به بیست و پنجمین روز کمپین هدفگذاری خوش آمدید.
به شما تبریک می گوییم! طی روزهای گذشته سه مرحلهی مهم هدف گذاری را با
موفقیت به انجام رساندید .رسالت و اهداف بلند مدت خود را تعیین کردید ،اهداف
یکسالهتان را به طور واضح مشخص کردید و در نهایت سیستمی از عادتهای مثبت
را طراحی کردید که از اهداف شما در سال جدید حمایت میکنند.
همانطور که در اولین روز کمپین هدف گذاری توضیح دادیم باشکوه ترین بناها و ساختمان ها ابتدا
توسط یک معمار با دقت و ظرافت باال طراحی شدهاند و سپس فرآیند ساخت بنا شروع شده است.
شما نیز طی  24روز گذشته با دقت و وضوح باال طرح و نقشهی آیندهی باشکوهتان را طراحی کردید.
حال دیگر زمان آن رسیده است که اولین گام را برای تحقق اهداف تان بردارید و برای هر کدام
از اهداف ،اولین چالش  90روزه را طراحی کنید .یادتان باشد در اینجا منظور از اهداف ،اهداف
یکسالهای است که در شش جنبهی زندگیتان تعیین کردید.
به این منظور ،لیست اهداف یکسالهتان را در شش جنبهی مختلف زندگیتان بیاورید .سپس سراغ
تک تک اهدافتان بروید و برای هر کدام ،اولین چالش  90روزه را تعریف کنید.
به طور مثال ،اگر در بخش اهداف سالمتی و تناسباندام ،یکی از اهداف شما این باشد که در پایان
سال آینده  15کیلوگرم وزن کم کنید ،برای اولین چالش  90روزه 2 ،کیلوگرم کاهش وزن را تعیین
کنید .هم چنین یک زمان برای تکمیل اولین چالش مشخص کنید .به طور مثال ،چنین جمله ای
بنویسید:
من در تاریخ  4تیرماه ،بعد از اتمام  12هفتهی اول سال ،توانستم  2کیلوگرم وزن کم کنم.
مثالی دیگر :فرض کنید یکی از اهداف شما در بخش اهداف مالی این باشد که تا پایان سال آینده
 100میلیون پسانداز داشته باشید .میتوانید برای اولین چالش  90روزه ،دستیابی به  15میلیون
تومان را تعیین کنید .به طور مثال ،چنین جملهای بنویسید:
من در تاریخ  4تیرماه بعد از اتمام  12هفته اول ،توانستهام  15میلیون تومان پسانداز داشته باشم.
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این نکته را به یاد داشته باشید که همیشه در ابتدا پیشرفت آهسته است و بعد از
گذشت چند ماه با رسیدن به نیروی تکانش ،پیشرفت شما سرعت میگیرد.
به طور مثال ،اگر هدف شما کم کردن  15کیلوگرم تا پایان سال است ،این چنین
چالشهای  90روزه را تعیین کنید:
چالشهای  90روزه اول (فصل بهار)  :من در تاریخ  4تیر ،توانستم  2کیلوگرم وزن کم کنم.
چالشهای  90روزه دوم (فصل تابستان)  :من در تاریخ  26شهریور ،توانستم  3کیلوگرم وزن کم کنم.
چالشهای  90روزه سوم (فصل پاییز)  :من در تاریخ  19آذر ،توانستم  4کیلوگرم وزن کم کنم.
چالشهای  90روزه چهارم (فصل زمستان)  :من در تاریخ  13اسفند ،توانستم  6کیلوگرم وزن کم کنم.
طبق چهار چالش باال ،شما میتوانید طی یکسال آینده به هدف نهایی خود ،یعنی  15کیلوگرم کاهش
وزن دست یابید.
به عنوان مثال دیگر ،اگر می خواهید تا پایان سال  100میلیون پس انداز داشته باشید ،این چنین
چالشها را انتخاب کنید:
چالشهای  90روزه اول (فصل بهار)  :من در تاریخ  4تیر ،توانستم  15میلیون تومان پسانداز کنم.
چالش های  90روزه دوم (فصل تابستان)  :من در تاریخ  26شهریور ،توانستم  20میلیون تومان پس
انداز کنم.
چالشهای  90روزه سوم (فصل پاییز)  :من در تاریخ  19آذر ،توانستم  25میلیون پسانداز کنم.
چالشهای  90روزه چهارم (فصل زمستان)  :من در تاریخ  13اسفند ،توانستم  40میلیون پسانداز کنم.
طبق چهار چالش باال ،شما می توانید طی یکسال آینده به هدف نهایی خود ،یعنی پس انداز
 100میلیون تومان دست یابید.
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فرض کنید یکی از اهداف شما ،قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال  1401است.
به این منظور باید از یک سال قبل شروع به مطالعه کنید و به تدریج ساعات مطالعه
خود را افزایش دهید تا بتوانید در یکی از برترین دانشگاه های کشور قبول شوید.
میتوانید چالشها را اینچنین تعیین کنید:
چالشهای  90روزه اول (فصل بهار) :روزانه  3ساعت مطالعه مفید
چالشهای  90روزه دوم (فصل تابستان) :روزانه  6ساعت مطالعه مفید
چالشهای  90روزه سوم (فصل پاییز)  :روزانه  8ساعت مطالعه مفید
چالشهای  90روزه چهارم (فصل زمستان) :روزانه  10ساعت مطالعه مفید
شاید برای شروع 10 ،ساعت مطالعه ی روزانه برای شما غیرقابل تصور باشد .اما نگران نباشید،
اگر از روش باال استفاده کنید ،به تدریج توان و تمرکز شما برای مطالعه ،بیشتر میشود و به جایی
میرسید که  10ساعت مطالعه روزانه به امری عادی برای شما تبدیل میشود.
در بخش تمرینات امروز شما باید برای هر کدام از اهداف یکساله تان اولین چالش  90روزه را
تعیین کنید .یادتان باشد در هنگام نوشتن اهداف  90روزه باید سه اصل طالیی تعیین اهداف
کوتاه مدت را رعایت کنید .اهداف  90روزه ی شما باید واضح باشند ،باید قابل دستیابی باشند و
همچنین دارای بازهی زمانی و ضرب العجل باشند.
اینکه بگویید« :میخواهم طی  90روز آینده وزن کم کنم» ،خوب نیست .باید بگویید « :من متعهد
هستم از تاریخ  14فروردین تا  4تیر ،به مدت  90روز ،از طریق رژیم غذایی و ورزش کردن،
 4کیلوگرم وزن کم کنم».
اینکه بگویید«:میخواهم طی 90روز آینده پول بیشتری پسانداز کنم» ،خوب نیست .باید بگویید:
«من متعهد هستم از تاریخ  14فروردین تا  4تیر ،به مدت  90روز ،از طریق خرج نکردن 50درصد
از درآمدم10 ،میلیون پول پسانداز کنم».
به جمالت باال دقت کنید .این جمالت با جملهی من متعهد هستم آغاز شدهاند .سپس بازهی زمانی
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دقیقی برای هدف  90روزه تعیین شده است و در نهایت روش دستیابی به آن هدف
به وضوح ذکر شده است.
قبل از اینکه وارد بخش تمرینات امروز شوید میخواهیم چند توصیه الهامبخش از
دارن هاردی و جیم ران را با شما در میان بگذاریم .این توصیهها را در مسیر تحقق
اهداف تان در سال جدید همواره به خاطر داشته باشید و شاید بهتر باشد هر هفته
یک بار آنها را مطالعه کنید.
ابتدا  3توصیه از دارن هاردی را با هم مطالعه میکنیم:

.1

با جسارت و بلند پرواز باشید.

ویرژیل میگوید« :خوشبختی و سعادت دوست دارد به سوی انسان جسور
و بلندپرواز برود ».باید به خودتان باور داشته باشید ،تنها عاملی که شما را
از دستیابی به بزرگی و عظمت میتواند بازدارد ،باور نداشتن به خویشتن است .جسور باشید که
همانطور که دلتان میخواهد زندگی کنید .همان کاری را انجام دهید که به آن عالقه دارید ،نه
کاری که از نظر دیگران به صالحتان است .باید از تفکر عوام مردم فاصله بگیرید .عوام مردم
به یک زندگی روزمره و متوسط راضی هستند .آن ها نه هدفی دارند و نه رؤیایی .آن ها فقط
روزها را یکی پس از دیگری میگذرانند .متفاوت باشید و متفاوت فکر کنید.
همانطور که دیوید تروی میگوید:

با جسارت به سمت رؤیاهایتان پیش بروید،

همان زندگی را برای خودتان بسازید که در ذهنتان تجسم کردهاید.
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.2

خوب بجنگید!

اگر میخواهید که کاری را به انجام برسانید که در یادها بمانید ،باید هدفی
داشته باشید و برای دستیابی به آن بجنگید .برنده شدن و بازنده شدن آنچنان
مهم نیست ،مهم خوب جنگیدن است .خوب جنگیدن یعنی از تمام تواناییها و
استعدادهای خود استفاده کنید ،از تمام وجود خود مایه بگذارید .جدی باشید!
اگر میخواهید تناسباندام داشته باشید و سالم باشید ،برای سالمت خود وقت
بگذارید و در این کار جدی باشید .اگر می خواهید به رفاه مالی دست یابید،
این هدف را جدی بگیرید و به آن به عنوان یک رؤیای دست نیافتنی نگاه
نکنید .گاهی اوقات باید چیزهای زیادی را برای دستیابی به تنها یک چیز،
قربانی کرد.

.3

هرگز ،هرگز ،هرگز تسلیم نشوید.

چه اهدافی برای خود تعیین کردهاید؟ از شما میخواهم به آنها متعهد باشید.
هیچ محدودیتی برای پیشرفت شما وجود ندارد .در طول مسیر دستیابی
به هدف ،بدون شک دچار اشتباه میشوید و از مسیر خارج می شوید .این
واقعیت را از همین حاال بدانید که در مسیر قهرمانی زندگیتان ،بارها شکست
خواهید خورد .اما چیزی که مهم است این است که انگیزهی خود را حفظ کنید،
جا نزنید و تسلیم نشوید .باید به یاد داشته باشید که شکست امری طبیعی
است .تمام انسان هایی که از آن ها به عنوان قهرمان و الگو نام برده می شود،
در دوره ای شکستهای زیادی را متحمل شده اند .مهم این است که پشتکار
داشته باشید و بعد از هر شکست ،دوباره از زمین بلند شوید و به جلو حرکت
کنید .هیچ چیز در این جهان جای پشتکار را پُر نمیکند ،حتی استعداد .کافی
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است به اطراف خود نگاه کنید .تا دلتان بخواهد انسانهای مستعدی را میبینید
که به دلیل نداشتن پشتکار ،کامیاب نشده اند .نبوغ و تحصیالت هم نمی تواند
جای پشتکار را بگیرند .جهان پُر است از کسانی که مدارک تحصیلی دارند،
اما بیکار و سرگردان هستند .واقعیت این است که پشتکار به تنهایی می تواند
موفقیت شما را تضمین کند .کنفسیوس جمله زیبایی دارد که آن را همواره به
یاد داشته باشید:
افتخار در این نیست که هرگز به زمین نخورید ،افتخار در این است که درست
همان زمانی که شکست خوردهاید و افتادهاید ،دوباره بلند شوید.
هرگز دلسرد نشوید .راستش را بخواهید معلوم نیست چه زمانی به موفقیت
می رسید .موفقیت بعضی وقتها خیلی نزدیک است ،شاید در تماس تلفن
بعدی به موفقیت چشمگیری دست یابید ،شاید در جلسه بعدی! مهم این است
که همیشه آماده باشید و دلسرد نشوید .در حقیقت پشتکار یعنی مواجه شدن با
ترسها و تسلیم نشدن« .راس پروت» میگوید:
دلیل شکست اکثر افراد این است که دقایق آخر بازی را رها میکنند.
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در ادامه متنی الهامبخش با عنوان «چهار سؤال» را از جیم ران مطالعه میکنیم:
* چهار سؤال*
هم چنان که به پایان سفر خود می رسیم ،من سؤاالتی دارم که
می خواهم درباره شان تفکر کنید .سؤال اول :چرا باید تالش
کنید؟ کودکان اغلب سؤاالتی میپرسند که با «چرا» شروع میشود و این هم یک
سؤال مهم از این نوع سؤال ها است .چرا باید زود از خواب بیدار شد؟ چرا باید
این قدر سخت کار کرد؟ چرا باید این کتاب ها را مطالعه کرد؟ چرا باید دوستان
زیادی داشته باشیم؟ چرا باید آنقدر راه دور رفت؟ چرا باید آنقدر پول درآورد؟
چرا باید آن مقدار را بخشید؟
یک سؤال دیگر ،بهترین پاسخ به این سؤال «چرا باید تالش کرد؟» است و
این سؤال این است :چرا نباید تالش کرد؟ به غیر از تالش کردن می خواهید با
زندگی تان چه کار کنید؟ چرا نباید ببینید تا کجا می توان جلو رفت؟ چرا نباید
بدانید چقدر میتوانید درآمد داشته باشید ،مطالعه کنید و با دیگران سهیم شوید؟
چرا نباید ببینید به چه کسی می توانید تبدیل شوید یا تا کجا می توانید پیشرفت
کنید؟ چرا که نه؟ به هرحال شما تا زمان مرگتان در این دنیا هستید .چرا تا آن
زمان با سبک و شیوه خوبی زندگی نمیکنید؟
سؤال سوم کمی فراتر می رود .این سؤال می پرسد« :چرا شما نه؟» بعضی افراد
با یک زمینه محدود کارهای باورنکردنی انجام داده اند .بعضی از مردم آن قدر
خوب کار می کنند تا همه چیز را ببینند .چرا شما نه؟ چرا شما مه صبحگاهی را
در جزایر هیبرید 1اسکاتلند تماشا نکنید؟ چرا شما تاریخ برج لندن را ندانید و
اسرار پنهان اسپانیا را کشف نکنید؟ چرا شما ناهار را در یکی از آن کافیشاپهای

Hebrides
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جذاب پاریس مشرف به شانزلیزه 2میل نکنید؟ چرا شما نه؟
هیچ چیز مانند راه رفتن در تاالر آینهها در کاخ ورسای 3یا نگاه کردن به تابلوی
مونا لیزا در موزه لوور نیست.
چرا شما در دریای کارائیب سوار قایقرانی نکنید؟ آیا میدانید بهترین صدفهای
میامی در کجا هستند؟
من میتوانم آنها را به شما نشان دهم .چرا شما در خیابان پنجم نیویورک 4خرید
نکنید یا در والدورف5یا پالزا 6یا کارالیل 7اقامت نکنید و غاز کباب شده نخورید؟
چرا شما به هنگام غروب آریزونا نوشیدنی نخورید؟ چرا شما از تمام زندگی لذت
نمی برید با این که می دانید این پاداش شما برای تالش منظم و مدوام است؟
چرا شما نه؟
و در حال حاضر ،دوست من ،این آخرین سؤال من برای شما است :چرا االن
نه؟ چرا آینده ای بهتر را به تعویق می اندازید؟ از امروز دست به کار شوید.
کتاب های جدیدی بخرید ،برنامه اهداف خود را با دقت تهیه کنید ،یک میلیونر
را برای ناهار دعوت کنید ،راههای جدیدی را برای افزایش بهرهوری ،توسعه یک
سبک زندگی سخاوتمندانه همراه با عشق پیدا کنید و تالش تازهای را برای باور به
خودتان انجام دهید .حرکت کنید.
در نهایت ،از خداوند کمک بخواهید .بله ،من اعتقاد دارم که موفقیتهای آینده
به خودمان بستگی دارد .اما هم چنین می دانم که همه ی ما نیاز به تغذیه روحی
داریم ،به ویژه هنگامی که با دشواریها مواجه میشویم.

2
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این خیابان از مهمترین و اعیاننشینترین خیابانهای شهر نیویورک است.

Champs Elysees
3
Palace of Versailles
Waldorf
Plaza
Carlisle
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امیدوار هستیم این کمپین برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشید اهداف خود را
به خوبی برای سال آینده طراحی کنید .این را به یاد داشته باشید که تمام افراد فوق
موفقی که به عنوان الگو شناخته میشوند ،انسانهایی معمولی بودهاند ،اما آنها یک
ویژگی داشتهاند که باعث تمایز آنها شده است:

آنها هرگز تسلیم نشدند و بیخیال رؤیاهای خود نشدند.
به شما پیشنهاد می کنیم هرگز رؤیاها و اهداف خود را نادیده نگیرید و همان طور که دارن هاردی
میگوید ،همواره با خود بگویید:

این کوه من است ،میخواهم تا قله بروم!
شما یا من را بر فراز قله خواهید دید که برایتان دست تکان می دهم
و یا در گوشهای افتادهام و ُمردهام ،اما هرگز عقبنشینی نمیکنم.

با آرزوی موفقیت شما
روزبه ملک زاده
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تمرین بیست و پنجمین روز کمپین هدفگذاری
اهداف یکسالهای را که برای شش جنبه زندگیتان طی روزهای گذشته طراحی کردید
بیاورید و برای هر کدام از اهدافتان اولین چالش  90روزه را تعیین کنید.
به طور مثال:
در بخش اهداف تناسباندام و سالمتی:

« من متعهد هستم از تاریخ  14فروردین تا  4تیر ،به مدت  90روز ،از طریق رژیم غذایی و ورزش
کردن 4 ،کیلوگرم وزن کم کنم».
در بخش اهداف مالی:
«من متعهد هستم از تاریخ  14فروردین تا  4تیر ،به مدت  90روز ،از طریق خرج نکردن  50درصد از
درآمدم10 ،میلیون پول پسانداز کنم».
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اولین چالش  90روزه برای اهداف مالی
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اولین چالش  90روزه برای اهداف شغلی
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اولین چالش  90روزه برای اهداف سبک زندگی
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اولین چالش  90روزه برای اهداف ذهنی مهارتی
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اولین چالش  90روزه برای اهداف تناسباندام و سالمتی
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اولین چالش  90روزه برای اهداف روابط و خانواده
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