
 

 یزشیتا حرکت انگ زشیاز انگ

 یتلیو سی: دکتر دنسندگانینو

 بهنام ری: مهندس اممترجم

 شی: نسل نواندانتشارات

 

. آنطور که ارل هرچیزی که افکار غالب شخص را تشکیل بدهد به سوی او جذب شده و در زندگی اش رخ خواهد داد 

وعه این کتاب یکی از کتاب های مجم. نایتینگل گفته ، شما آنچیزی می شوید که به بیشتر مواقع به آن فکر می کنید 

 بهتر است . یو زندگ تیموفق یگام برا ۱۲کتاب شامل  نیاتعالیم آموزگاران راز است . 

 :معرفی نویسنده

 یفط او دنیاست مخاطبان و مراجعانامروز در سخنران و مشاوران  موفق ترین دنیس ویتلی یکی از پرطرفدارترین و

ای بی ام  ،بسیار گسترده ای را در بر می گیرند که شامل مدیران بزرگترین شرکت های دنیا مثل شرکت کامپیوتری دل 

، کداک ، تویوتا ، مرسدس بنز ، جنرال  موتوروال، کوکاکوال اکسپرس ،  امریکن،  مریل لینچتی ،  د، تری ام ، ای تی ان

 او  مدال طالی المپیک و سران کشورها می شود.،قهرمانان ورزشی برندگان  ،فضانوردان آپولو موتورز ، جنرال الکتریک و 

وی بیتلی به همراه استیون کا .کمیته المپیک ایاالت متحده بوده استروانشناسی ی داشته و مدیر بخش همکار ناسا با

درس هایی رهبری نام داشت که ی برگزار کردن اند بازرگان مدارس و م پیترز و دوره مشهور و موفقی را دانشگاه هاو تا

او از سوی انجمن مدیران بازاریابی و فروش ایاالت متحده عنوان سخنران برجسته سال را دریافت کرد به تاالر مشاهیر 

 .المللی هم راه یافته استسخنرانان بین



مدتی به عهده داشته است همکاران دنیس ویتلی نیز بیتلی موسسه شورای ملی اعتماد به نفس بوده و مدیریت آن را  

 اند.دهدالقب ملک الشعرای فالسفه مدرن را 

زندگی افراد بی شماری  اش ی و هزاران مقاله و سخنرانی زنده تلویزیونیصوت برنامه صدها  کتاب ۲۵سال گذشته با  ۴۰ 

بودن  پرفروشو کتابهای صوتی یکی از بزرگترین استادان بهبود شخصی و عملکرد عالی است .  ود داده است هبرا به ب

زبان ترجمه  41زیادی است کتابهای صوتی دنیس ویتلی به  ی بسیاریدهنده تاثیر مثبت آنها برای افرادآثار آن نشان

 .یون نسخه از آنها به فروش رفته استمیل ۲۰شده اند و بیشتر از 

ی ایجاد کنید که به وضوح تعریف شده هاهدف کهاز میان گفته های دنیس ویتلی راز هدف گذاری ثمربخش این است  

روی آنها تمرکز کنید طوری که اصالً انگار به  تبهبنویسید و با کلمات تصاویر و احساسات روزی چند مررا باشند آن ها 

 نمی کند که چه اتفاقی بیفتد اینکه چطور با آن برخورد فرق زیادی اید زندگی فیلمی است که دارید میبینیدآنها رسیده 

کنید است که اهمیت دارد قابل تغییر ها را تغییر بدهید و غیرقابل تغییر ها را بپذیرید خودتان را از غیر قابل پذیرش 

 .ها بیرون بکشید

 .پذیرفتن مسئولیت تغییر دادن آن هایا آن ترتیبی که هستند با انتخاب اصلی در زندگی هست پذیرفتن شرایط  2 

ی یک مشکل دشوار و براشجاعت یعنی ادامه دادن تالش برای درست کردن یک رابطه دنبال کردن جستجوی راه حل 

است فکر نکنید بجایش روی این تمرکز کنید که های پرتنش به چیزهایی که درست پیش نرفته دوره در ماندن متمرکز 

 .بعد از این چه کاری انجام بدهید



انرژیتان را صرف پیشروی به سوی پیدا کردن جواب کنید انتظار بهترین چیزها را داشته باشید برای بدترین چیزها 

یخوردم نداشتم غصه مکفش ریزی کنید و آماده باشید که با چیزهای غیر منتظره غافلگیر بشوید به این خاطر که برنامه

 .در خیابان مردی را دیدم که پا نداشت و

 درباره دنیس ویتلی   دیگران گفته های

 رایب و شود می بیان زیبا بسیار است، اول دست بسیار او مطالب ، موثر مردمان عادت هفت نویسنده ، کاوی استیـون

 .است ضروری برسیم موفقیت به امروزمان آشفته دنیای در تا بگذرانیم سر از باید همه که ترقیبی نوع آن

 هب خواهد می و دهد می اهمیت شما به ویتلی دنیس ، ای دقیقه یک مدیر نویسندگان از ،یکی بالنچارد کنـت دکتر

 .برسید موفقیت

 و کنیـم دنبـال را هایش قدم بخوانیـم را کتاب این ، ای دقیقه یک مدیر نویسندگان از یکی ،دکتر اسپنسر جانسون 

 . کنید پیدا دست موفق افراد قابلیت توانید می هم شما وقت آن

یکی از الهام بخش ترین افراد زمانه ماست و   دنیس ویتلی از نویسندگان مدیر یک دقیقه ای ، پیل وینسنـت نـورمن

 .این توانایی کمیاب را دارد که به هر شنونده و خواننده انگیزه بدهد



ه هایش نوشتسخنرانی های و وزایی که از طریق ن این ایجاد کننده،  نویسنده قدرت تفکر مثبت ، پیلنورمن وینسنت  

آینه جادویی ساخته که در برابر هر کس آن شخصی را نشان می دهد که یک زندگی های زیادی را متحول کرده است 

 . نمی تواند بشود 

 تهنـوش و ها سخنرانی طریق از که نـوزایی کننده ایجاد این  ، دنیا فروشنـده  بزرگتـرین نویسنده،   مانـدینو اگ

 می نشان را شخصی آن کس هر برابر در که ساخته جـادویی آینه یک است کرده متحول را زیادی های زندگی هایش

 . بشود تواند می او که دهد

 و طحیس های موفقیت بین تفاوت ممکن نحو تـرین روشن به ویتـلی دنیس  ، نـویسنده و فیـلسوف نـایتینگل ارل

 .دهد می نشان ما به را معتبـر موارد و خیالی

 غلبـه عموان بر چطور که گویـد می شما به ویتلی دنیس ، مثبت ذهنی رویکرد جنبش پیشکسوت ، کرسول دبلیو جان

 جواب ویتلی روش ببریم کار به را گذاری هدف برای او عملی رویکرد چطور و برسیم نفس به اعتماد به چطور کنید

 .میدهد

 رهبری برای درخشان باش بیدار هشدار یک نشوید خورده زنده  و کنیم شنا ها کوسه با نویسنده ،کِـی مک هاروی

 زا بهتر هیچکس و نیست وخـرد درستکاری از تر ضروری چیز هیچ مرز بی دنیایی این در شخصی مسئولیت و فردی

 .کند نمی ارائه را تغییرات موفق مدیریت برای عملی گامهای و دورنما ویتلـی دنیس



 اریک اینکه برای موجود چیز بهترین درجایگاه را  او ویتلی دنیس زندگی ، کمال جستجوی در نویسنده ، پیتـرز تام

 نیدبک باید که کاری. است داده قرار هستند شرکت صاحب خودشان انگار که کنند عمل و فکر چطوری کارمندان کنیم

  .کند گوش و بخواند را او تعالیم که دارید باب توانید می که را کسی هر است ساده خیلی

 ههم مرشد دنیس است بوده جلوتر ما همه از قدم یک همیشه ویتلی دنیس  ، میامی تیم سابق سرمربی ، رایلـی پت

 .  دارد را جایگاه این که اوست  فقط.  ماست

 را بیتلی دنیس تعالیم  بارها متمادی سالهای طی در من ، ای ال سی یـو ملـی تیـم سابق ، سرمربـی وودن جـان

 های گفته از توانیـد می که را چه هر که است این ام توصیـه.  ام داشته سخنـرانی او کنـار در بارها و ام کرده مطالعه

 .بیاموزیـد و بدهید گوش مـرد این

 نم مثل افـرادی که میکنـد کمک ویتلی دنیس  ، میدانی و   دو رشتـه در المپیک طالی مـدال برنده ، جنـر بورس

 . شویـم برنده افراد به تبدیل

 منبع او شدم آشنا ویتلی دنیس با که روزی از  ، میدانی و دو رشته در المپیک طالی مدال سه برنده ، مـارادوف ویل

 و نمک می فکر او به هستم انگیزه بی یا غمگین که لحظاتی در کردم کار او با که میکنم افتخار احساس بوده من الهام

 .میزنم لبخند

 

 



 

 

 نویسندهدمه ـمق

 . کنیم کدهد درمی رخ جهان در که راو اقتصادی  اجتماعی  هر یک از ما با ورود به هزاره جدید باید اهمیت تغییرات 

در کسب و کار و زندگی اجتماعی خود باعث رشد می شد و تعیین راهبرد های فردی برای کسب تغییر در گذشته 

راهبرد ، رود می شمار به قانون یکموفقیت ضرورتی نداشت اما امروزه در جهان دانش مدار و جایی که تغییر و تحول 

باید این سوال را در مقابل آینه از  اکنون . های فردی برای کسب موفقیت امری ضروری و حتی حیاتی به شمار می رود

 . باید همه عمرتان را صرف آموختن و رهبری کنیم ؟ خودتان بپرسید که چه کسی مسئول موفقیت و شکست شماست

قدرتمندان عرصه نوین جهانی پیش . بودن عبارت است از عقب ماندن درمان ناپذیر از آهنگ پیشرفت و چرا که دنبال ر

 .رندگان دانش خواهند بود ب

 تا خود قرن  کنیدمی خواهد آورد  هنگامی که به آینه نگاه نیز بیش از گذشته موجبات اسارت انسان را فراهم  نادانی

 به لحظه این از شما رقیب . شماست رقیب آن و دید خواهید خود کنار در نیز را را نگاه کنید تصویر دیگری تان می 12

خانه اتومبیل ،سیم نیز در اختیار دارد برای به دست آوردن غذا بی و دیجیتالی دستیار یک که است مشتاقی مهاجر بعد

خیلی سریع فکر  و ماهر او هوشیار استولع دارند .  برای کسب دانشو  دندار لعو ،تحصیالت دانشگاهی ،امنیت ،جدید

کار کردن تا دیر . این است که هر کاری را که برای رقابت و حضور در بازار جهانی الزم است انجام دهد  قصدشمی کند 

 برای آنکه، بیشتر از دیگر مشخصات اوست  وقت و حتی روزهای تعطیل ارائه خدمات بهتر به مشتریان و خوش رویی



 .دهید از پولی که دریافت می کنیم بیشتر باشد در قرن بیست و یکم بازیکن خوبی باشیم باید خدماتی که ارائه می 

 ایدب که عملی کارهای. باشید داشته اشراف آنها به بایداینها قوانین جدیدی است که برای بازی کردن در هزاره جدید 

این گام های عملی  رای خود برنده و یک رهبر باشید با تسلط یافتن بحرفه و فردی زندگی در بتوانید تا دهید انجام

 . شدیداً ساده قادر خواهید بود در تحوالت قرن سهیم باشید 

  

  

  

 

 

و کار بدانید و با وجود صاحب کار بودن بصورت گروهی عمل کنید و خودتان را خودتان را صاحب کسب گام اول : ��

 جزئی از این گروه بدانید.خود را بروز کنید.

 دیو هدفتان را مشخص کن دیخود باش یزندگ ریمد

 : گام دوم��

 تیاسترس به موفق لیتبد یقانون برا سه

 ریبپذ رهاراییتغ رقابلیغ  -۲

هدر  شخم زدن گذشته یرا برا تانیاست . انرژ رییقابل تغ ریو غ وستهیپ خیشما اتفاق افتاده به تار یآنچه در زندگ هر

 .، تنها راه گرفتن انتقام موفق بودن است دینده

 دیو کاغذ را مچاله کن دیسیبنو یکاغذ یافکار آزار دهنده را رو گذشته ، اشتباهاتتان و یها ی: تمام ناراحت یعمل دهیا

 دیها را از خود دور کرده ا یناراحت قتیدر حق نینماد کارنی، با ا دیاتاق پرت کن یو به جلو

 . دیکنترل کن دیتوان یکردارتان را مپندار و نگونهی، ا دیده رییرا تغ رهاییقابل تغ  -۱



 . دیسیخود بنو ادداشتیدر دفترچه  دیرا که فردا قصد انجام آن را دار ییاز کارها یکی:  یعمل دهیا

 دیمسون بدار زیمخاطره آم یها طیمح ایرا از رفتارها  خود،دیبکش رونیها ب رشیقابل پذ ریخودتان را از غ -۳

 : یعمل دهیا

شما  در مقابلتان انجام دهند و دیدهیاجازه م گرانیبه د ای دیرا که خودتان دار یقابل قبول ریغ یاز رفتارها یکی

 . دینام ببر دیبه ترک آن را دار میتصم

 .. استرس و خشم  اصال معنا ندارد دیمواجه با مشکالت روزمره واقع گرا باش در

 : گام سوم��

 . دینسبت به سالمت خود داشته باش یفعال کردیرو

با شما  بندرت لی. بدن شما مانند اتومب دی، عضالت بدنتان ، عملکرد مغزتان حساس باش دیخوریکه م ییبه غذا نسبت

 هشیهم لیشده باشد اما برخالف اتومب ضیمر ایکه ناکارآمد  دیشو یاش م یمتوجه خراب ی، تنها زمان دیگویسخن م

 ستیبدن دردسترس ن یدکیلوازم 

خود  دیباتاک یبا وزنه را به فهرست ورزش ها یاکنون ورزش ها ، یو ورزش یعلوم پزشک یالملل نیدانشگاه ب **

 . اضافه کرده است

 باشد دیروزانه با یکل کالر ٪۲۵ یچرب -

 دیبخور بریف -

 

 : گام چهارم��

 .دیکن یصورت بردار تانیمنابع آگاه از

 ! بد ایخوب  دیاست ، تمام جوانب خودتان را بشناس تانیموفق دیکل یآگاه خود

مان  همان استعداد نهفته میدادیانجام م یبه خوب ای میدوست داشت یکه در کودک ییکنند که کارها یم دییتا قاتیتحق

 . کند یم دایکه تداوم پ ستیدر بزرگسال

 . دیاموزی، مادام العمر علم ب دیرا انجام ده دیکه عاشقانه عالقه دار ییزهایچ تمام

از انجام کدام کار لذت  دیده یکه درحال حاضر انجام م ستییعالقه خود ، انجام کارها یبررس یدوم : برا نیتمر

 ؟ ستیچ تانیها یلذت بخشتر است ، سرگرم تانیدر آخر هفته برا یانجام چه کار ایو  دیبریم یشتریب



 

 : گام پنجم��

 . دیبده شیافزا انیرا در خواندن ، نوشتن و ب مهارتتان

و اکثرا  دهندیعالقه نشان م یداستان ریاز مردم به کتاب غ ٪۲۵. فقط  دیرا بخوان یداستان ریغ یکتاب ها دهیچک

 دوست دارند رهرو باشند نه رهبر

 . دیگوش کن ی، روزانه به کتاب صوت دیکتاب بخوان کی: هر ماه دست کم  یعمل دهیا

 

 : گام ششم��

 دیرا همواره ارتقا ده وتریکامپ نهیدر زم سوادتان

به  یهستند ، پس ربط ستمیشبکه و س یهمه دارا کیستماتیس لیگرفته تا وسا یما از لوازم برق یجوانب زندگ تمام

 دیبدان وتریشغل و سن ندارد ، کامپ

، اگر با  دیتهس سوادیب دیندار وتری، اگر سواد کامپ میو دانش قرار دار شهیاند نیب یخیتبادل تار نیدر آستانه بزرگتر ما

 یفت کارگ توانیم بایتقر دیوصل نباش یمجاز یشد ، اگر به شبکه ها دیخواه ریفق دیرتباط نداشته باشا یدهکده جهان

 دیستین یمجاز یایبود ! اگر در دن دیدرگذشته خواه یمحکوم به زندگ دیمتصل نشو ندهی، اگر به نسل آ دیده یانجام نم

 مرد دیخواه ی، بزود

 شود یاز رده خارج م کسالیسال بروز است و بعد  کیوتر شما فقط یشود و کامپ یم دیهفته اطالعات جد هر

ما را تا هرهفته ش دیکن هیسبک را ته نیبه ا یجیپ ای تیاشتراک در سا ای یفن آور یایدن هی: اشتراک نشر یعمل دهیا

 . قرار دهد یتحوالت فن آور نیآخر انیدر جر

 

 : گام هفتم��

 از اینترنت () استفاده . دیباش یشبکه ساز جهان کی



که تا  کرده است ینیب شیبه اطالعات به سود مصرف کننده خواهد بود ، او پ یباور است که دسترس نیبر ا تسیگ لیب

 . شود یانجام م یشتریب یاستخدام کارگر منزل هم با آگاه یحت ندهیدوسال آ

 .است  ریامکان پذ ییاز هر جا دیکنند و خر یم یچشم پوش گرید ییایجغراف دیخر تیاز محدود یشبکه ا یفضا در

ر حضو ای یماده برگذارآو  دیاز نت داشته باش پیو کل یصوت ستمیس افتیمجهز به در وتریکامپ کی:  یعمل دهیا

 . دیباش یالملل نیب ای یتحت وب داخل ینارهایسم

 

 : گام هشتم��

وز و به ر دیبا اطالعات متنوع مف یشخص تی! حتما سا دیدار یحضور شخص نترنتیحاال در ا نیکه از هم دیشو مطمئن

 . دیداشته باش

 . مشخصاتشان را وارد کنند کنند و تتانیکه مراجعه به سا دیکن یکار

 را باال ببرد تانیدارد و توان رقابت رییبه تغ ازیکه هر هفته ن دیبدان یرا صفحه آگه تتانیسا یاصل صفحه

 

 

 : گام نهم��

 . اصال وجود ندارد یشغل تی، امن دیخودتان باش یمال یامن مسئول

 ستیکاف نکاریا ی، ده سال برا دیو پس انداز دلگرم کننده داشته باش دیداشته باش یمال برنامه

 دارد یبستگ زیها ن نهی، بلکه به مقدار هز ستیمد نآ: ثروت تنها به در یعمل دهیا

 . باشد یارزش جنس با ای یشغل شرفتیپ یفقط برا یقسط طیشرا از

 

 : گام دهم��

 . دیکن نندهیدر ساعات پر ب یبه زندگ شروع



) وقتتان را با تلویزیون تماشا کردن هستند ونیزیشب اکثر افراد مشغول تلو ۲۰تا  ۶ ساعت) اهمیت مدیریت زمان ( 

 ؟ دی، شما جز کدام دسته ا یزندگ یاما موفق ها مشغول مطالعه و تالش برا هدر ندهید (. 

ساعت  ۸۱ساعت  ۲۰با کسر خواب روزانه  میساعت زمان دار ۲۶۱گرانبهاست . در هفته  اریبس یمانند سالمت زمان

 !!! میدار اریدر اخت دیزمان مف

 دیغذا بخور زانتانی: هر هفته دوبار با عز یعمل دهیا

 . خاموش باشد میتا یو مابق دینیبب ونیدو ساعت تلوز یروز

 . دیبرو یهنر کالس

 . دیبخوان کتاب

 . دیریحواستان را بکار بگ همه

 

 : ازدهمیگام ��

 یبهره ور نیشتریخود را با ب یکوتاه ، حجم کارها التیتعط یادیتعداد ز باتجدید قوای وجود با مسافرت و تفریح 

 . دیمتعادل کن

 ! دیکن تیتقو شهیرا هم تانیباال یمهم است ، انرژ تیفیبا ک زمان

 همسرمداوم با فرزند و یبا پرسنل ، وقت گذران ی، جلسات منظم کار دیداشت باشباتداوم زمان

 . دیآور ی، ذهن کم م دیکار نکن یشیفرسا

 . دیرا حداکثر کن دیکن یرا که صرف م یو تالش ذهن ی: که بازده روزانه انرژ ستیمعن نیزمان خوب به ا تیریمد

 . دیسیبنو کجایو تمام اهداف مهمتان را در  دیکه دار ییآشناها تمام

 . دیکن ادداشتی کجای دیریپذ یتعهداتان را در همان زمان که م همه

روز  یاعمال ابتدا نیتر نهی، از جمله پرهز یمجاز یدر فضا دنی، گپ زدن و خواندن روزنامه و چرخ یچا دنینوش

 . است

 . دیکار را به نحو احسن انجام ده کیهر زمان  در

 . دیرا بدون اقدام رها نکن زیچ چیه

 . دیروزانه کن یزیر برنامه



 . دیسیرا بنو تانیفکر عاتیضا

 . دیداشته باش یروز مین استراحت

 . دیدار ازین یشتریکوتاه ب التیبه تعط دیکن یسختتر کار م هرچه

 : یعمل دهیا

 ! دینکن یکار چیو در آن سه روز ه دینیخود بچ یسه روزه برا التیاالن برنامه تعط نیهم

 

 

 : گام دوازدهم��

 . را در طول زمان اثبات کرده باشند تشانی، که موفق دیقرار دهافراد را الگو نیبهتر

 یم نیتحس تیبه موفق دنیکه او را بسبب بر غلبه بر موانع بزرگ و رس یاز افراد یکی نامهیماه زندگ نی: ا یعمل دهیا

 ! شد دیخواه صالیآنان کمتر در موانع سخت خود دچار است یبا بردبار یی! با آشنا دیرا مطالعه کن دیکن

 

 : زدهمیگام س��

. تمام  دیدر خانه و محل کارتان فراهم کن یریادگیمنبع  کیخود ،  یو کار یتیجهت رشد شخص یاقالم آموزش با

 . دیاطرافتان را از اقالم بارور کننده پر کن طیمح

 . دینیآموزش بب ای دیانجام ده دیکه از ته دل دوست دار یتیفعال کیماه  نی: ا یعمل دهیا

 

 : گام چهاردهم��

 ردیگیم شیرا در پ یدرستکار طیکه در همه شرا دیباش یکس

و  و آب یتجمالت یزندگ ریتحت تاثو ندرینگ یدرست میافراد تصم شهیپر زرق و برق و دو رنگ امروز باعث م یایدن

 . دهند یخود انجام م یناامن یاست که برا یتالش دنیقدرتمند بنظر رس یزدن برا بلفقرار گیرند. رنگ رسانه ها 

ثرگذار ا تواند یکمتر م ، کنند یتالش م شتریب یرگذاریتاث یو براو این رفتار بروی افرادی که زندگی حرفه ای دارند  

 . باشند



 ! ندیبیرا کودک از ما آموزش م ی، درستکار شودیاز خانه آغاز م حیصح تی: ترب نکته

 ! باشند یدرست یالگو دیبا رانی: مد ینسیزیب نکته

خود  یبا صحبت از دست آوردها دینکن ی، سع دیکن یصحبت م گرانیبا د یوقت دیریادبگیحاال  نی: از هم یعمل دهیا

 دیسوال بپرس شتریقرار دهد ، ب ریاعمالتان آنها را تحت تاث دیکن ی!!! سع دیقرار ده ریآنان را تحت تاث

 

 گام پانزدهم��

 ، مالقات با خودتان است تانیمالقات ها نیمهمتر

 یم شیحال بندرت پ نیبا ا میدرحال صحبت کردن با خودمان هست میکه در خواب هست یبجز زمان یما در زندگ همه

 !!! انتقادگر ایگفتگو با خود پرورش دهنده است  نیکه ا دی. دقت کن میکار آگاه باش نیکه از ا دیآ

 یکس هشیداشته باشند هم ازین نکهیدارند ، تنها بودن است . بدون ا یکه اعتماد بنفس سالم یافراد یاز نشانه ها یکی

 . کنارشان باشد

 . ، نشان آرامش و تمرکز است ییو لذت در زمان تنها یراحت احساس

 در چشمانش نگاه  دیکن یکه صحبت م یو با کس دیو لبخند بزن دییمالقات ، نامتان را بگو نیموقع اول در

 . دیکن

 دیبرخورد کن ییخود چه در خانه و چه محل کار با خوشرو یمکالمات تلفن در 

 دیصحبت کن روزمندانهی، پ دیکه قصد انجامش را دار ییمورد کارها در 

 دیریبگ ادیو با تمام توان  دیکننده محض باش دیمغز متفکر ، تقل کیبرخورد با  هنگام 

 و از او  دیو صحبت کن دیکن دایشده را پ روزیمشکل پ نیکه بر ا یکسو دیبگرد دیا دهید بیکه آس ینقطه ا از

 . دیتجربه کسب کن



 ی ریآنرا به مس دیترد قرار گرفته ا ایو مورد تمسخر  دیمرتکب شده ا یدر زندگ یکه اشتباه یهنگام 

 . دیریدر نظر بگ تیبه موفق دنیرس یبرا یانحراف

 : دیکن یخودتان را بازنگر ینما

 ی، دوستان ، کار و خود زندگ ی، مثل سالمت میدار اریاست که در اخت یی: نشانه نعمت ها ن

 دیکن یو از انجام آن احساس غرور م دیکه تا بحال انجام داد دیشیباند ییهاست ، به کارها تی: موفق م

 : اهدافتان است ا

 : یعمل دهیا

 دیکن یسپر گرانید ایبه خودتان  یمنف یکامل در هفته را بدون گفتن حرف ها کروزی

 شما بهترین منتقد خودتان هستید.

 

 گام شانزدهم��

 دیمتعادل کن یانسان طیباال را با مح یتکنولژ

فعال  یشرکت خدمات کیمانند و دیشیاندیب یحرفه ا یقاتیشرکت تحق کیمانند  دیو بدون مرز با یاقتصاد جهان در

 ! دیعمل کن

 درجه نیشتریاز ب ندهیآ ی، مقدم دانستن افراد ممکن است در شبکه ساز یانسان یها هیسرما یبرو یگذار هیسرما

 . برخوردار باشد تیاهم

در رشد  رگذاریباالست و تاث اری، بس ی، که باعث اتصال شما با شبکه جهان یدانستن فن آور تیاهم یطرف از

 هر دو الزم است کیدرجه  یها ستمیمتخصص هم س یانسان یروی، پس هم ن تانیاقتصاد

 ! میسفر کن یبا واگن بار ییفضا یکه در عصر سفرها ستیموضوع در حد نیا تیاهم



 سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی و تکنولوژی رمز موفقیت امروز ماست.

 شود ؟ یکه باعث بهبود ارائه خدماتتان م دیکن یم شنهادی: کدام مورد را در سازمانتان پ یعمل دهیا

 

 گام هفدهم��

 به بهترین حالت باید پاسخ گوی مخاطبان و مشتریان باشید.. دیکن جادیپاسخ به مردم ا یو فعال تر برا اتریپو ینظام

 . ترها را غروب تیاما کم اهم دیرا اول صبح انجام ده یمهم و ضرور ینامه ها ای لیمیها و جواب ا تماس

به مخاطب را نشان  ژهیدست خط شما احترام و ی، در عصر تکنولژ دیاستفاده کن شتریخود ب ادداشتی از -

 . دهدیم

 . دیصوت استفاده کن ایعکس خود  از -

 . دیهرچند کوتاه به بفرست جواب -

 . دیقدم باش شیارتباط پ یدر برقرار شهیهم -

 

 گام هجدهم��

 . بر اعتماد دارد یبا روابط مبتن میرابطه مستق یکه تداوم داد و ستد و سودآور دیکن یشعار زندگ نیا با

که اعتماد و صداقت خدشه دار  یباشد ، زمان یشرط مو  دیق یصداقت ب کی هیشک بر پا یمتداوم ب یکار یها رابطه

 . باشد یرابطه مثل گذشته سخت م یایاح یفرصت جبران برا یحت ستین ریامکان پذ یادامه همکار گهیشود د

 . دیخودتان قابل احترام باش دیبا نیدنبال احترام هست چنانچه

الم و س یرابطه دوطرفه حرفه ا جادیبلکه دنبال ا ستندیدنبال انگشتر قدرت ن گرید رانیتجارت امروز ، مد یایدن در

 . خود هستند انیپرسنل و مشتر نیب



 . دیانجام ده انتانیاز اطراف نفری یکار خوب برا هی باری ی: روز یعمل دهیا

 

 گام نوزدهم��

 . دیرا در تعادل نگه دار تانیحرفه ا یو زندگ تانیخصوص یکه زندگ دیباش متعهد

 گریو خانواده سالم بخش مهم د یمیاست ، داشتن روابط دوستانه صم یزندگ یاز جنبه ها یکیداشتن تنها  پول

 . بود میروابط ما ثروتمند خواه نیماست ، با داشتن همه ا یزندگ

، را  دیاما بخاطر کمبود وقت انجام نداده ا دیانجام ده دیاز ته دل دوست داشت شهیکه هم یکاریماه  نی: ا یعمل دهیا

 . دیانجام ده

 

 ستمیگام ب��

 . دیکن جادیرسالت خود را ا ی هیانیب تانیو حرفه ا یشخص یزندگ یبرا

 یرو شیپ یچالش چیکه ه یبه آن بطور دنیو کامال رس یرسالت چی، نداشتن ه یزندگ یبتهایمص نیعدد از بزرگتر دو

 ! ما نباشد

 : دینیرا بب ریتصو دو

 نیکه امروز هست یکس ریتصو -۲

 ! شد دیخواه ندهیکه در آ یکس ریتصو -۱

 متفاوت هستم اریخود بس شیمن با ده سال پ��

دوستانه شما وجود دارد که در  ایو  ی، شخص یحرفه ا یدر زندگ ی؟ چه هدف دیسوال را جواب ده نی: ا یعمل دهیا

 ( دیی؟ ) جواب را جداگانه بگو دیاوریبدست ب دیخواه یم ندهیآ یسال ها



 

 کمیو  ستیگام ب��

 تانینه بدنبال حقوق بازنشستگ دیشعورتان باش بدنبال

 . دیانجام ده تانیکار را فقط بخاطر عالقه صفر تا صد را در زندگ کی


