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  ی کار و زندگ  ن ی ب به تعادل    ی اب ی نحوه دست 
نوع هدف(  3)با استفاده از    

 مقدمه 

پوشش   یکه برا  دیحاصل کن   نانی اطم  دیبا  ،ی کار و زندگ  نیب تعادل    کی به    یابیدست   یبرا
هماهنگ باشند،   گریکد یبا    دی. آنها بادیاکرده  یخود، هدف گذار   ی سه بخش مهم زندگ

  ی بچرخد، زندگ   یآرامبهکامالً متعادل باشد تا    دیچرخ با  کیکه    طورهماننه متناقض.  
  . سه نوع د یداشته باش  بودن،  رگذاریو تأث  یباشد تا احساس شاد   ل در تعاد   دی با  زیشما ن

 . دیکن  نییتع  یبه توسعه و تعادل شخص  یاب یدست  یبرا  دیهدف مختلف وجود دارد که با

 نوع هدف   3

 تجارت و شغل شما   یهدف برا   ن یی اهداف "چه": تع   -  1

در اهداف    تی شفاف   افتنیبا    یکار و زندگ  ن یبه تعادل ب  یابیدست  ؟یخواهیم چه    واقعاً 
مال   یشغل  ،ی تجار  آغاز    یو  اشود یمشما  و    یزهایچ  نهای.    ی ر یگ اندازهقابلملموس 

که   نت  دی خواهیمهستند  آور  یها تالش  جهی در  دست  به  کار  محل  در  ادیخود    نها ی . 
 . دیبه دست آور یدر زندگ دیخواهیم"آنچه" هستند که 

  دی مطمئن باش  دیبا  د،یکسب و کار و حرفه خود هست  یبرا   یبه دنبال هدف گذار   یوقت
اهداف  آنها  با  ملموس  ی که  بدانیدکامالً    د ی هستند. شما    د ی خواهیم که چقدر    شفاف 

در   دی. شما بادیآن را به دست آور  دیخواهیم  یو در چه دوره زمان  دی درآمد داشته باش
 د ی انباشته کن  ثروت  و   دیکن  یگذار   هیسرما  د، یکن  ندازپس ا  دیخواهیمچقدر    نکهیمورد ا

  د، یداشته باش  ادی. به  دیباش   شفاف  د،یآور  به دست مبالغ را    نیا  دی خواهیم  ی و چه زمان
 . دست یابید ، و تجسم کنید   دی نیآن را بب دیتوانینمکه  یبه هدف  دیتوانینمشما 
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 ی کار و زندگ   ن ی به تعادل ب ی اب یاهداف "چرا": دست  -   2

اهداف    د،یدار  ازیکه به آن ن  ینوع اهداف   نی دوم  د؟یبه اهداف خود برس  دیخواهیمچرا  
 نییاهداف در تع  نی ترمهم  نهای ا  قت، یشماست. در حق  یو سالمت  یخانوادگ  ،یشخص

ا  یخوشبخت به  هستند.  شما  رفاه  "چرا"    نیو  دال  رایز  ،ندی گویماهداف    و  لیآنها 
. آنها  دیخود برس یو مال  یشغل  ،یبه اهداف تجار  دیخواهیم" هستند که ییهاییچرا"
 هستند.  یشما در زندگ یواقع   مقاصدف و اهدا

اصلی   لی که دال  شوندیم  ریخود درگ  یبا کار و حرفه و اهداف مال  قدرآناز افراد    یار یبس
خود را با هم   یهاتیاولو. آنها  کنند یمفراموش    خود را  یمال  تیموفق   پشت رسیدن به

. آنها شروع به احساس شودیم آنها از تعادل خارج    یزندگ  جهی. در نتکنند یممخلوط  
ناام  ی نعصبا  ی. گاه کنند یم   اضطراباسترس و   که چقدر    ستی. مهم نشوندیم   دیو 

از   گریکه د  رسدیم، به نظر  کنند یم خود تالش    یو مال  یبه اهداف تجار   دنیرس  یبرا
لذت   ی. آنها از تعادل کار و زندگستندیبرخوردار ن  یدر زندگ  تیو رضا  یآرامش، شاد

 . برندینم

با ترت  د یآنها  به  را  بدانند که دست  ت یاولو  بی اهداف خود  و  برگردانند  به    یابیدرست 
به هدف لذت بردن از خانواده و روابط است.   دنیرس  یبرا   یالهیوس  یو مال  یاهداف کار 

 . ستندین اصلی  هدف خودیخود به اهداف مالی

 ی اهداف "چگونه": اهداف توسعه شخص  -   3

اهداف رشد    د،یدار  ازی که به آن ن  ینوع اهداف   نیسوم  ؟دیرسیمچگونه به اهداف خود  
شخص  یا حرفه توسعه  ا  یو  گذار   نها ی شماست.  هدف  هستند.  "چگونه"    ، ی اهداف 

"چرا"  " است تا از  هبه "چ   یابینحوه دست  و   دی جد  یو رفتارها  هامهارت  نیو تمر  یر یادگی
 . دیلذت ببر

  تواند یکه م  دیشویم   لیتبد  ی، به فرد اعتماد به نفس  شیخود و افزا  ی با کار کردن بر رو 
تر  و آسان  ترع یسر  دیتوان یم  جهی . در نتابدیخود دست    یو مال  یشغل   ،ی به اهداف تجار 

 ی. با کار بر رو دیو از آن لذت ببر  دیخود برس  یو سالمت  یخانوادگ  ،یبه اهداف شخص
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و به    دیکنیمخود را حفظ    یکار و زندگ  بین  ، تعادلزمانهمهر سه نوع هدف به طور  
 . دیده یمو باال ادامه  جلوروبهحرکت 

 ی کار و زندگ   بین   تعادل   ت یاهم 

شما ارتباط    یبا سالمت روان و شاد   میسالم به طور مستق  یکار و زندگ  بین  حفظ تعادل
و   یشغل  یکه با کاهش فرسودگ دهدیمامکان را    نیمتعادل به شما ا  کردیرو   کیدارد.  

 . دیکارآمدتر عمل کن هانهی زمبه اهداف خود، در همه  یابیدست یبرا زهی انگ تیتقو

آنچه    دادنازدستدر خطر    د،ی خود را حفظ نکن  یشخص  یکار و زندگ  نیاگر تعادل سالم ب
  ی ازها ین   ریکه ارتباط خود را با سا  ی. هنگامقرار خواهید گرفتشما مهم است،    یبرا   واقعاً 

یی  رها  ،شغل پر فشار  کی از    یاسترس ناش  از   دیتوانینم  د،یاز دست داد  یخود در زندگ
 . نماییدتحمل  حتی  ای دیکن تیریمد آن را  ،یابید 

است که    ییهامهارت  نیترمهماز    یک ینحوه شاد بودن    یر یادگیکه    دیداشته باش  ادیبه  
زندگ  دیتوانیم تع  ت یریمد  یها کیتکن.  د یریبگ  فرا  یدر  و  مناسب   ، هدف  نییزمان 
به شما کمک    ییابزارها  یسادگبه که  زمان  کنند یمهستند  برا  یتا  ا  یرا  کار   نیانجام 

 . دیاختصاص ده

کار و    نی به تعادل ب   یابیدر مورد دست  )برایان تریسی(  من  مقالهخواندن    ی از شما برا
با دوستان    آن را  لطفاً .  دیلذت برده باش   آن  از   دوارمی هدف سپاسگزارم. ام  نییو تع   یزندگ

 . دیدهب نظر  در مورد آن و  دی خود به اشتراک بگذار

 نویسنده:  

 برایان تریسی

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار
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 مشایی  الدین غیاث
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