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مقدمه:
همانطــور کــه انــرژی متمرکــز در اشــعه لیــزر میتوانــد فــوالد را بــرش دهــد ،توانایــی شــما
در تشــخیص مهمتریــن عامــل موفقیتتــان ،در هــر وضعیتــی ،شــمارا قــادر میکنــد تــا در هــر کاری بــه
باالتریــن ســتون موفقیــت برســید .امــروزه شــاید مــا در بهتریــن عصــر در تاریــخ بشــر بــه ســر میبریــم.
تــا کنــون هرگــز بــرای ایــن تعــداد زیــاد مــردم تــا ایــن حــد فرصــت و امکانــات بــرای رســیدن بــه
اهــداف وجــود نداشــته اســت .میــزان رفــاه ،طــول عمــر مفیــد ،انتخــاب گســترده و ثبــات جهــان از نظــر
صلــح و کامیابــی تــا ایــن حــد بیســابقه اســت.
ضمنــ ًا ترکیــب انفجــار اطالعــات و تکنولــوژی در ســالهای اخیــر از یکطــرف و تشــدید رقابــت در
کلیــه زمینههــا از طــرف دیگــر باعــث ایجــاد شــتاب در ســرعت تحــوالت شــده اســت ،روز بـهروز کارهــا
بیشــتر و وقــت کمتــر میشــود .بــه نظــر میرســد وظایــف و مســئولیتها مــدام در حــال افزایــش
اســت و هرگــز در شــبانه روز وقــت کافــی بــرای انجــام تمــام کارهــا وجــود نــدارد.
ایــن نوشــته گامــی اســت بــرای پیــش بــردن شــما در موفقیــت کاریتــان و ایــن کــه در عیــن حــال
وقــت بیشــتری بــرای فعالیتهــای شــخصی داشــته باشــید .شــما در مییابیــد چطــور تواناییهایتــان را
بشناســید و چگونــه از آنهــا در حوزههــای جدیــد اســتفاده کنیــد و بتوانیــد پاســخی بــرای ایــن ســؤال
داشــته باشــید کــه:
«حقیقتاً میخواهید با زندگیتان چه کنید؟»
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از تمام توانتان استفاده کنید
بــا پیــروی از روش تمرکــز روی کارهــای کــم ولــی ارزشــمند و نپرداختــن بــه امــور کــم ارزش میتوانیــد
کیفیــت زندگیتــان را طــی چنــد مــاه بــه نحــو چشــمگیری افزایــش دهیــد.
بیشــتر مــردم بــه ایــن ادعــا بــا نظــر تردیــد مینگرنــد .آنهــا نمیتواننــد بــاور کننــد دو برابــر کــردن درآمــد و بهطــور
هــم زمــان دو برابــر کــردن اوقــات فراغــت امــکان پذیــر باشــد .اغلــب مــردم در دام ایــن بــاور قدیمــی گرفتارنــد کــه
تنهــا راه افزایــش در آمــد افزایــش ســاعات کاری اســت .پیتــر دراکــر عصــر حاضــر را عصــر دانــش کار مینامــد .در
ایــن عصــر دیگــر بــه شــما نــه بــرای مـ ّدت زمــان انجــام کار ،بلکــه بابــت کیفیــت انجــام کار در همــان مـ ّدت ،دســتمزد

پرداخــت میشــود .ایــن تحــول در ماهیــت کار فرصتهــای نامحــدودی را بــرای افــراد خالقــی کــه آن را غنیمــت
بشــمارند و از آن اســتفاده کننــد بــه وجــود مـیآورد.

کارایی خود را دو برابر کنید
در اینجــا روش ســاده را بــرای شــما توضیــح میدهیــم کــه تقریبـ ًا کارایــی آن را بــرای دســت یافتــن بــه ایــن مطلــوب،
میتــوان تضمیــن کــرد و ارزش خــود و درآمدتــان را دو برابــر کنیــد.

قانون ۸۰/۲۰
نخســت فعالیتهایــی را کــه بــرای شــما و ســازمانتان باالتریــن ارزش را دارنــد را شناســایی کنیــد .قانــون  ۸۰/۲۰چنیــن
اســت ۲۰ :درصــد از فعالیتهــای شــما بیــش از  ۸۰درصــد ارزش کلیــه فعالیتهــای شــما را در بــر دارد .اوقــات خــود را
بیشــتر صــرف کارهایــی کنیــد کــه دارای باالتریــن ارزش هســتند و ایــن امــکان را بــرای شــما بــه وجــود میآورنــد تــا
بهتریــن نتایــج ممکــن را بــه دســت آوریــد .بــه ایــن ترتیــب بهــرهوری ،عملکــرد ،کارایــی و نهایتـ ًا دســتمزدتان افزایــش
پیــدا میکنــد و پــس از چنــدی دو برابــر میشــود.
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خود را مسئول بدانید
قبــول مســئولیت کامــل زندگیتــان بــه ایــن معنــی اســت کــه دیگــران را بــه خاطــر ناکامیهــای شــخصیتان
ســرزنش نکنیــد و آنهــا را توجیــه شکسـتهای خــود ندانیــد .از ایــن لحظــه بــه بعــد بــه هیــچ دلیلــی دیگــران را مــورد
انتقــاد قــرار ندهیــد .در مــورد وضعیــت خودتــان یــا مــواردی کــه در گذشــته روی داده اســت شــکایت نکنیــد .تمامــی
«ای کاشهــا» و چــه «میشــد اگــر هــا» را حــذف و در عــوض بــه آنچــه کــه خواســته واقعــی شــما و مقصدتــان اســت
تمرکــز کنیــد .از ایــن بــه بعــد هــر اتفاقــی کــه بیفتــد بــه خودتــان بگوییــد «مــن مســئولم» .یعنــی اگــر اشــتباهی رخ
داد مســئولیت آن را قبــول کنیــد و بــه دنبــال راه حــل بگردیــد.
قبــول مســئولیت اســاس بهــا دادن و احتــرام بــه خــود و احســاس شایســتگی اســت« .قبــول مســئولیت» اســاس
شــخصیت همــهٔ انســانهای برجســته اســت.

روی هر چیز تمرکز کنید در همان زمینه رشد میکنید
اســاس زندگــی توجــه اســت .توجــه شــما بــه هــر چیــز جلــب شــود قلبتــان نیــز بــه همــان ســو مـیرود .معطــوف کــردن
توجــه از فعالیتهــای کــم ارزش بــه مــوارد ارزشــمند بــرای انجــام هــر کاری در زندگــی اســاس اســت.
روانشناســان و ســایرین متوجــه شــدند کــه فقــط مشــاهده یــک رفتــار توســط دیگــران باعــث بهبــود آن میشــود.
وقتــی شــما خــود را در حیــن فعالیــت تحــت مشــاهده قــرار میدهیــد ،آن کار را بــا هوشــیاری بیشــتر و بهتــر انجــام
میدهیــد .اگــر توجــه خــود را بــه هــر جزئــی از رفتارتــان معطــوف کنیــد ،عملکــرد شــما در آن زمینــه در مقایســه بــا
وضعیــت معمولــی بســیار بهتــر خواهــد شــد.

قانون بازده مضاعف
قانــون بــازده مضاعــف مربــوط بــه اســتفاده از روش تمرکــز اســت .ایــن قانــون چنیــن اســت :هرچــه بیشــتر بــر
ارزشــمندترین فعالیتهــای خــود تمرکــز کنیــد در انجــام آنهــا متبحرتــر میشــوید و زمــان کمتــری بــرای انجــام
آنهــا نیــاز داریــد.
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عادهایتان تعیین کننده سرنوشتتان هستند
تقریبـ ًا هــر کاری کــه انجــام میدهیــد عادتهــای شــما در آن نقــش تعییــن کننــده دارنــد .بــه جــرات میتــوان گفــت
کــه حداقــل  ۹۵درصــد از فعالیــت اوقــات بیداریتــان ماننــد گفتــار ،کــردار و عکسالعملهــا تحــت تأثیــر عادتهــای
شــما قــرار دارنــد.
خوشــبختانه همــهٔ عــادات قابــل یادگیــری هســتند .عــادت را میتــوان یــک عکسالعمــل طبیعــی بــه محرکهــا
تعریــف کــرد .یــک عــادت پــس از ایجــاد از بیــن نمـیرود فقــط میتــوان آن را بــا عــادت جدیــد و بهتــری جایگزیــن
کــرد .مــا شــکل دهنــده عادتهــای خــود هســتیم و عادتهــای مــا نیــز شــکل دهنــده مــا.
گوته مینویسد «هر چیز قبل از اینکه آسان شود مشکل است».
ممکــن اســت شــما بــرای پــرورش عــادات فکــری و رفتــاری جدیــد بــه تــاش و انضبــاط بســیار زیــادی نیــاز داشــته
باشــید امــا پــس از دســتیابی بــه آنهــا میتوانیــد کارهــای بســیار بیشــتری را بــا کمتریــن تــاش بــه انجــام برســانید.

قانون برنده
فرمــول برنــده در روش تمرکــز از چهــار بخــش تشــکیل شــده داســت :ســاده کــردن ،اســتفاده از اهــرم ،ســریع بــودن و
پیشــرفت تصاعــدی.

ساده کردن
بیاموزیــد کــه هــر کاری را چگونــه ســاده کنیــد .شــما بایــد دائم ـ ًا بــه کاهــش و حــذف فعالیتهایــی بپردازیــد کــه
بســیار زمــان بــر هســتند و کمــک شــایانی نیــز بــه هدفهایتــان نمیکننــد.

استفاده از اهرم
شــما بایــد نیروهــا و تواناییهــای خــود را اهــرم کنیــد تــا نتایجــی بیــش از آنچــه فکــر میکنیــد بــه دســت آوریــد.
هفــت نــوع اهــرم وجــود دارد کــه شــما میتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد کــه میتــوان نــام بــرد از:
-۱دانــش دیگــران :ایــن دانــش میتوانــد موجــب صرفــه جویــی بزرگــی در هزینــه شــود و همچنیــن از پرداختــن
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بــه کار دشــوار بــه مــدت طوالنــی جلوگیــری کنــد .جســتجو در کتابهــا ،مجلههــا ،نوارهــا ،مقالههــا و کنفرانسهــا
بــرای یافتــن ایدههــا و الهامــات منابعــی هســتند کــه میتــوان در قالــب دانــش دیگــران از آنهــا اســتفاده کــرد.
 -۲انــرژی دیگــران :انســانهای بســیار مؤثــر همــواره بــه دنبــال راههایــی بــرای واگــذاری و ارجــاع کارهــای کــم
ارزش بــه دیگــران هســتند تــا بتواننــد وقــت بیشــتری را صــرف فعالیتهایــی کننــد کــه بیشــترین ســود را بــرای آنهــا
داشــته باشــد.
 -۳پــول دیگــران :توانایــی وام گرفتــن از منابــع مالــی دیگــران بــه شــما امــکان میدهــد تــا کارهــای بزرگــی
انجــام دهیــد شــما بایــد همیشــه بــه دنبــال فرصتــی بــرای قــرض و ســپس ســرمایه گــذاری در کارهایــی کــه بازدهــی
باالیــی دارنــد باشــید.
 -۴موفقیتهــای دیگــران :بــا مطالعــه موفقیتهــای ســایر مــردم و ســازمانها میتوانیــد در وقــت خــود
صرفــه جویــی کنیــد و کیفیــت کار خــود را بســیار افزایــش دهیــد.
تشــخیص خــود را بخــرد
 -۵شکســتهای دیگــران :بنیامیــن فرانکلیــن میگویــد« :انســان میتوانــد قــدرت
ِ

یــا آن را قــرض بگیــرد .اگــر آن را بخــرد تمــام بهــای آن را بــر حســب زمــان و هزینــه پرداخــت میکنــد؛ امــا بــا درس
گرفتــن از شکس ـتهای دیگــران و بــدون صــرف وقــت و هزینــه در واقــع ایــن توانایــی را قــرض میگیــرد».
 -۶ایدههای دیگران
 -۷ارتبــاط بــا دیگــران :هــر کســی را میشناســید ،افــراد زیــادی را میشناســد کــه بســیاری از آنهــا ممکــن
اســت بــرای شــما مفیــد باشــند .یــک معرفــی بــه فــردی کلیــدی میتوانــد رونــد زندگیتــان را کام ـ ً
ا تغییــر دهــد.

سریع بودن
در اجتمــاع امــروزی مــا نیــاز مبــرم بــه ســرعت عمــل داریــم .در زندگــی بــه دنبــال راههایــی بــرای انجــام ســریعتر
کارهــا بــرای افــراد و مشــتریان کلیدیتــان باشــید.

پیشرفت تصاعدی
روش اصلــی بــرای پیشــرفت تصاعــدی ،کار کــردن بــا افــرادی اســت کــه مهارتهــا و تواناییهــای مکمــل شــما را
دارنــد.
روش الف ب پ ت ث را روزانه به کار گیرید
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از این روش برای اولویت بندی کارها استفاده کنید.

از باارزشترین سرمایهتان استفاده کنید
بزرگتریــن ســرمایه شــما توانایــی فکــر کــردن اســت .قابلیــت اتخــاذ تصمیــم و ســپس عمــل بــه آن تعییــن
کننــده تمــام چیزهایــی اســت کــه برایتــان پیــش خواهــد آمــد .عــاوه برایــن شــما میتوانیــد بــر انتخــاب افــکار و
عکسالعملهــای خودتــان کنتــرل کامــل داشــته باشــید.
گرانبهاتریــن ســرمایه شــما ذهنتــان اســت .توانایــی تفکــر ،برنامــه ریــزی ،تصمیــم گیــری و عمــل ،قدرتمندتریــن
نیــرو بــر زندگــی شماســت .مــا اکنــون بــه مرحل ـهای وارد شــدیم کــه هارلــو شــاپلی از دانشــگاه هــاروارد آن را عصــر
ســیکوزوئیک یــا عصــر ذهــن مینمایــد .هــم اکنــون درون شــما منابــع دســت نخــورده عظیمــی وجــود دارد و بهقــدری
نیرومنــد اســت کــه در تمــام طــول زندگیتــان قــادر نیســتید حتــی جــزء کوچکــی از ایــن تــوان را بهکارگیریــد.

قانون علت و معلول
ایــن قانونــی اســت کــه ارســطو نــام گــذار آن بــوده و در کتــب مقــدس بــه قانــون کاشــت و برداشــت یــاد شــده و نیوتــن
نیــز آن را قانــون عمــل و عکسالعمــل نامیــده اســت .ایــن قانــون بــزرگ زیربنــای تمــدن غــرب و اســاس بیــش از
 ۲۰۰۰ســال پیشــرفت در علــوم پایــه ،پزشــکی ،تکنولــوژی و تجــارت اســت .قانــون علــت و معلــول میگویــد :بــرای
هــر معلولــی علــت یــا علتهایــی وجــود دارد و هــر اتفاقــی بــه دلیلــی رخ میدهــد .در ســادهترین شــکل خــود قانــون
علــت و معلــول چنیــن میگویــد :اگــر معلولــی اســت کــه میخواهیــد در زندگیتــان آن را بــه دســت آوریــد فقــط
کافــی اســت سلســله علــت و معلــول پیشــین آن را بررســی کنیــد و کســی را پیــدا کنیــد کــه زمانــی آن معلــول را نداشــته
و ببینیــد او بــرای بــه دســت آوردن آن ،چــه کــرده اســت ســپس شــما هــم همــان مراحــل را انجــام دهیــد .نهایتـ ًا همــان
نتایــج نصیبتــان میشــود .ایــن معجــزه نیســت بلکــه یــک قانــون اســت.
برترانــد راســل فیلســوف معــروف میگویــد «بهتریــن دلیــل بــرای اینکــه انجــام کاری ممکــن اســت ایــن اســت کــه
دیگــران قبـ ً
ا آن را انجــام دادهانــد».
شــرط موفقیــت در ایــن دنیــای تحــوالت ســریع ،داشــتن دیــد بــاز و تمایــل تجدیــد نظــر در افــکار بــر اســاس اطالعــات
جدیــد اســت .مهمتریــن کاربــرد قانــون علــت و معلــول ایــن اســت :افــکار علــت هســتند و موقعیتهــا معلــول.
جهــت زندگیتــان و هــر چیــزی کــه برایتــان اتفــاق میافتــد توســط نحــوه تفکــر شــما تعییــن میشــود ،بهوســیله
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افــکاری کــه در ذهــن شماســت ،چــه افــکار مثبــت و یــا منفــی ،ســازنده یــا مخــرب.

مانند یک برنده فکر کنید
مــردم موفــق بیشــتر اوقــات در مــورد آنچــه کــه میخواهنــد و نحــوه دســتیابی بــه آن فکــر میکننــد .بــه دلیــل
همیــن تمرکــز ذهنــی ،آنهــا بســیار موفقتــر از افــراد عــادی هســتند؛ امــا افــراد ناموفــق اغلــب در مــورد آنچــه کــه
نمیخواهنــد فکــر و صحبــت میکننــد .آنهــا غالب ـ ًا در مــورد اینکــه چــه کســی مســبب مشکالتشــان اســت فکــر و
صحبــت میکننــد کــه ایــن کار موجــب عــادت کــردن بــه ایــن نــوع تفکــر در آنهــا میشــود و وضــع ازگذشــته هــم
بدترمــی شــود.
میزان خوش بینی شما بهترین معیار تعیین کننده میزان خوشبختی ،تندرستی ،ثروت و طول عمرتان است.
عمق خوش بینی شما برابر است با میزان ورزیدگی ذهنتان.

برنامه هفت قسمتی برای پرورش ذهن:
هفت تمرین ذهنی یا نحوه تفکر وجود دارد که میتوانید بیاموزید و روزانه تمرین کنید.
 -۱به آینده فکر کنید
در قــرون متمــادی محققیــن دریافتنــد کــه در کلیــه تحقیقــات یــک صفــت مشــترک بیــن رهبــران وجــود دارد کــه آن
آینــده نگــری اســت .افــراد زمــان حــال و گذشــته نگــر معمــو ًال در مــورد آینــده خــود ابهــام دارنــد.
یــک تمریــن مؤثــر کــه میتوانیــد بــرای تقویــت تفکــر و تســریع در کســب نتایــج انجــام دهیــد تمریــن ایــده آل ســازی
اســت .شــما ســه تــا پنــج ســال آینــده و یــا بیشــتر را در نظرمــی گیریــد و ســپس یــک تصویــر ایــده آل از زندگــی و
یــا کارتــان خلــق میکنیــد.
 -۲به هدفهایتان فکر کنید
دومیــن خصوصیــت انســانهای بســیار موفــق هــدف گرایــی آنهاســت .افــراد موفــق بیشــتر اوقــات در مــورد
هدفهایشــان و اینکــه چگونــه بــه آن برســند فکــر میکننــد .برعکــس افــراد ناموفــق بیشــتر اوقــات بــه مشکالتشــان
فکــر میکننــد و وقتشــان را صــرف انتقــاد ،شــکایت و بهانــه آوردن میکننــد.
آینــده نگــری در واقــع داشــتن دیــد بلنــد مــدت ایــده آل اســت ،در حالــی کــه هــدف گرایــی دارای دقــت بیشــتری
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اســت .دیویــد تــاور میگویــد «آیــا قلعههایــی در هــوا ســاختهاید؟ بســیار خــوب ایــن همانجایــی اســت کــه بایــد
باشــید .اکنــون موقــع قــرار دادن پــی در زیــر آنهاســت».
افــراد بــدون هــدف محکــوم هســتند کــه تــا ابــد بــرای افــراد هــدف دار کار کننــد .کلیــد تعییــن کــردن هــدف ،مکتــوب
کــردن افــکار اســت.

هفت گام برای هدف گذاری
 -۱مشخص کنید در هر زمینه از زندگیتان چه میخواهید .شفاف بودن خواستهها بسیار مهم است.
 -۲خواستههایتان را واضح و دقیق بنویسید ،طوری که قابل سنجش و اندازه گیری باشد.
 -۳بــرای دسترســی بــه هدفهایتــان مهلــت تعییــن کنیــد و اگــر هدفــی هــدف یــا هدفهــای فرعــی هــم دارد بــرای
آنهــا هــم مهلــت تعییــن کنیــد.
 -۴یک لیست از کلیه اقداماتی که باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.
 -۵لیست تهیه شده را بهصورت برنامهای تنظیم و اولویت بندی کنید.
 -۶بر اساس برنامه فوق فوراً کار را شروع کنید.
 -۷از همیــن امــروز تصمیــم بگیریــد هــر روز بــرای نزدیکتــر شــدن بــه هــدف اصلــی کاری بکنیــد .ایــن عــادت کــه
هــر روز در ایــن جهــت اقدامــی بکنیــد بــه کارتــان شــتاب میدهــد .اقــدام روزانــه عزمتــان را راســخ ،انــرژی شــما را
افزایــش و میتوانــد نقطــه عطفــی در زندگیتــان باشــد.
 -۳خودتان را متعهد کنید که همیشه برتر باشید
بــرای دســتیابی بــه عملکــرد برتــر خــود را متعهــد کنیــد و از همیــن امــروز تصمیــم بگیریــد کــه در حــوزه کاریتــان
جــزء  ۱۰درصــد برتــر باشــید و در ایــن راه از هیــچ تــاش ،فــداکاری و صــرف وقــت دریــغ نکنیــد.
اشــخاصی کــه بــه علــت تجربــه محــدود و خــود نابــاوری هرگــز بــه فکرشــان خطــور نکــرده کــه میتواننــد در کاری
عالــی باشــند اگــر گاهــی عملکــرد خوبــی هــم داشــته باشــند آن را بــه شــانس و اتفــاق نســبت میدهنــد.
این را باور داشته باشید که هر کس که امروز عملکرد خوبی دارد ،زمانی عملکرد ضعیفی داشته است.
زندگــی ماننــد یــک ســلف ســرویس اســت .هیچکــس چیــزی را بــه شــما نمیدهــد .شــما نمیتوانیــد ســر میــز
بنشــینید و انتظــار داشــته باشــید دیگــران بــه شــما خدمــت کننــد .بایــد بلنــد شــوید ،قبــول مســئولیت کنیــد و بــه
خودتــان خدمــت کنیــد.
خوشــبختانه راه موفقیــت در زندگــی هرگــز تعطیــل نمیشــود و بــه مــدت  ۲۴ســاعت بــاز اســت .شــما میتوانیــد بــا
تصمیمــات بهترتــان دوســت یــا دشــمن خودتــان باشــید.

سایت مدیر روز آموزش مذاکره ،ارتباط موثر و موفقیت شخصی
www.ModireRooz.com

9

تمرکز روی هدف  -برایان تریسی
-۴روی نتایج تمرکز کنید
ویژگــی الزم بــرای رســیدن بــه خــوش بینــی و عملکــرد برتــر ،نتیجــه گرایــی اســت .افــراد موفــق همــواره بــه نتایجــی
کــه از آنهــای انتظــار م ـیرود میاندیشــند .آنهــا مرتب ـ ًا در حــال نوشــتن ،برنامــه ریــزی و تعییــن اولویــت بــرای
مهمتریــن وظایفشــان هســتند.
نتیجــه گرایــی جــدی موجــب افزایــش بهــرهوری ،عملکــرد و کارایــی شــما میشــود بــرای ایــن کار بایــد  ۴ســؤال زیــر
را هــر روز مرتــب از خــود بپرســید:
 -۱ارزشــمندترین فعالیتهــای مــن کدمانــد؟ مهمتریــن نتایجــی کــه از شــما انتظــار م ـیرود چــه هســتند .فرامــوش
نکنیــد بدتریــن نــوع اتــاف وقــت ایــن اســت کــه کاری را کــه اصـ ً
ا الزم نیســت بــه بهتریــن وجــه انجــام دهیــد.
 -۲نتایــج کلیــدی کــه مــن بایــد بــه آنهــا برســم کدمانــد؟ مشــخص کنیــد نتایجــی کــه بایــد بــه بهتریــن وجــه
ممکــن بــه ثمــر برســد تــا مســئولیتهایتان را تمــام و کمــال ایفــا کنیــد کدمانــد؟
 -۳چهکارهایــی کــه مــن و فقــط مــن میتوانــم انجــام دهــم و اگــر آنهــا را بســیار خــوب انجــام دهــم تأثیــر واقعــی
بــر ســازمانم میگذارنــد؟
 -۴بهتریــن اســتفاده مــن از وقتــم چیســت؟ در مدیریــت زمــان ایــن مهمتریــن پرســش اســت .هــم اکنــون بهتریــن
اســتفاده شــما از وقتتــان چیســت؟ پرســش و پاســخ بــه ایــن ســؤال کلیــد عملکــرد مطلــوب اســت.
-۵بر روی راه حلها تمرکز کنید
بیشــتر اوقــات بجــای تعییــن مقصــر بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه میشــود کــرد و چگونــه میتــوان مشــکل را رفــع
کــرد .ایــن را بــه یــاد داشــته باشــید کــه زندگــی زنجیــرهای از مشــکالت بیپایــان اســت کــه ماننــد امــواج اقیانــوس
پــی در پــی از راه میرســند .بعــاوه اگــر یــک زندگــی فعالــی داشــته باشــید احتمــا ًال هــر دو یــا ســه مــاه یکبــار
دچــار بحــران خواهیــد شــد .نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه هنــگام وقــوع مشــکالت چقــدر میتوانیــد مؤثــر عمــل کنیــد.
هــر وقــت مشــکلی پیــش میآیــد بجــای عصبانــی شــدن ،ســرزنش کــردن دیگــران یــا عــذر آوردن ،ســؤاالتی از ایــن
قبیــل را مطــرح کنیــد« :راه حــل چیســت؟ قــدم بعــدی چیســت؟ چگونــه مشــکل را حــل کنــم؟ چگونــه میتــوان از
بــروز مجــدد آن جلوگیــری کــرد؟»
 -۶خود را وقف یادگیری مستمر کنید
ایــن یــک حقیقــت اســت کــه زندگــی شــما وقتــی بهتــر میشــود کــه خودتــان بهتــر شــوید .افــرادی کــه عالقهمنــد
بــه رشــد فکــری هســتند بــه خــود و آیندهشــان متعهــد هســتند .آنهــا مشــتاق آموختــن ایدههــا ،افــکار ،تکنیکهــا،
روشهــا و راهبردهــای جدیــد هســتند .جملــه معروفــی هســت کــه میگویــد« :اگــر در حــال بهتــر شــدن نیســتید،
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پس در حال بدتر شدن هستید».
بزرگتریــن ســرمایه شــما خودتــان هســتید .ذهــن شــما دارای منابــع دســت نخــورده عظیمــی اســت و شــما قــدرت
یادگیــری زمینههــا و حرفههــای بســیار زیــادی را داریــد و میتوانیــد در تمامــی ایــن حوزههــا در ســطح عالــی باشــید
امــا ذهــن شــما ماننــد عضلــه اســت .اگــر از آن اســتفاده نکنیــد حداقــل بهطــور موقــت ضعیــف میشــود.
برای رشد فکری  ۳کلید ساده وجود دارد که عبارتاند از:
 -۱هــر روز یــک ســاعت یــا بیشــتر در مــورد حرفــه خودتــان مطالعــه کنیــد تــا خــود را بــروز نگــه داشــته و عملکــرد
ذهنتــان را بهبــود ببخشــید.
 -۲در حیــن رانندگــی ،ورزش یــا گــردش و یــا زمــان انجــام فعالیتهــای روزانهتــان بــه برنامههــای صوتــی گــوش
دهیــد .گــوش دادن منظــم بــه ایــن برنامــه معــادل حضــور تمــام وقــت در دانشــگاه خواهــد بــود.
 -۳در هر دوره آموزشی و سمینار مفید شرکت کنید.
اگــر بــه خــود و آیندهتــان اعتقــاد داشــته باشــید بــر روی خــود و تواناییتــان ســرمایه گــذاری خواهیــد کــرد .عکــس
آن نیــز صــادق اســت هــر چــه روی خودتــان بیشــتر ســرمایه گــذاری کنیــد خودتــان را بیشــتر قبــول خواهیــد داشــت.
 -۷همین امروز آن را انجام دهید
یــک حــس فوریــت در کارتــان ایجــاد کنیــد .دیــوار بزرگــی کــه افــراد موفــق را از ناموفــق جــدا میکنــد عمــل گرایــی
اســت .صحبــت ،بـیارزش و عمــل همــه چیــز اســت.
برنامه ریزی راهبردی فردی را تمرین کنید
برنامــه ریــزی راهبــردی فــردی وســیله ایســت بــرای حرکــت از هرجــا کــه هســتید بــه هــر جایــی کــه قصــد داریــد
بــه آن جــا برســید .تفــاوت بیــن اســتفاده از برنامــه ریــزی راهبــردی فــردی بــه عنــوان یــک اقــدام اساســی و اینکــه
بگذاریــد زندگیتــان بــدون برنامــه ریــزی و خودبهخــود بــه جلــو بــرود ماننــد تفــاوت حرکــت بــا اتومبیــل و یــا بــا
دوچرخــه اســت .هــر دو وســیله شــما را از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر میرســانند امــا اتومبیــل یــا برنامــه ریــزی
راهبــردی فــردی شــما را بســیار ســریعتر و راحتتــر بــه مقصــد میرســاند.
خوشــبختانه ایــن نــوع برنامــه ریــزی یــک روش سیســتماتیک بــرای تفکــر و عمــل اســت و بنابرایــن قابــل یادگیــری
اســت ،درســت ماننــد آموختــن ماشــین نویســی یــا رانندگــی .ایــن مهــارت کلیــدی جزئیــات زیــادی دارد امــا بــا تمریــن
عــادت خواهیــد کــرد کــه در تمــام طــول زندگــی و بهطــور اســتراتژیک فکــر و عمــل کنیــد و وقتــی چنیــن شــود
پیشــرفت زندگــی آینــده شــما موشــک وار اوج میگیــرد.
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مزایای داشتن استراتژی خوب

• برنامه ریزی راهبردی در زمان و هزینه صرفه جویی میکند.
دلیــل مفیــد بــودن برنامــه ریــزی راهبــردی ایــن اســت کــه در زمــان و هزینــه بســیار صرفــه جویــی میکنــد .بــا فکــر
کــردن در مــورد ســؤاالت و مفاهیــم کلیــدی ،خیلــی زود خــود را در موقعیتــی مییابیــد کــه وظایــف مهــم بیشتــری
را در جهــت هدفــی اصلیتــان بــه انجــام میرســانید و هــم زمــان نیــز کمتــر فعالیتهایــی کــه چنــان مفیــد نیســتند
انجــام میدهیــد .هــدف از برنامــه ریــزی فــردی افزایــش بــازده انــرژی انســان اســت.
• طراحی زندگی شخصی و شغلیتان
ســرمایه شــخصی شــما عبــارت اســت از انرژیهــای ذهنــی ،احساســی و فیزیکــی کــه بایــد آنهــا را در زندگــی
شــغلیتان ســرمایه گــذاری کنیــد .هدفتــان بایــد ایــن باشــد کــه در هــر کاری کــه انجــام میدهیــد باالتریــن بــازده
ممکــن را از ســرمایههای فردیتــان بــه دســت آوریــد .اگــر میبینیــد در زندگــی شــخصی و حرفــهای نتیجــه
دلخواهتــان حاصــل نمیشــود بایــد بدانیــد کــه زمــان بررســی مجــدد برنامــه راهبردیتــان فــرا رســیده اســت.
هفت سؤال در برنامه ریزی راهبردی مدیریت:
 -۱تعریفــی واضــح از کار و آینــده شــغلیتان داشــته باشــید .اولیــن و مهمتریــن ســؤالی کــه بایــد از خودتــان بکنیــد
ایــن اســت (شــغل یــا حرفــه مــن چیســت؟) .کارتــان را بــر اســاس آنچــه بــرای مشــتری و ســازمانتان انجــام میدهیــد
تعریــف کنیــد .تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در ایــن مــورد تعریفــی روش ارائــه کنیــد هرگــز بــا اولیــن پاســخ راضــی
نشــوید.
 -۲بــه آینــده فکــر کنیــد .در آینــده بایــد چــه شــغلی داشــته باشــید .بــه خودتــان نــگاه کنیــد و بــه اســتعدادها،
تواناییهــا ،تمایــل بــه پیشــرفت ،انــرژی و مخصوص ـ ًا خواســت قلبیتــان و ســپس تعییــن کنیــد کــه میخواهیــد در
آینــده بــه چــه شــغلی بپردازیــد.
 -۳مشــتریهای خــود را شناســایی کنیــد .قــرن  ۲۱عصــر مشــتری نامیــده شــده اســت .مشــتری پادشــاه یــا ملکــه
اســت .توانایــی شــناخت و کســب رضایــت مشــتریهای کلیــدی عامــل حیاتــی موفقیــت شــما و رســیدن بــه نتایــج
مطلــوب اســت .مشــتری را میتــوان چنیــن تعریــف کــرد :کســی کــه بــرای موفقیتــش بــه شــما وابســته اســت و کســی
کــه شــما نیــز بــرای موفقیــت خــود بــه او وابســتهاید .بــا ایــن تعریــف همــکاران و زیــر دســتان شــما نیــز مشــتریهای
شــما محســوب میشــوند .هــر کســی در اطــراف شــما کــه بــه او کمــک میکنیــد یــا او بــه شــما کمــک میکنــد
بــه نحــوی مشــتری شــما اســت .مشــتری شــما بــه چــه عواملــی بهــا میدهــد؟ بــرای رضایــت کامــل ،او از شــما چــه
میخواهــد و نیــازش چیســت؟ محصــول شــما چگونــه باعــث بهبــود زندگــی شــخصی و کاری او میشــود.
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 -۴مهارتهــای خــود را شناســایی کنــد .مهارتهایــی را کــه بــرای بهتــر شــدن نیــاز داریــد بــه عنــوان هــدف تعییــن،
بــرای کســب آنهــا برنامــه ریــزی و ســپس هــر روز بــرای یادگیــری آنهــا تــاش کنیــد و ایــن ســؤاالت را مــدام از
خــود بپرســید چـهکاری را مــن خــوب انجــام میدهــم؟ امتیــاز مــن نســبت بــه ســایرین در ایــن حــوزه چیســت؟
 -۵باارزشترین فعالیتتان را مشخص کنید .در اینجا نیز از قانون  ۸۰/۲۰را استفاده میکنیم.
 -۶محدودیتهای اصلی خود را در راه رسیدن به هدف بر طرف کنید.
 -۷اقدام کنید.

آینده شغلیتان را پربار کنید
کلیــد موفقیــت شــما در هــر کاری کــه بــه عهــده داریــد ایــن اســت کــه خــود را مســتقل بدانیــد .بایــد دائمــ ًا در
جســتجوی راههایــی باشــید کــه هــر روز بــه ارزشــتان بیفزایــد .شــما در قبــال ایــن کار مســئول هســتید.
کنتــرل داشــتن بــر خــود مثبــت اندیشــی و قــدرت فــردی ایجــاد میکنــد .هنگامــی کــه مســئولیت کامــل زندگیتــان
را میپذیریــد ،سرنوشــتتان را بــه دســت میگیریــد و احساســی فوقالعــاده خواهیــد داشــت .نخســتین مســئولیت شــما
در قبــال خودتــان ایــن اســت کــه بجــای ایــن کــه قربانــی شــرایط باشــید بــر وقایــع مســلط شــوید و آیندهتــان را
آنگونــه کــه میخواهیــد طراحــی کنیــد.

ارزشهای مرتبط باکار و آینده شغلیتان را مشخص کنید
شــما بایــد ارزشهــای مهــم و ترتیــب آنهــا را بــرای خــود مشــخص کنیــد و آینــده حرفـهای خــود را بــر مبنــای ایــن
ارزشهــا پایــه ریــزی کنیــد .انســان هنگامــی بیشــترین احســاس رضایــت را دارد کــه زندگ ـیاش مطابــق واالتریــن
ارزشهــا و عمیقتریــن اعتقاداتــش باشــد.
جهــت زندگــی شــما از درون بــه بیــرون اســت .هســته اصلــی وجودتــان متشــکل از باورهایــی اســت در مــورد صفــات
خــوب و بــد انســانها .ارزشهــای شــما تعییــن کننــده احساســات ،انگیزههــا و عکسالعملهایتــان نســبت بــه دنیــای
اطــراف اســت .ایــن ارزشهــا نــوع افــرادی را کــه دوســت داریــد ،جــذب آنهــا میشــوید و از کار و زندگــی بــا آنهــا
لــذت میبریــد را تعییــن میکنــد.
ارزشهــای هــر فــردی تعییــن کننــده رفتــار اوســت .ارزشهــای شــما دارای سلســله مراتــب هســتند .بعضــی در ردههای
باالتــر و برخــی پایینترنــد ،برخــی ارزشهــای اولیــه و بعضــی ثانویــه هســتند.
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کالم راهنما در زندگی خود داشته باشید
ایــن کالم توصیفــی اســت ایــده آل از آنچــه میخواهیــد در آینــده شــغلیتان بــه آن برســید کــه هــم قابــل دسترســی
و هــم قابــل ســنجش اســت .بهطــور مثــال میتــوان از کالم راهنمــای شــرکت  AT&Tکــه ســالهای متمــادی ایــن
بــود« :دسترســی هــر آمریکایــی بــه تلفــن» .راهنمــای شــرکت کوکاکــوال «برنــده شــدن از پپســی» و کالم راهنمــای
شــرکت پپســی کــوال «برنــده شــدن از کوکاکــوال».

هدفهای شغلی خود را مشخص کنید
هدفهای شما برای کار و آینده حرفهتان چه هستند؟
هدفهایتــان علــت اصلــی فعالیتهــای شــما هســتند .هدفهــا بایــد روشــن ،مکتــوب ،قابــل دسترســی و دارای
برنامــه زمــان بنــدی شــده بــرای اجــرا باشــند .هــر هــدف بایــد معیــاری بــرای ســنجش عملکــرد داشــته باشــد .بــا ایــن
معیــار میتوانیــد نزدیــک یــا دور شــدن از هــدف را بهوضــوح تشــخیص دهیــد.
چهار کلید برای موفقیتهای شغلی
 -۱تخصص گرایی
توانایــی هدایــت اســتعدادها و تواناییهایتــان بــه حــوزهای حیاتــی از کارتــان اســت؛ کــه بــرای شــرکت یا مشــتریهایتان
ارزش قابــل توجه دارد.
 -۲ممتاز سازی
توانایــی متمایــز کــردن خــود از دیگــران از طریــق داشــتن عملکــرد برتــر در یــک تخصــص یــا بیشــتر اســت ایــن
توانایــی شــاید مهمتریــن اصــل در آینــده شــغلی شــما باشــد.
 -۳جدا سازی
توانایــی تشــخیص افــراد یــا ســازمانهایی کــه بیشــترین ســود را در ســریعترین زمــان از عملکــرد شــما در یــک حــوزه
خــاص خواهنــد بــود .در جداســازی ابتــدا مهمتریــن مشــتری خــود را بهوضــوح مشــخص کنیــد و ســپس تصمیــم
میگیریــد کــه او را بیــش از هــر کــس دیگــر راضــی کنیــد.
 -۴تمرکز
تمرکــز یعنــی توانایــی توجــه مــدام بــه ارائــه خدمــات و تولیــدات در آن بخــش خــاص از بــازار خودتــان کــه کار شــما از
نظــر مشــتریها ،چــه فــرد و چــه ســازمان در ایــن بخــش عالــی اســت.
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عادتهای عالی بودن در کار و زندگی را در خود ایجاد کنید
پــرورش عادتهــای جدیــد یــک مســئولیت دائمــی بــرای هــر فــردی اســت و بهقــدری اهمیــت دارد کــه نبایــد بــه
حــال خــود رهــا شــود بلکــه بایــد مــدام بــر روی آن کار شــود.
برخــی عادتهــای انســانهای بســیار موفــق عبــارت اســت از وقــت شناســی ،انضبــاط ،مدیریــت زمــان عالــی ،تکمیــل
وظایــف و اندیشــمندی .اینهــا عادتهایــی هســتند کــه شــما میتوانیــد از راه تکــرار آنهــا را بــه دســت آوریــد،
عاداتــی کــه بــه شــما کمــک میکننــد تــا ســریعتر پیشــرفت کنیــد .مســئولیت شــما ایــن اســت کــه در هــر حــوزه
از زندگیتــان عادتهایــی را پــرورش دهیــد کــه بهمــرور زمینــه عملکــرد بهتــر در آن بخــش را فراهــم میکننــد.
بــرای پــرورش عــادت دلخــواه خــود کافــی اســت در هــر فرصتــی طــوری عمــل کنیــد کــه گویــی آن عــادت را داریــد
بــا انجــام ایــن روش و تکــرار آن شــما بــه ترتیــب عــادت دلخواهتــان را در خــود ایجــاد میکنیــد بهطــوری کــه ایــن
عــادت جزئــی دائمــی از شــخصیت شــما میشــود.

زندگی شخصی و خانوادگیتان را بهبود ببخشید
خوشــبختی در زندگــی عمدتـ ًا بــه دلیــل داشــتن روابــط خــوب بــا اعضــا خانــواده ،دوســتان و همــکاران حاصــل میشــود.
تحقیقاتــی کــه توســط دانیــل گلمــن و دیگــران انجــام شــده نشــان میدهــد کــه مهــارت در ایجــاد روابــط اجتماعــی
خــوب تأثیــر بیشــتری بــر موفقیــت دارد تــا مجموعــه تواناییهــای ذهنــی ،تحصیلــی و تجربــه.

ارزشهای خانوادگی و فردی را معین کنید
ارزشهــای شــما در ارتبــاط بــا خانــواده و ســایر افــراد مهــم زندگیتــان چــه هســتند؟ اصــول مشــترک ایــن ارزشهــا
چیســت و در روابــط خــود بــا دیگــران شــما مظهــر چــه ارزشــی هســتید؟ در روابــط اجتماعــی چــه نــوع رفتــاری را
مناســب میدانیــد و از نظــر شــما چــه عواملــی در شــخصیت و رفتــار خــود و دیگــران بیشــترین اهمیــت را دارد؟
هنگامــی کــه رفتارتــان بــا دیگــران انعــکاس واالتریــن ارزشهایتــان باشــد احســاس خوشــحالی و اعتمــاد بــه نفــس
بیشــتری بــه شــما دســت میدهــد .بــرای خــود بهــا و احتــرام بیشــتری قائــل میشــوید احســاس آرامــش و رضایــت
بیشــتری میکنیــد و در زندگیتــان بــا ســایرین هماهنگــی بیشــتری را تجربــه میکنیــد .اگــر همــواره بــر طبــق
ارزشهایتــان عمــل کنیــد ،یــک زندگــی طبیعــی همــراه بــا آرامــش را خواهیــد داشــت.

سایت مدیر روز آموزش مذاکره ،ارتباط موثر و موفقیت شخصی
www.ModireRooz.com

15

تمرکز روی هدف  -برایان تریسی
ارزشهــای شــما در رفتارتــان منعکــس میشــود ،بخصــوص هنگامــی کــه تحــت فشــار قــرار بگیریــد یــا دچــار وسوســه
شــوید .وقتــی کــه خســته ،عصبانــی ،تحــت فشــار و یــا احســاس بیهودگــی کنیــد اغلــب گفتههــا یــا اعمالــی انجــام
میدهیــد کــه کام ـ ً
ا غیرمنتظــره اســت و ایــن اوقــات ارزش یــا اعتقاداتــی را اظهــار میکنیــد کــه خودتــان از آنهــا
اطــاع نداشــتهاید.
تصویر ذهنی شفافی برای آینده خود و خانوادهتان بسازید
تصویر ایده آل و شفاف  ۵سالهای برای خود و خانوادهتان بسازید.
میتوانید برای تصویر سازی بهتر پاسخ به پرسشهای زیر را در نظر بگیرید:
– نظرتان در مورد یک زندگی خانوادگی کامل (بیعیب و نقص) چیست؟
– دوست دارید چه نوع محیط زندگی و خانه برای خودتان و خانوادهتان بسازید؟
– دوست دارید در زندگی خانوادگی چه چیزهایی را تجربه کنید؟
– دوســت داریــد بــا هــر یــک از اعضــاء خانــواده و کســانی کــه بــا آنهــا بســیار صمیمــی هســتید چــه نــوع روابطــی
داشــته باشــید؟
– و….

هدفهای زندگی خانوادگی و شخصیتان را مشخص کنید
اهداف شامل دو دسته:
-۱اهداف قابل لمس:
شــامل خانــه ،اتومبیــل ،لبــاس و ســایر اشــیاء .ایــن اهــداف مهــم هســتند و شــما بایــد در مــورد ایــن اهــداف خــوب
فکــر کنیــد.
 -۲غیرقابل لمس:
اهــداف غیرقابــل لمــس کیفــی هســتند ،از قبیــل صــرف وقــت بــا خانــواده و دوســتان ،گذرانــدن تعطیــات ،قــدم زدن،
کیفیــت زندگــی ،تندرســتی ،امنیــت خانــواده و بهداشــت هــر یــک از اعضــای خانــواده .ایــن اهــداف در مقایســه بــا
اهــداف ملمــوس بــه علــت ارتبــاط داشــتن بــا عواطــف و احساســات اهمیــت بیشتــری دارنــد.
مهارتهای مربوط به روابط فردی و خانوادگی خود را افزایش دهید
دانــش و مهارتهایــی را کــه بــرای کیفیــت زندگــی شــخصیتان نیــاز داریــد افزایــش دهیــد .زندگــی شــما هنگامــی
بهتــر میشــود کــه خودتــان بهتــر شــوید.
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عادتهایــی را کــه موجــب موفقیــت شــما در روابــط خانوادگــی و فــردی میشــود در خــود
پــرورش دهیــد
شــرایط خــود را کامــل و دقیــق بررســی کنیــد و عادتهــا و رفتارهایــی کــه کیفیــت روابــط شــخصی مــا را افزایــش
میدهنــد شناســایی کنیــد .شــاید ضــروری باشــد بــه دیگــران بیشــتر گــوش بدهیــد یــا ســؤاالت بهتــری را مطــرح
کنیــد یــا الزم باشــد صبــر و عالقــه واقعــی بیشــتری نســبت بــه فعالیتهــای مربــوط بــه خانــواده و دوســتان نشــان
دهیــد یــا الزم باشــد بــه ایــن نتیجــه برســید کــه زمــان فراغــت بیشــتری بــرای فعالیتهــای خانوادگــی در نظــر
بگیریــد.
نحــوه برخــورد شــما بــا اعضــاء خانــواده بــه نحــوی کــه گویــا هریــک از آنهــا مهمتریــن انســان روی زمیــن اســت
روش عالــی اســت کــه موجــب میشــود عــزت نفسشــان بیشــتر شــود و احســاس کننــد ارزش بیشــتری پیــدا کردهانــد
اگــر هــر روز بــه آنهــا بگوییــد کــه چقــدر دوستشــان داریــد تأثیــر فوقالعــاده بــر اعتمــاد بــه نفــس آنهــا خواهــد
داشــت.

ایجاد و حفظ روابط خوب
از ویژگیهــای یــک رابطــه شــخصی خــوب ســعهصدر داشــتن در مــورد ایدههــا و نظــرات جدیــد توســط طرفیــن
اســت .بــا ایــن کار ایجــاد هماهنگیهــا و ســازگاریهایی کــه بــرای داشــتن یــک رابطــه خــوب و ســالم ضــروری
اســت برایتــان بســیار آن میشــود.
بــه خاطــر داشــته باشــید در زندگــی شــما دو نــوع وقــت وجــود دارد یکــی وقــت کار کــه معیــار ســنجش آن نتیجــه کار
و بهــرهوری آن اســت ،دیگــری وقــت شــخصی کــه معیــار ســنجش آن محبــت و رضایــت اســت.

برای زندگی خانوادگی و فردی خود تعهد به عمل ایجاد کنید
هنگامــی کــه خــود را مقیــد بــه ایجــاد و حفــظ یــک زندگــی شــخصی متعالــی کنیــد کیفیــت کلیــه بخشهــای
زندگیتــان بهبــود مییابــد و خوشــحالتر ،ســالمتر ،آســودهتر ،فعالتــر و ثمــر بخــش تــر در زندگــی فــردی و
شــغلیتان میشــوید.
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استقالل مالی پیدا کنید
«پــول ریشــه همــه بدیهاســت» .ایــن جملــهای عمومــ ًا بهاشــتباه در گفتههــای عامــه مــردم نقــل میشــود؛ امــا
حقیقــت گفتــه و تعبیــر درســت آن ایــن اســت کــه« :پــول دوســتی ریشــه هم ـهٔ بدیهاســت”.
شــاید دقیقتــر هــم ایــن باشــد کــه بگوییــم پــول نداشــتن ریشـهٔ همـهٔ بدیهاســت .پــول زیــاد داشــتن ممکــن اســت
مشــکالت معــدودی را ایجــاد کنــد ولــی مشــکالتی کــه موجــب بــروز اختــال در زندگــی ،ســامتی و احساســات انســان
میشــود تقریبـ ًا همیشــه بــه علــت کمبــود پــول اســت.
یکــی از مســئولیتهای مهــم شــما نســبت بــه خــود و خانوادهتــان رســیدن بــه اســتقالل مالــی اســت تــا حــدی کــه
دیگــری هرگــز نگــران پــول نباشــید.
موفقتریــن افــراد از نظــر مالــی در هــر جامع ـهای آنهایــی هســتند کــه نگــرش بلنــد مــدت دارنــد و فکــر و برنامــه
ریــزی میکننــد .ایــن افــراد فعالیتهــای روزانــه و هفتگــی خــود را بــه نحــوی ســامان دهــی میکننــد کــه همــه
چیــز بــا اهــداف بلنــد مــدت آنهــا مطابقــت داشــته باشــد.
دلیــل اینکــه مــردم بــه اســتقالل مالــی نمیرســند ایــن اســت کــه اگــر چــه ایــن کار بــه عنــوان یــک هــدف برایشــان
مطــرح اســت ،امــا یــک هــدف اصلــی نیســت و فقــط یکــی از اهــداف متعــددی اســت کــه گاهگاه بــه آن فکــر میکننــد.
موقعــی کــه هنــگام عمــل فــرا میرســد هدفهــای دیگــری تقــدم پیــدا میکننــد.

تصویر ذهنی خود را در مورد امور مالی شفاف کنید
پنــج ،ده یــا بیســت ســال آینــده را در نظــر بگیریــد .مجســم کنیــد کــه وضعیــت مالــی شــما از هــر جهــت عالــی اســت.
زمانــی کــه گویــی همـهٔ آرزوهــای شــما بــه حقیقــت پیوســته اســت .ایــن آینــده چگونــه بــه نظــر میرســد؟
هدفهای مالی خود را مشخص کنید
هدفهــای شــما چــه هســتند؟ در میــان ایــن اهــداف کــدام از همــه مهمتــر اســت؟ هدفــی کــه میخواهیــد بیشــترین
تمرکــز را در آن داشــته باشــید کــدام اســت؟
بهطور کلی شما باید  ۴هدف مالی داشته باشید:
بیشــترین درآمــد ممکــن را کســب کنیــد ،کمتریــن مخــارج را داشــته باشــید تــا آنجــا کــه ممکــن اســت پــس انــداز و
ســرمایه گــذاری کنیــد و خــود را در مقابــل ضررهــای مالــی و تعقیبهــای قانونــی غیرمنتظــره محافظــت کنیــد.
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دانش و مهارت مالی خود را بهروز کنید

چــه دانــش و مهارتهــای دیگــری نیــاز داریــد تــا بــه اهــداف مالیتــان برســید؟ چــه مهارتهــا و تواناییهایــی نیــاز
داریــد تــا باالتریــن درآمــد ممکــن را کســب کنیــد و ســرانجام بــه اســتقالل مالــی برســید؟ موضــوع پــول پیچیــده اســت
ولــی اگــر بخواهیــد وضعیــت مالــی خــود را تحــت کنتــرل درآوریــد بایــد بــه آن مســلط شــوید .نخســتین دانشــی کــه
بــرای رســیدن بــه اســتقالل مالــی نیــاز داریــد ،میــزان درآمــد امــروز ،میــزان هزینــه ماهیانــه و میــزان داراییهایتــان
اســت .هرچــه بیشتــر بــه هزینههــای روزمــره توجــه کنیــد بــا مقــدار پولــی کــه بــه دســت میآوریــد عاقالنهتــر
برخــورد خواهیــد کــرد.

فرمول ثروت
کمتــر از درآمدتــان هزینــه کنیــد و باقــی مانــده را پــس انــداز و ســرمایه گــذاری کنیــد ایــن فرمــول میتوانــد شــما را
ثروتمنــد کنــد.
مهارتهای مالی قابل یادگیری هستند
یــک مهــارت مــورد نیــاز شــما داشــتن دانــش عمیــق در مــورد پــول و امــور مالــی اســت .بایــد بهتریــن کتابهــا و
مجلههــا را ایــن مــورد مطالعــه کنیــد و در ســمینارهای مفیــد کــه در مــورد برنامــه ریــزی مالــی برگــزار میشــود
شــرکت کنیــد .بــا افــرادی کــه در امــور مالــی موفــق بودنــد مشــورت کنیــد و در مــورد جمــع آوری و حفــظ پــول هرچــه
میتوانیــد بیاموزیــد .هیــچ چیــز را بــه شــانس واگــذار نکنیــد.
در خود عادتهایی ایجاد کنید که موجب عملکرد عالی در امور مالی شود
اولیــن و مهمتریــن عــادت ایــن اســت کــه اول از همــه حــق خودتــان را بدهیــد .جــرج کلیســون در کتــاب برجســته
خــود(( ،ثروتمندتریــن مــرد بابــل)) مینویســد(( :بخشــی از درآمــد کل شــما متعلــق بــه خودتــان اســت)).
هدفتــان ایــن باشــد کــه ده تــا بیســت درصــد از درآمدتــان را در طــول زندگــی پــس انــداز کنیــد ،بــا ایــن هــدف کــه
ایــن مبلــغ را مرتب ـ ًا کنــار گذاشــته و ســپس بــا نظــر اهــل فــن در جایــی مناســب ســرمایه گــذاری کنیــد و بگذاریــد
بهمــرور زمــان بــه مقــدار آن افــزوده شــود .پــس انــداز را حتــی قبــل از پرداختــن بدهیهــا انجــام دهیــد .ایــن موضــوع
خیلــی اهمیــت دارد.
مهمتریــن عاداتــی کــه میتوانیــد در جهــت کســب اســتقالل مالــی در خــود ایجــاد کنیــد صرفــه جویــی اســت .قبــل از
صــرف هــر هزینــه آن را بهدقــت بررســی کنیــد .در صــورت امــکان یــک خریــد بــزرگ را بــه تأخیــر بیندازیــد و از ایــن
زمــان بــرای دوبــاره فکــر کــردن دربــاره آن اســتفاده کنیــد .اغلــب وقتــی کــه یــک خریــد عمــده را بــرای مدتــی بــه
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تأخیــر بیندازیــد اصـ ً
ا آن را نمیخریــد .بیشتــر مــردم پــس انــداز را متــرادف بــا از خــود گذشــتگی ،رنــج ،محدودیــت
و محرومیــت میداننــد .بــه همیــن دلیــل اغلــب پــس انــداز نمیکننــد زیــرا در ایــن مــورد ذهنیــت غلطــی دارنــد.

برای بهبود وضعیت مالی خود تعهد به عمل ایجاد کنید
موفقیــت مالــی قابــل پیــش بینــی اســت .حداقــل اقدامــی کــه شــما را بهســوی اســتقالل مالــی ســوق میدهــد و
میتوانیــد فــوراً آن را شــروع کنیــد انتخــاب نماییــد .ایــن برنامــه میتوانــد بهســادگی بــاز کــردن یــک حســاب بانکــی
بــرای واریــز درصــد معینــی از حقــوق ماهیانهتــان و یــا میتوانــد بــه پیچیدگــی طــرح ریــزی یــک برنامــه مالــی بــرای
تمــام زندگیتــان باشــد.

از سالمتی و تناسب اندام کافی برخوردار شوید
در طــول تاریــخ بشــر ،عصــر حاضــر از لحــاظ طــول عمــر و تندرســتی عصــری درخشــان اســت .هرگــز در گذشــته تــا
بــه ایــن حــد امــکان زندگــی طوالنــی و خــوب وجــود نداشــته اســت.
در ســال  ۱۹۰۱متوســط طــول عمــر کمتــر از پنجــاه ســال بــود .در ســال  ۲۰۰۱متوســط عمــر هفتادوپنــج ســال بــوده
و هــر ســال در حــال افزایــش اســت.
هــدف شــما بایــد ایــن باشــد کــه عمــر طوالنــی داشــته باشــید .چنــد نفــر از شــما در مــورد عمرتــان تصمیــم گرفتهایــد
و میخواهیــد چنــد ســال عمــر کنیــد؟
پــس از پاســخ بــه ایــن پرســش اکنــون میتوانیــد کلیــه بخشهــای زندگیتــان را کــه بــا جســمتان در ارتبــاط اســت
بررســی کنیــد و ببینیــد آیــا راه و روش فعلیتــان میتوانــد شــما را بــه ســن دلخواهتــان برســاند.
یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه هــم اکنــون میتوانیــد بکنیــد ایــن اســت کــه هــر چیــزی را کــه مانعــی بــر ســر راه
یــک زندگــی طوالنــی و ســالم اســت از ســر راه برداریــد.
به یاد بیاورید که چهار طریق برای ایجاد تغییر وجود دارد:
میتوانیــد کارهایــی را بیشــتر انجــام دهیــد ،کارهایــی را کمتــر انجــام دهیــد ،کارهایــی را تــازه شــروع کنیــد و کارهایــی
را کــه بــرای شــما و رســیدن بــه هدفهایتــان مفیــد نیســتند متوقــف کنیــد.
بههرحــال شــما در انتخــاب کارهایــی کــه میخواهیــد انجــام دهیــد و آنهایــی کــه نمیخواهیــد انجــام دهیــد آزاد
هســتید و در قبــال آن مســئولید.
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مشخص کنید تا چه حد برای سالمتی خود ارزش قائلید
افــرادی کــه ورزیــده و ســالم هســتند اغلــب اوقــات بــه آن فکــر میکننــد .آنهــا تمامــی زندگیشــان را حــول رفتارهــا
و فعالیتهایــی ســازمان دهــی میکننــد کــه بــرای آنهــا یــک زندگــی طوالنــی و شــاد بــه وجــود مـیآورد.
ارزشهــای خــود را در مــورد ســامتی شــفاف کنیــد .بعضــی از ارزشهــای مرتبــط بــا تندرســتی و ورزیدگــی عبارتانــد
از :خوشــحالی ،انــرژی داشــتن ،زیبایــی ،انضبــاط ،کنتــرل بــر خــود ،پشــتکار و ورزیدگــی .کدامیــک از ارزشهــا برایتــان
دارای درجــه اهمیــت بیشتــر اســت؟

تصویر ذهنی روشنی از سالمتی و تناسب اندام آینده خود داشته باشید
تصویــر آینــده بلنــد مــدت شــما بــرای ســامتیتان چیســت؟ ایــده آلهایتــان را مــورد وضعیــت ســامتی و تناســب
اندامتــان شــرح دهیــد .اگــر یــک زندگــی از هــر جهــت ایــده آل و کامــل داشــته باشــید ،چــه خواهیــد کــرد و چگونــه؟
برای تندرستی و وضعیت فیزیکی خود هدفهای مشخصی تعیین کنید
تمرکــز خــود را بــرای دســتیابی بــه شــرایطی عالــی و تناســب انــدام قــرار دهیــد ،در وضعیــت کنونــی یــک توصیــف
کامــل و صادقانــه از وضعیــت فیزیکــی خودتــان تهیــه کنیــد و مبنــا یــا معیــاری بــرای مقایســه پیشــرفت خــود مشــخص
کنیــد.
دانش و مهارتهای مربوط به حفظ سالمتی و تناسب اندام خود را بهروز کنید
دانــش و مهارتهــای الزم بــرای دســت یابــی و حفــظ تندرســتی و تناســب انــدام را شناســایی کنیــد .یکــی از
عاقالنهتریــن کارهــا ایــن اســت کــه فــرض کنیــد در مــورد ایــن بخــش مهــم از زندگیتــان اطالعــات زیــادی وجــود
دارد کــه شــما هیــچ چیــز دربــاره آنهــا نمیدانیــد .فــرض کنیــد کــه بســیاری از آنچــه را هــم کــه میدانیــد غیردقیــق
و ناقــص اســت .یــک دانــش آمــوز بشــوید .خــود را در معــرض هم ـهٔ ایدههــا ،اطالعــات و تأثیــرات قــرار دهیــد .بــا
موضــوع ســامتی و تناســب انــدام طــوری برخــورد کنیــد کــه گویــی در ایــن مــورد کشـفهای بــزرگ و بــاور نکردنــی
بــه وقــوع پیوســته کــه همیــن طــور هــم هســت و ایــن کــه هــر یــک از ایــن ایدههــای بــزرگ میتواننــد تأثیــر
مهمــی بــر طــول عمــر و احســاس شــما نســبت بــه خودتــان داشــته باشــد.
عادتهایی را که باعث حفظ سالمتی و تناسب اندام میشوند در خود ایجاد کنید
بــرای دســتیابی بــه ســامت کامــل فیزیکــی و ذهنــی اقدامــات مهمــی وجــود دارد کــه میتوانیــد هــر روز و در راســتای
رســیدن بــه زندگــی طوالنــی همــراه بــا رضایــت خاطــر انجــام دهیــد .هــدف شــما بایــد ایــن باشــد کــه آنهــا را
بیاموزیــد و بــکار بگیریــد بهطــوری کــه دیگــر برایتــان عــادی شــود.
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هفت رمز سالمتی کامل
ـتن وزن مناســب و حفــظ آن اســت .یــک فرمــول ســاده  ۶کلمـهای
 .۱اولیــن رمــز ســامتی ،نشــاط و طــول عمــر داشـ ِ
بــرای کنتــرل وزن وجــود دارد« :کمتــر بخوریــد و بیشتــر ورزش کنیــد».
 .۲خــوردن غــذای مناســب .از غذاهــای متنوعــی کــه طیــف گســترده از مــواد غذایــی را دارنــد اســتفاده کنیــد .تعریــف
یــک رژیــم غذایــی عالــی ســاده اســت :میــوه و ســبزیجات بیشتــر ،پروتئیــن بــدون چربــی ،مــواد غذایــی ســبوس دار،
آب زیــاد و پرهیــز مصــرف زیــاد از شــکر ،نمــک و مــواد غذایــی تهیــه شــده بــا آرد ســفید.
 .۳انجام ورزش مناسب است .شما باید  ۳تا  ۵روز در هفته و هر روز  ۳۰تا  ۶۰دقیقه ورزش کنید.
ـواب شــبانه نیــاز داریــد تــا بتوانیــد بهتریــن عملکــرد را داشــته
 .۴خــواب و اســتراحت کافــی .شــما بــه  ۷تــا  ۸ســاعت خـ ِ
باشــید .حداقــل یــک روز کامــل در هفتــه کار نکنیــد و طــی آن خــود را مقیــد کنیــد کــه بــه هیــچ وجــه درگیــر کار
نشــوید .تمــام مــدت روز هیــچ فعالیتــی کــه مربــوط بــه کارتــان باشــد انجــام ندهیــد.
 .۵اســتفاده از مکملهــای غذایــی مناســب .اغلــب غذاهایــی کــه مــا امــروزه مصــرف میکنیــم حــاوی ویتامینهــا و
مــواد معدنــی الزم بــرای بهتریــن عملکــرد نیســتند .رژیــم غذایــی متعــادل از نظــر متخصصــان ایــن اســت کــه شــما
بایــد در روز حــدود  ۱۰کیلــو مــواد غذایــی مصــرف کنیــد تــا تمــام مــواد الزم بــرای ســامتی کامــل تأمیــن بشــود .بــا
دکتــر خــود مشــورت کنیــد گاهــی اگــر بدنتــان نیــاز داشــته باشــد اضافــه کــردن فقــط یــک عنصــر ماننــد آهن ،ســلنیوم
یــا کــروم میتوانــد وضعیــت ســامتی شــما را دگرگــون کنــد .میتوانیــد خودتــان هــم تحقیــق کنیــد و بهتریــن
مــواردی را کــه بــرای بهتریــن عملکــرد خــود نیــاز داریــد اســتفاده کنیــد.
 .۶ســیگار نکشــید .ســیگار کشــیدن شــاید بدتریــن کاری اســت کــه میتوانیــد بــا بــدن خــود بکنیــد .ســیگار کشــیدن
باعــث بــروز  ۳۲نــوع بیمــاری مختلــف میشــود .از ســرطان بینــی ،حنجــره ،تارهــای صوتــی ،ریــه و معــده گرفتــه تــا
تصلــب شــریانها ،نارســایی قلبــی ،کاهــش عملکــرد مغــز ،بیماریهــای اســتخوان و از بیــن رفتــن بافتهــای لثــه
ـس بــد بــو و دندانهــای فاســد میشــود.
کــه منجــر بــه نَفـ ِ
 .۷عــدم مصــرف الــکل .علــت بــروز بســیاری از مشــکالت جســمی ،ذهنــی و اجتماعــی ماننــد اختالفــات خانوادگــی،
حــوادث رانندگــی ،از بیــن رفتــن کبــد ،آســیب مغــزی و….
برای سالمتی و تناسب اندام خود برنامه زمان بندی شده روزانه تهیه کنید
فعالیتهــای روزان ـهای را کــه بــرای دســتیابی بــه ســطح باالیــی از ســامتی و حفــظ آن الزم اســت انتخــاب کنیــد
آنهــا را بنویســید و بــر اســاس ســاعت مرتــب کنیــد.
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برای حفظ سالمتی و تناسب اندام خود تعهد و عمل ایجاد کنید
بــه میــدان بیایــد و بــازی را شــروع کنیــد .برنام ـهای را در جهــت داشــتن زندگــی ســالم و تناســب انــدام بــرای تمــام
عمــر آغــاز کنیــد.
نیروهای بالقوه خود را بالفعل درآورید
بزرگ حاکم بر جهان و سرنوشت بشر این است« :موفقیت و شکست اتفاقی نیست”.
قانون
ِ
بــرای موفقیــت بیشــتر در دنیــای بیــرون بایــد ابتــدا روی دنیــای درون کار کنیــد و در ایــن زمینــه رشــد و پیشــرفت
کنیــد .گوتــه مینویســد« :بــرای بیشــتر داشــتن ،بایــد نخســت بیشــتر باشــید»
رشــد شــخصی و حرفــهای قدرتمندتریــن ابــزاری اســت کــه میتوانیــد بــرای دســت یابــی بــه هدفهــای مــورد
نظرتــان از آنهــا اســتفاده کنیــد.

توانایــی و نیــروی ذهنــی اغلــب مــردم بــا یکدیگــر بســیار مشــابه اســت .انســانها دارای منابــع عظیمــی از تــوان بالقــوه
هســتند کــه بــر حســب عــادت از آن بهــرهای نمیبرنــد .هــر انســان دارای ایــن توانایــی اســت کــه بســیار فراتــر ازآنچــه
هســت بشود.
آبراهــام مازلــو میگویــد داســتان نســل بشــر حکایــت از مــردان و زنانــی اســت کــه «خــود را بــه بهــای کمــی
میفروشــند» .بیشتــر مــردم بــه چیــزی بســیار کمتــر از تواناییهــای واقعیشــان راضــی میشــوند و انــواع
توجیهــات و دالیــل را بــرای عملکــرد ضعیفشــان ارائــه میدهنــد .آنهــا خــود را متقاعــد میکننــد یــا اجــازه میدهنــد
بــا سس ـتترین شــواهد متقاعــد شــوند کــه نیــرو و تــوان کســانی را کــه موفقتــر از آنهــا هســتند را ندارنــد .آنهــا
بهجــای اینکــه غــل و زنجیرهــای ذهنــی خــود را پــاره کننــد و از زنــدان ذهنــی خــود رهــا شــوند یــک زندگــی متوســط
را میپذیرنــد.

فرمول ۱۰۰۰
اســاس فرمــول  ۱۰۰۰درصــد قاعــده بهبــود گام بــه گام اســت کــه چنیــن میگویــد(( :گام بــزرگ برداشــتن مشــکل
اســت امــا گام کوچــک برداشــتن آســان اســت)).
اگــر شــما دائم ـ ًا بــه مطالعــه ،یادگیــری و ب ـهروز آوری مهارتهــا ،شــفاف کــردن هدفهــا ،تعییــن اولویتهــای بهتــر
و واضحتــر و تمرکــز روی وظایــف ارزشــمند خــود بپردازیــد میتوانیــد بهــرهوری کلــی و کارایــی خــود را هــر روز و
بــرای مــدت زمــان نامحــدودی بــه میــزان  ۰/۱درصــد افزایــش دهیــد و ایــن بهبــود پنــج روز در هفتــه ادامــه پیــدا
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کنــد ،در پایــان هفتــه میــزان افزایــش بهــرهوری شــما  ۰/۵درصــد و در پایــان چهــار هفتــه  ۲درصــد خواهــد شــد .پــس
از گذشــت  ۵۲هفتــه میــزان افزایــش بهــرهوری نســبت بــه شــروع کار بــه  ۲۶درصــد خواهــد رســید .اگــر شــما بــه
یادگیــری ،رشــد و مؤثــر و کارا بــودن خــود ادامــه دهیــد ظــرف مــدت ده ســال میــزان بهــرهوری شــما  ۱۰۰۴درصــد
افزایــش خواهــد یافــت.

هفت مرحله مربوط به فرمول  ۱۰۰۰درصد
 -۱دو ســاعت قبــل از شــروع کار از خــواب بلنــد شــوید و بــه مــدت  ۱ســاعت در رشــتهٔ خــود مطالعــه کنیــد .ایــن
زمــان را کــه آن را زمــان طالیــی نامیدهانــد آهنــگ باقــی مانــده روز را تعییــن میکنــد .تلویزیــون را خامــوش کنیــد،
روزنامــه را کنــار بگذاریــد ۶۰ .دقیقــه اول روز را صــرف خودتــان و ذهنتــان بکنیــد .اولیــن ســاعت روز جهــت دهنــده
بقیــه آن اســت.
 -۲هــر روز قبــل از شــروع بــه کار هدفهــای اصلــی خــود را مجــدداً بنویســید و آنهــا را مــرور کنیــد .جملههــا را بــه
زمــان حــال بنویســید درســت ماننــد اینکــه بــه هدفهایتــان رســیدهاید.
 -۳بــرای کارهــای هــر روز از شــب قبــل برنامــه ریــزی کنیــد .بــا ایــن کار ،ذهــن ناخــودآگاه شــما درحالیکــه خــواب
هســتید روی ایــن لیســت کار میکنــد .هنــگام بیــدار شــدن ایدههایــی خواهیــد داشــت کــه بــه شــما در دســتیابی بــه
هدفهــای روزانهتــان کمــک میکنــد.
 -۴همیشــه روی باارزشتریــن اســتفاده از وقتتــان تمرکــز کنیــد .کاری را انتخــاب کنیــد کــه بیشتریــن تأثیــر مثبــت
را در زندگــی شــغلیتان داشــته باشــد.
 -۵به برنامههای آموزنده صوتی گوش دهید.
 -۶پــس از هــر تجربــه کاری ،عمــل خــود را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهیــد و از خــود بپرســید(( :چهکاری را درســت
انجــام دادم؟ و چـهکاری را بایــد بهصــورت دیگــر انجــام مـیدادم؟)) ایــن دو ســؤال موجــب میشــود شــما از هــر کاری
کــه میکنیــد بیاموزیــد و رشــد کنیــد.
 -۷بــا هــر مشــتری احتمالــی یــا مشــتری واقعــی طــوری رفتــار کنیــد کــه گویــی مبلــغ بســیار زیــادی از تولیــدات و
خدمــات شــرکت خریــداری کــرده و قــرار اســت مجــدداً چنیــن کنــد .همیــن طــور بــا افــراد خانــواده ماننــد باارزشتریــن
مــردم جهــان رفتــار کنیــد زیــرا واقعیــت هــم همیــن اســت.
برای جامعهتان مؤثر باشید
شما به دنیا آمدهاید که از زندگیتان استفاده عالی بکنید .هرگز کسی مانند شما نبوده و نخواهد بود .شما
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بینظیــر هســتید .ترکیــب خاصــی از اســتعدادها و تواناییهــا ،احساســات ،ایدههــا و طــرز تلقیهــا ،شــما را از تمــام
موجوداتــی کــه تــا ابــد وجــود خواهــد داشــت متمایــز میکنــد.
اســتیون کاوی در پرفروشتریــن کتــاب ســال خــود بــه نــام هفــت عــادت مردمــان بســیار موفــق مینویســد :چهــار
هــدف مهــم زندگــی عبارتانــد از :زندگــی کــردن ،دوســت داشــتن ،یادگرفتــن و باقــی گذاشــتن میــراث مفیــد.
در طــول تاریــخ افــرادی کــه بــر جامعــه خــود تأثیــر واقعــی بهجــا گذاشــتن معتقــد بودنــد کــه زندگــی آنهــا دارای
معنــی و هــدف خاصــی اســت .آنهــا بــاور داشــتند کــه وجودشــان در زمیــن بــرای ایــن اســت کــه بــرای خدمــت بــه
بشــریت بایــد کار بزرگــی انجــام دهنــد .نمون ـهای از افــراد بزرگــی کــه خــود را وقــف خدمــت بــه بشــریت کردنــد را
میتوانیــم بــه آلبــرت شــوآیتزر و مــادر تــرزا و باغچهبــان و … اشــاره کنیــم.

ارزشهای انسان دوستانه خود را مشخص کنید
وقــت و پــول خــود را صــرف فعالیتهــای معنــوی هدفمنــد کنیــد و یــا ســعی کنیــد از راه سیاســی و اقتصــادی
تأثیرگــذار باشــید .وجــه مشــترک عشــق بــه خدمــت اســت افــرادی بیشــترین تأثیــر را بــر جامعهشــان میگذارنــد کــه
عاشــق خدمــت بــه مــردم باشــند.
به شکوفایی معنوی و آرامش درونی برسیم
همــه مــا تمایــل بــه اتصــال بــه موجــودی باالتــر و بزرگتــر از خودمــان داریــم .ایــن تمایــل درونــی بهصــورت
طبیعــی و خــود بــه خــود ایجــاد میشــود و اغلــب بــدون هدایــت بــا آمــوزش خاصــی بــه وجــود میآیــد.
شــکوفایی معنــوی یــک موضــوع پیچیــده و جــدال برانگیــز اســت افــراد معتقــد بــه هــر دیــن و مذهبــی معمــو ًال مطمئن
هســتند کــه ایدههــای آنهــا در مــورد خداونــد درســت اســت و بقیــه همــه در اشــتباهاند و بــا درجــات مختلــف در
گمراهــی بســر میبرنــد .جنگهــای مذهبــی از خوفناکتریــن جنگهــای تاریــخ اســت کــه وقــوع آنهــا بــه ســبب
اختــاف نظــر در عقایــد ،اصــول و تفســیرهای معنــوی بــوده اســت.
بیشــتر ادیــان میگوینــد کــه خداونــد خــدای عشــق ،رحمــت و گذشــت اســت امــا شــگفت آور اســت کــه بــه نــام
خداونــد چــه اعمــال خشــونت آمیــزی صــورت گرفتــه و یــا در حــال انجــام اســت.
شــکوفایی معنــوی متعالیتریــن و مهمتریــن کمالــی اســت کــه کســی میتوانــد دنبــال کنــد .شــکوفایی معنــوی ،اگــر
درســت درک شــود ،میتوانــد کلیــد آرامــش ،کامیابــی ،رضایتمنــدی و تکامــل فــردی باشــد.
ارسطو در کتاب اخالق نیقوماخوس وجه مشترک انسانها را تمایل به شاد بودن میداند.
زیگمونــد فرویــد بــه پیــروی از نظریــات ارســطو آن را اصــل لــذت میدانــد فرویــد میگویــد کــه انســانها مشــتاق
دســتیابی بــه لــذت ،دوری از رنــج و متمایــل بــه آســایش و دوری از هــر نــوع ناراحتــی فیزیکــی ،احساســی و مالــی
هستند.

سایت مدیر روز آموزش مذاکره ،ارتباط موثر و موفقیت شخصی
www.ModireRooz.com

25

تمرکز روی هدف  -برایان تریسی
واالترین فضیلت انسان
واالتریــن فضیلــت بــرای انســان آرامــش درون اســت .میــزان موفقیــت خــود را بــر اســاس میــزان شــادی و آرامــش
درونــی و اینکــه در مــورد خــود و دنیایتــان چــه احساســی داریــد بســنجید .آرامــش موقعــی حاصــل میشــود کــه بــه
نــدای باطنــی گــوش دهیــد و چیزهایــی را بگوییــد و انجــام دهیــد کــه آنهــا را کام ـ ً
ا درســت بدانیــد .یــک اصــل
ســاده بــرای آرامــش درون بــاور ایــن اســت کــه یــک قــدرت یــا موجــود مافــوق وجــود دارد کــه مــا را بســیار دوســت
دارد ،میشناســد ،درک میکنــد و بهتریــن چیزهــا را بــرای مــا میخواهــد .مهــم نیســت او را چــه بنامیــم .در ســایه
پذیــرش ایــن قــدرت مافــوق در جهــان و بــا گــوش دادن بــه نــدای درونمــان میتوانیــم بــه او پنــاه ببریــم ،او خیــر مــا
را میخواهــد و مــا را در جهــت گفتــار و کــردار درســت هدایــت میکنــد و بــه مــا آرا مــش میدهــد.

تمرین تنهایی
یکــی از مؤثرتریــن تمرینــات معنــوی ،خلــوت نشــینی و مراقبــه اســت .پاســکال مینویســد(( :تقریب ـ ًا تمــام مشــکالت
انســان نشــاءت گرفتــه از ایــن واقعیــت اســت کــه او نمیتوانــد بــرای مدتــی در یــک اتــاق بــا خــودش خلــوت کنــد)).
اگــر واقعـ ًا بــه دنبــال پاســخی بــرای یــک پرســش ،راه حلــی بــرای گرفتــاری یــا مشــکلی باشــید بــه خلــوت پنــاه ببریــد
گوشــه ســاکت و آرامــی را انتخــاب و بــه مــدت  ۶۰دقیقــه آرام بگیریــد .در طــی ایــن مــدت ذهــن شــما شــفاف میشــود
و پــس از حــدود  ۳۰دقیقــه مراقبــه احســاس شــادی میکنیــد .شــما بــا جهــان احســاس یگانگــی میکنیــد و ســپس
در لحظ ـهای خــاص ایدههــا و افــکار بــه ذهنتــان راه مییابــد.

قانون طالیی
((با دیگران همان گونه رفتار کن که میل داری با تو رفتار کنند )).حقایق بزرگ سادهاند.
این قانونی است طالیی که میتوان آن را به تمامی رفتار و عاداتمان بسط داد.

اصل جهانی

((چنان زندگی کن که گویی هر عمل تو به یک قانون جهانی تبدیل میشود))
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ایــن اصلــی مشــترک در آیینهــای مذهبــی جهــان اســت کــه توســط امانوئــل کانــت بــه بهتریــن وجــه بیــان شــده و
او آن را اصــل جهانــی نامیــده اســت.
ایــده عجیبــی اســت! تصــور کنیــد کــه هــر کــس چنــان زندگــی و رفتــار کنــد کــه گویــی همــه افــراد دقیقـ ًا بــه همــان
روش عمــل خواهنــد کــرد .مجســم کنیــد رفتــار همــه بــا مــردم ماننــد رفتــار شــما بــا آنهــا باشــد.

چهار سؤال بزرگ
این سؤاالت به شما کمک میکند تا اصل جهانی را در زندگی خود بکار بگیرید.
 -۱اگر همه درست مثل من عمل میکردن ،دنیا به چه صورت بود؟
 -۲اگر همه درست مانند من بودند ،کشور من چگونه جایی بود؟
 -۳اگر همه درست مانند من بودند ،سازمان من به چه صورتی در میآمد؟
 -۴اگر همه اعضای خانواده من همه درست مانند من بودند ،خانوادهام چگونه بود؟

طریق شکوفایی معنوی
در هــر شــرایطی بــه دنبــال خوبیهــا باشــید .از هــر مشــکل یــا شکســتی چیزهایــی را کــه برایتــان سودمنداســت
بــه دســت آوریــد .ایمــان کامــل داشــته باشــید و بدانیــد بــرای هــر اتفاقــی کــه برایتــان رخ بدهــد دلیــل محکمــی
وجــود دارد .درس گرفتــن از آنچــه اکنــون بــرای مــا اتفــاق میافتــد بــه مــا کمــک میکنــد تــا در آینــده موفقتــر و
راضیتــر باشــید.
نورمــن وینســنت پیــل میگویــد(( :وقتــی خداونــد میخواهــد هدی ـهای بــه مــا بدهــد ،آن را دریــک مشــکل میپیچــد
هــر چــه بزرگتــر باشــد مشــکل بزرگتــر اســت)).
در هــر مشــکلی بــه دنبــال درســی پــرارزش باشــید ،باایمــان کامــل بــه اینکــه نیرویــی مراقــب شماســت و هــر قــدم
شــما را هدایــت میکنــد .هنگامــی کــه بــا ایــن طــرز تفکــر بــه مســائل نــگاه کنیــد از اتفاقــات خوبــی کــه برایتــان
میافتــد شــگفت زده خواهیــد شــد.
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هفت درس برای زندگی در قرن بیست و یکم
 -۱زندگی شما هنگامی بهتر میشوید که شما بهتر شوید.
 -۲مهم نیست از کجا آمدهاید .نکته اساسی این است که به کجا خواهید رفت؟
 -۳هر کاری که ارزش خوب انجام شدن را داشته باشد ،در ابتدا ارزش بد انجام شدن را دارد.
 -۴میزان آزادی شما بستگی به تعداد انتخابهایتان دارد.
 -۵درون هــر مســئله یــا مشــکلی کــه تجربــه میکنیــد هســته ســود یــا منفعتــی وجــود دارد کــه از آن مشــکل یــا
مســئله بزرگتــر اســت.
 -۶برای هر هدفی که معین کنید میتوانید هر چه را که الزم است بیاموزید.
 -۷تنهــا محدودیتهــای ایجــاد شــده در مــورد آنچــه میتوانیــد باشــید یــا انجــام دهیــد آنهایــی اســت کــه بــا
ذهنتــان بــرای خــود خلــق میکنیــد.
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