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ﻣﺎﺟﺮاى ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻣﯿﺪون

روحانی و صد روز پیشرو

کبوتر با کبوتر ...باز با خیلی باز

ﻧﯿﺮه ﺗﻮﮐﻠﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس
 تعطیالت عید نوروز شــروع شد؛ میگویند تعداد
روزهــای تعطیــل در ایران زیاد اســت .میــزان زیاد
تعطیلی ،بهویژه ،پدیده »بینالتعطیلین« که در دولت
نهم و دهم خیلی رواج داشت و رسمیت شدیدی پیدا
کرده بود ،به زیان ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و
آموزشی و فرهنگی است؛ وانگهی به ساختار خانواده
نیز آسیب میزند و آمار طالق یا آسیبهای دیگری
را که ناشــی از بیکاری و ســررفتن حوصلههاست،
باال ببرد؛ اما همین تعطیالت زیاد در برخی دولتها
که کاری بهتر از خرابکاری و تیشــهزدن به ریشــه
اقتصــاد و زندگی مردم ندارند ،موهبتی اســت؛ مثال
همیــن تعطیالت زیــاد در دولتهای نهــم و دهم
موهبتی بود و شــاید روند بســیاری از خرابکاریها
را کند میکرد؛ مثال ،کدام آدم عادل و منصفي است
که ایــن روزها دلــش نخواهد دمودســتگاه دولت
آقــای ترامپ اصــال کار نکند و فقط تعطیل باشــد.
بینش و نیت دولتهای رئیسجمهورهای مختلف
خیلی فرق میکند .افرادي مثل ترامپ و احمدینژاد،
بــه محــض اینکه دســت میجنباننــد و کار انجام
میدهنــد یا جنگ به راه میافتد یــا مردم دربهدر و
بیپناه میشوند یا تحریمها بیشتر میشوند یا محیط
زیســت بهشــدت به خطر میافتــد .بهعبارتدیگر
آنهایی که معتقدند دولت اصالحات یا دولت اعتدال
و امید کاری صورت نداده ،باید بدانند که حتی اگر این
کارنامه پرافتخار را هم نداشتند ،دستکم کار ترامپی
یا معجزاتی از نوع هزاره سوم هم انجام ندادهاند .اگر
برجام نبود اکنون در برابِر جنگافروزی و نژادپرستی
و تمایالت فاشیستی ترامپ اینهمه حمایت فرهنگی
و همدلــی مردم سراســر جهان بــا ایرانیها وجود
نداشــت .آن وقت جشن برهکشان اســرائیل و دیگر
کشورهای جنگافروز کامل میشد .تحریم دارویی و
نفتــی ادامه مییافت؛ پس امید کــه در این صد روز
باقیمانــده عمر دولت یازدهــم ،روند صلحطلبی و
منطق و اعتدال ادامه یابد و این دولت تعطیل نشود.
در عــوض ،کاش از همین امروز تا صدور مجوز برای
تخریب چند باغ باقیمانده در ســطح شــهر و روند
تخریب محیط زیســت در همینجــا پایان مییافت.
مطالبات بســیاری مغفول مانده و انتظارات فراوانی
برآورده نشــده ،اما آنچه با نیــت و توان خود دولت
انجام شده ،کم نیست.

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
www.sharghdaily.ir
ﺷﻨﺒﻪ  28اﺳﻔﻨﺪ  19 1395ﺟﻤﺎدياﻟﺜﺎﻧﯽ  18 1438ﻣﺎرس  2017ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره  16 2829ﺻﻔﺤﻪ
اذان ﻇﻬﺮﺗﻬﺮان  12:12اذان ﻣﻐﺮب  18:32اذانﺻﺒﺢﻓﺮدا  4:46ﻃﻠﻮعآﻓﺘﺎب 6:10
fardashargh@gmail.com

ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﻬﺪى ﻣﻌﺘﻀﺪﯾﺎن )دﯾﺎن(

motazedian.mehdi@yahoo.com

سوفیا ...عشق من ...چشــم روی هم گذاشتی و یک
سال گذشــت .دیدی؟ من تا دیروز فکر میکردم تقصیر
بابات اســت کــه نمیگذارد مــن و تو بههم برســیم و
وضــع زندگی من این اســت ،ولی امروز متوجه شــدم
که بابات تقصیر ندارد ،اطرافیانش خوب نیســتند .حاال
نکته اینجاســت که اطرافیان بابات چه کســانی هستند
جز خود تو؟ ســوفیا ...ســوفیا ...من یک سال زندگیم را
هرروز گذاشتم پای عشق تو و تو یک سال من و احساس
و زندگیام را گذاشــتی زیــر پات .یک شــاعر آمریکایی
میگوید» :تــو هم به من فکر میکنــی؟ آنقدر که من
بــه تو؟« فکرکردن بخورد توی ســرت ،تو اصال توی این
یک سال گذشته یکبار به من فکر کردی؟ یکبار به من
سر زدی؟ نه سوفیا ...من تو را بهعنوان شغل تماموقت
انتخاب کرده بودم و عاشــق تماموقت تــو بودم ،اما تو
چی؟ یکبار شد بیایی و بگویی »میدون دوم ...من تو رو
گذاشتم سر کار ...این هم حقوق این ماهت؟« اصال پول
هیچــی ،حقوق هیچی ،یکبار شــد بیایی و به من بگی
میخواهم حسابت را برســم؟ نه .هیچوقت .تو نهتنها
شــغل من را از من گرفتی و بیکار و عالفم کردی ،بلکه
من را تبدیل کردی به آسیب اجتماعی .چطوری؟ من تو
را خیلی دوست داشتم سوفیا و همه دختران را مثل تو
میدیدم ...االن تو کاری کردی که من نهتنها تو را دوست
ندارم ،بلکه هیچ دختری را هم نمیتوانم ببینم و حرص
نخورم .تو چه کردی ســوفیا؟ آیا حرفهــای تلویزیون
درســت بود و تو عشــق مجازی بودی و من باید دنبال
عشــق حقیقی بگردم؟ نه سوفیا ...موضوع این حرفها
نیست ...موضوع این است که تو به من دل ندادی چون
دلت را کســی دیگر برده است .کی؟ آهان .من میدانم،

اما چهکار کنم؟ تو دنبال آقازادهها هســتی تا هم خر را
سوار شوی ،هم خرما را بخوری .سوفیا ...من چندبار به تو
توضیح دادم که من نمیتوانم آقازاده باشم؟ نه آنقدر
پولدار ،نه آنقدر رانتخوار ...نه هیچی .عزیزم آقازادگی
دســت من نیست .من چندبار بهخاطر تو رفتم و با پدر و
مادر خودم دعوا گرفتم که بابا چرا من را شما نزاییدی؟
چرا مامان زایید؟ کاش شــما مــن را میزاییدی که من
آقازاده به دنیا بیایم و آقــا از دنیا بروم ،نه اینطوری که
»میدون دوم« به دنیا بیایم و چون کسی دورم نچرخیده
»بنبســت« از دنیا بروم .پدرم توضیح داد :ببین میدون
دوم ...من همه تالشم را کردم که تو آقازاده بشوی ،منتها
ما هرکاری میکردیم جنین در مادر شکل میگرفت .من
خیلی زحمت کشیدم ،اما نشــد میدون دوم ...هنوز هم
نفهمیــدم اینها چیکار میکنند که آقازاده میشــوند...
فرمولش را به کسی نمیگویند که توی آقازادگی دست
زیاد نشود ،...ولی تو نگران نباش شاید تو بدبخت شدی،
اما یادت باشد که هر بدبختی باعث احساس خوشبختی
در دیگران است.
من به پدرم گفتم :اما ســوفیا چــی بابا؟ پدرم گفت:
سوفیا پیچپیچی میدون دوم .او جای اینکه دور تو بگردد،
تو را پیچانده و رفته .االن هم مجوز شــرکت صادرات و
واردات و انتشارات و ...گرفته و قرار است چرخ اقتصاد و
فرهنگ را بچرخاند.
میبینی ســوفیا؟ ایــن هم آخر ســالی ...این آخرین
ســتون من است که اینجا مینویســم سوفیا ...من اصال
میخواستم با تو دیگر حرف نزنم و عمال با تو قهر بودم
)هرچند وقتی فکر میکنم نمیفهمم کی ما با هم آشتی
بودیم( ،اما گفتم این ســتون را بنویسم و کار را یکسره
کنم .سوفیا ...من از هیشکی شانس نیاوردم ...اینقدر تنها
بودم که میخواســتم بروم سگ و گربه بیاورم ،اما وقتی
به یک سال گذشته فکر میکنم میبینم من با چهکسی
بیشــتر از بابای تو احســاس نزدیکی کردهام؟ چهکسی
اینقدر توانســته من را درک کند؟ چهکسی مدام نگران

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

من بوده؟ من ابتدا به تو حالت ازدواج داشــتم ســوفیا،
اما االن به تو هیچ احساســی ندارم و بــه بابات حالت
محبت خاصی پیدا کردهام .من با بابات صحبت کردهام
سوفیا ...قرار است دوتا کولهپشــتی بیندازیم پشتمان و
دوتایی بزنیم به جاده و در افق گم شویم ...نگران نباش
سوفیا ...ما وقتی به افق رسیدیم بهت تکست میدهیم و
عکسی با زاویه افق بدنمان برات میفرستیم ...راستی ما
افسردهایم و آدم وقتی به آخر خط میرسد یا خودکشی
میکند یا کاندیدا میشود و دیگران را به کشتن میدهد
یا کاری میکند دیگران دوستش داشته باشند که براش
بمیرند ...خالصه هرطور حساب کنی بعید نیست من و
بابای سوفیا کاندیدای مجلس بشویم .البته دوتایی .چون
ما االن دیگر گروپ زدهایم و همه میدانند هر حزبی در
ابتدا یک گروپ بوده است .منتظر ما باش سوفیا ...من و
بابات دوتایی با حزب گروپگروپ به میدان خواهیم آمد.
عاشق سابق تو و همسفر جدی بابای تو؛ میدون دوم.
سالم! خوانندگان عزیز روزنامه »شرق« و ستونهای
این قلم در صفحه آخر روزنامه ،این هم از پایان تراژیک
یا مدرن .ما نمیدانیم میدون دوم .خوشحالم که میدون
دوم و سوفیا و بابای ســوفیا را دوست داشتید .متأسفم
که این دوتا بههم نرسیدند .چون از قدیم گفتهاند کبوتر
با کبوتر ،باز با باز که همانطور که معلوم اســت سوفیا
کبوتر اســت و بابای ســوفیا بازنشسته اســت و میدون
دوم که کامال باز اســت )باز به معنی باز نه ،بلکه یعنی
غیراسیدی است(.
خالصه این آخرین ماجراهای عشقوعاشقی میدون
دوم بود کــه مدام حالت ازدواج داشــت و مســئوالن
دراینباره مســئولیتی نمیپذیرفتند .میدون دوم و بابای
ســوفیا )و البته ســوفیا( را به خدای بزرگ میسپاریم و
سال دیگر با حالت دیگری در همین صفحه در خدمت
خواهیم بود و خدمت مسئوالن خواهیم رسید .ممنونم
که من را میخوانید .دوستتان دارم .نوروز  ۹۶مبارک.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﺧﺮ
 -۱نقشــه جادههای فرعی را از طریق نرمافزارهای
بهروزشده چک کنید تا در طول راه با تغییرات جدیدی
مواجه و ســردرگم نشــوید .نرمافــزار  ۱۴۱و ایرانمپ
آپدیتشده را توصیه میکنند.
 -۲نوروز  ۹۶احتماال ســردتر باشد .راهنمای وسایل
الزم در ماشین را در گوگل جستوجو کنید.
 -۳در سفر ،عادات غذایی را رعایت کنید ،اینطور نه

مسموم میشوید و نه کمغذا میمانید.
-۴آدرس و فهرســت موزههــای مردمشناســی در
سایت سازمان میراث فرهنگی یادتان نرود.
 -۵در حاشیه جادهها و مسیر رودخانههای خشک
نمانید؛ نوروز ســال قبل ،این رفتــار غلط ،بیش از صد
مجروح و چند کشته برجا گذاشته است.
 -۶چنــدان بــه کانالهاي تلگرامي فــروش بلیت

اعتماد نکنید ،بلیتها را فقط از مراکز رسمي بخرید.
 -۷خرابی کارت عابربانک خود را خیلی ســریع به
سامانه بانکیتان پیامک کنید.
 -۸به نظر میرسد نوروز امسال ،ایرانیها بیشتر در
داخل کشور ســفر کنند ،پس خیلی به خلوتی مقاصد
گردشگریتان اعتماد نکنید و حتما پیش از سفر ،برای
جای خواب هماهنگیهای الزم را انجام دهید.

به بهانه تبلیغ ››سال  ۱۳۹۷مبارک‹‹

››از خواستن تا رسیدن‹‹
تبریک سال  ۱۳۹۷و ”خواستن تا رسیدن“ شاه بیت تبلیغات محیطی بانک ملت
می باشــد ،که این روزها در عرصه شــهر خودنمایی می کند ،ایده و هدف از تبریک
ســال  ،۱۳۹۷جلب نظر و توجه عمیق مردم به این نکته کلیدی می باشد که زمانی
ســال  ۱۳۹۶مبارک و میمون است که اهداف و برنامه های مدون شده در این سال
به بار نشیند ،نوشتار ذیل در نظر دارد تا به این بهانه به شکل مجملی به مقوله مهم
برنامه ریزی و آینده اندیشی برای نیل به اهداف بپردازد.
همــه ی ما در زندگی اهداف کوچــک و بزرگ ،آرزوها و امیدهــای زیادی برای
آینــده داریم و تمام تالش مان را در راه رســیدن به آن ها به کار میگیریم .گذشــته
دیگر در دســترس نیســت و هیچ تغییری را بــر نمی تابد ،بر روی خط یک ســویة
زمان ،حال نیز رمنده و گریزپا برای پیوســتن به گذشــته شــتاب می کند ،آینده تنها
فرصت ما براي کنشگري و خلق شــرایط دلخواه است؛ جایي که باید باقي ماندهي
عمرمــان را با آن و در آن ســپري کنیم .عرصهاي بيمنتهــا که فرصتهاي طالیي
و تهدیدهاي بنیانبرانداز در گوشــه ،گوشــهي آن کمین کردهانــد .براي معماري و
طراحي این فرداها چه ابزارهایي در اختیار داریم .آیا به راســتي افراد ،ســازمانها و
جوامع ميتوانند فردایي مطلوب را از دل آرمانها و رویاها بیرون کشیده و به دنیاي
واقعیت پیوند بزنند؟
اغلب افراد دچار ســندرم سال جدید می شــوند به این معنا که بیشتر مردم در
روز سال نو برای این که شــروع تازه ای داشته باشند ،اهدافی برای خود تعیین می
کنند .بر اساس تحقیقی که توسط دانشگاه اسکرانتون )واقع در پنسیلوانیای آمریکا(
صــورت گرفته ،تنها  ٪۸مردم به اهدافی که در روز ســال نــو تعیین کرده اند ،می
رســند .واضح است که  ٪۹۲دیگر در این راه شکست می خورند .دلیل این است که
نمی توان امید به تحقق پیدا کردن هدفی داشــت که به درســتی تعیین نمی شود.
باید به دقت شــرایط را بررسی کرد و سپس برنامه ریزی درستی تنظیم کرد .احتماالً
به همین دلیل اســت که  ٪۳۴مردم ،یک ماه بعد از آغاز ســال نــو از تحقق یافتن
اهداف شــان نا امید می شــوند و پس از  ۶ماه ٪۵۴ ،از مســیر خارج شده و تسلیم
ناکامی می گردند.
ما پیش از این ،شــاید چندصد ســال قبل ،جامعهاي بودیم کــه نگاه آیندهگرا
داشــتیم و به دیدگاه پیشرومحور اهمیت ميدادیم؛ مثال داستانهایي مثل سیمرغ
و ســي مرغ ،طوقي و دوســتان و حتي خیلي از داســتانهاي موالنا و منطقالطیر
و خیلــي از امثالوحکم موجود در ادبیات شــفاهي و مکتوب ما که نگاه به آینده
در آنهــا موج ميزند ،اما طي دههها و ســدههاي اخیر از این نگاه فاصله گرفتیم.
اهمیت برنامه ریزی و آینده اندیشــی برای یک کشــور ،استان ،سازمان و حتی یک
فرد برای کســی پوشــیده نیســت و می توان گفت اگر برنامه ریزی درســت تمام
موفقیت نباشــد ،حداقل می توان ســهم بزرگی در موفقیــت و کامیابی برای آن
در نظــر گرفت .این مهم چه به لحاظ لــزوم وجود آن و نیز فواید آن در دین مبین
کرات مورد تاکید ائمه اطهار و پیامبر گرامی اسالم بوده است؛ پیامبر
اســالم نیز به ّ
اعظم)ص( به ابن مسعود می فرمایند :هرگاه کاری را انجام دادی ،از روی علم و
عقــل انجام بده و بر حذر باش از اینکه کاری را بدون برنامه ریزی و آگاهی انجام
دهی .همچنین امیرکالم می فرماید :اندیشمند کسي است که امروز با حسن تدبیر
در اندیشــهي فرداي خویش اســت ،آن چه فردا پیش رو دارد ،امروز ميبیند؛ و یا

در گفتــاری دیگر فرموده اند :برنامه ریزی و آینده نگری قبل از شــروع کار تو را از
پشیمانی ایمن می ســازد .پیتر دراکر اندیشمند فقید مدیریت بیان می دارد :اقدام
بدون برنامه ریزی دلیل هر شکســتی است .سارتر نیز معتقد است هرانسانی ،خود
آینده خویش را میســازد و باید مســئولیت کامل آنچه را می آفریند ،بپذیرد .شــما
آزاد هســتید ،آزادید کــه انتخاب کنید ،یعنی بیافرینید و خلق کنید .ســارتر معتقد
بــود که نمی توان آینــده را پیش بینی کرد ،بلکه میتــوان آن را ”خلق“ کرد .و از
آنجا که آینده متعلق به همه ماست ،حق داریم تا در شکل دادن به آن مشارکت
داشته باشیم.
اما برنامه ریزی و آینده نگری چیســت؟ و چه دســتاوردی برای ما دارد؟ برنامه
ریزی؛ گرایش و خواست انســان به آینده ،حل مشکالت در آینده ،آینده بینی و امید
به آینده است ) (۱۹۷۰,Faludiدر خصوص برنامه ریزی برای آینده دو پارادایم کلی
اکتشافی و هنجاری وجود دارد که هر کدام از این پارادایم ها نگاه خاصی به مفهوم
آینده و نحوه رسیدن به آن دارند).(۱۹۹۲,Twisis
پارادایم اکتشــافی :در این پارادایم آینده نتیجه علی و معلولی گذشته است
و نوعی جبرگرایی پنهان در آن وجود دارد .نتیجه این نگاه به آینده ،آینده ای اســت
محتوم و ثابت که تاریخ مطابق با قوانین خود ،حال را به آن آینده تبدیل خواهد کرد
در این پارادایم انسان صرفاً ناظر بیرونی است که تنها می تواند به اکتشاف آن آینده
محتوم بپردازد این پارادایم مبتنی بر پیش بینی اســت و اکتشــاف آینده تنها نتیجه
منطقی آن است .مثالً »میزان صادرات غیرنفتی ایران در  ۲۰سال آینده چقدر خواهد
بود؟« که عمدتا مبتنی بر تحلیل روندهای گذشــته و ادامه آنها در ســال های آتی
است )ناظمی ،۱۳۸۵ ،ص  (۱۲-۱۳و).(۱۹۹۲,Twisis
پارادایم هنجاری :در این پارادایم نیروی انســان در ساخت آینده در نظر گرفته
می شود و انسان جایگاه بیرونی و مشاهده گر خود را تغییر داده و با مفهوم ساخت
آینده روبروســت در این پارادایم انسان با طیف وسیعی از آینده ها شامل آینده های
ممکــن ،آینده های محتمل و آینده های باور کردنی روبروســت که رســیدن به هر
کدام از آنها بستگی به سطح و کیفیت خواسته انسان یعنی آینده مطلوب وی دارد
در این پارادایم برخالف پارادایم اکتشــافی ،جبرگرایی پنهان وجود ندارد بلکه انسان
کامال مختار اســت مســیر زندگی خود را خود انتخاب کند در این پارادایم انسان با
سه سوال اساسی روبروست» :وقوع کدام آینده ها ممکن است«» ،وقوع کدام آینده
محتمل است« و »وقوع کدام آینده ها مطلوب است«)ناظمی ،۱۳۸۵ ،ص (۱۲-۱۳
و).(۱۹۹۲,Twisis
اگــر برنامه ریزی را حرکتی برای رســیدن به یک نقطــه مطلوب و آمادگی برای
حل مســائل و مشکالت دنیای جدید بدانیم پس باید فرآیند انجام آن نیز متناسب با
شرایط دنیای جدید مورد بازنگری و ترسیم مجدد قرار گیرد .در شرایط کنونی ،فرآیند
برنامــه ریزی خطی مبتنی بر پیش بینی نمــی تواند جوابگوی نیازهای برنامه ریزی
در جهان پر از تحول کنونی و آینده باشــد .باید طرحی نو درانداخت و برای رسیدن
به هر آن چه که قلب تان می خواهد گام هایی برای تعیین اهداف هوشــمندانه و
متشکل از چند قدم به شرح برداشت:

 -۱ویژگی های هدفتان را به دقت مشخص کنید :باید از قابل اندازه گیری بودن
هدف تان مطمئن شــوید تا بتوانید پیشــرفت تان را تحت کنترل داشته باشید و نیز
باید تمام جزئیات مســیر رســیدن به آن را مشــخص کنید .بطور مثال تصمیم می
گیرید که طی  ۱۲ماه آینده  ۶۰میلیون واحد پول ســرمایه ی خالص داشته باشید؛
از این رو باید ۵میلیون واحد پول ماهانه از طریق یک کســب و کار خدماتی یا هر
کار دیگری بدست بیاورید .این هدف خوب است اما باید در جوانب آن ریزتر شوید.
زمانی که به ریز یک هدف دقت می کنید در واقع آن را از حالت خیالی به واقعی
تبدیل کرده اید .برای این کار باید آن را بنویســید .چه چیزی را می خواهید بدست
بیاورید؟ زندگی شما بعد از رسیدن به آن هدف به چه شکل خواهد شد؟ دوستان
تان چه کســانی خواهند بود؟ در طول روز چه کارهایی خواهید کرد؟ چه عاداتی
خواهید داشــت؟ چه ســاعتی از خواب بیدار خواهید شد؟باید هدف و زندگی تان
را با جزئیاتش کامال توصیف کنید.

 -۵مهلت زمانی دهید :چه زمانی می خواهید به این هدف برسید؟ مثال نگویید
می خواهم در آینده یا چند سال آینده موفق شوم .اگر واقعا می خواهید به هدف
تان برســید ،تقویــم را بردارید و تاریخی برای آن تعییــن کنید .روز خاصی را برای
هدف تان تعیین کنید .اهدافی دســت یافتنی هســتند که مشخص و معین باشند.
زمانــی که تاریخی برای هدف تان مشــخص می کنید؛ می توانیــد آن را به ماه یا
هفتــه ها تقســیم کنید .از این طریق می توانید فرایند پیشــرفت تــان را در کنترل
داشته باشید.

 -۲معنــادار بودن اهداف ،نکته ی کلیدی فرایند اســت :قطعا برای اهدافی که
معنی خاصی برای شما دارند بیش تر تالش می کنید تا اهدافی که سطحی باشند.
باید بدانید که صرف خواستن چیزی بدست نمی آورید مگر اینکه برای شما خیلی با
ارزش باشد .از خود بپرسید چرا همیشه این ها را خواسته اید؟ دقایقی را به نوشتن
دالیل هدف تان اختصاص دهید .عمیقا فکر کنید .هدف شــما باید چیزی باشــد که
شما حاضرید همه چیز را برای آن قربانی کنید.

 -۶پیشــرفت تان را در طول مســیر ارزیابی کنید :زمانی کــه اهداف محدودیت
زمانی داشته باشند قابل بررسی و ارزیابی نیز خواهند بود .هر چه دقیق تر پیشرفت
تان را محاســبه کنید ،سریع تر به هدف تان می رسید .برای این کار سیستمی اتخاد
کرده و هر روز آن را اجرا کنید .زمانی که مسیر طی شده یا پیش روی تان را ارزیابی
کنیــد ،هرگز به عادات بد قدیمی باز نمی گردید .هر روزتان را برنامه ریزی کنید تا در
طوالنی مدت به اهداف تان دست یابید.

 -۳هدفی را انتخاب کنید که دست یافتنی باشند :زمانی که اهداف دست یافتنی
برای خود تعیین می کنید و آن ها تحقق می یابند؛ گویی سوخت الزم که همان شور
و شوق برای ادامه ی مسیر و رسیدن به اهداف بزرگ تر دیگر است را بدست آورده
اید .به دنبال اهدافی بگردید که بزرگ هســتند اما دست یافتنی .اهداف کوتاه مدتی
مثال  ۱۲ماهه تعیین کنید تا سنگ محکی باشند برای اهداف بزرگ تر.

 -۷رویکردتان را بازبینی کنید :اگر پس از ارزیابی پیشرفت تان ،متوجه دور شدن
از هدف تان شــدید ،رویکردتان را بازبینی و اصالح کنید .اگر روزانه پیشــرفت تان را
چک نکنید ممکن اســت اشتباهاتی که قبال نادیده گرفته شده را نبینید و در رسیدن
به هدف تان شکست بخورید.
اهداف ما خیلی به سفر هواپیما شباهت دارند .ما نیز برای رسیدن به اهداف مان
باید مقصد را به خوبی مشخص کنیم .سپس به یک نقشه نیاز داریم و اقدامات الزم
و اصالح رویکرد در مسیری که طی می کنیم .به نظر آسان است اما در عمل مشکل
می شــود .پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که ســال  ۱۳۹۶زمانی مبارک خواهد
بود که اهداف و برنامه های هوشــمندانه ای تدوین ،اجرا و پایش نمائیم ،و همینک
با این امید و با صدای رسا بیان می داریم سال  ۱۳۹۷مبارک باد.

 -۴همرنگ وجودتان باشند :اهداف تان چقدر با عقاید و ارزش های شما تطابق
دارند؟ چقدر با شخصیت شما هماهنگ اند؟ آیا کامال خالف اخالقیات شما هستند؟
احتمال دست یابی به هدفی که خالف عقاید تان باشد ،کم است .چگونه می توانید
اهداف مطابق با خودتان را انتخاب کنید؟ یک راه این است که هر چه برایتان ارزش

دارد را روی کاغذ بیاورید .مثال اگر صداقت برای شما مهم است و فکر شما این باشد
که همه ی پولدارها با دروغ یا فریب پول در می آورند؛ ثروتمند شــدن برای شــما
سخت می شــود .عقایدتان را به روی کاغذ بنویسید .سپس اهداف تان را مطابق با
آن تعیین کنید .با این کار آسان تر به آن چه می خواهید می رسید.

