
 

 

  

 

 فرزندرپوری 
  هدف و سالمت روان: هفتم قسمت 



   

 و سالمت روان  هدف:   فروردین 2

از   ست.استخراج شده ا economist  کتاب این متن ازبا شما صحبت کنیم.  هدف سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  4مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .اختصاص می دهید، سپاسگزاریماین که بخشی از زمان خود را به مطالعه این متن 

 تخمین زده میشود: 

همواره عملکرد و مشخصی دارند،  اهداف قدرتمندمیشود. افرادی که همه انگیزه های ما شناخته به عنوان ریشه  همیشههدف 

ید، اولین  اگر شما پای سخنان بیشتر مشاورین کسب و کار و حتی سیاست گذران کالن بنشینبهتری نسبت سایر انسان ها دارند. 

دامی که فرد به این دو  ماست پیدا کنید. شما میپرسند هدف شماست! شما چه کسی هستید و می خواهید به چه چیزی دسوالی که از  

 کرد. سوال پاسخ ندهد در هیچ پروژه یا آزمونی موفقیت درست کسب نخواهد 

وزی در پروژه های خرد و کالن زندگی است  ت و مهم ترین دغدغه شان پیردر کسب و کار اسه هدفشان کسب موفقیت کسانی ک

به اندازه کافی پول نداشته باشند،  حتی اگر افرادی که هدفشان تربیت فرزندشان هستند، اما در بسیاری از موارد والدین خوبی نیستند! 

بسیار بهتر از دانش آموزی است که هدفش   تحصیل در دانشگاه عالی است، هم که هدفش نش آموزی پدر و مادر بهتری هستند. دا

 کسب شهرت از طریق بازیگری است. 

مغز افراد دیگر کار میکند.  هدفمند هستند، بسیار منظم تر از غز افرادی که تحقیقات دانشگاه هاروارد در امریکا، نشان داده است که م

ید همواره در این اردو برای دانش آموز یادوار هدفش باشید. به او بگویید که هدفی که برای آن تالش میکند مهم بنابراین شما با

تشویق کنید.  یید. اتفاقا وی را برای داشتن این هدف اصال در مورد این رشته بد نگو است. اگر فرزند شما رشته ای را دوست دارد

بل رشته مورد عالقه وی جبهه  در مقاصال نباید شما در این برهه از زمان اند شما نباشد. ممکن است رشته مورد عالقه وی مورد پس

جه عنوان  عالقه مند به رشته علوم آزمایشگاهی است، به هیچ واگر فرزند شما ان انتحاب رشته است. بگیرید. این موارد برای زم

فرزند شما اگر در هدفش تردید کند کسانی که زیست شناسی میخوانند باید فقط دبیر شوند! نکنید که این رشته آینده خوبی ندارد یا 

 دچار بحران های شدید میشود. کند که هدفش اهمیت ندارد،  یا احساس

با وی صحبت کنید و تالش کنید تا با درون صحبت های  بسازید.هدف  یکی ونوز هدف مشخصی ندارد، برای رزند شما هفاگر 

کوتاه مدت تمرکز کنید. در تعیین ه صورت کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنید. روی اهداف خودش یک هدف پیدا کنید. اهداف را ب

   را صرف مطالعه خواهد کرد. حتما با مشاور فرزندتان هماهنگ باشید. مطمئن باشید فرزند شما انرژی بیشتری  هداف کوتاه مدتا
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