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 کنیم؟ حفظ مدت بلند اهداف برای را تمرکزمان چطور

 

 

 هب دارد زندگیمان انگار که افتدمی یادمان یکهو است، کوک مانکِیف خیلی که روزها بعضی

 نرویم ده،نش بارباپاپا خدابیامرز شبیه انباشته چربی شدت از هیکلمان تا چرا. گذردمی بطالت

. برود دست از تان انگیزه تا بگذرد روز 1 است کافی اما نکنیم؟ نام ثبت شنا کالس در و

 کرد؟ حفظ مدت بلند در کاری انجام برای را انگیزه شود می چطور

 

. باشد پیروزی شاهد خود چشم به خواهدمی که است آدمی خودخواهی از ما نگرانیدل

 .باشد روئیده گیاه تو و من هایچشم کاسه در اگر حتی شد خواهد رویت پیروزی

 

 سریال» یعنی حاتمی علی نشدنی فراموش اثر از بود ایکوبنده پُتک. نبود دیالوگ باال جمله

 در را هاحرف این هاست،تروریست یسردسته که( نصیریان علی) ابوالفتح. «هزاردستان

 یاربس بسیار هدفش به دستیابی از که زندمی( مشایخی جمشید) خوشنویس رضا به حالی

 .زندمی بیرون چشمانش از دارد باالیش بسیار انگیزه اما. است دور

 

 دید،شُ اگر اما. بشوید تروریست اهدافتان به رسیدن برای کنمنمی توصیه وقت هیچ که من

 مرکزتانت باید بماند، جا به شما از اسمی حداقل و بروید پیش سردستگی مقام تا اینکه برای

 و خودتان به دست، دور نهاییِ هدف به رسیدن برای و کنید حفظ مدت طوالنی در را

 .بدهید انگیزه زیردستانتان

 

 دفیه به را تانزندگی باشید، داشته خوبی زندگی خواهیدمی اگر: گویدمی انیشتین آلبرت

 .اشیا یا هاآدم به نه بزنید، گره
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 جان و کنندمی تنشان را سفیدشان هایروپوش این روز، شبانه محققان و دانشمندان

 هر ندبتوا بشر نسل تا کنند کشف را چیزهایی و بیاورند در هستی اسرار از سر تا کَنندمی

 سال، چندین شاید کارها جور این اما. بیاورد در خود یسیطره به را بیشتری قلمروهای روز

 باغل علمی هایپیشرفت. برسد نتیجه به تا ببرد زمان نسل چندین حتی یا و دهه چندین

 شورمان مرده با باید باشیم، شاننشستن ثمر به شاهد بخواهیم تا که روندمی جلو کند انقدر

 .کنندنمی گارانتی را موفقیت جاهیچ زیرا! بنشینند ثمر به اگر تازه. کنیم دیدار

 

 یشپ جلو به را کار تا اندیافته کارشان در انگیزه و مفهوم آنقدر دانشمندن ترتیب، هر به

 هک است کارشان روی بر محققان و دانشمندان «مدتِ بلند تمرکز» خاطر به اصل، در. ببرند

 .ایمنشده ولو خانه شور مرده تخت روی هم االن همین

 

 اگر و بود سال 02 تا 02 بین باستان روم زمان در انسانها عمر میانگین بهتر؟ این از مثال

 زندگی سرحال خیلی هم را مابعدش و آمدنمی سرش بر خاصی بالی سالگی 12 تا کسی

 هایآدم عمر میانگین بیاییم، که جلوتر به. آوردنمی دوام بیشتر سالگی 74 تا نهایتاً کرد،می

 عمرهای طول باالترین و بود رسیده سال 03 باالی به اسپانیا در اسالم خالفت زمان در معمولی

 96 داشتند فرصت زندگیشان سبک خاطر به که بود دانشمندان قشر به متعلق زمان آن

 به عادی هایآدم عمر میانگین دوم جهانی جنگ از بعد سال چند. کنند تجربه هم را سالگی

 94 به دنیا کل در بشر عمر میانگین هستیم سوم هزاره اوایل در که اکنون و رسید سال 74

 ام دانشمندان، تالش و کار. اندنرفته باال که خود به خود عددها این خب. است رسیده سال

 انواع کشف عمومی، بهداشت سطح ارتقاء سالم، نوشیدنی آب تولید. است رسانده اینجا به را

 پیشرفت هزار هزاران و اسکن تیسی دستگاه اختس بیوتیک، آنتی هایدرمان و هاواکسن

 یدهرس جایی به کار اکنون. است دانشمندان همین طوالنی و وقفه بی کار حاصل همگی دیگر،

 سال 132 به را همه عمر میانگین بعد وقت چند تا افتاده فکر به گوگل شرکت که است

 .برساند
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 شانخواری پاچه اینجا کمی بود حقش که است حدیث و حرف پزشکان جامعه پیرامون انقدر

 کی با زرتی قدیم، ایام سان به هم ما الل زبانم و بروند و نکنند قهر وقت یک تا بکنیم را

 .تاس دیگری چیز مقاله این نوشتن از من نیت اما. شویم سقط و افتیمبی ناقابل اسهال

 

 به رسیدن برای را تمرکزشان مدت بلند در قادرند که کسانی است، مبرهن و واضح

 شاخه آن به شاخه این از هایآدم که کنندمی پیدا دست چیزهایی به کنند، حفظ اهدافشان

 اب: است این سطور این کردن سیاه از من هدف و بزرگ سؤال. بینندنمی هم را خوابش بپر

 رسیدن تا را خود تمرکز توانمی چگونه کنند،می پرت را آدم حواس که چیزی اینهمه وجود

 کرد؟ حفظ مدت بلند اهداف به

 

 

 هست؟ چی تمرکز اصال

 کاری حلقِ در خرتناق تا کردنش فرو و موجود انرژی و توجه تمام کردنِ لوله یعنی تمرکز

 .پایدار زمانی مدت در آنهم مشخص،

 

 ار کارتان نتایج زود خیلی چون نیست سختی چندان کار مدت، کوتاه هدف روی کردن تمرکز

 چند ای سال چند ماه، چند باید هدفی به دستیابی برای اگر اما. گیریدمی انگیزه و بینیدمی

 خیلی کار، این روی کردن تمرکز بگویید که دارید حق آنگاه کنید، کار مداوم صورت به دهه

 .است سخت

 را کار این اول از اصال چرا رودمی یادتان کار وسط که است این سختی این دالیل از یکی

 باعث این و رفته یادتان از اشمنظره که است دور انقدر تاناصلی هدف زیرا. کردید شروع

 .بپرسید فلسفی هایسؤال هی و شود کم تانانگیزه تا شده

 9 هایچک نیستند قادر و نیستند موفقی هایآدم دنیا مردم همه که است دلیل همین به

 . ندارندش همه که است ایکلیدی مهارتی مدت، بلند تمرکز زیرا. کنند پر را شانماهه
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 تیفوسی پرست وطن خواهان مشروطه تیم یا حاال) کند هدایت را تیمی خواهدمی که کسی اما

 نشهمکارا و خود بخش الهام باید( بینی و حلق و گوش کلنیک یک اطباء از تیمی یا و آدمکش،

 هدف نآ به و کرده حفظ طوالنی مدتی برای را تمرکزشان بتوانند تیم اعضای تمامی تا باشد

 .برسند دست دور

 

 کنیم؟ حفظ را آن و کرده فعال را مدت بلند تمرکز چگونه

 ندازها به مدت، بلند اهداف به دستیابی برای تا کنید استفاده پایین هایاستراتژی این از

 :بشوید شق کله و پرانگیزه کافی

 

 دارند معنی برایتان که اهدافی سراغ بروید .1

 

 تانژیانر و وقت از کلی حاضرید آیا. برسید تانمدت بلند هدف به تا بکشد طول سالها شاید

 ندارید؟ بهش چندانی اشتیاق که بگذارید چیزی پای را

 

 هدف و ترازو یکفه یک در را تانرویاهای و هاارزش باید کار، اول همان که است همین برای

 تانکار شد، برقرار توازن اینها بین وقت هر و بگذارید دیگرش یکفه در هم را تانمدت بلند

 .کنید شروع را

 

 شغل، نظیر خودتان، زندگی مهم هایقسمت برای مدت بلند مشخص هدف تا چند همه، از اول

 رستد که لیستی این به دوباره نگاهی سپس. کنید تعیین تحصیالت و مالی امور خانواده،

 ؟افتدمی قُل قُل به تانخون آیا شوید؟می وُود وُود دچار دیدنشان با آیا. بیندازید ایدکرده

 گرسنه گرگ یک مثل بخواهید که شده ترشح حدی به اهداف، این درباره تانمعده اسید آیا

 اهداف این به مربوط که کارهایی با اصال آیا کنید؟ تعقیبشان سالها یا ماهها ای، افسانه

 ؟”امننه یا بود اینکاره بابام من“ بگویید خواهیدمی فردا پس یا کنیدمی حال شودمی
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 ایجاه یا بزنید، خطشان لیست از یا االن همین که است منفی سؤاالت این به جوابتان اگر

 حس و اشتیاق داشتن. شوند تبدیل خوشایندی اهداف به تا کنید اصالح را شانناجالب

 هم شب نان از بگذارد دراز و دور مسیری در پا خواهدمی که کسی برای قوی هدفمندی

 .شوید راه عازم بعد و ببندید سفت را کفشتان بند اول پس. است تر واجب

 

 کاغذ روی بیاورید را اهدافتان .2

 

 بنویسید کاغذ روی طوری را انتخابی اهداف شد، تمام تانغربالگری اول مرحله که وقت هر

 همیم چیزهای چرا بفهمید که بنویسید جوری را شانبندیلغت یعنی. بزنند حرف باهاتان که

 .باشند دیدتان معرض در مداوم صورت به که بچسبانید جایی را آنها هم بعدش. هستند

 

 میز نارک و کنید شانپرینت یا بگذارید، پولتان کیف داخل و بنویسید رنگی کاغذ روی مثالً

 چند هر تا کنید فعال را تانگوشی reminder روز طول در هم بعد. بچسبانیدشان کارتان

 .شود تیزتر تمرکزتان نوک و کنید نگاه تاناهداف به که بیندازد یادتان یکبار دقیقه

 

 نیطوال مسیر آن در که اینقشه! کنید درست هم گنج نقشه خودتان برای توانیدمی راستی،

 نمایش تصویری صورت به اهدافتان داخلش و شودمی منتهی گنج صندوق یک به تانراه

 .اندشده داده
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 کنید فعال را تانتنظیمی-خود قابلیت .3

 

 اساتید“ نام و دادند انجام 0210 سال در که پژوهشی جریان در بری، بروس و بیتمن توماس

 کنترل توانایی) «تنظیمی-خود» که کردند عنوان گذاشتند، رویش را ”طوالنی مسافت

 فعال برای. است مدت بلند اهداف به رسیدن عامل مهمترین( هابرانگیختگی و احساسات

 شودمی باعث که خصوصیتی همان. کنید تمرین نفْس انضباط روی باید تنظیمی-خود کردن

 مسیر این در. بروید جلو به و کنید کار سخت «ندارید را حالش و حس» که شرایطی در حتی

 تا ایدآماده و شودمی تار و تیره تانچشمان جلوی دنیا که رسندمی فرا هاییزمان طوالنی

 هب هاسختی همه برابر در را شما که است نفس انضباط. بدهید تکان هوا در را سفید پرچم

 که اعتقادی همان یعنی. است کارآمدی-خود تنظیمی،-خود دیگر نیازپیش. دهدمی هل جلو

 روی خود، در خصلت این دادن پرورش برای. رسیدمی هدفتان به حتماً که دارید خودتان به

 که هاییآدم. )بسازید خودتان برای داخلی کنترل اتاق یک کنید سعی و کنید کار خودباوری

 (.اندخودشان موفقیت مسئول خودشان که رسندمی باور این به دارند، داخلی کنترل اتاق

 

 بدهید اختصاص وقت مدت بلند اهداف برای .4

 

 شانبرای مداوم صورت به باید آنها، روی ماندن متمرکز و مدت بلند اهداف به دستیابی برای

 چیزی .نیست گفتم من که راحتی این به گذاشتن وقت اما. کنید کار رویشان و بگذارید وقت

 اهداف به هم که کنیم تقسیم را وقت چطور که است این کند،می سخت را کار وسط این که

 .ببریم پیش را مدت بلند اهداف کارهای از مقداری هم و برسیم فوری وظایف و مدت کوتاه

 

 رهاییکا چه که شود مشخص تا کنید استفاده اهمیت/فوریت ماتریس ابزار از بیایید ابتدا،

 قتیو. ندهید انجام اصالً یا بیندازید تأخیر به توانیدمی را کارهایی چه و بدهید انجام باید را

 هاییفعالیت به تا کنیدمی پیدا خالی وقت آنگاه کردید، آنالیز شیوه این به را کارهایتان که

 .دارند اهمیت مدت بلند در برایتان که بدهید اختصاص
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 کار که بدانید تا کنید درست تانمدت بلند و مدت کوتاه اهداف از منسجمی لیست سپس،

 .چیست تانبعدی

 

 مثال. مؤثرند تانهدف شدن محقق در که هاعادت از ایزنجیره ساختن به کنید شروع بعد

 سبک به مربوط هایکتاب یا شوید بیدار سحر یکله صبح بدهید عادت را خودتان کنید سعی

 اناهدافت به که بدهید اختصاص هاییفعالیت به را کارتان از زمانی روز هر یا و بخوانید کار و

 لویزیونت تماشای مثل کارهایی. ببرید بین از را بد عادتهای باشد الزم شاید. شوندمی مربوط

 .کنار بگذارید را هدفبی وبگردی یا شب نصفه 0 ساعت تا

 

 باز تانمدت بلند اهداف به پرداختن از را شما مزاحم چیزهای و فوری کارهای کماکان اگر

 ایبر بگذارید را است کمتر حواستان شدن پرت احتمال که هاییزمان کنید سعی دارند،می

 رد اما بسازید تیکه شش شکم مدت بلند در خواهیدمی اگر مثال،. تانهدف روی کردن کار

 هم راآن که هاستپله راه پاگرد داخل شد راست و دال شودمی که جایی تنها کارتان محل

 تا 12 و شنا تا 12 و شوید بیدار زودتر ربع یک هاصبح اند،کرده تصاحب هاسیگاری

 .بروید درازنشست

 

 باشید پاکار .5

 نید،ک تعیین مدتی بلند هدف خودتان برای خوب نیت کلی با و بنشینید که شده دفعه چند

 را جدیدی هدف و خورده بهم تمرکزتان که ببینید و بیایید خودتان به بعد هفته چند اما

 اید؟کرده شروع

 

 کنید، یادداشت جایی را رسدمی تانذهن به که جدیدی یایده هر امر، این از جلوگیری برای

 .نکنید عجله کردنشان پیاده برای اما
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 هدف این دادن انجام آیا که کنید قاضی را کالهتان و کنید مرور را تانقبلی اهداف اول

. یفرع هدف شودمی فبها؛ که کندمی اگر نه؟ یا کندمی اممدت بلند هایهدف به کمکی جدید،

 باقی شده یادداشت حالت همان در بگذارید کند،نمی مدت بلند اهداف به کمکی اگر اما

 و تجزیه فرصت سر بتوانید کنید تعیین جدید اهداف خواستید که موقعی تا بمانند،

 .شد نخواهید دچار مشیاشی گنجشکک سرنوشت به دیگر کار این با. کنید شانتحلیل

 

 هنگام ات بپرورید خودتان در را اندیشی مثبت و کلفتی پوست هم مقداری نیست بد عالوهبه

 .نشوید خارج پیست از کال موانع، با برخورد

 

 بدانید را پیشرفت قدر .6

 

 پیشرفت هر قدر باید پس. کنید پیدا دست تانهدف به تا بکشد طول دهه چند شاید

 این به را دقیقه چند روز هر. باشید خوشحال آن به رسیدن از و بدانید هم را کوچکی

 و ببوسید راآن هم بعد اید،شده نزدیکتر تانهدف به چقدر ببینید که بدهید اختصاص

 .سفره وسط بگذارید

 تا بدهید پاداشی خودتان به رسیدید، که ایمرحله هر به توانیدمی تر،بزرگ اهداف برای

 ار کوچک هایموفقیت قدر که وقتی. دارید حضور رالی یمسابقه این کجای که باشد یادتان

 .شودمی ترراحت مدت بلند هدف روی بر کردن تمرکز هآنگا بدانید،

 علتی اصرف تا کنید نگاه جدید چیزهای یادگیری برای فرصتی چشم به هدفتان به اگر همچنین

 رد مزیت این اینکه برای. بود خواهد ترآسان نیز انگیزه حفظ گاهآن کارها، دادن انجام برای

 اید،دهکر پیدا دست چیزهایی چه به که نکنید فکر این به بیاید، تانچشم به پیشرفت حین

 .نبودید بلد قبال که ایدگرفته یاد چیزهایی چه که کنید فکر این به
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