالً از اهداف خود لذت  می تا متوجه شو میشویم  کیاهداف خود نزد

است    تی هدف ارزشمندتر از موفق   کی اوقات شکست در    ی است که گاه   لی دل   ن ی به هم
 . م ی دنبال کن   د یرا با   ی ز ی که در عوض چه چ   آموزد ی م شکست به ما    -
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مردانه    نی آنال  تیساوب  جادیمن در ا  ،2010خود در سال    تیسابازگشت به وب  یبرا
  نکه یکردم بدون ا  لیمجله تبد  یر یشدت شکست خوردم. من اساسًا شغلم را به سردببه

  ی ها نوشتهخواندن    یرا که فقط برا   یا خوانندهبدانم از آن متنفر خواهم بود. من هزاران  
بدانم مدل کسب و   نکه ی کردم. من بدون ا  د ینااماز خود  ،  کردندیم   دیبازد  تیمن از سا

به    دیبا  زودیبه  اورم، یپول درب  خواهمیدادم و متوجه شدم که اگر م  رییرا کامالً تغ  مکار
 . وابسته باشم غاتیدرآمد تبل

 من استعفا دادم.  ن،یبنابرا

را    سندگانی. من همه نورا رها کردم  آن سال  یبرا  امبلندپروازانهتمام اهداف بزرگ و  
 دوباره   من چند ماه بعدو    را به فرم وبالگ خود برگرداندم  تیکردم. من وب سا  اخراج

 . بود فتادهیهرگز اتفاق ن یز یچ هیچانگار  که یطور بهشروع کردم 

کرده بودم، دست    نییخودم تع  یآن سال برا  یکه در ابتدا  یمن از هر هدف   هرحالبه
 شکست خوردم. ا ی و   دمیکش

 . پیدا کردم یبهتر  یلیخ  تیوضع انجام این کار خاطربهو 

انجام   آنچه  به  ما  اهداف  در جهت  ست،ین  میدهیمارزش  ما    یبلکه  به  آنها  که  است 
به    یو کم  کنند یم  تیهدا  میخواهیم  ی. اهداف ما را به سمت آنچه در زندگدهندیم

  م یراه متوجه شد  نی. اما اگر در امیکن  هاتا شروع به حرکت به سمت آن  زنندیم  تلنگرما  
 !میرا رها کن  هاآن  دیپس با م،یخواهینم ودخ  یف را در زندگاهداکه واقعًا آن 

 ؟ ی . پس چکنند یم. آنها احساس شکست  شوندیمموضوع ناراحت    نیاز ا  هایلیخ
است. بهتر است زودتر شکست    یر یادگینحوه    نوعی  است. شکست   یعیشکست طب 

خود را    یاز زندگ   ندهیسال آ  کی   نکهیتا ا  د یرا انتخاب کن   یو اکنون هدف بهتر   دیبخور
 .دوست ندارید  واقعاً که  دی کن یزهایصرف دنبال کردن چ

. سپس آن اهداف بزرگ ساالنه را به اهداف  کنم یم  نییخودم تع   یهدف برا   5-4هر سال  
 . کنمیم  میسه ماهه و سپس ماهانه تقس
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کرده   رییتغ   نوعیبهاز اهداف ساالنه من    ی می، نرسمیمکه به ژوئن    یزمان  ،یطورکلبه
  ر یدر طول مس  رایام، زاز اهداف را رها کرده  یکیسال، معموالً حداقل    انیاست. در پا 

  رسم یماوقات به آگوست    یگاه  . جهنمبه    نبود.  خواستمیکه م  یز ی متوجه شدم که آن چ 
 .کنمیمرا دنبال  یدیو به طور کامل اهداف جد

 ی سخت بهکه    ینسبت به افراد  دهندینشان م  یر یپذکه در اهداف خود انعطاف  یافراد 
را دنبال م به   یزمان   خصوصبه  کنند،یبهتر عمل م  ،کنندیاهداف خود  که آن اهداف 

 ( منبع) .رسندینم جهینت

اهداف  کردن  ن  ایکه    ی رها  ،  کنند ینم به شما خدمت    یخوببه  ا یهستند    یافتنی دست 
مشکالت    شتر،یب  یستگیاحساس شا  ، یدارد، مانند استرس کمتر در زندگ  بسیاری  دیفوا

 . شتریکمتر و احساسات مثبت ب ی کمتر و خواب بهتر، و عالئم افسردگ یسالمت

به شما   کسهیچدر ذهن شما هستند.    ییاهداف فقط نشانگرها  د،یداشته باش  ادیبه  
را    کندینمشما را مجازات    کسهیچ.  دهدینمنمره   آنها  . آنها فقط  برآورده نکنیداگر 

اگر    نی؛ بنابرا آورندیمشما به ارمغان    یزندگ  یهستند که برا   ارزشمند  ییایمزا   اندازهبه
 !دینآنها را رها ک ستند،یبه نفع شما ن این اهداف 

ما    یآنها برا   ای که آ  میدانینم  م،ی که آنها را امتحان نکن   یاست که تا زمان  نی ا  قتیحق
که آن را به دست    یتا زمان  میخواهیمچه    میدانینم. ما اغلب  ری خ  ایمناسب هستند  

ارزش   یز یچه چ  یبرا   میدانینم . ما اغلب  میبه دست آوردن آن تالش کن  یبرا   ای  م،یآور
 . میرا اجرا کن هاارزشآن  می کن یسع نکهی مگر ا م،ی قائل هست

. اگر میکن  شیرا آزما  زهایچ  نیا  کنندیمهستند که به ما کمک    ییها تجربهاهداف فقط  
با  و    ستین   میخواهیهدف در خدمت آنچه ما م   کیکه    میمتوجه شد  ریدر طول مس

نباید   هیچ عذاب وجدانی  ،ندارد  مطابقت  شودیممحسوب  ارزش    مانیکه برا  یز یآن چ
 .میکن  دای پ یدی و اهداف جد میکه اهداف خود را رها کن داشته باشیم
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 markmanson.net 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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