
 مقدمه

 مند است.ـیار برای من ارزشـ، بسی آنو اکتشافِ دوبارهی ـی زندگـآفرینزاوع بـموض

عت پنج صبح از ی زمستان ساعت سادر نیمه .عنوان کارگر ساختمان کار می کردم، به داشتم وقتی بیست و یک سال

لح ساختمانی را جا به تمام روز مصاشدم و خواب بیدار می شدم، برای رسیدن به محل کارم، باید سوار سه اتوبوس می

، با دریافت آن الهام !ام را تغییر داداگهان الهامی به من رسید و چون وحیِ مُنزل زندگیدر آن روزها، ن .جا می کردم

 فهمیدم خودم مسئول حوادثی هستم که برایم اتفاق می افتد.

برصورتم تابید! تصور اینکه من مسئول همه چیز  وریام نشسته بودم که گویی ناگهان ندر آپارتمان کوچک یک خوابه

کس کاری برای من انجام کامال بر عهده ی خودم بود و هیچ ،هر کاری که قصد انجامش را داشتم . از آن روز به بعدبودم

 .را کشف کنم در آن لحظه تصمیم گرفتم تمام گذشته ام را پشت سر بگذارم و برای نخستین بار، دوباره خود نمی داد.

ام ؟ واقعا می خواهم با زندگیده ام دارمـعا چه تصمیمی برای آینواق: » ه می توانستم چشم به آینده دوختمتا جایی ک

 .«چه کنم؟

، پول و در ازای انجام صحیحش از آن لذت می بردم: شغلی ، از جملهتمام چیزهای معمولی را می خواستمالبته من 

 ی.ـتقالل مالـالمتی و باالخره اسـس، ادـش یـد،  ارتباطاتنخوبی به من بده

 

هایی با کتاب ی رفتم و چند کتاب خریدم؛ـ، به کتابفروشبودمام یر کار ساختمانـ، هنگامی که سدارم خوب به یاد 

هایی راجع به کتابپس ـکتب تجاری شروع کردم، س با .خواهند بود وعاتی که فکر می کردم برایم مفیدـموض

هر  ی، از آنجایی که مجرد بودم تمام وقتم برای خودم بود. بنابراینـاد و موفقیت شخصـاقتص،  فهـفلس، ناسیـروانش

 کشیدم .م خط میـکردم و زیر مطالب مهها مطالعه میشب ساعت

هایی به نامه ! بعد از آن بود که شروع به نوشتنِشد تری می آموختم، اعتماد به نفسم بیشتر میـهرچه مطالب بیش

خی دریافت نکردم تا اینکه سرانجام ـ، اما پاسگذشت مدتها ارات مختلف کردم و تقاضای کار نمودم.شرکت ها و اد

 روع کار من بود .ـتخدام کرد این شـتقیم تولیدات اداره اسـشخصی من را برای فروش مس

ود را از . خو کشف کنم ازیـدر طول سالیان متمادی، می توانستم خود را در مشاغل و صنعت های متفاوت بازس

. بعدها ثروت شدم یـیدم و سرانجام، جانشین ریاست شرکتی بین المللـندگی تا مدیریت فروش باال کشـفروش

، شرکای مالی متعددی یافتم و سرانجام کتاب خواندم . بسیارداشتم . پیشرفت چشمگیریبه دست آوردمبسیاری 

 میلیون دالر دارایی کسب کردم. ۰۱۱بیش از 

ی را در کشور راه انداختم ـعنوان وارد کننده و توزیع کننده بازسازی کردم. خط تولید ماشین های ژاپنمن خود را به 

 .دالر به فروش برسانند میلیون ۰۱هایی را به ارزش ی کردم، تا اتومبیلـفروشنده کار آفرین ۵۶و برای 



تصمیم میگرفتم. سپس  موفقیت بعدی()ی، کاغذ سفیدی برمی داشتم و برای گام بعدهادر هر مرحله از این بازسازی

پرسیدم؛ تا جایی که ها سوال مینمودم و از آنشروع می کردم به خواندن کتابها و مقاالت، با افراد مختلف مصاحبه می

 .نمودم ، راجع به آن صنعت یا حرفه بررسی می کردم و خود را در آن غرق میتوانستم می

کار هرگز در مسیر مستقیم و طوالنی پیش نمی رود. موانع مشکالت بود که،  ازی آموختم اینـآنچه  راجع به بازس 

بستی  های موقتی نیز وجود دارند. آن چه اقدامی مثبت و سودمند به نظر می رسد، اغلب به بنشکست متعدد و حتی

 .متفاوت ظاهر گردد ای دیگر ، درمسیری شود؛ اما باز هم می تواند در زمان دیگر و به گونه تاریک تبدیل می

. شما نیز باید برای ها مداوم بزنمدر این راه آموختم کلید بازسازی عبارت است از اینکه، به دل نامرادی ها و ناراستی 

خواهید برسید و  به کجا می بازآفرینی زندگیتان، درست تصمیم بگیرید با خود بیندیشید به کجا می خواهید بروید،

دوباره بکوشید، بار دیگر تمام تالش خود را بکنید. هرگز تسلیم نشوید؛ حرکت رو به و  سپس اقدام کنید. بکوشید

 جلوی خود را ادامه دهید تا به نتیجه برسید.

آموزید. این ابزار شما را قادر  در این کتاب شما بعضی از مفیدترین ابزارهای فکری را که تا به حال کشف شده است می

ف مجدد خود ماه ها و حتی سال های زندگی تان را ذخیره یا به عبارتی، پس انداز کنید و می سازد با بازسازی و اکتشا

                      همان فردی شوید که همیشه آرزوی آن را داشتید.               

 

 برایان تریسی                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن خوش زندگی به شما رخ نشان دهد !ااجازه دهید دور

مینان دهم که با خواندن م به شما اط، اما من می توانیی از ابهام باشدممکن است در نظرتان آینده نامشخص یا در هاله

، تان خواهد شد. در واقع، هر آنچه تا به حال انجام داده ایدتان بهترین قسمت زندگیی زندگیاین کتاب، باقیمانده

 های مهیج پیش رو بدان دست یابید.لها و سات از آنچه قادر خواهد بود در ماهسییفقط سایه

دن زمان حال تغییر می کند، در حال اتفاق افتابکوشید این مطلب را درک کنید که هر آنچه در زندگی امروز شما و در 

، تا پتانسیل وجودی شما را شما به سمت جلو و به سوی باالست تری برای سوق دادناست و البته بخشی از طرح بزرگ

 به تکامل برساند. پس آرام باشید و تالش کنید.

، آزمونی به عمل آورده م باالیی فیزیکو از دانشجویان ترآلبرت انیشتین در دانشگاه پرینستون تدریس می کرد. ا

 امتحانی را نیز در دست داشت از او پرسید :های در مسیر بازگشت به دفترش، دستیار او که برگه بود.

 سال گذشته از همین کالس گرفتید؟ ! همان امتحانی نبود کهدکتر! این امتحان -

 .«بله! درست است » دکتر پاسخ داد -

  :ترین فیزیکدان قرن بیستم پرسیدهورترین و بزرگـاحترام از مشر او با ترسی از دستیا

 «جویان یک کالس امتحان تکراری بگیرید !؟ـدانش ی ازـشما چطور می توانید دوسال پیاپ اما» -

  :واب داداو به راحتی ج

 .«پاسخ ها تغییر کرده است» -

و موانعی که روز به روز از جلو پای دانشمندان پی در دنیای فیزیک صورت می گرفت در، با کشفیاتی که پیدر آن زمان

امتحان را دو سال پیاپی برای  و روشنفکران برداشته می شد، پاسخ ها با چنان سرعتی در حال تغییر بود که می شد

 دانشجویان یک کالس برگزار کرد و شاهد جواب هایی متفاوت نیز در آن بود.

تر از سواالت زندگی شما امروز حتی سریع، پاسخ توان گفتدارد؟ می ین مسئله چه ارتباطی به شماپرسید احتما می

 ماالشما در سال گذشته چه بوده است؟ احت بزرگترین مشکل:» . اگر شخصی از شما بپرسدگذشته در حال تغییرند

 ، چرا که پاسخ ها کامال تغییر کرده اند.دانیدپاسخ این سوال را نمی

 سه پیشگویی ذیل را درمورد آینده مطرح کردند: ، یک بارمحققین دانشگاه هاروارد

  .بت به سال گذشته وجود خواهد داشتاوال در سال آینده تغییرات بیشتری نس  -
 .، رقابت بیشتری نسبت به سال گذشته وجود داردثانیا در سال آینده -
نسبت به سال گذشته  )حاال هرچه باشد(ی بیشتری در زمینه کاری یا تحصیلیثالثا در سال آینده فرصت ها  -

 های امروزتان متفاوت خواهند بود.آن فرصت ها با فرصت ها و فعالیت وجود خواهد داشت؟ اما

سه پیشگویی دیگر کردند. امروزه ثابت شده که پیشگوی های آنها کامال صحیح بوده  2591، در سال همان محققین

 است.امروز برای بار دیگر ، پاسخ ها تغییر کرده اند.



،  هفتاد و دو درصد افرادی که امروز در حال کار کردن هستند، در مشاغلی ه: طی دو سال آیندیشبینی دیگراما پ

دیگر در همان شرکت ها یا شرکت هایی دیگر ، مشغول به فعالیت خواهند شد و مسئولیت های متفاوتی را به عهده 

دستیابی به نتایج مختلف می باشد و افرادی  های متفاوتی جهتها و مهارتهند داشت که خود نیازمند استعدادخوا

 .ر تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت، بسیار بیشته چالش های تغییر شکست می خوردندکه در پاسخ ب

رشد و پر سرعت ما تقریبا همه افراد همیشه در حال تغییر و تحول در یک یا تعدادی از زمینه بهی روامعهبه سبب ج

 ف است.ق، غیر قابل دسترس و غیر قابل توناپذیرین نرخ سریع تغییرات اجتنابا های زندگی شان هستند.

ترین دوران تاریخ بشر می آمیز در مهیجتنیاز زندگی موفقی، نخستین پیشاز چگونگی برخوردی موثر با تغییر اطالع

 باشد.

 

 

 مشاغل در حال تغییر

 12هر سال  ،اشد به سبب پویایی اقتصاد آمریکاآن بشاید رایج ترین شکل تغییر، از دست دادن شغل یا تغییر در 

 11، هر ساله همیلیون شغل از بین می روند یا از لحاظ ساختاری مورد بازسازی قرار می گیرند؛ اما خبر خوش اینک

 میلیون شغل نیز ایجاد می شود.

تصاد به خلق فرصت هایی جدید ؛ چرا که اقندمهم نیست هر ساله چند صد هزار کارگر جدید به بازار کار روانه می شو

بندی شغلی و ی آمریکا بیش از صدهزار طبقهی کار اینک در ایاالت متحدهبرای آنها ادامه می دهد. طبق اعالم اداره

 در میان آنها تعدادی زیر مجموعه وجود دارد.

، توان گفتسرانجام می تحول باشید.توانید به سبب تغییر شغل و تغییرات جانبی آن، در تغییر و امروزه شما می

به طور متوسط یازده شغل تمام وقت خواهند داشت که دوسال یا  ، ی که امروزه شروع به کار می کنندمیانگین افراد

آمیز کاری در زمینه های مختلف را به همراه خواهند ی موفقیتبیشتر خواهد طول کشید و همچنین پنج سال دوره

 داشت.

یک یا تعدادی از زمینه حول در همه افراد همیشه در حال تغییر و ت، تقریبا پر سرعت ماعیت رو به رشد و مبه سبب ج

اطالع از  .قابل دسترس و غیر قابل توقف است ، غیرناپذیرشان هستند. این نرخ سریع تغییرات اجتناب های زندگی

 ترین دوران تاریخ بشر می باشد.میز در مهیجآنیاز زندگی موفقیتییر نخستین پیشچگونگی برخوردی موثر با تغ

ی کامال ، برای ورود به شغلی تازه برای مردم امریا از بخشی به بخشی دیگرمنتقل شدن از شرکتی به شرکت دیگر 

 . تعدادی از افراد کامال حرفه شان را تغییر می دهند.ستعادی

میم بگیرد تغییر رفته باشد و فرد تص ، جذابیت یا نفوذ شغل یا حرفه ی مورد نظر کمرنگ شده یا از بینشاید لذت

، به سبب شرایط اقتصادی در حال تغییر، سالیق مصرف کنندگان و رقابت ملی و اساسی ایجاد کند. اغلب تمام صنایع



، عرض انی در مشاغل خاصبین المللی، تعداد کارکنان خود را کاهش می دهند یا کال محو می شوند. نیاز به نیروی انس

 د یافت و حتی از بین خواهد رفت.هخوا چندین سال کاهش

 

 ، مهجور و غیر مستعمل می شوندمشاغل و صنایع

، اصلی ترین صنایعی بودند که صدها هزار نفر از مردم و مراکز پرورش اسبسازی های کالسکهکارخانه 12در آغاز قرن 

 تفنن و تفریح به آن می به دید . هنگامی که برای اولین بار اتومبیل اختراع شد، همگانرا استخدادم می کردند

، پرورش اسب و تمام مشاغلی که با آن صنایع مرتبط بودند، به تاریخ سازیسال کالسکه دنگریستند؛ اما در عرض چن

، صدها هزار و سرانجام میلیون ها شغل جدید در رابطه با صنایع اتومبیل و . همگام با پیوستن آنها به تاریخپیوستند

د و نسبت به گذشته فرصت کردنند، در آمد بیشتری عاید افراد میتر بودایجاد شد. این مشاغل تمیزعات آن تولید قط

 ی از زندگی را به افراد عرضه می داشتند.ترهای عالی

ترین نیروهای  کار در آمریکا کارمندان بانک بودند؛ اما با ورود به عصر کامپیوتر و ، یکی از بزرگ2552در سال 

نیاز به کارمندان کمتر و کمتر شد. میلیون ها نفر موقتا از کار برکنار  های سخنگوی خودکار ر ماشینو ظهواینترنت 

 تر و با درآمدهای باالتر، در صنایع دیگر به کار گرفته شوند.ماده بودند در شغل های جذابشدند و آ

هایی تحت و تجارت جاه و مقام نفر از مردم به سمت ملک و دارایی،، صدها هزار  1222-1222در طول سال های 

 ، حمله بردند و تعدادی از آنها در مدت زمان کوتاهی ثروتی کالن به دست آوردند.عنوان بیمه

های ل بلند مدت جذاب و سرشار از فرصتتعدادی از مشاغ ، اقتصاد تغییر کرد.اما چنانچه همیشه اتفاق می افتد

، سرشان را به نشان ی تاسف تکان و سبب شدند بسیاری از افرادفتند ، به سرعت رو به افول رکسب درآمد بیشتر

 «؟چه اتفاقی رخ داده است»  ، از خود بپرسند:دهند و درحالی که از بدتر شدن اوضاع ناالن بودند
 

 تغییرات سبک زندگی هرگز متوقف نمی شود

خانواده می پردازند. ازدواج گیری غییرات دراماتیک مراحل مختلف شکل، به بحث راجع به تتعدادی از افراد

 ست. طالق گرفتن )های زندگیهای بعضی از زمینهلویتنیازمند تغییر اساسی در او( بخصوص برای نخستین بار)کردن

. فوت همسر یی از تغییر و تحول اساسی دیگر استوعهنیازمند مجم  (امی که پای فرزندان در میان باشدبخصوص هنگ

اغلب مستلزم آن است که شخصی بسیاری از ابعاد دیگر  ه فرد انتظار آن را داشته باشد،چ منتظره باشد وهم چه غیر

ستی در تولد فرزندان و ورود به زندگی خانوادگی هم به تغییر و تحول نیاز دارد. والدین بای زندگی اش را تغییر دهد.

گاهی اوقات در مراحل بعدی  د.دهن های جدید وفقهر مرحله از رشد و پیشرفت، خود را با فشارها و مسئولیت

؛ ، انجام تغییرات بیشتر ضروری به نظر می رسدرا ترک می کنندشوند و خانه ها بزرگ می، هنگامی که بچهزندگی

ست تا کامال اندیشند که این فرصتی، با خود میبینندشان را خالی میحتی بعضی اوقات، زمانی که پدر و مادر آشیانه

 سازند و چنین نیز می کنند.متحول را شان زندگی



تان را شوند شما زندگیسبب می (هاای برگشتی و ورشکستگیهکبخصوص چ)، تغییرات مالیگاه در طول زندگی

تان را به طور کامل مورد های زندگیشود شما تمام بخشتغییر دهید. گاهی اوقات، یک شکست مالی بزرگ، باعث  می

 ارزیابی قرار دهید.

 

 یدـندیشده بیـبه آین

 ها این است که، به شدت به آینده توجه دارند. آنان بسیاری از اوقاتترین انسانترین و شادهای موفقیکی از ویژگی

و چیزهایی که قابل تغییر نیستند،  اندیشند و از ساکن بودن و همچنین اصرار بر آنچه اتفاق افتاده استبه آینده می

تواند جهت خلق هایی که تحت کنترلشان است که کارها و اقداماتی که میبرفاکتورشان در عوض . ایامتناع می ورزند

نگر، نگرش خاصی دارند. آنان معتقدند شادترین کنند. اشخاص آیندهی مطلوبشان انجام دهند، تمرکز میآینده

وند یا ات، خلق شظارند که آن لحظت. آنان در اناتشان در دل آینده جای گرفته استترین تجربیلحظات و لذتبخش

انتظار  اند مانند طفلی در انتظار کریسمس است، برای او! ایشان چنان چشم به راه آیندهدیگران از آنها لذت ببرند

 .«توانم صبر کنم! دیگر نمیاوه، »خیلی سخت است ! 

از افراد وجود نداشته که . هرگز این امکان برای تعداد زیادی کنیمی زمانی کل تاریخ بشر زندگی میما در بهترین برهه

تر ل عمر بیشتری داشته باشند و سالم، طوی زندگی لذت ببرندپول بیشتری به دست بیاورند، از استانداردهای باال

 ، فقط در آینده ممکن است. رشد، پیشرفت و ترقی این شرایط زندگی کنند. در واقع می توان گفت

ت بیشتری راجع به سالمت . هرچه انسان دانش و حساسید سال استآمریکا هشتاامروزه میانگین طول عمر انسان در 

تواند انتظار داشته باشد که این میانگین را بشکند و نود یا حتی صد ، بهداشت، رژیم غذایی، تغذیه و ورزش بیابد، می

 سال در کمال صحت و سالمت زندگی کند.
 

 شصت و پنج جدید

انداز کافی برای صت سالگی قرار دارند، نگران این موضوع هستند که پسشی پنجاه و ی که آستانهبسیاری از افراد

، ! هفتاد و پنچ سالگیین دوره با مشکل مواجع خواهند شد. اما نگران نباشیدشان ندارند و احتماال در ابازنشستگی

از افراد با . امروزه بسیاری پنج شده استونج جایگزین شصتپ، هفتادوهمان شصت و پنج سالگی جدید است. در واقع

، پنج ند با نگاهی امیدوارانه به آیندهتوانیط روانی و جسمی قرار دارند و میترین شرا، در عالیپنج سالوداشتن شصت

دگی کاری ، فقط نیمی از مسیر زنکنند و فعالیتی فردی پنجاه ساله یا ده سال دیگر نیز به خوبی و خوشی زندگی

ترین دلیل شما برای آزمودن وقت دارید و این اصلی است. شما بیش از آنچه فکر می کنیدسودمندش را طی کرده 

 های آینده می باشد.در مورد بازسازی خودتان برای دههتان و آغاز تفکر زندگی

 

 



 نقطه عطف

چهل در سنین سی و آمیزی ه به طور موفقیت، از سیصد مرد و زنی کحقیقی که چندین سال پیش انجام شددر ت

رسیده شد. یکی از ، سواالتی راجع به زندگی شان پشان دچار تغییر و تحول شده بودندهای شغلیسالگی در زمینه

و موفقیت خارق  (که بیشتر عملکرد متوسطی در شغل متوسط بود)تاننقطعه عطف زندگی قبلی: » سواالت این بود

 ؟وده است، چه بایدردهت بهای اخیر از آن لذیی که در سالالعاده

-منتظره، از دست دادن غیرشانهای، پذیرفتند که نقطعه عطف زندگیهمه به استثنای یک نفر از این سیصد فرد موفق

 شان بوده است.ی شغل

، ند، درآمد کافی داشتندپرداختکردند، در کمال آرامش به حرف شان میبدون هیچ مشکلی زندگی شان را می آنها

؛ اما افزودندو سال به سال بر تجربیات خویش میرآمدشان سازماندهی می کردند سبک زندگی خود را بر اساس د

. بدین شخصیتی با کارفرمایا حتی تعارض  ،  ورشکستگی! شاید تحصیلیی اتفاق افتادهی غیر منتظرهناگهان مسئله

من واقعا چه تصمیمی  »ی خیابان یافتند و سپس از خود پرسیدند: ، خود را گوشه، شغلشان را از دست دادندترتیب

 .«؟خواهم با آن چه کنم؟ میام دارمبرای زندگی

 اندازی داشتند. همچنین این شجاعت را نیز داشتند که به آینده بنگرند وان الزم برای اندیشیدن و اندک پسآنها زم

 بیندیشند.، با گذشته نیز متفاوت بود که به آنچه قصد انجام آن را داشتند

. ممکن است هنگامی که ی عطف زندگی این افراد و تعدادی دیگر از مردم شد، نقطهی شغلمنتظرهاز دست دادن غیر 

ی شغلتان موجب راه که از دست دادن غیر منتظرهبرسید تان بنگرید، به این نتجیه سربچرخانید و به زندگی گذشته

 ی تقدیرکن است در نگاه به گذشته، با دیدهآمیز کاری دیگر یا تغییر زندگی تان شده باشد. ممی موفقیتاندازی دوره

اشد و در منتظره بوده بیی رخ داده است؛ حتی اگر اتفاقی غیرید که چنین واقعهباش به این تغییر بنگرید و سپاسگزار

 شده باشد.آن زمان موجب رنجش شما 

 

 خـ، پاسدیلـق، تعـتطبی

ست که هر چه ییهاگونه  ، بلکه مختصّها نیستترین گونهقویترین یا رتا از آن باهوشبقا ضرو» :گویدچالزداروین می

 «بهتر و بیشتر خود را با تغییر تطبیق می دهد. 

دن و همچنین بازسازی تان کربه زندگی ، نگاه عمیق و طوالنیبه عقب چرخاندنتوانایی شما در محکم ایستادن، سری 

انگیزی سالمت، شادمانی و سطح رضایت شما را افزایش خواهد داد؛ چرا که شاید تان، به طور شگفتنمودن زندگی

 اید. باشد که شما تا به حال انجام دادهیکی از مهمترین کارهایی 

ه ممکن است در هر سازی خواهم برد، فرایندی کد به میان فرایند گام به گام بازدر صفحات بعد، شما را همراه با خو

، چرا که تغییر اجتناب تان متحول شد به آن رجوع کنیدآن را به کار گیرید و هرگاه که زندگیتان مرحله از زندگی

 پذیر است .نا



 بخش اول

 د!ـایادهـالعوقـما فـش

 «، تقریبا هرکاری می توانیم انجام دهیم، فقط اگر فکر کنیم که می توانیم.هایمانییما با تکیه بر توانا»

 )جورج ماتیو آدمز(                                                                                                                      

 

های شما بیش از آنی ید. استعدادها و توانایییی دارالعادههای خارقیی هستید که ویژگیشما شخصیت فوق العاده

تان انجام دهید، فقط به روز به بعد می توانید در زندگیدگی صد ساله به کار گرفته شود. آنچه از امست که در این زن

 شود.تخیل خودتان محدود می

ی ی پیچیدهبیست هزار سلول دیگر در یک شبکه حاوی صدبیلیون نورون است که هریک از آنها به بیش از امغز شم

ی که شما می توانید داشته باشید، یهاعناست که تعداد افکار و اندیشهمرتبط می شود. این بدین م های عصبیگره

هایی که در جهان اشد. این رقم حتی از تمام مولکولبرابر است با عدد یک که هشت صفحه صفر جلو آن قرار گرفته ب

 شناخته شده است بزرگتر می باشد.

، پا به این دنیای ی از رازهر کودکی با مراتب»گوید: ، در مورد رشد خود می فودایر نویسنده و سخنگوی معردکتر وین

، وضعیت و با سرنوشتی خاص و منحصر به فرد به این بدان معناست که شما در زمان، مکان، شرایط «خاکی می گذارد.

کس تان رقم بزنید! آنچه هیچیی برای زندگیالعادهن زمین خاکی هستید تا سرنوشت فوق. شما در ایایددنیا آمده

اید. هیچ کس تان منحصر به فرد و یگانهیهاشما در تمام استعدادها و تواناییدیگری جز شما قادر به انجام آن نیست.

، امیدها یا رویاهایی که شما دارید، داشته ارد که چنین ترکیبی از استعدادهادر این جهان و در کل تاریخ بشر وجود ند

 باشد. البته هرگز هم وجود نخواهد داشت.

های احتمالی انجام دادن یا انجام ی توانایی شما برای تفکر راجع به پیامدی زیادی به وسیلهما تا اندازهش رکیفیت تفک

 ترین نتایج بالقوه سنجیده می شود.هایی که مهمندادن کار همچنین صرف زمان و تالش بسیار برای فعالیت

های آینده را مجسم می السها و . آنان روزها، هفته ها، ماهنگر، تفکر طوالنی مدت آنهاستویژگی خاص افراد آینده

 آن مورد بررسی قرار می دهند. نکنند و با دقت، نتایج احتمالی اعمال مختلف را قبل از عملی نمود

، ان داشته باشید و موضوع برایتان شفاف تر باشدرتدای مورد نظاطالعات بیشتر در خصوص آینده و فرهرچه 

 د گرفت و احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که به نتایج دلخواهتان دست یابید.خواهیتصمیمات بهتری 

، باالترباشد ، ابزار بیشتری جهت کیفیت و کمیت دانشی که کسب کردیدامروزه، شما ذاتا کارگر دانش هستید. هرچه 

در اختیار خواهید داشت.  تر، غنا بخشیدن به تصمیماتتان و حصول اطمینان از کسب نتایج بهتانشکل دادن به تفکر

 ست و شما می توانید با تکرار و تمرین هرچه بیشتر آن را بیاموزید.خوشبختانه تفکر انتقادی، مهارتی قابل یادگیری

 



 رن بیست و یکمـکر برای قـهای تفمهارت

ه با تغییرات اغتشاگر و همراا برای موفقیت در این دنیای گردنکش و مشهای تفکر وجود دارد که یی از مهارتمجموعه

 ، بایستی خود را به آنها مجهز کنید.سریع

ی  استراحتی جهت آزمودن مجدد تمام مانی اتفاق می افتند که شما فرجهاین امر زارزیابی مجدد:  .2

تان تقاضا کرده باشید؛ بخصوص هنگامی که زندگی تان به طرز دراماتیکی تغییر کرده و جزئیات زندگی

، نا امیدی یا ، پافشاری، ناکامی، شکستجهه با استرسا. بدین ترتیب، شما زمان موباشدمتحول شده 

هریک از انواع مشکالت، می دانید که زمان ارزیابی مجدد است. وقتی به شدت از کار یا شرایط شخصی 

ی آن است که زمان آن فرا رسیده که نگاهی به عقب تان خشمگین، عصبی یا ناراحت باشید نشانه

 ندازید و به ارزیابی مجدد شرایط بپردازید.بی
اشد. او آن را چنین تعریف می می ب «اصل واقعیت » د است مهمترین اصل ریاست و هدایتمعتق ، جک ولش

جک ولش، شهرتش را به « ای که هست ببنید، نه آن طور که آرزو دارید باشد.جهان را همان گونه»کند: 

 «؟واقعیت چیست» درنگ این سوال به دست  آورد: نمودن بی رحسبب شرکت در جلسات حل مشکل و مط

، بیشتر این مسئله است که چیز چیزی ی آنانشوند. دغدغها تمام وجود با واقعیت مواجعه میاشخاص قوی ب

تسلیم نمی گردند و به  تا از حقیقت موضوع با خبر نشوند،ست. ایشان ، نه اینکه حق با چه کسیدرست باشد

، با واقعیت آنها مواجه می شوند. آنان خودی آنهاکالت یا امید به از بین رفتن خودبهاز مشجای اجتناب 

 همواره بر اساس واقعیت موجود از وضعیت و شرایط خود ارزیابی مجدد به عمل می آورند.

 

د، کارتان داری ی کمیت اطالعاتی که راجع بهی زیادی به وسیلهکیفیت تفکر شما تا اندازه تفکر مجدد: .1

ی هارولد جنین به کنید تا مطابق با نظریهشود. در تفکر مجدد، شما نهایت تالشتان را میتعیین می

انید پرسید تا بتوتوانید راجع به فرد، مشکل یا شرایط سوال می، شما تا میحقایق دست یابید. در واقع

 ، نه عواطف!برمبنای حقیقت تصمیم بگیرید
 . دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟، سوال پرسیدن استرامش و شفاف نگاه داشتن ذهنهای حفظ آترین شیوهیکی از به

؟ این مسئله چه طور روی داده است؟ این موضوع چه وقت رخ داده است؟ چه کسانی درگیر این مسئله هستند

 ؟ چه راهکارهایی وجود دارد؟پیامدهای احتمالی این وضعیت چیست

شرایط را روی کند تا به راحتی به تفکر مجدد بپردازید، این است که تمام جزئیات روش دیگری که به شما کمک می

ئیات هرچه جز. ی میان سر و دستتان رخ خواهد دادیالعادهسان خواهید دید اتفاقات فوقتکه کاغذی بنویسید. بدین

یح انجام دادن حات، شیوه ی صتر خواهید شد. بسیاری از اوقتر، صبورتر و موثر، آرامبیشتری را روی کاغذ بیاورید

 پرد و در ذهن شما آشیانه می کند.، از دل کاغذ بیرون میکار

 

ازماندهی هر موفقیت کاری یا شخصی، رسیدن به بهترین و هموارترین هدف از س سازماندهی مجدد: .3

بخصوص در این دنیا گردنکش و یاغی  –ها عملکرد ممکن است. همزمان با تغییر زمان، مردم و موقعیت



ی سازماندهی رتتان را بررسی کنید و بیازمایید. آمادههای زندگی، کار و تجاشیوهشما بایستی به دقت 

کردها و کیفیت کار یا تا بر هرچه هموارتر بودن عمل ها باشید،ها و فعالیتها ، عملیاتمجدد فراینده

 تان بیفزایید.زندگی شخصی
پردازند. مثال از شهر به روستا یا شان می، کامال به سازماندهی مجدد زندگید در هنگام تغییربرخی افرا

به آپارتمان  شان کوچ کردهاز خانه شخصی و اقامتگاهی دایمی کنند یابرعکس از روستا به شهر نقل مکان می

پردازند تا در شان میی شخصییا زندگآورند. آنها به سازماندهی مجدد شغل نشینی روی مینشینی یا اجاره

 ، عملکرد بهتری داشته باشند.موقعیت موجود

 

باشید یا ، داشته خواهیدپول کافی برای هر آنچه می از آنجایی که هرگز زمان یاساختار سازی مجدد:  .2

، بایستی اقتصادی باشید، اقتصادی فکر کنید و اقتصادی عمل نمایید. ساختار انجام دهید، وجود ندارد

 ارزش آن.های پر های کم ارزش فعالیت به بخشقال زمان ، پول و منابع از زمینهی مجدد ، یعنی انتساز
های ترین فرصتو منابع خود به بزرگترین و عالی های انتقال بهترین استعداددر تجارت، شما به وسیله

زمان خود در انجام حداکثر گذراندن تان ، با-پردازید. و زندگی شخصیسازی مجدد میموجود، ساختار

 کنیدسازی مجدد میهایی که بیشترین شادمانی و رضایت را به شما عرضه می دارد، اقدام به ساختارفعالیت

ها تمرکز تان درآمدزاترین قسمتهای کاریبیست درصد باالی فعالیت تصمیم بگیرید برو حتی ممکن است 

تان خواهید شخصی انواده یا پرداختن به کارهایت آزد بیشتری برای بودن در کنار خکنید. بنابراین وق

 داشت.

 

همچنین پیوسته در  و سازی کردنبزار مدیریتی معروف، به منظور ساده: این امجددا مهندسی کردن .9

 ر فرایند برای رسیدن به هدف های هتعداد گامکاهش برای کاهش پیچیدگی یا  هاییوجو شیوهجست

 است.
ه ارزش به اشخاصی که بهتر و کم هزینهای کم ارزش و بیولیت کارها و فعالیتبا اعطای مسئشما می توانید  -

 ، از پیچیدگی کارتان بکاهید.رسانندتر از شما آنها را به انجام می

واگذار نمودن  .بپردازیدندارد، تان شما می توانید با واگذار نمودن قسمتی از کار که تاثیر اساسی در زندگی -

تر است و نتایج بهتری  نسبت به زمانی که خودتان آنها را هایی خاص، واقعا ارزانبه شرکت کارهای کم ارزش

 انجام می دهید در پی دارد.

ی تحکیم و ترکیب شغل می باشد. پذیری به وسیلهشیوه دیگر سهولت بخشیدن به کار، افزایش مسئولیت -

به جای  و تمام آنها را خودتان انجام دهید یا این امر بدین معناست که شما چندین کار را با هم آغاز کنید

 ، مسئولیت کل آن را به یک شخص بسپارید.های مختلف آن را انجام دهنداینکه افراد گوناگون بخش

 



اید. ای تفکر است که تا به حال آموختههترین شیوهآفرینترین و تحولاین مورد یکی از مهیج بازسازی:  .6

ال و با لوحی تان خطی بکشید و تصور کنید اگر همه چیز را از همین حاگذشتهنی زیر ، یعبازسازی خود

 توانستید بکنید.دادید یا چه میچه کاری انجام می، سفید آغاز می کردید

اگر به یکباره کارتان را از دست بدهید و مجبور باشید دوباره آن را با تمام جزئیات احیا کنید، از کدام قسمت شروع 

دادید یا اگر صنعت، تجارت یا شغلتان را از دست می کنید؟سازی نمیو چه بخش هایی را مجددا بازنمایید یم

کجا را برای  ، چه شغلی را بر می گزیدید؟، کارتان را از نو آغاز کنیدبودید زندگیشدید و مجبور میورشکست می

توانستید دادید؟ اگر میگرفتید و بسط میبه کار مییی را تازه هایها و توانایینمودید؟ چه مهارتانجام آن انتخاب می

 داشت؟ تان میایی با زندگی کنونیهتان را کامال بازسازی کنید، چه تفاوتزندگی

هیچ کاری هست که » از خود بپرسید:  تان تمرین کنیدهای زندگیرا در تمامی قسمتمبنای صفر  Tمبنای تفکر صفر

آنچه اینک اطالع یافتن از « ؟ ی اگر نیاز به تکرار آن باشد، قادر به انجام آن نباشمانجام آن باشیم، ولاکنون در حال 

KWI» حلیل ست و من آن را تکی از موثرترین ابزارهای بازسازی، یدر حال انجام آن هستید NK ».می نامم 

 

، احتماال خود کنیدتان تجربه می در زندگی هنگامی که تغییر اساسی یا تحولی بزرگ را بازاریابی کنترل:  .2

کنید گاهی اوقات، احساس می .ید کرد که گرفتار طوفانی شده استرا همانند قایقی کوچک حس خواه

اغ ، به سرهی نیز در میان این آشوب واضطراباز لحاظ جسمی و عاطفی در حالت تعلیق قرار دارید. گا

نشینی کرده و فرار را بر قرار قبکنید یا ع. در واقع، گاهی حمله میواکنش جنگ یا گریز خواهید رفت

است که بیش از هر زمان دیگری  دهید. گویی در برزخ عاطفی گرفتار شده اید. در این هنگامترجیح می

 یابی نمایید.ز، احساسات و اعمالتان را بابایست کنترل خودمی

. طبق این تئوری، کرده اندرا مطرح « مکان هندسی کنترل» ، در این رابطهلب است بدانید روان شناسان تئوریجا

مکان در اشخاص مختلف متفاوت است. مکان  . اینهرشخص مکان هندسی درونی، بیرونی یا حد وسط آن را دارد

، بدین معناست که شما احساس می کنید خودتان مسئول زندگی خود و تحت فرمان شرایط هندسی کنترل درونی

تر رفتار خواهید کرد، ، صبورانهکارها مطابق میلتان پیش نروددر نتیجه، هنگامی که مشکلی پیش آید یا  هستند.

 تر خواهید اندیشید.احساس آرامش بیشتری خواهید داشت و مثبت

،  حس می کند به شدت تحت کنترل دیگران، شرایط و حوادث خارجی دارند افرادی که مکان هندسی کنترل بیرونی

نگری، دهند  و در نتیجه، دچار استرس، بدبینی، منفی از دست می. اینگونه افراد، به سرعت کنترل خود را ندهست

 .شوند می ها و اختالالت روانیبافی، بیماریمنفی

 

 

 



 کنترل حله بازاریابیمر ۵

 العمل شایعی  در اینعکس ! امکان ندارد چنین چیزی اتفاق بیفتد !(شود . )باورم نمیمرحله انکار است نخستین.   ۰ 

و  دلتنگی ،موجب ناراحتی  تلخکامی،موجود  ناپذیر وضعیتاجتناب و امتناع از مواجه با واقعیت. انکار مرحله است

 !شودهای روانی بسیاری میدرد

. هنگامی که دیگر حادثه اتفاق خشم است کار داشتن با مرگ یک عزیز یا ورشکستگی شغلیمرحله سرو دومین.   ۲

،  شخص اشخاص یا شرایطی که مسئول اتفاق فرد نسبت به شخص ،تکار از کار گذشته اس افتاده است و به عبارتی،

 .شود ، خشمگین میآمده هستند پیش

زا یا فقدان عزیزش رنجیده خاطر یی آسیبکه از حادثه . فردیخشم، سرزنش است سومین مرحله و جزء الینفک.   ۳ 

. در نمایدمی کند  و او را سرزنش می ، هاست تلقیرا مسبب آنچه رخ داده است درنگ دیگری، بیباشد و رنج کشیده

داند و چرا های او با خودش و دیگران، آن توضیحی خواهد بود  بر اینکه او چرا و چطور خود را بی گناه میواقع صحبت

 .شودشادمانی سرزنش می به سبب  نا و چطور شخص دیگری

غیرممکن است است که با آرامش و به طور برد، تقریباً  ، خشم یا سرزنش به سر میکه در حالت انکار برای شخصی

. این احساسات منفی، فلج کننده هستند و چنان رو به جلو داشته باشد منطقی به بررسی شرایط بپردازد یا حرکتی

یی از سیما شده فرو رفته است ، است به طوری که خشکانند که گویی پاهایتان درب بشکهیشما را در جای خود م

 .وجود ندارد امکان هیچ پیشرفتی

، درمان نجام کارتان یا شکستتان در اعملکرد نادرست . شما احساس می کنیدمرحله بعد احساس گناه است.   ۴ 

نگری، احساس حقارت دیری نمی پاید که این احساس گناه و عذاب وجدان به منفی باشد.مشکل پیش آمده سهیم می

هایش را به نشانه تسلیم باال برده است که دست فردی ببینید. حتی شاید خود را همچون شود و افسردگی تبدیل می

 .شود تر ، منجر به سرزنش خود و تاسف میهر چه تمام است و برای خود تاسف بخورید. احساس گناه به سادگی

. فقط هنگامی که مسئولیت کاری و شرایط است مسئولیت پذیری و قبول تقصیر پادزهر انکار خشم و سرزنش،.   ۶

و نوع پاسخ به آنچه برایتان اتفاق افتاده است را بپذیرید، می توانید به بررسی مشکل موجود بپردازید و  موجود

 شرایط را تحت کنترل خود در آورید.

ی مستقیمی نیز میان رابطه اینبرقرار شده است . عالوه بر  رابطه مستقیمی  کنترل احساسمیان مسئولیت پذیری و  

بیشتر   . هر چه نسبت به خود و شرایط آن مسئولیت پذیرتر باشید،مثبت وجود دارد کنترل عواطفاحساسات و 

 !شد تر مبدل خواهیدانسان شادتر و مثبت احساس خواهید کرد که همه چیز را تحت کنترل خود دارید و به

:) من ساده بودکلمات  ، خط کش به قدرت اینساخت آنچه سالها پیش در تحقیقاتی که انجام میدادم  من را متحیر 

مقصر هستم !( هنگامی که این جمله را به خود بگویید، غیر ممکن است بر خشم خود باقی بمانید یا دیگران را به 

را  هر چه بیشتر این کلمات را تکرار کنید، بیشتر می توانید احساساتی منفی تان سرزنش کنید.خاطر مشکالت زندگی

، از خود دور کنید و آنها شما شده اند تان سخت کرده اند و موجب ناراحتیرا برایقضاوت و اند که شما را در بر گرفته

 را به احساساتی مثبت مبدل سازید.



خواهید شما می» ، به خاطر داشته باشید:کند سوال مهمی  را که روان شناسان معروف جرالد جامپولسکی مطرح می 

 «خواهید شادمان باشید؟حق با شما باشد یا می

درصد مقصرید. گاهی نیز که کامالً  ۶۱، تانحداقل در هر حادثه منفی یا ورشکستگی در زندگی شخصی یا تجاریشما 

 شوید. ، بیش از پیش خشمگین میبا شماست تقصیر

،  بلکه چگونگی ناراحت کند که شما شاد هستید یاافتد،  تعیین می به خاطر داشته باشید آنچه برای شما اتفاق می 

،  مگر وجود ندارد هیچ چیزی:»  معتقد است همانطور که شکسپیر ، تعیین می نماید.ه آنچه رخ داده استختان بپاس

 .«سازد این که در یکی از دو گروه خوب یا بد جای گیرد و این تفکر است که خوب و بد را می

 

بازیابی کنترل ذهن تان به کار گیرید، . یکی از قدرتمندترین ابزار هایی که شما می توانید جهت مجدد قالب سازی.  ۵ 

به شما از حادثه مورد نظر) . این سبک توصیفی شما در مورد هر شرایط  و چگونگی تفسیرمجدد است قالب سازی

 تا حد زیادی بر نوع احساس شما تاثیر می گذارد. (شیوه مثبت یا منفی

دهید. به جای ارائه می دهید. زبانتان را تغییر می ، شما تفسیر مثبتی از حادثه رخ دادهمجدد در قالب سازی و تنظیم

. مشکل پردازید و آن را به شرایط مطلوب تبدیل می کنیدبه تنظیم دوباره آن می ، آنکه به دید مشکل به آن بنگرید

 ، چیزیست  که شما به راحتی می توانید به بررسی آن بپردازید.مطلوب ، اما وضعیتناراحت کننده و استرس زاست

توانید با قالب سازی مجدد یک وضعیت آن را به چالش تبدیل کنید. چالش چیزی است که شما می  ،نکهر خوش ایخب

ست  ی مثبتی. چالش تجربهها و ویژگی های مثبت تان را به مرحله ظهور برسانیدسازید تا نهایت تواناییآن را برپا می

 د.که با آن چشم به آینده میدوزی

.  چنانچه ناپلئون هیل می گوید:) تنها درمان واقعی نگرانی اقدامی هدفمند به سوی هدفی از پیش تجدید فعالیت.   ۷

 .(شده است تعیین

 

 پرسش هایی چند برای تفکر و تعمق بیشتر

 ، بر مبنای واقعیت امروز بپردازید؟تانباید زمانی را به ارزیابی مجدد شرایط  تان،. در چه مرحله ای از زندگی ۰

که در موازنه ی  بیشتر با خواسته ها و  ای سازماندهی کنید .چطور می توانیم زندگی یا کارتان را مجدداً به گونه ۲ 

 ؟کند باشدآنچه شادتان می

سازی مجدد زندگی یا کارتان بپردازید و تمام مدت در حال انجام کارهایی باشید که به ساختار .  چگونه می توانید ۳ 

 ؟شما خواهد کرد ها را نصیبپاداش ترینبهترین و عالی

کاهش تعداد کارگران  ، ارزش به دیگرانتوانید با واگذاری مسئولیت کارها و فعالیت های کم ارزش یا بی .  چطور می ۴ 

 تر شدن زندگی تان کمک کنید؟کار، به هر چه ساده یا ادغام چندین



 از نو بسازید،  چه تغییراتی را اعمال می کردید؟زندگیتان را  ید. اگر عصایی جادوی داشتید و می توانست ۶

د و مسئولیت  عواقب آنچه را انجام داده اید ی. در چه بخش هایی از زندگی تان باید کامالً مسئولیت پذیر باش ۵

 بپذیرید تا نقطعه آغازی برای حرکت رو به جلو داشته باشید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1فصل 

 شما که هستید؟

 ضرب المثل یونانیانسان خودش را می شناسد.                                                      

 

را  خوداصلی پذیرش خویشتن و عزت نفس است. شما هرچه بیشتر ، نقطه آغاز و پیشنیاز خودشناسی یا خود آگاهی

و چرا چنین احساس و تفکری  کنیدمی، چگونه فکر بشناسید، درک کنید، بدانید که هستید، چه احساسی دارید

 های بسیار بهتری خواهید داشت.گیری تان تصمیم هر بخش از زندگی، در دارید

در پاسخ به   – گذردمیبخصوص کسانی که هفتاد و هشتاد سالی از عمرشان  –تحقیقات انجام شده روی افراد مسن 

، نشان داد که ه کارهای متفاوتی انجام می دادند، چآغاز کنندشان را مجددا از نو توانستند زندگیاین سوال که اگر می

 ست.پاسخ هایشان کامال منطقی

نخستین چیزی که این افراد سالخورده به آن اشاره نمودند این بود که می بایست بیشتر خطر می کردند و مسائل 

، فعالیت ها و سارت کرده و شغل هاتمالی موجود جرغم تمام خطرات احمی آزمودند. در واقع ، باید علی بیشتری را

! آنان ی یا انتقادهای دیگران نمی بودندکردند و هرگز نگران شکست های احتمالارتباطات جدیدی را تجریه می

 دادند.های بیشتری به خود میگشت، مطمئنا شانسمودند که اگر زمان به عقب باز میمصرانه اعالم ن

ی ه جای آنکه دایما دغدغهکردند و با نگران مسائل و مشکالت موجود مید ردومین پاسخ آنها این بود که کمتر خو

ش خود را حفظ می نمودند و درک ، آراممت اعضای خانواده را داشته باشند، شرایط خانوادگی و سالمسائل مالی، کاری

درها هم اهمیت شوند و آن قهای زندگی، خودشان حل میکردند که بسیاری از این فشارهای روحی و نگرانیمی

 ندارند.

یشتر اختصاص می دادند. یا اما سومین و مهمترین پاسخ مشترک آنها این بود که حتما مکث کرده و زمانی را به تفکر ب

 اندیشیدند که چه چیزی واقعا برایشان اهمیت دارند و بیش از اندازه خود را درگیر نمی کردند.خود می

اضاهای شرایط یا ها و تقیا واکنشی به نیاز پاسخ تقریبا هر آنچه انجام داده اند،  دریافتند که آنان در نگاه به گذشته، 

 یشان را شکل داده است.اشخصاص دیگر است. تصمیمات و مطالبات دیگران، تا اندازه زیادی زندگی

 

 تقاضای وقت استراحت کنید

 مشغله داریم و چنان خود را درگیر زندگی روزمره می کنیم که به یاما حقیقتی تلخ این است که ما اغلب به قدر

واقعا که هستیم و  مان،  اهداف ریز و درشتمان و اینکهندرت زمان الزم برای مکث و درنگ و تفکر راجع به خود درونی

 میخواهیم چه کنیم، در اختیار داریم.

 « ارزش زیستن ندارد ،زندگیی که فرد درصدد آزمودن آن نباشد» سقراط می گوید ؟ 



ی اندکی از افراد بدان و شاید به همین خاطر است که عده تین کارهاسترتفکر سخت» هنری فورد معتقد است 

 .«اندیشندورزند و میمبادرت می

رار تصور می کنند که فکر می ، عده ای بسیار کمتری از افکنندعده ای کمی از افراد فکر می»توماس نیز اعتقاد دارد، 

 «میرند.فکر کردن می ی بسیار زیادی از افراد هستند که به جایکنند، و عده

، گاهی مسیرتان را تغییر قدر شلوغ است که اگر توقف نکنید تان آنی دغدغه دارید و زندگیمعموال شما به قدر

 . هد کردلتی از جبر ادامه پیدا خواتان با حارا از قید و بند مسائل رها نکنید، زندگیندهید و خود 

جسمی که در حرکت است تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد، مگر اینکه نیرویی از » می گوید  قانون جبر نیوتن نیز

به خواسته خود دست خواهید  ، بیشترهرچه بیشتر فعالیت کنید» .  و ما امروز می گوییم: «خارج بر آن وارد شود

  .«یافت

، تان ضعیف خواهد شدافظه، حتان اختصاص ندهیدخود، گذشته، حال و آیندهان کافی به اندیشیدن در مورد اگر زم

 ، حتی از قبل نیز بدتر خواهید شد.تباه خواهید کرد و شرایط برایتانبیشتر اش

ام علت عدم شادمانی بشر، فقط یک چیز است؛ من همیشه گفته» :ی فرانسوی، می نویسدبالیس پاسکال، نویسنده

 .«سروصدا در اتاق خویش بماندبیم و تواند آرااینکه نمی

 ی خیال خود درونی شما باشد.خواهد آیینهطبق قانون تطابق، دنیای بیرونی شما می

 ؟های شما در زندگی چیستو سریع بگویید، هرسه مورد از مهمترین ارزش ، تندزود .2
، سوال همان سه مورد) مردم، چیست؟ پاسخ این ان بیشتر اهمیت را برای شما داردتسه چیزی که در زندگی .1

ترین عواطف را در ندیشدن به آنها یا صحبت کردن راجب  به آنها، قویکه هنگام ا ، فعالیت و ایده ها ( ست

 . آنها چه هستند؟انگیزندشما برمی
نها عناصر ضروری شخصیت شما هستند. سه مورد . آی شما که سبب پیشرفت شما شده اندهابهترین ویژگی .3

 های خود را به عنوان یک شخص و یک انسان نام ببرید؟ویژگیاز بهترین 
یز دیگری به آنها افتخار می کنید، چیست؟ پاسخ شما به این سه هنر شخصی شما در زندگی که بیش از هر چ .2

 د شناساند و تعبین خوبی برای ارزشهای واقعی شما و آنچه بیشترینکامال شما را به دیگران خواه سوال،

 شما دارد خواد بود. اهمیت را برای
اصلی موفقیت شما ها دالیل ها و استعدادهای خود را بیان کنید. این مهارتترین مهارتاز شاخص سه مورد .9

 . این سه مورد مهارت کدامند؟در شغلتان هستند
 را تجزیه و تحلیل کنید، در خواهید یافت نود درصددهید قانون سه میگوید، اگر تمام کارهایی که انجام می .6

کت دارید، مرهون سه فعالیت شماست. بیشتر موفقیت مالی شما در شر تانکار نقشی که در زندگی خود،

 . این سه فعالیت چه هستند ؟ا و هرچه بهتر انجام دادن آنهاستجه ی مبادرت به انجام این کارهنتی



 . در بسیاری ازایدادهید و کارهای ارزشمندی انجام دایی داشتهالعادهشما در زندگی کاریتان تجارب فوق .2

نهایت توان و استعدادهاتان ، استقامت و به کار گرفتن کوشی، پشتکارها نتیجه سختموارد ، این پیشرفت

 های شما در شغلتان چیست؟گترین موفقیت. سه مورد از بزرهستند
، ال زیسته استخص دیگری که تا به حها و طبیعت خاصی دارید که شما را از هر ششما استعدادها، توانایی .8

، بیشترین لذت را از تان به کار می گیریداین هر سه مورد را با هم در حرفهمتمایز می گرداند. هنگامی که 

ی خاص را کارتان می برید و به بهترین نتایج دست می یابید. سه مورد از بهترین شغل ها یا بخش هایی از کار

 ، نام ببرید؟که تا به حال داشته اید
، اینها احتماال فعالیت هایی هستند که ن رضایت خاطر را نصیب شما می کند، بیشتریعالیت شغلیکدام سه ف .5

نفس را ا در اداره و کارتان داشته باشید. هرآنچه بیشترین عزتسازند که بیشترین مشارکت رشما قادر  می

 ست که بایستی بیشتر به آن مبادرت ورزید.به شما می دهد، شاخص خوبی از چیزی
ید که هرچه می خواهید گیری کنید پول کافی نیز داشتمدت زمان طوالنی از شغلتان کنارهگر مجبور بودید ا .22

 کردید؟رفتید و چه میبه کجا می ،، وقتتان را چه طور می گذراندیدانجام دهید
 تان داشته اید را نام ببرید؟تجاربی که در زندگی شخصی و تجاریسه مورد از بدترین  .22
 ؟، چه هستندتان مرتکب شده ایدترین اشتباهاتی که در زندگیا بهتر بگویم بزرگبزرگ یسه اشتباه  .21
 ، نام ببرید؟ایدتان آموختههایی که در زندگیسه درس از مهمترین درس .23
 ؟ی بزرگ شما چیستاینکه سه نگرانی یا دغدغه .22
 .آنها را نام ببریدسه نفر  ؟نگریدی تحسین میبه دیده -زنده یا مرده –شما به چه اشخاصی .29
 بیشتر از هرکس دیگری نگران کدام سه نفر هستند؟ .26
 پسندید و تحسین می کنید؟های دیگران را بیشتر از همه میکدام ویژگی .22
 ترجیح می دهید دیگران در غیاب شما با کدام سه کلمه شما را توصیف کنند؟ .28

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3فصل 

 ؟؟؟خواهیدشما چه می

 «یی شما  را به آن جا خواهد بردپندارید هر جاده، میمی رویدکنید و به کجا ید چه میدار دانیدنمی اگر» 

 یوگی بِرا                                                                                                                                            

. از دبیرستان فارغ هسپار شدم تا همه دنیا را ببینمانداختم و ر اشتم ، کوله بارم را بر دوشسال د هنگامی که بیست

انجام  دهم، کارگری بود؛ . تنها کاری که می توانستم هیچ مهارت قابل توجهی نیز نداشتمالتحصیل نشده بودم و 

 ساختمان.ا و کار کردن سرهها، زندگی در مزارع و دامداریها و کارخانهبریشستن ظرف، کار در چوب

ری نروژی در آتالنتیک شمالی توانستم غربی به ساحل شرقی، کار می کردم. در کشتی با م از ساحلدر مسیر حرکت

پانیا گذشتم و به چرخه از فرانسه به اسوکاری پیدا کنم و در سن بیست و یک سالگی به لندن رسیدم. از آنجا با د

ی سپس در طول صحرای آفریقا .ا وسط گذاشتیم و یک لندور خریدیمدوستانم پولمان ر. من و دونفر از گیبرالتار رفتم

 وبی رسیدیم.ر افریقای جنخسته و کوفته و بیمار به ژوهانسبورگ د 2569، در سال جنوبی رانندگی کردیم و سرانجام

تالش من برای این سوال و « ؟ترندبرخی از افراد از برخی دیگر موفقچرا » ز این سفر بود که از خود پرسیدیمبعد ا

یافتم ، می کتابی را که با موضوع موفقیت می ، هردستیابی به پاسخ آن، زندگی ام را تغییر داد. از آن لحظه به بعد

های رادیویی گوش می دادم، در سمینار ها شرکت می کردم و خود را غرق این موضوع ساخته بودم نامه. به برخواندم

بسیار ساده و پیش پا افتاده  ،بودن برخی افراد نسبت به دیگران افتم نخستین دلیل موفق تر.دیری نپایید که دری

دادند و به نتایج متفاوتی ، کارهای متفاوتی انجام می گرفتنداست؛ آنها متفاوت فکر می کردند، تصمیمات متفاوتی می

 یافتند. این بینش برای همیشه چشمان مرا باز نمود.دست می

چرا برخی فروشندگان » :اع و کشمکش درونی باالخره پرسیدمها نزمشغول فروشندگی شدم، پس از ماههنگامی که 

از فروشندگان موفق خواستم به من نصیحتی کنند و آنها نیز سخاوتمندانه « ؟تر از برخی دیگران هستندبسیار موفق

. به ایح ایشان گوش سپردم، فروشم باال رفتشنهادات و نص. زمانی که به پیتشان را در اختیار من قرار دادندتجربیا

 زودی فروشم به چنان میزانی رسید که برای پذیرش پست مدیریت فروش دعوت شدم.

 : برای هر معلولی علتی وجود دارد.ردم، قانون علت و معلوم بود. این قانون می گویدآنچه من در عطف گذشته کشف ک
 قانون آهن

قبل از میالد  توسط  392بار در سال  هستی نیز نامیده می شود. این قانون نخستین، قانون آهن قانون علت و معلول

ترین قانون از آن زمان به بعد به اصلی. این تف گشوارسطو تعلیم داده شد و در آن زمان به اصل ارسطویی علیت معر

 قانون تمدن غرب تبدیل شد.

به  .«انسان هر آنچه بکارد، برداشت خواهد کرد» اده است:ن قانون کاشت و برداشت آماین قانون در تورات تحت عنوا

عمل » را قانون ، در خواهید آورد. نیوتن هم به نوبه ی خود این قانون می توان گفت شما هر آنچه بپوشید عبارت دیگر



والد و . اما رالف س العملی برابرو متضاد وجود داردبه این معنا که برای هر عملی عک خواند،می« و عکس العمل 

، دیر یا زود به همان دهیدبرای هر آنچه شما در زندگی انجام می نامید. اومعتقد بود« قانون جبران» امرسون آن را

 میزان ، پاداش آن را دریافت خواهید کرد.

به و تان کامال برایتان واضح و مبرهن باشد یار ساده و واضح است. اگر خواستهپیامی که این قانون برای شما دارد، بس

، می توانید اشخاص دیگری را بیابید که تا کنون بدان دست یافته اند. اگه شما بارها و خوبی بر آن اشراف داشته باشید

 ، سرانجام به همان نتایج دست خواهید یافت.انجام داده اند، به انجام رسانیدبارها همان کاری را که آنها 

نچه را افراد موفق انجام می دهند، به انجام ، اگر آزبانی می گویدزبان بیزند و با این اصل، تلنگر کوچکی نیز به ما می

 ، دست پیدا نخواهید کرد.اندایجی که آنها بدان دست یافته، به نتنرسانید

 

 قدرت تفکر 

رسید. ن نتایج خواهید ، سرانجام به هماپردازیداری را انجام دهید که دیگران به انجام آن می، همان کییاگر در زمینه

 ، هیچ محدودیتی وجود ندارد.توان گفتدر واقع می

، روان شناسی و موفقیت فلسفه، متافیزیک ،یکی از اصول بنیادین تمام مذاهب که -شاید مهم ترین کاربرد این قانون 

 .«تفکر علت است و شرایط، معلوم» چنین باشد:-

اندیشید، انرژی در شما به ، مثبت یا منفی به آن میهستند. هر آنچه شما به طور عاطفیتفکرات شما خالق و سازنده 

 آورد که شما را به سوی هدفتان و هدفتان را به سوی شما رهنمود می سازد.وجود می

 

 قانون اعتقاد

ته باشید به موفقیت شما هر آنچه به آن اعتقاد راسخ داش:» گویداز این اصل است که می ییقانون اعتقاد زیر مجموعه

 ویلیام جیمز .«ودشتبدیل می

 .«ی کند، حقیقی واقعی را خلق ماعتقاد» س دانشگاه هاروارد در قرن نوزدهم، معتقد است:پروفسور روان شنا

یی در کامپیوتر ذهنی تان عمل می کنند. آنها شما را به انجام بیشتر کارهایی هدایت می اعتقادات شما، همچون برنامه

باورتان شوند و انجام کارهایی که ممکن است موجب تنزل و واپسروی شما نمایند که سبب به حقیقت تبدیل شدن 

 دارند.، برحذرتان میگردند

بسیار ساده است. به رفتار خود بنگرید. آنچه شما به زبان  تان را بیان کنید؟ توانید باورهای حقیقییاما شما چطور م

؛ بلکه آنچه شما ، بیانگر اعتقاد حقیقی شما نیست برسانید می آورید، آرزوی آن را دارید یا قصد دارید آن را به انجام

تان را به تصویر می انجام می دهید، باور حقیقی -دبخصوص هنگامی که تحت فشار عاطفی هستی –لحظه به لحظه 

 کشید.



ا ، مشکل یدت تحت فشار باشید یا اینکه مانعشوند که به ششما هنگامی در رفتارتان ظاهر می اعتقادات حقیقی

این شرایط نیستند که :» نویسندری که اپیکتتوس فیلسوف یونانی می. به طوطراری سر راهتان وجود داشته باشداض

 .«شناسانند و البته به دیگرانسازند؛ آنها فقط شخص را به خود میبشر را می

 

 قانون انتظارات

« نفس یه پیشگویی کامبخشتان تبدیل می شود. آنچه شما نتظارش را دارید ، با اعتماد به:» قانون انتظارات می گوید 

به عبارت دیگر ، باورهای درونی و اعتقاد راسخ شما انتظار شما را شکل می دهند و سبب می شوند رویکردی 

 سازگارانه نسبت به جهان داشته باشید.

و موازی با این انتظارات اگر انتظار داشته باشید انسانی موفق، شاد ؛ خوشبخت و معروف باشید ، به روشی سازگارانه 

 عمل خواهید کرد . این انتظارات ، به پیشگویی کامبخش شما تبدیل خواهد شد.

شما همواره با طرز تفکر خودتان و همچنین صحبت کردن راجع به چه گونگی رقم خوردن زندگی تان ، در حال 

میت داشته باشید چه اتفاقی در پیشگویی و ال گرفتن برای خود هستند. افراد موفق بدون اینکه برایشان اه

اطرافشان در حال رخ دادن است ، نگرش انتظارات مثبت را پیش می گیرند و آن را توسعه می دهند. در نتیجه ، 

ایشان در هر کاری که انجام می دهند ، مثبت تر و موثرترند. آنها پول بیشتری بدست می آورند  شادترند ، از سبک 

ارند و نسبت به افرادی که اعتقادات نگرش های منفی دارند ، از شهرت بیشتری زندگی شان رضایت بیشتری د

 برخوردارند.

 

 قانون جذب

 ، شرایط و منابعی را که با تفکرات غالبتان. شما همواره مردم«شما مغناطیسی زنده هستید»قانون جذب می گوید:

تان در توازن هستند، به زندگی  -وندبخصوص افکاری که توسط قدرت احساس چه مثبت و چه منفی، جذب می ش -

 کنید.جذب می

توانید به این است که می ،تانگهانی یا تغییری غیرمنتظره در زندگییکی از خطرات بزرگ تجربه کردن تناقصی نا

گناهی، انرژی منفی را از خود کنید در کمال بیع داشته باشید هنگامی که چنین میآسانی تفسیری منفی از آن موضو

:» جمله است که . این امر معنای این شتری را به زندگیتان جذب می کنید، تجارب منفی بینمایید و در نتیجهساطع می

اند و بنیان های فکری  داده شده تعلیم از از پنج هزار سال  این اصول بیش .«، بر زمین فرو می ریزدوقتی باران ببارد

 . دباشنبسیاری از مردان و زنان بزرگ تاریخ می

  



 

  خط آخر

یشید این امر انداهید شد که بیشتر اوقات به آن می: شما همان چیزی خوخط آخرین اصول و قوانین چنین است 

-کلیت فکرشان منفی یا انتقادی می ی برای بسیاری از مردم بخصوص برای کسانیست که آهنگای حیرت انگیز ایده

 شان هستنددی مسئول بسیاری از مشکالت زندگیشان تا حد زیاذهنیهای ند نگرشخواهند باور کن.  افراد نمیباشد
. 

 . تفکر شما تنها چیزی در جهان است که می توانید آن را کنترل کنید  خبر خوش اینکه 

یباً همیشه در حال تفکرشان سوال کنید، در می یابید که آنها تقر  های عادتیز افراد شاد و موفق راجع به شیوهاگه ا 

 . دن به این موضوع هستند که چه می خواهند و چطور بایستی به آن دست یابنداندیشی

پس هنگامی که به آنچه می خواهید و  ، قانون جایگزینی شما می توانید فکری را جایگزین فکر دیگری کنید  بر اساس

-شوید و تمام منفیمیرکز تبدیل مثبت و با اندیشه متم درنگ به فردی بی ،چگونگی دستیابی به آن می اندیشیدو 

اندیشید، تصمیمات بهتری می گیرید، اقدامات بسیار ر نتیجه شما با شفافیت بیشتری می، دنگری ها ناپدید می گردند

را در مغزتان راه   ، ترشح اندروفینهادستیابی به نتایج مثبت. یابیددهید و به نتایج بهتری دست میانجام میتری موثر

 طبیعت هستند. )داروی شادی (هافین، اندرواندازی می کنند

هرچه شاد تر باشید و احساس بهتری نسبت به رفتار و کردار خویش داشته باشید ، اندروفین بیشتری ترشح می 

شوند و به فردی شادتر و مثبت تر مبدل خواهد شد.این امر ، شما را برمی انگیزد که حتی کارهای مثبت تر و سازنده 

در نتیجه ، به نتایج بهتری دست یابید. این فرایند مثبت بارها و بارها تکرار می شود . به همین تری نیز انجام دهید و 

 «هیچ چیزی به اندازه ی موفقیت ، فرد را شادمان نمی کند.» خاطر است که افراد میگویند : 

 

 آینده بنگرید !به 

جایی که قرار اندیشند و بیشتر به به آینده میی از اوقات افراد موفق به شدت رو به سوی آینده دارند. آنان بسیار

گونگی دست یافتن در واقع، آنان به آنچه می خواهند و چ. است به آن جا بروند، فکر می کنند، نه به جایی که بوده اند

 به آن می اندیشند.

یی که باشد. به نه، حاال در هر زمیآینده و رو به سوی آینده داشتن از ویژگی های رئیس و رهبر است یحرکت به سو

، نه هیچ فکر کردن راجع به آینـده، مسئولیت رهـبر است» گوید:رهبر دینـی هندوان، پیتـر دراکـر میطوری که 

 !«کس دیگر 



 .«ی ندارندیاندیشند آیندهکسانی که به آینده نمی»  :میکائیل کامی، برنامه ریز استراتژیک معتقد است

بهترین راه پیشگویی آینده این است » عبارت موافق است که  ن، نیز با اییریتنویسنده و متخصص مد، آلیس مکنزی

 .«که خود آن را خلق کنیم

ایده آل سازی را تمرین می نمایید، به . هنگامی که آل سازی را تمرین می کنندنگر رفتار خاصی به نام ایدهافراد آینده

ی مهیجی از همان در نتیجه، نسخهپندارید آیندتان از هر نظر کامل و بی نقص است. کنید و میسوی جلو حرکت می

 ، به وجود آورید.خواهید باشیدن در آن هستید و همان شخصی که مینوعی از زندگی را که خواهان زیست
 

 ساله شما 9خیالپردازی 

اگر این کنم توضیح دهند یی حاضر تقاضا می، معموال از عوامل اجراهای استراتژیک برای شرکت هاریزینامههنگام بر

. در اطراف اتاق می سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت 9، در صنعتی و تولیدی خود بهترین باشد یشرکت در زمینه

هنگامی که نمایم و روی دیوار نصب می کنم، سپس نمودارهایی فراهم می. م و از همه تقاضای همکاری می کنمچرخ

، نرخ و توصیفی را در خصوص کیفیت تولید، سرویس مشتریان، مدیریت اعتبار  قدرت مالیتمام لغات و عبارات مثبت 

 .پردازمو احترام به افراد به کار گرفتم، به بازبینی لیست می رشد

ی آن هاو برون دادهها ت و کدام معلوم هستند؟ درون دادهکدام یک از این توصیفات عل .پرسمهزاران سوال می

های سپس به ترتیب اولویت، لیستی از ویژگی بایست انجام دهیم؟چیستند؟ قبل از انجام هر کار، چه کار دیگری می

کشم. آنگاه از در آینده به آن دست خواهد یافت، به تصویر می جذاب شرکت را تهیه می کنیم و کمالی که شرکت

 این امر امکانپذیر است ؟ پرسم: جرایی این سوال کلیدی را میمسئولین ا

ید ! تمام اینها امکانپذیرند. شا«بله» :گوینددهند و مییکی به نشان ی تایید سر تکان می تمام مسئولین اجرایی یکی

سال آینده به آنها  9، طی یابی به آنها بدانیم، اما به طور قطع اگر ما خود را ملزم به دستدر طول یک سال محقق نشوند

ات به اقدام کشد، راجعژیک که اغلب دو یا سه روز طول میریزی استراتی برنامهی جلسهدر ادامه . «رسیدخواهند 

آل آینده را امروز شروع کنیم تا همکاری ایده. رسیمخاصی که می توانیم انجام دهیم، صحبت می کنیم وبه توافق می

 در آن صنعت به وجود می آوریم.
 

 تفکر گذشته به آینده

که اصال هیچ محدویتی وجود  . با این تصور آغاز کنیدمرین را در زندگی خود انجام دهیدمی توانید مشابه این تشما 

ان و ارتباطات ، دوستزمان، پول، تحصیالت، تجربه : ور کنید هر آنچه به آن نیازمندید، داریدیی تصبرای لحظه. ندارد

 تان به کار بگیرید.به انجام برسانید و در کل زندگی ،داشته باشید خواهید در اختیارتوانید هر آنچه میشما می. جمعی



-سال به جلو رفته 9را تمرین نمایید. فرض کنید « گذشته به آینده» ساله در ذهن خود مجسم کنید و تفکر  9تصویر 

انجام چه کاری  ؟ در حالتان چگونه خواهد بودزندگی. آلی قرار داردظ در وضعیت ایدهتان از هر لحااید و زندگی

و چه تصمیمی برای خود و خانوادهتان خواهید داشت؟ اگر  ؟ دیگر چه کاری انجام نخواهید داد؟ چه کردبودخواهید 

 ؟مروز داردهایی با اته نیز کامل و بی عیب و بوده است، چه تفاوتتان در گذشزندگی

نین گام . همچن در آن هستید، نگاهی بیندازیدید به جایی که اکنودر ذهن خود از موضوع مساعدی  که در آینده دار

گام . خواهید در آن باشید برداریدآن از مکان کنونی به جایی که می بایست برای حرکتهایی را تصور کنید که می

رئت به خرج دهید. به ه خوبی آن را مشخص نمایید و سپس جیی برخوردار است. پس بنخست، از اهمیت فوق العاده

-اشتیاق و جسارت برداشتن گام اول، اغلب نقطه ی عطف زندگیرویاهاتان ایمان داشته باشید و دست به کار شوید. 

 تان است.
 

 هفت بخش اصلی زندگی

تان را گیتوانید زندیی جادویی دارید و میزندگی هریک از ما از هفت بخش اصلی تشکیل شده است. تصورکنید عصا

 گونه خواهد شد؟تان چکنید زندگیفکر می. ها یه حد کمال برسانیددر هر یک از این قسمت

          کاری زدوره ی موفقیت آمی شغل و .2
            ابطوخانواده و ر .1
            سالمت و تناسب  .3
            استقالل مالی .2
            دانش و مهارت .9
           مداخالت اجتماعی .6
        رشد معنوی و آرامش درونی .2

شود و سال دیگرچه ها می 9های زیادی از خودتان بپرسید، که ها از خودتان سوالبرای هرکدام از این بخش

 بخش باشد.تواند برایتان الهامشما چگونه خواهید بود؟ در متن کتاب سوال های زیادی است که می
 

 نمودبایست از آنها اجتناب سه دشمنی که می

امیدها و آرزوهاتان را تخریب ، سه دشمن وجود دارد که ممکن است اندیشیدها میهنگامی که به این پرسش و پاسخ

 اند.ترین دشمنان بشر بودههای بسیار قدیم بزرگاین سه از زمان کند.

 . اولین دشمن، منطقه ی امن ماست .2



، خشنود شان راحتا در زندگی و سبک زندگیکارشان یاین تمایل طبیعی بسیاری از افراد است که در محیط 

پیشرفت است و پیشرفت و حاضر به خدمت باشند و در مقابل هرنوع تغییری مقاومت کنند؛ اما تغییر قانون 

توانید پیشرفتی داشته باشید. به ی امن خود خارج نشوید، هرگز نمی ست. اگر شما از منطقهقانون زندگی

، به نتایج بهتری دست خواهید که انجام می دهید ثابت قدم باشیدیشتر در کاری خاطر بسپارید هر چه ب

هیچ روش دیگری  تا از منطقه ی امن خود خارج شوید. شما می بایست همواره خود را مجبور کنید یافت.

 برای تغییر یا پیشرفت زندگی تان وجود ندارد. 

. بیچارگی آموخته به ی آموخته نامیده می شودبایست با آن مواجعه شوید، بیچارگدومین دشمنی که می .1

، دلیل ترس از شکستوسیله ی ترس از شکست یا ترس از دست دادن چیزی یا کسی راه اندازی می گردد. 

 «نمی توانممن»شود: البته این چنین بیان می اصلی شکست در زندگی بالغین است و

اندیشید، احتماال به تمام دالیل امکانپذیر نبودن آن نامشخص مییی جدید، متفاوت، پرخطر یا هرگاه شما به مسئله

ر کنید منابع یا توان الزم برای انجام آن را ندارید. ممکن است احساس کنید ممکن است تصونیز فکر خواهید کرد.

، پول دن زماناست به احتمال از دست دا پول یا ارتباط انسانی الزم برای اجرای آن را در اختیار ندارید و حتی ممکن

خشکاند و سبب می شود واکنش بیچارگی آموخته را ترس از شکست، شما را از درون مییا احساس خود بیندیشید. 

 از خود نشان دهید.

ست و جو دایم برای شیوه های سریع، آسان و ، تمایل طبیعی به سهوات امور و جسومین دشمن موفقیت .3

 شود.بازده می -به جست و جو برای شیوه های سریع یر منجرن مسآ. راه رفتن در لذتبخش انجام کارهاست

. شما باید در مقابل سوت خطر این فرسای طوالنی و تمرکز است مند کار طاقتدستیابی به هرچیز ارزشمندی، نیاز

بته ، تأدیب نمایید. البی به اهداف تان سخت و ضروری اندمسیر ایستادگی کنید و خود را برای انجام آنچه جهت دستیا

 اهدافی که حقیقتا برای شما امکانپذیر باشند.

 

 تست سرعت

 ، حداکثر در سی ثانیه پاسخ دهید:به هر یک از سواالت زیر

 مهمترین اهداف شغلی شما چیست؟ .2
 نها را نام ببرید.؟ سه مورد از آمهمترین اهداف خانوادگی شما چیست .1
 ؟با سالمت و تناسب اندامتان چیست مهمترین اهداف شما در رابطه .3
 ؟مهمترین اهداف مالی شما چیست .2
 سه مورد از مهمترین اهداف یادگیری و آموزشی خود را نام ببرید؟ .9
 مهمترین اهداف اجتماعی شما چیست؟ .6
 تان چیست؟ر تحقیق رشد معنوی و آرامش درونیمهمترین اهداف شما د .2



به این سواالت به خود فرصت دهید، صحت پاسخ هاتان به همان  هنگامی که فقط سی ثانیه برای پاسخگویی

 یی خواهید بود که سی دقیقه یا سه ساعت زمان در اختیار داشته باشید.اندازه

رتان یا دیگر اشخاص مهم بایستی بنشینید و آنها را با همس، ن را مکتوب نمودیدپس از اینکه پاسخ هاتا

د که باید به این سواالت پاسخ ، شخص دیگری نیز وجود داراهل هستیدمیان بگذارید و اگر مت زندگی تان در

. اغلب اوقات یتان را مقایسه کنید. پس منتظر شوید که اونیز به سواالت پاسخ گوید و سپس جواب هاده

 پاسخ ها هر دو شما را متعجب خواهد نمود!

 
 ترین مهارت موفقیتاصلی

فارغ از  –و در آن زمان با مخالفت عمومی نیز مواجه گشت  –انجام شد  2593در تحقیقی که در سال 

مکتوب ، آنها را آیا پس از فراغت از دانشگاه، برای دستیابی به اهدافشان: » التحصیالن دانشگاهی پرسیدند

 «؟اند یا نهکرده

آنها اهداف  نتیجه چنین بود که سه درصد افراد ، اهداف و برنامه هاشان را مکتوب کرده بودند. چهارده درصد

نداشتند ، به یی ه در صد دیگر هیچ هدفی یا برنامهخاص خود را داشتند، اما آنها ننوشته بودند و هشتاد و س

 جز اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شوند و به تعطیالت بروند.

الوه بر ل رفتند و عیص، آنها مجددا به سراغ این داشجویان فارغ التح2523، یعنی در سال بیست سال بعد

شان سوال کردند. نتیجه این بود که سه درصد از دانشجویانی که پس از سواالت بسیار، راجع به شرایط مالی

ب کرده بودند، نسبت نود و هفت درصد دیگر، از وضعیت مالی فارغ التحصیلی اهداف روشن خویش را مکتو

 العاده بهتری برخوردار بودند!فوق

 

 آمدها و دراهداف، برنامه

دانشجویان سال همین سوال را از  2525، در سال ری که از این تحقیق مطلع شده بودف دیگوانشگاه معرد

ده و پس از ترک دانشگاهتان دارید، مکتوب هایی که برای آینآیا شما اهداف و برنامه: » آخر فنی خود پرسید

 «؟ کرده اید

سه در صد . ج کامال یکسانی داشتندن تحقیق به خوبی تحقیق نخست نبود، اما نتایگرچه کیفیت ای

، چهارده درصد اهداف خاص خود را داشتنداهداف مشخصشان را روی کاغذ نوشته بودند.  ،دانشجویان ارشد

 ، اصال هدف مشخصی نداشتند.ه بودند و هشتاد و سه در صد دیگراما هرگز آنها را روی کاغذ نیاورد

ه ی گذشته چه راندمانی دانشجویان رفتند تا ببینند آنها در دهبه سراغ همان  2585ده سال بعد در سال 

، به طور میانگین بودند، اما آن را ننوشته میداد  دانشجویانی که هدف داشتند. نتایج تحقیق نشان داشته اند

. اما کمال را بدون هیچ هدفی ترک کرده بودند، درآمد داشتنددو برابر هشتاد و سه درصدی که دانشگاه 

به طور  ،ن و مکتوب کارشان را آغاز نمودنددریافتند که سه درصد دانشجویانی که اهدافی روشتعجب 

 آمد داشتند.میانگین ده برابر نودوهفت درصد دیگر در

 



 رانندگی در سراسر کشور

. دو راننده را تصور کنید که هر کدام ت اهداف را به تصویر خواهیم کشید، اهمیدر این جا با بیان مثالی

ز آنها به سبب س بنزی کامال نو دارند. هردو آنها به مسافرت در سراسر کشور اعزام می شوند؛ اما یکی امرسد

در آن  گزیند که هیچ عالیم رانندگیسفر می شود و مسیری را بر می، بدون نقشه عازم عجله و شتاب بسیار

 وجود ندارد.

برد و ی  راهها را همراه خود میدهد، نقشهیمه ریزی برای سفرش اختصاص مراننده دوم زمانی را به برنا

، و آب مجهز نهای دیگران  را در مورد مسیر پیش رویش جدی میگیرد . خود را کامال به غذا، بنزیتوصیه

، از هر لحاظ کامال آماده کند، اما درعوض هنگام شروع سفرکند. او زمان بیشتری را صرف آمادگی خود میمی

 است.

. راننـده طبق برنامـه به مقصد برسند؟ پاسخ کامال واضح استل دارد کدام یک از این دو به نظر شما احتما

آنکه کمترین پیشرفتی داشته را زیر پا خواهد گذاشت و بی ، غربی اول تمام شمال، جنوب، شرقراننده

 تیری که در هوا پرواز می ؛ اما راننده دوم مستقیم و درست همانند، تمام سوختش را مصرف خواهد کرد باشد

، استفاده گام از نقشه هایی که همراه دارد ، به سمت مسیر از پیش تعیین شده اش پیش می رود و گام بهکند

 کندمی

، به طور یی دارندص و برنامه های از پیش تعیین شده. افرادی که اهداف مشخزندگی همانند رانندگی ست

ود و هایی برابر که از هیچ ایده ی مشخصی راجع به مقصد خو تواناییابر افرادی با تحصیالت متوسط ده بر

 ، کار انجام می دهند. زمان رسیدن به آن جا نیستند

 
 کندهدفمندی کارها را آسان می

در این قسمت فرمول موثری را مطرح خواهیم کرد که می توانید برای رسیدن به هر یک از اهداف خود آن را 

 به کار بگیرید.

سپس آن را به زمان حال روی کاغذ تان چیست؟ تصمیم بگیرید چه میخواهید و خواسته دقیقا: گام اول

بکوشید شخصیت متمایزی داشته باشید هدف شما باید آن قدر واضح نوشته شده باشد که یک   بیاورید.

 کودک بتواند آن را بخواند و به راحتی آن را برای کودکی دیگر توضیح دهد.

ل ترس از شکست اهداف . برخی از افراد ، به دلیبرای رسیدن به هدف خود مشخص کنیدمهلتی را  :گام دوم

کنند. های زمانی نمیرند و هرگز خود را درگیر محدودیتیی برای خود در نظر می گیمبهم یا غیرواقع گرایانه

 بت تسلیم می شوند.آنها هیچ معیار یا استانداردی برای سنجش پیشرفتشان ندارند و عاق ،در نتیجه

 

بایست برا آنها غلبه کنید، مشخص افتان را که میموانع احتمالی موجود سر راه رسیدن به اهد: گام سوم

. به شناسایی کنید را شودل مانع دستیابی شما به هدفتان مییی را که در زمان حااها و فشارهبنمایید. اضطرا

. دلیل این امر شما به اهداف ریز و درشتتان، درونی هستندسیدن توان گفت هشتاد درصد دالیل نرجرئت می

ی زیادی تحت کنترل شما ها در شما که تا اندازهدم وجود بعضی خصوصیات یا تواناییچیزی نیست جز ع



-دارند، بیرونیتان باز مییهاشما را از دستیابی به خواسته هستند. فقط بیست درصد از موانع یا مشکالتی که

 گردند.راد یا شرایط دیگر باز میو به افاند 

 

سایی ، شنابه اهدافتان احتیاج خواهید داشت دانش و مهارت های افزودنی را که جهت رسیدن: گام چهارم

ان پیش تاید در زندگیتوانستههایی که داشته اید، تا آن جا  که میکنید. حقیقت این است که شما با مهارت

های خود را های خاصی پیشرفت کنید و مهارتبایست در جبههرفتن، میتر رفته اید و برای هرچه پیش

 افزایش دهید.

 

ها ود، به همکاری کدام یک از افراد، گروه ها، و سازمانمشخص کنید برای دستیابی به اهداف خ: گام پنجم

 یرید.، دوستان و تمام منابع مالی خود را به کار بگهاارفرما، مشتریان، خانوادهک. نیاز دارید

 

یی طراحی کنید. این نقشه چیزی ه به سواالت قبلی ارائه داده اید، نقشههایی کبا استفاده از پاسخ: گام ششم

 هایی که به ترتیب اولویت و توابع  زمانی سازماندهی شده اند.ت جز فهرستی از فعالیتنیس

داد. هنگامی که د از دیگری انجام که کدام یک ازکارها را بایستی قبل یا بعاینست منظور از توابع زمانی 

کنید مشخص نمایید که چه چیزی از اهمیت بیشتری لیست خود را به  ترتیب اولویت سازماندهی می

بایست انجام دهید و کدام یک تر است و در ابتدا چه کاری میبرخوردار است و چه چیزی کم اهمیت

 نمایید.ت ؟ لیست خود را بر اساس اولویت مرتب تر اسپراهمیت

یی را از یک هدف و برنامه به نمایش میگذارد. شما با بهره سازماندهی شده ترکیب پیروزمندانهاین فهرست 

، موفق به انجام کارهای خارق العاده خواهید شد و با چنان سرعتی پیش خواهید ین هدف و برنامهگیری ا

 رفت که اکنون قادر به تصور آن نیستید.
 

اشته باشید و به های خود ایمان دکنید . به استعداد ها و توانایی شه ی خود را عملیبی درنگ نق: گام هفتم

دهد، انجام دهید؛ حاال سیر نیل به اهداف مهمتان قرار می، هر کاری که شما را در مجلو گام بردارید. در آغاز

 درنگ دست به چه اقدامی بزنید؟خواهد باشد. اکنون قصد دارید بیهرچه می

 
 هدفگذاریتمرین 

پردازیم که خود قادر است زندگی تان را تغییر دهد. لیستی تهیه کنید و در در اینجا به بیان هدفگذاری می

مالت خود . فعل جآینده آنها را به انجام برسانید، یادداشت نمایید آن ده هدفی را که دوست دارید طی سال

 ی من آغاز کنید.د. هر هدف را با کلمهایرا به زمان حال بنویسید. گویی آنها را به دست آورده
را به من  هاید و سپس یکی از این فعلشما تنها فردی در جهان هستید که می توانید خود را با لغت من بخوان

 «گیرم !من فرا می»یا « من رانندگی می کنم!» ، «آورم!من به دست می» خود بیفزایید:



، گویی چاشنی دینامیت را کشیده اید این امر کنیدی بیان میا با لغت من و فعلی عملهنگامی که هدفتان ر

نمایید که شما را به اندازی میهایی را راهند و انرژی و ایدهکفعال میرا ضمیر نیمه هوشیار و هوشیارشما 

 سوی هدفتان و هدفتان را به سوی شما سوق می دهد.

د و تجسم کنید عصای جادویی دارید. تصور بازبینی آن بپردازی به، به مرور هنگامی که لیستتان کامل شد

-دیر یا زود به تمام اهدافتان می ،را می داشتید خواستید و اگر شور و اشتیاق الزمکنید اگر از صمیم قلب می

 توانستید یک هدف داشته باشید.رسیدید ، اما در یک روز فقط می

کدام یک از آنها بیشترین و مثبت ترین تاثیر را بر زندگی تان  ،ی زود به اهدافتان دست می یافتیداگر خیل

ا توانستید یکی از آنهاگر می  ؟افتان نیز دست یابیدنمود تا به دیگران اهد یکدام یک یاریتان م  می گذاشت؟

 ، کدام یک شادی و رضایت خاطر بیشتری را نصیب شما می کرد؟را به سرعت به سرانجام برسانید

شما  ترین هدف تعریف شدههرچه بود دور آن هدف را خط بکشید. این هدف اصلیبه این سوال پاسختان را 

توان گفت ، تان خواهد شد. به طور کلی مییرین اصل زندگی شما و فعالیت هاتدر زندگی خواهد بود و محوری

به آن فکر خواهید ، به طوری که تمام روز شودی فکری شما تبدیل میین هدف و دستیابی به آن به دغدغها

 نمود.

 

 اقدام نمودن

 ی سفیدی بردارید و این هدف را به زمان حال روی آن بنویسید.برگه

. اجازه دهید این هدف کامال قابل سنجش و انجام رسانیدن آن در نظر بگیرید زمان مشخصی را برای به

 ارزیابی باشد.

 بر آنها غلبه کنید مشخص نمایید.بایست موانع و مشکالتی که برای دستیابی به این هدف می

 دانش و مهارت های مورد نیازتان را مشخص کنید.

 ها نیاز خواهید داشت.ها و سازمانبه همکاری با کدام اشخاص ، گروه ،عیین کنید برای رسیدن به این هدفت

 اندهی کنید.ای خود تهیه نمایید و آنها را بر اساس اولویت و توابع زمانی سازمهفهرستی از تمام پاسخ 

دفتان ، به هخیزیدتان را عملی کنید. صبح که از خواب برمیباالخره اینکه، فورا دست به کار شوید و نقشه

 ، پیشرفت خود را بررسی و ارزیابی نمایید.هدفتان فکر کنید و در پایان روز . در تمام روز بهبیندیشید
 

 تان را باز کنیدهای روانیقفل قدرت

کنید طبق علت و تان را فعال میراجع به هدفتان بیندیشید، تمام قدرت های ذهنی و روانیه بیشتر همین ک

طبق قانون اعتقاد  ، تفکرات شما راجع به هدفتان علت هستند و رسیدن به هدفتان معلوم خواهد بود.معلوم

نجام ه آن اهرچه اعتقاد راسخ تری به دستیابی به این هدف داشته باشید تالش بیشتری برای رسیدن ب

، هرچه انتظار طبق قانون انتظارات .دیل خواهد شدبتر به واقعیت زندگی شما تخواهید داد و آن بسیار سریع

کارهای بیشتری جهت  ، ی عمل بپوشدته باشید که هدفتان صورت خارجی بخود بگیرد و جامهبیشتری داش

نفس و شور و نون جذب، هر چه با اعتمادبهداد. خالصه اینکه طبق قا به حقیقت بدل کردن آن انجام خواهید



نتان را تحت نفوذ خود در خواهید آورد و اشخاص و هتیاق بیشتری به هدف خود بیندیشید، بیشتر ذاش

 تان جذب خواهید نمود.رای رسیدن به هدفتان را به زندگیمنابع مورد نیاز ب

 

 فرمانی و قدرت شخصیخود

ی خویش هستید، توانایی شما در در حال بازسازی و اکتشاف دوباره ، هنگامی کهدر زمان تغییر و تحول

ش مداوم جهت دستیابی به آن اهداف،  غزت زند. البته تالرقم  می نتاطراحی، اهداف روشنی را برای آینده

شود حس حرکت به سوی جلو و دهد و همچنین سبب مییتان را افزایش منفس، حرمت نفس و غرور فردی

، احساس قدرت شخصی را در م رساندن آن هدف در شما موج بزند. مهمتر از همه اینکهسرانجا تکمیل و به

 . دکنیشما بیدار م

و اگر هر  شودهنگامی که تمام جوانب را بسنجید، همه چیز راجع به هدفتان، همانند روز برایتان روشن می

 خواهید گرفت.تان را به دست روز روی آنها کار کنید، کامال کنترل زندگی

 

 پرسش هایی چند برای تفکر و تعمق بیشتر

 تان دست یابید؟اف شغلیدهید ابتدا به کدام یک از اهدبیشتر ترجیح می .2
 تان زودتر محقق شود؟دارید کدام یک از اهداف خانوادگیدوست  .1
 خواهد به کدام هدف خود راجع به سالمت و تناسب اندام دست یابید؟دلتان می .3
 تان دست یابید؟د ابتدا به کدام هدف مالیدهیترجیح می .2
 میخواهید در چه موضوع یا مهارتی تسلط و تبحر پیدا کنید؟ .9
 دوست دارید چه سهمی یا بهتر بگوییم چه نقشی ، در کشور یا جامعه تان داشته باشید؟ .6
 ؟تان چه اقدامی انجام دهیددهید جهت افزایش آرامش ذهنیترجیح می .2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2فصل 

 قدر است؟ارزش شما چه 

هایمان مطابقت خواسته، هنگامی که افکار عادی ما با آرزوها و در نتیجه دهند. فکّرات ما سرنوشت ما را تغییر میت» 

 «ایم و همان کاری را انجام دهیم که در طلبش بوده ایم.شویم که آرزویش را داشته ، بایستی همانیدارد

 آریسون سوییت ماردِن                                                                                                                    
 

مهمترین شخصیت »  :پرسمکنم و از حاضرین در جلسه میسخن خود را قطع می اواسط سیمنار، در گاهی اوقات

 «حاضر در این اتاق کیست ؟ 

»  ،«شما» :اختیار می کنند. پس از چند ثانیه، یکی از حضار خواهد گفت، همه در ابتدا سکوت در پاسخ به این سوال

گویم کنم و برای تایید او میتایید می« من» در چنین زمانی، شخصی را که گفته است: . » «کارفرما»، یا «من

هریک از شما »گویم:اشاره می کنم و می به تک تک حضارسپس « ، شما درست گفتید.حق با شماست:» 

 .«دتخار می کنفدر کل جهان هستید. جهان به شما امهمترین فرد در این اتاق هستید. شما مهمترین شخص 

و هر قدر خود را دوست  -تر و با نفوذتری هستید کنید شخصیت مهم شناسان معتقدند هرقدر شما احساسروان

اخص ، شتری خواهید داشت. در واقع این احساستر و کاملزندگی با کیفیت -بگذاریدداشته باشید و به خود احترام 

، دیگران د و به شخصیت خود احترام بگذارید. شما هرچه بیشتر خود را دوست بداریانتقادی کیفیت ِ زندگی شماست

نیز بیشتر دوستتان ، دیگران ت و به آنها احترام خواهید گذاشت. بدین ترتیبرا نیز بیشتر دوست خواهید داش

 خواهند داشت و به شما احترام خواهند گذاشت.

ه آنها بیشتر اهداف بزرگتری را برای خود در نظر خواهید گرفت و برای رسیدن ب  ،وقتی حقیقتا خود را دوست بدارید

ت یشتر از خود مراقب، بتیدکنید شخصیت ارزشمندی و مهمی هسپافشاری خواهید کرد. هنگامی که احساس می

، تمایل بیشتر به خطر کردن و شور و ه بیشتر خود را دوست داشته باشید، اعتماد به نفس بیشتر. هرچخواهید نمود

 های جدید خواهید داشت.ها و فعالیتتیاق افزون تری برای آزمودن شیوهاش

 

 یـدر تعقیب شادمان

که اعالم استقالل کرد و ایاالت متحده به این دلیل در تاریخ قابل توجه و زبانزد است که نخستین کشوری ست 

های سیاسی قرار گرفت . ی آن اساسنامه، در مرکز تمام فعالیتد. طوری که فرد به واسطهوی مکتوب ارائه نماساسنامه

ده هستند . تمام افراد بشر با هم برابرند و با حقوقی مساوی خلق شاینها همه از بدیهیات » گوید : ی استقالل میبیانیه

باشند ، را به ی از آنها میئقوق غیرقابل انتقال را که زندگی، آزادی و تعقیب شادمانی جز. پروردگار متعال این حاند

 «ایشان اعطا کرده است.



با اهمیت هستید ! برای مشتریان و همکارانتان العاده ارزشمند و امر است که شما به عنوان یک فرد، فوق حقیقت این

دارید و سزاوار احترام ارزش، وقار و غروری باطنی برخور از اید،وضوع بسیار ساده است، چون شما زندهارزشمندید. م

 دیگران می باشید.

ثروتمندترین ی رای ترین موضوع سیستم سیاسیست. رای شما دقیقا به اندازهی دموکراتیک ما، فرد اصلیدر جامعه

 شخصی در کشور اهمیت دارد.

ی واحد نماینده –حال در هر سطحی که باشید  –. شما به عنوان کارمند همه چیز کامال متفاوت است ،در محل کار

، عامل تولیدِ کاالیی انسان هستید که بایستی برای دستیابی به بیشترین منفعت و سود برای شرکت و کاری خود

 به کار بگیرید. مشتریان خود آنها را

ت خویش و بخش اصلی و ضروری امتداد شخصیداند و آن را به فرد و متفاوت می ، منحصرهر فردی کار خود را خاص

نگریم که سعی در به دست خدمات دیگران به چشم کاالهایی می، تولیدات و پندارد؛ اما ما به شغلاش میزندگی

 آوردن بهترین آنها داریم.
 

 تعریف یک شغل

هر شغلی را می توان به عنوان کیفیت و کمّیت نوع خاصی از کار تعریف کرد که می تواند با کار دیگر افراد ترکیب شود 

رین کیفیت است. در بازار و محصول یا خدماتی را تولید کند که مشتری درصدد خریدِ آن با کمترین قیمت و باالت

-قوق نیز شصت تا هشتاد درصد هزینهها و حهستند. دستمزدکارمند ها فقط داللی میان مشتری و اقتصادی، شرکت

بایست تعدادی از وقتی فروش هر شرکتی کاهش می یابد، می. یی محسوب می شوندهای عملکرد تجاری در هر زمینه

 کارمندان موقتا از کار برکنار شوند تا شرکت بتواند خود را باال بکشد و به بقا ی خویش ادامه دهد. اگر شما برای

ی دلخواه و ایده آل ار دیگران ترکیب می شود تا نتیجه، با ککنید، کاری که ارائه می دهیدسازمانی دولتی کار می

 حاصل شود.

 

 ارزشمند ترین دارایی شما

ماشین، پرسم آنها به فکر فرو می روند و خانه، ت؟ هرگاه این سوال را از مردم میترین دارایی مالی شما چیسپر ارزش

 شان برایشان تداعی می شود.های شخصیسرمایه شغل و

گی سبب رشد و پیشرفت شما شده که در تمام طول زند –حقیقت این است که توانایی شما در به دست آوردن پول 

 ،ست شما در شرایطی غیر قابل کنترل، شغل، خانه. به هزار و یک دلیل ممکن اارزشمندترین دارایی شماست –است

خود برای کسب ؛ اما مادامی که بتوانید به بازار کار برگردید و توان هایتان را از دست بدهیداندوختهماشین و همه 



ساله ده ها هزار دالر به  ، هرای آن به شما حقوق پرداخت می شود، به کار بگیریدآمد و ارائه خدماتی که در ازدر

 ان تزریق خواهید نمود. تزندگی

. آنها به آن اجازه می دهند تا ظاهر شود و کامال اتفاقی دانندو درآمد را امری بدیهی می یی کسببسیاری از افراد توانا

زش کمی در محیط کار برخوردار ، پس از اتمام تحصیالت خود که بیشتر اوقات از ارتصادفی رشد کند. این گونه افراد و

شود انجام ند. هر آنچه را به آنها گفته می، مشغول به کار می شوشود، در نخستین شغلی که به آنها پیشنهاد میاست

گیرند. بعدها نیز دیگران ، فرا میدبرای افراد از خطر اخراج بیاموزندهند و مهارتهایی ضروری را که می بایست می

 کنند و ایشان نیز می پذیرند.های دیگری را به آنها پیشنهاد میشغل

از موقعیّتی به موقعیّت  رقم می خورد. آنها از شغلی به شغل دیگر و ، به صورت اتفاقیتر افراددوران موفقیت کاری بیش

جایی که این افراد  . از آندهندخواهند، عکس العمل نشان میگویند و میپرند و نسبت به آنچه دیگران میدیگر می

دوران کاری و ، ندفتن استعدادهایشان بر نمی آیهای خود هیچ ارزشی قایل نیستند و در پی به کار گربرای توانایی

 گیرد.ی تصمیمات دیگران شکل میشان به شدت به وسیلهموفقیت های احتمالی

 

 برنامه ریزی های استراتژیک شخصی

ها به منظور افزایش بازگشت به عدالت به ساختارسازی و سازماندهی مجدد ریزی استراتژیک صنفی، شرکتدر برنامه

 توان تعریف کرد؛ کل دارایی ها منهای کل. عدالت را چنین میپردازندپول می، خدمات مردم و ها، تولیداتییدارا

 ست که شرکت به اجرا گذشته است.یاس کلیدی کیفیت مدیریت و کفایتی، مقتعهدات. بازگشت به عدالت

ریزی به برنامه کارتان است، کامال مشا دگیبرنامه ریزی استراتژیک شخصی نیز که تمام تمرکز شما در آن روی زن

 ست.استراتژیک صنفی

، بازگشت به عدالت را می توان بازگشت ت به عدالت است. اما در این موردها ، افزایش بازگشریزیهدف این نوع برنامه

 خوانیم.می« بازگشت به زندگی » حت عنوان به انرژی خواند. همان طور که گاهی اوقات آن را ت

بایست بازگشت شغل شما نیز می ، شان را افزایش دهندهای مالیسرمایهکوشند بازگشت ها میهمانطور که شرکت

اید، بیفزاید. گذاری نمودهی کاری سرمایهرا که آنها را در این دوره (تان)ذهنی، عاطفی، جسمیهای انسانیسرمایه

 ، به باالترین حد رساندن توانایی کسب درآمد است.شغل شما

 

 رئیس شرکت خودتان

این جمع در استخدام خودشان هستند؟ چه تعداد از حاضرین در »کنم: ز حاضرین در جلسه سوال میاوقات اگاهی 

-گین ده الی پانزده درصد حضار دستبرند. به طور میاناد یکی یکی دستانشان  را باال می، افرپس از چند ثانیه انتظار

 هستند.کنند که در استخدام خودشان برند و تایید میا باال میهاشان ر



 «تیم.ـان هسـتخدام خودمـهمه ما در اس: » کنمصدایی رسا این جمله را عنوان می سپس با
گردید، در استخدام خود  ای که بازنشست می شوید تا لحظهبرای نخستین بار مشغول به کار میای که از همون لحظه

 خودتان هستید.
کند زیرا شما رئیس  دارد چه کسی چک حقوقتان را امضا میکنید. برای شما چه اهمیتی شما برای خودتان کار می 

کند و تشکیالت خود را فقط با یک کارمند اداره می  تشکل صنفی قانونی خود هستید. شرکتی تجاری که خطر می

نماید، خود شما هستید. شرکت شما فقط یک محصول برای فروش در بازارهای رقابتی دارد و آن خدمات شخصی 

 شماست.
پندارید برای شخص دیگری غیر از خودتان کار اید این است که میرین اشتباهی که تابحال مرتکب شدهبزرگت 

 باشید.ودتان هستید و در استخدام خود میکنید. شما همیشه کارمند خ می
آمیز  فقیتی مورسانید مسیر دوره را به انجام میقدرت صالحیتی که به واسطه آن عملکردهای تجاری شخصیتان  

 و میزان توان کسب درآمد شما را تعیین می کند. نتاکاری شما، کیفیت زندگی
 

 ریزی برای موفقیتبرنامه
 تان کاربرد دارد.آمیز کاری در مدیریت دوره موفقیتریزی استراتژیک شش بخش فرایند برنامه

تی رو کبایست دائماً در بازار کار حرمیا در بازار رقابتی هستید. شما هازاریابی و پیشرفتشما مسئول ب  :یـ.  بازاریاب۰

 به جلو و پیش برنده در حال جنب و جوش باشید تا بهترین کار با باالترین حقوق را به دست آورید.
مورد نیاز  شما مسئول تولید بیشترین تعداد همچنین مهمترین و موثرترین محصوالت و خدمات :یدـ.تول۲

یت پشت سر گذاشته حاصله با شماست. پس از آنکه مراحل بازاریابی را به موفقمسئولیت نتایج  ،کارفرمایتان هستید

عهده آن برآمدن کل آینده ی  تان را یافتید، با شایستگی به انجام رسانیدن آن کار و به خوبی ازلااید و شغل ایده

 تان را رقم خواهد زد.شغلی
فزایش دائمی سطح کیفی آن هستید. یت کارتان و اخود، مسئول کیفشما به عنوان رئیس شرکت  :. کنترل کیفیت۳

 کند.نابودتان میکیفیت  افزاید و برعکس، کار بید شما را میتوان کسب درآم ،کار با کیفیت
شما به عنوان باالترین مقام شرکت خود مسئول آموزش و پیشرفت خود و به روز کردن   :رفتـوزش و پیشـ.  آم۴

 ی خودتان.ـتان هستید یعناداریهای کادر  ها و توانایی ارتمه
یفه شماست که تان کمک کنید. این وظنده به هرچه بهتر انجام دادن کاراین وظیفه شماست که با کتب و مجالت آموز 

، مراسم مرتبط هستید تا در مینارهاـتجوی سـئول جسـ، مهارت خویش را به روز کنید.  شما مسدیدن با آموزش

جریانات روز آشنا باشید و مهارتهای جدیدی را برای داشتن آینده یی هرچه پربارتر  ی کاری خود با اوضاع وزمینه

 بیاموزید.



مسئول درآمد خود و  تان وارد می شود. شما ل کل پولی هستید که به شرکت شخصیشما مسئو  :ی مالی.  بنیه۶

 ن آن هستید.دچگونه خرج کر
دد تجارت شخصی خود، به سوی ـسازی مجسازماندهی و ساختاریفه شماست که این وظ :ازمانیـ.  پیشرفت س۵

 تر گام بردارید.تولید محصوالت بیشتر و خدماتی با کیفیت
هیچ تعجبی بینند. جای را در استخدام خویش می فقط سه درصد کارمندان خود ،طبق یکی از مطالعات انجام شده 

 ی هستند.ازمانـکنان هر سترین کارمحترم ءنیست که این افراد جز
چه مثبت و چه -کنند که شرکت به ایشان تعلق دارد و به هر آنچه برای شرکت اتفاق بیفتد  ای رفتار می آنها به گونه 

 ،روند در نتیجهکنند و کمی دیرتر میسخت کار می شخصا واکنش نشان می دهند. آنها کمی زودتر می آیند، -منفی

حقوق هر اقدامی  شرکت نیز برای افزایش گیرد. در اختیار آنها قرار میو پیشرفت هایی بیشتری برای یادگیری فرصت

 دستمزد بیشتری به آنها پرداخت می کند. ،به خدمات ارزشمند و خالصانه شان دهد و در پاسخبتواند انجام می

 

 هدف بخش تفکر استراتژیک
تان هستید. استراتژیک زندگی شغلیت بخش تفکر شخصی خود، مسئول هف-شما به عنوان رئیس شرکت خدماتی 

هرچه بیشتر بیندیشید، تفکر بهتری داشته باشید و در هر یک از این مراحل هفتگانه وارد عمل شوید ارزش بیشتری 

 به نتایج بهتری دست خواهید یافت و توان کسب درآمدتان نیز باالترین خواهد رفت.  پیدا خواهید کرد،
نه نگینی در بازار بدرخشد  بایست چگوشود تا با موفقیت همراه باشد می اید تخصصیای بهر حرفه :.  تخصصی یافتن۰

 نمایی کند، مشتریان آن را به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکت ها در آن صنعت خاص بشناسند.و خود
مشتریان یا حضور در ی خدماتی خاص پذیرش نوع مشخصی از تواند در تولید محصول یا ارائه یاین تخصصی شدن م 

ت افزاری ست و  تخصص یک فروشگاه محلی، در ارائه خدماخصص میکروسافت در برنامه های نرمبازاری خاص باشد. ت

 یی خاص می باشد.به بازار محلی و بومی آن منطقه
مزیت رقابت گونه هر شرکت و هر شرکت و هر محصولی که قصد دارد در بازار رقابت باقی بماند، باید  :.  متمایز بودن۲

 داشته باشد. همچنین باید از تمام محصوالت و مارک های دیگر برتر باشد.
حیطه خاصی که بسیار  پردازید و مقدار زمانی را که الزم است صرف کارتان نمایید، تا در الزم است،ای هر هزینه

جالب است بدانید که تعداد زیادی از افراد همواره از کارشان  گریزانند و به ندرت   بهترین باشید.، ارزشمند است

 ۲۱توانند جزوِ  تر می عملکرد متوسط یا باالی حد متوسط دارند. در حالی که با اندک تالشی بیشتر و مهارتی افزون

 ی کاری خود باشند و بیشترین درآمد ممکن است را کسب کنند.درصد باالی زمینه
تجارت به دنبال مشتریانی هستید که به شدت خواهان محصوالت یا خدمات شما  در شما :.  تقسیم بندی بازار۳

کوشید محصولتان را به قایلند. در چنین اوقاتی، شما نمیتان هستند و بیشترین ارزش را برای مزایای رقابت گونه

کنید تا بتوانید فقط به مشتریان مختلفی تقسیم میتان را در نواحی بفروشید؛ حتی تنها بازارهای فروشکسی 



پردازند شما به عنوان و بیشترین هزینه را برای آنها میسرویس دهید که به احتمال بیشتر تولیدات شما را می خرند 

نها هایی که به تجارت خواص آ توانند با کار کردن برای شرکت برخی افراد می .رد، باید به چند پاره تقسیم شویدیک ف

 در مشاغل قبلی شان نیازمندند، زندگی و کارشان را متحول سازند.
آغاز (   e bay(، تازه از کاری دست کشیده بود که جریان رو به رشد ): مگ ویتمن مدیر مدیرعامل )ای بیبرای مثال 

را به یکی از ها ،تجارت و شخصیت منحصر به فردش،ای بی   گیری از استعدادها، مهارت او توانست با بهره شد.

 های اینترنتی مبدل کند و از خود یک بیلیونر بسازد. بزرگترین شرکت

بایست منابع محدوده خود را روی بازاریابی و تبلیغات برای شرکتی که خواهان موفقیت است، می  :. تمرکز۴

 مشتریانی که احتمال خرید محصول از سوی آنها بیشتر است، متمرکز کند.
را برای  نتیجهترین ی  متمرکز کنید که بهترین و عالیهایبایستی ذهنتان بر حوزهفقط می ،شما به عنوان یک فرد 

 خودتان و تجارت خدماتی شخصیتان به همراه داشته باشد.

امید  یی در ذهن و قلب مشتریان جا بیاندازند که ها باید مقصودشان را به گونه شرکت ،در تجارت  :. تثبیت موفقیت۶

اه همیشگی  از آن ها بسازند. اگر یکی از مشتریان شما بخواهد شرکتتان رنها را به سوی خود جلب کنند و هموارانه آ

آن است از چه کلماتی بهره  از چه کلمات و اصطالحاتی استفاده خواهد کرد؟ بهتر ،صیف کندرا برای مشتری جدید تو

گردد که وقتی شخص  خود بیندیشید. تثبیت موقعیت به کلماتی برمیشما نیز باید به تثبیت موقعیت شخصی  ؟بگیرد

رسد. دوست دارید هنگامی که در جایی حضور ندارد، دیگران شما را به  کنند، به ذهنش می راجع به شما فکر می

چگونه توصیف کنند؟ انتخاب این کلمات و روشی که به این وسیله ی آن فعالیت هاتان را هماهنگ می سازید تا 

اندیشند، تاثیر غیرقابل باوری در زندگی کاری تان خواهد  اطمینان حاصل کنید مردم این چنین راجع به شما می

 داشت.

ل ئرای محصوالت یا خدمات درجه یک قاست که مردم باین اصطالح ارزشی مفهومی :. مارک دار و درجه یک بودن۵

 است:بهترین تعریفی که می توان ارائه داد، این  شوند. می
 شوید و وفادار کردن به عهدتان. تعهداتی که متضمن می 

دانند و شرکت اپل را در قله ی رفیع کیفیت و  ترین شرکت تولید موتور ماشین می برای مثال: مردم مرسدس را عالی

 یدچه تعهداتی را متضمن میشو ،ان شما را به استخدام در می آوردبینند شما چطور؟ هنگامی که دیگر نوآوری می
 به کارفرما و مشتریانتان چه تعهداتی دهید؟ 

ری مداوم و بقای هر شرکت که با سرعت سرسام آوری رو به افزایش است، بدعتگذا ،در اقتصاد امروز :بدعتگذاری.  ۷

 بدعتگذاری،اگر شما دائماً در حال تر وابسته است؛ البته قبل از دیگر رقبا . کاربردیو  ارزانتر ،تولید محصوالتی بهتر

داع و اختراع نباشید، رقباتان چنین خواهند کرد و گوی سبقت را از شما خواهند روبود و اگر از آنها عقب بیفتد، با

 دیگر به این راحتی نمی توانید به آنها برسید.



ه در جستجوی هید. باید هموارکار و شما باید دایماً رو به پیشرفت باشد و هر روز خدماتی بهتر از روز پیش ارائه د 

تر با تر در حجمی وسیعتر باشید تا خدماتی با کیفیت بسیار باالتر، بهتر و متقاعد کنندهتر، ارزانهایی پرسرعتشیوه

کار در همان قیمت یا قیمتی کمتر به کارفرمایان و مشتریان عرضه بدارید. همانطور که در بخش یک گفتیم مهمترین 

ریزی استراتژیک شخصی یا تفکر استراتژیک هر یک از مفاهیم، برنامه .استآمریکا و حتی در کل جهان)تفکر( 

ریزی بسیار موثرتر استفاده نمایید و د از آنها جهت اندیشیدن و برنامهتوانیشخصیت، ابزارهای هستند که شما می

 تصمیمات بهتری بگیرید.
ها ضعیف باشید، این ضعف توان کسب درآمد  حوزهاما اگر فقط یه نقطه ضعف داشته باشید یا با به عبارتی در یکی از  

سازد و شما را از درک پتانسیل خود به عنوان کارمند شایسته یا فردی درآمدزا در بازار رقابت شما را نابود می

 دارد. بازمی

 

 شما صیت عنصر برنامه ریزی استراتژیک شخهف

بهتری خواهید گرفت و کارتان نیز بسیار ارزشمندتر ، تصمیمات تر باشدبرای شما شفافها ک از این صفتی هرچه هر

 خواهد شد.

ام یک از آنها کنید و به کدهای شغلی و شخصی شما چه هستند؟ بر چه مسائلی پافشاری میزشار: ارزش ها .2

 توانید کنار بیایید؟ های موجود، با کدام یک از اصول نمی؟ صرف نظر از وسوسهاعتقاد صِرف دارید
-، نخستین ارزشی که افراد بر میاماستراتژیک را در آنها اجرا نمودهریزی هایی که برنامهدر تمام شرکت

ترین ی عالیتری، ارائهـایت حال مشـ، رعاتـیدات و خدمـست. کیفیت تولگزینند، راستی و درستی

هستند؛ اما های ثانیویه طر کردن و قاطعیت از دیگران ارزش، خسرویس به مشتری، پرسود بودن، ابداع

 تی همیشه بر دیگر موارد مقدم است.ـتی و درسـراس

 

هتان در مورد خود گا، دیدشودن و آنچه برای شما ارزش محسوب میتایهارزشبا توجه به ا :دگاه و بینشـدی .1

-اگر هیچ محدودیتی در کار نداشتید، بهترین شغلی که در آینده میآمیز کارتان چیست ؟ ی موفقیتو دوره

 ود ؟ـ، چه بته باشیدـتوانستید داش
 

-اید، بیان کنید. آنچه را مین گرفتهتاست که تصمیماتی را که برای زندگیماموریت شما این ا: وریتـمام .3

خواهید در آینده چه شخصیتی داشته تان به انجام برسانید، عنوان کنید و بگویید که میخواهید در زندگی

جوری بیان کنید که ایجاد هیچ  از مقیاس و متد خاصی برخوردارند. باشید. چنین ماموریت هایی همیشه

ی کاری خود باشم و الی حیطهماموریت من این است که یکی از افرادِ ده درصد با: » بطور مثالسوالی نکند. 

 ؟ماموریت شما چیست.«رآمد کسب کنم ، هر سال صد و پنجاه هزار دالر د(1222ویک دسامبر)تا سی

 



بر می  دهید. چرا صبح از خوابست که انجام میهمان دلیل به انجام رساندن چیزی ،شماهدف : دفـه .2

ر زندگی کنید؟ هدف شما همیشه بر حسب تفاوتی که دتوانید سخت کار  میخیزید؟ چرا تا جایی که می

 ؟دیگران به وجود می آورید، تعریف می شود. هدف شما چیست
برطرف شد، می توانید  ، ماموریت و هدفها، دیدگاهشزدر مورد ارهنگامی که تمام ابهامات شما : اهداف .9

می توانید  ، برگزینید. شمااز داریدو قابل سنجش را که برای دستیابی به موفقیت به آنها نی ناهدافی روش

برای رسیدم به اهداف ، انعام و نتایج کارتان در نظر بگیرید که سقفی برای درآمد شخصی، رشد درآمد

 تان به آنها نیاز دارید. اهداف شما چیست ؟لیشخصی و ما
ا مشرزد. ادهید، میم میآنچه انجابیش از بیست درصد فعالیت های شما، هشتاد درصد ارزشِ هر: اولویت ها .6

گیرید. همچنین همواره آنچه مجبور به انجام آنها هستید، به کار می هشتاد را برای هرهرروز قانون بیست/

ی ارزشمندترین سهم را در روحیه و توانید در طول روز انجام دهید و بیشترینمیبرکارهای محدودی که 

 کنید. ارزشمندترین فعالیت های شما چه هستند؟تان دارند، تمرکز میشما و زندگی
ن و در راستای اهدافتان انجام هاتاکه شما هر روزه هماهنگ با اولویتاینها کارهای خاصی هستند : فعالیت ها .2

ی مستقیمی میان فعالیت و موفقیت وجود دارد. هرچه بیشتر رسد که رابطه. البته چنین به نظر میدهیدمی

ی شد. مهم ترین فعالیت های روزانه تان بیشتر خواهدرا بیازمایید، احتمال پیروزیبکوشید و موارد بیشتری 

 شما چیست؟
 –دهید به هر دلیل شغلتان را از دست می و –شوید از تغییر وارد می یگاهی اوقات، هنگامی که به مراحل

تان بپردازید و در برابر وسوسه های برگردید و به ارزیابی دوران کاریست که کمی به عقب کامال ضروری

ته باشید از دست دادن غیر ، ایستادگی کنید. به خاطر داشره به همان شغل یا شغلی مشابه آنبازگشتِ دوبا

العاده ارزشمندی برای بازسازی مجدد خودتان با توجه به مسائلی که ت فوقتواند فرصی شغل، میمنتظره

 ، باشد.قعا در زندگی برایتان اهمیت داردوا

 

 
 مشارکت خود را افزایش دهید

های شما همیشه نسبت ان مالیِ شما را تعیین کند پاداش، بهتر از هر لغت دیگری تو«مشارکت»شاید لغت

تان نیز انعکاس مستقیم ارزش شما به دیگران خواهد داشت. درآمدمستقیمی با ارزش سرویس دهی 

تان دایما مهارت ها و می بایست در تمام دوران کاری مشارکت شما در شرکت محل کارتان خواهد بود. شما

 ترین سطوح خدمات و مشارکت را ارائه دهید.تان را به روز نگه دارید تا عالیهایتوانایی

امروز برای » فزایش دهید. دایما از خود بپرسید:بایست ارزش مشارکتتان را اخود می برای افزایش توان مالی

جوی وشما باید پیوسته در جست« م دهم ؟،چه کاری می توانم انجادمات به محل کارمی خافزایش ارزشِ ارائه

 های خویش باشید.ی برای افزایش اطالعات و دریافتیهایشیوه

ی باشید. شما برای رسیدن به خواستهتان مستقل یین است که کامال از کارفرما، هدف شما اسرانجام اینکه

، باید چنان مشارکت کاری و ارزش فعالی داشته باشید که حتی پس از دریافت حقوق خود از شرکت، خود

 ها نگه دارد.ا در صورت حقوق بگیران و پرداختیرئیستان را بر آن دارید تا باز هم نام شما ر



-ویش را در ماهختوانید به شیوه های مختلف، تاثیرگذاری و ارزشمندی دیتی وجود ندارد. شما میهیچ محدو

شخصی  –های پیش روتان افزایش دهید. همچنین شما مسئولید و رئیس شرکت کوچک خدماتی سال ها و

 خود می باشید.

 

 

 پرسش هایی چند برای تفکر و تعمق بیشتر

 ؟دهید، چیست؟ ارزشمندترین مهارت شما چیستارزشمندترین کاری که انجام می .2
 ی شخصی شما و مزیت رقابتی شما چیست؟ترین حوزهعالی .1
ارت ، بزرگترین رویایی که جسشویدخورید و حتما موفق میگر مطمئن بودید که هرگز شکست نمیا .3

 ، چه خواهد بود ؟کرده و در سر خواهید پروراند
فقط ده سال دیگر زنده خواهید بود، ، شدیدناگهان متوجه میسرمایه داشتید و اگر بیست میلیون دالر  .2

 ؟آوردیدیم تان به وجودچه تغییراتی در زندگی
تان انجام دهید که به دلیل ترس از هرگونه سعی و تالش از خواستید چه کارهایی در زندگیهمیشه می .9

 اید؟انجام آنها باز مانده
-یی را برای خود و زندگیرفت چه آیندهتان پیش میمطابق خواستهآل بود و تمام امور اگر همه چیز ایده .6

 کردید؟تان پیشبینی می
بهترین  ؟قضاوتی راجع به شما داشته باشند ؟ چهردم بعدها در مورد شما چه بگویندخواهد مدلتان می .2

 . وبرترین توانایی هاتان را نشان دهید
 

 

 ه بهترین نحو از زمان خود استفاده کنیدب

ز تک تک ، بایستی این نکته را کامال مد نظر داشته باشید که اآییدکه در صدد یافتن شغلی جدید بر میهنگامی 

ی ممکن را ببری. شما باید تالش برای یافتن شغل جدید را در راس تمام کارهاتان قرار دهید دقایقتان بهترین استفاده

، چهل تا پنجاه ساعت از وقت شما را به خود اختصاص ر هفتهید. شغلی که دو به عنوان شغلی تمام وقت به آن نگر

، در جست وجوی شغل جدید باشید و این امر تا شب نیز بح هنگام که از خواب بر می خیزیددهد؛ به طوری که ص

 ادامه پیدا کند.

تری را هرچه فعال تر باشید، اشخاص بیشتری را مالقات کنید، اطالعات بیشتری بدست آورید و فرصت های بیش

ماند تا می نشیند و منتظر تماس دیگران میبررسی کنید، احتمال بیشتری دارد که نسبت به شخصی که در خانه 

 شغل بسیار بهتر و مناسب تری بیابید. کاری برایش پیدا شود یا گه گاهی در پی یافتن شغلی بر می آید،
 



 
 پیشاپیش خود را مهیا کنید

ریزی قبل از تماس خالصه می ر و فردی حرفه ای در همان برنامهفردی آماتو های حرفه ای، تفاوت میاندر فروش

دهید. تمام اطالعاتی را که تان اختصاص میریزی برای مصاحبهای را به برنامهبدین معنا که شما صبح چند دقیقه شود.

-بپرسید، در ذهنتان آماده میاهید خوکنید. سواالتی را که میت، سازمان یا شخص دارید، مرور میراجع به این صنع

-ها را میتان را بررسی می نمایید. روزنامهجام دهید و همچنین درآمد احتمالیبایست انسازید. نوع کاری را که می

 های رقیب چه عملکردی دارند و شرایط پیشنهادی آنها چیست.زنید تا ببینید سازمانخوانید و سری به اینترنت می

آور است که تعداد بسیاری از افراد متقاضی کار در شرکت برای من بسیار حیرت هاست.ایفهی حرمهیا شدن، شاخصه

اندیشدند که گویندگان و کند. شاید آنها با خود میای فعالیت میشرکتم در چه زمینه من، اصال نمی دانستند

شند و روی این حقیقت سرپوش سخنرانان ماهری هستند که می توانند با تند حرف زدن خود را از مهلکه بیرون بک

 بگذارند که زمانی را صرف آماده شدن برای این مصاحبه نکرده اند.
هرگز اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. خود را در جایگاه کارفرما قرار دهید. با خود بیاندیشید او برای آنکه 

تر ظاهر رچه شما مهیاتر باشید، تاثیرگذاردارد. ههمان شغل دلخواهتان  را به شما پیشنهاد کند، به چه علتی نیاز 

 خواهید شد و استخدام کردن شما برای دیگران آسان تر خواهد بود.
ست که آن را تحقیق پیش از تماس می خوانند. این بدین ن کلیدهای موفقیت در فروش، همانیامروزه یکی از مهمتری 

رمای مورد نظر، تا جایی که ممکن است راجع به او اطالعات به معناست که شما قبل از برقراری تماس تلفنی با کارف

 دست آوردید.
 
 

 هر جا می توانید، دانه بکارید تا روزی برداشت کنید
تقریبا هشتاد و پنج درصد مشاغل موجود در بازار کار، در هیچ جایی تبلیغ نمی شوند و هنگامی که هیچ تبلیغاتی در 

ی پذیرش نیرو از سوی آنها در هیچ تابلویی به خوانند. اعالمیهبازار کار پنهان می گیرد، آن رااین زمینه صورت نمی

ها خاک اغل همانند گنجی که در زیر خروارها دیده نمی شوند. این مشرد. هیچ تبلیغاتی نیز در روزنامهچشم نمی خو

 دفن شده است، کامال پنهانند و منتظرند شما آنها را کشف کنید.

ی تبلیغ می شوند. از این های جمعها و رسانهگردد که در روزنامهساله جشنواره های شغلی برگزار میعالوه بر این هر 

 تمام تالش خود را .ها حضور دارند، صحبت نماییدفرمایان بسیاری که در آن جشنوارهها دیدن کنید و با کارجشنواره

هایی خواهند داشت. حتی اگر اکنون شاغل و در آینده چه خواسته هایی دارندبکنید تا بفهمید اینک چه خواسته

هستید ،در هر جایی که می روید دانه بکارید تا در آینده برداشت حاصلخیزی از کار و استخدام داشته باشید. هرچه 

 بیشتر دانه بکارید،  احتمال بیشتری نیز وجود خواهد داشت و شغل مورد عالقه تان را بیابید.
 



 

 احتمال موفقیت خویش را افزایش دهید

به عوامل و شرایط متعددی وابسته است. از جمله به قانون میانگین و  موفقیت شما در به دست آوردن شغلی عالی، 

، احتمال بیشتری وجود دارد که در زمان چه با اشخاص بیشتری مالقات کنید احتماالت. این بدان معناست که هر

 و در کنار شخص مورد نظر به شغل دلخواه تان دست یابید.مقتضی، در مکان مناسب 
 

 در صدد یافتن شخصیت های کلیدی باشید  
، بخصوص اشخاصی که اخیراً های مختلف شرکت ها باشیدها و بخشهای کلیدی در شرکتدنبال نام شخصیت 

اند، تغییرات بسیاری در کار اشخاصی که به تازگی در پستی منصوب شده  اند. پیشرفت کرده و ترفیع مقام داشته

 کنند. گیرند فراهم می های شغلی خوبی برای افرادی که با آنها تماس می اداری خود انجام  می دهند و فرصت
 
 

 سه فاکتور بدست آوردن شغل جدید 
 گردید.به همکارانتان اگر در جایی شاغل هستید بگویید که به دنبال شغلی جدید می.تماس و ارتباط:  2 

گردید هیچ چیز مهم تر از چرخه  ینان یابید که تمام آشنایانتان اطالع داشته باشند که شما به دنبال کار میاطم

 ها و ارتباطات شما نیست.تماس

ترکیبی از شهرت و شخصیت شماست. اعتبار مهمترین نقطه قوت شما خواهد بود، چرا که دیگران باور پذیری: . 1

دهید، صادقانه و  معرف شما شده اند. اطمینان حاصل کنید هر اقدامی که انجام میآبروی خود را گرو گذاشته و 

هرگز چیزی نگویید یا کاری نکنید که دیگران برداشت غلطی از آن  هماهنگ با باالترین استانداردهای اخالقی است.

 داشته باشند. 
دهید، بیش از هرچیز تان ارائه میونیی که در شغل کنای شما و کیفیت و توانکارنامه کاری گذشته.صالحیت: 3 

 دیگری تعیین کننده صالحیت و شایستگی شماست.

 

 پنج خصوصیتی که بسیاری از کارفرمایان خواهان آن هستند 
 توانایی برنامه ریزی، سازمان دهی، در اینجا منظور از هوش، % بارآوری و مشارکت یک کارمند است.26مسئول هوش: 

 حل مشکالت و به دست آوردن شغل مورد نظر می باشد.طبقه بندی اولویت ها، 
 گردد .با کشمکش های روزانه شغلی بر می به سطح شعور و خرد یا توانایی جسمی شما در سر و کار داشتن هوش،

، ویژگی اصلی هوشمندی است. توانید با طرح سواالتی هوشمندانه، هوش خود را به تصویر بکشید. کنجکاویمی اشم



تر به نظر خواهید تر خواهید شد و هم باهوشری بپرسید و به پاسخ ها گوش دهید، هم باهوشت بیشتهرچه سواال

 رسید .
مدیریت، توانایی قبول  ، اشتیاق و تمایل به پذیرش مسئولیت نتایج حاصله است.مدیریت: مدیریت و رهبری

 .ایج مورد نیاز آن ماموریت هاستها و پذیرش مسئولیت دستیابی به نت ، داوطلب شدن برای مأموریتمسئولیت
. شما اشتیاق و توانایی خود برای مدیریت سازمان کنداست که هیچ گاه خود را توجیه نمینشانه یک مدیر این است   

، به اجرای تمام امور در باالترین سطحرا با قبول مسئولیت و تضمین رسیدن به اهداف شرکت و همچنین تعهد به 

 .می کنیدات تصویر کشیده و اثب
رو راست بودن با خودتان آغاز  . صداقت ازمهمترین ویژگی موفقیت بلندمدت در زندگی و کار است: درستی و صداقت 

، مشتاقانه نقاط قدرت و ضعف روابطتان و با دیگران صادق هستید، معناست که شما کامالً با خودتان . این بدانشودمی

کشید و هرگز هیچ نکته منفی  وفاداری را به تصویر می کنید،گذشته تایید نمیت خود را در اشتباها ،پذیریدمی خود را

تان هم اخراج شده باشید، هرگز هیچ مطلب ، حتی اگر از شغل قبلیگویدکارفرما یا همکاران قبلی خود نمیراجع به 

 منفی یا انتقادی مطرح نمی کنید.
کسانی که حس تعاون و همکاریشان بسیارقوی است  گیر ویمی آسانآنها افراد خونگرم و صم: خوش برخوردی 

. کارفرمایان در صدد یافتن افرادی هستند که کامال در خدمت تیم باشند و به راحتی به گروه دهند ترجیح می

می دهند  های خوبی دارند تقریباً همیشه در هر کاری که انجامدان و زنان خوش برخوردی که شخصیتمر .بپیوندند

 ترند.موثرتر و معروف
کلید موفقیت در تجارت مدرن است. تجربه شما از کار به عنوان عضوی از یک گروه در گذشته و اشتیاق  :کار گروهی 

های شما برای کارفرمایان ترین ویژگیتواند یکی از جذابوان عضوی از یک گروه در آینده میشما به کار به عن

 احتمالی باشد.
ساده صالحیت یعنی توانایی فایق آمدن و شغلی که فرد مسئولیت آن را بر عهده گرفته به زبانی ت و شایستگی: لیاق 

تفکیک امور با  بایست انجام شود،شخص نمودن مهمترین کارهایی که میها، میعنی توانایی ترتیب دادن اولویت است.

 اینکه آن را به سرانجام برساند. مورد و قاطعانه به وظایف پرداختن و بر آن تمرکز کردن تا 

ت  این شخصیت شماست که بیشترین تأثیر را در به دست آوردن یا بدست نیاوردن شغل مورد نظرتان خواهد داش

 آموزی از رفتارهای دیگران به کار کردن روی شخصیتتان ادامه دهید.وظیفه شما این است که با عبرت
 

ما بدین وسیله خود را فردی که سابقه کاری شما و ابزاری برای تبلیغات است. شنشانگر  تانرزومه کاری ،رزومه کاری 

 کنید.دمات خاصی را ارائه دهد معرفی میتواند وظایف خاص  را به عهده بگیرد، کار های خاصی را انجام دهد و خمی
ای که خواننده را به دیدار شما، اقعی و همراه با سیری صعودی باشد. به گونهجذاب، برانگیزاننده، و رزومه باید جالب،

توانید در رسیدن به اهدافش به او کمک کنید، ت بیشتر راجع به این که چگونه میصحبت کردن با شما و کسب اطالعا

 وسوسه نماید.
 



  هـواع رزومـان
 یـ.زمان2

 ردیـ. کارک1 
ای رزومه تان در ابتدی کاریتجربهدهد که آخرین ای نشان میتجارب کاری قبلی شما را به گونه ی:ـه زمانـرزوم

گردد تا تجارب کاری و تحصیالت شما را از آغاز ماه و سال به سال به عقب باز می ، ماه بهلیست شده است و یکی یکی

 بزرگسالی تان شرح دهد.

. هنگامی کندتان جمع آوری میوع بیان شغلی یا موفقیت های قبلیتجارب شما را بر اساس مهارت، نرزومه کارکردی: 

اید، کارهای مختلفی در آن شرکت انجام داده اید و دار همکاری داشتهتا زیادی را با شرکتی اسم و رسمکه زمان نسب

 ی کارکردی استفاده کنید.ته اید، بهتر آن است که از رزومهپست های مختلفی داش
 کنید.ت میثب اید،انجام رسانیدهرا که در گذشته به های شغلی مختلف خود در رزومه کارکردی، شما عملکرد

اید و به رده های باالتر رسیده اید، ابتدا عناوین مشاغل سطح باالتر را ذکر اگر از کاری رده پایین آغاز کردهبرای مثال: 

 کنید، سپس به ذکر کارهای رده های دوم و سوم بپردازید.

 

 کامال برای مصاحبه مهیا شوید
 باشید.. همیشه وقت شناس و خوش قول 2
 . لباس مناسب به تن کنید.1
 هایتان را رها کنید.احبه، چند نفس عمیق بکشید و شانه. قبل از رفتن به محل مص3
، با اعتماد به نفس و کامال رها شمانتان را ببندید و خود را آرام. پس از آنکه چند نفس عمیق کشیدید، چند دقیقه چ2

 مجسم کنید.
 رسمی با او دست بدهید. یکننده را مالقات می کنید، لبخند بزنید و خیل. هنگامی که شخص مصاحبه 9
 . با شخص مصاحبه کننده، مصاحبه کنید.6
 . فعال، صادق و صریح باشید.2
 . لبخند بزنید.8
 و نشان دهید که کامال در جریان بحث هستید. ی تایید و شنیدن سخنان کارفرما تکان دهید. سرتان را به نشانه5

 ی رک، صریح و مودبانه به کارفرمای احتمالی بگویید که واقعا خواهان این شغل هستید.. خیل22

 

 

 



 9فصل 

 چه گونه شغل مورد نظرتان را به دست آورید؟

ست که زندگی می پایانی ، تبدیل شویم تنهااش را داریمکه تواناییانی که هستیم باشیم و به آن چیزیاینکه ما هم» 

 «داشته باشد.تواند 

 روبرت لوییز استیونسون                                                                                                                                       

 

گاه باشد. هیچدن میشانس زنده بودن و زندگی کر ،ریخ بشر در اختیار ما قرار گرفتهبزرگترین فرصتی که در طول تا

، برای اشخاص با استعداد و توانمند وجود نداشته تی بیش از آنچه امروزه وجود داردها و امکانادر اقتصاد ما فرصت

 است.

رکت جدید در هر سال هم های تازه تاسیس از یک میلیون شرفه، نرخ تشکیالت تجاری جدید و حدر ایالت متحده

-افه شدن به فهرست مشاغل موجود میها شغل جدید درحال اضصنعتی، میلیون توان گفت در هرگذشته است. می

جا در جست و جوی یافتن افرادی متعهد، کار هرین سطح قرارداد و کارفرمایان همتباشند. نرخ بیکاری در پایین

 آزموده و با استعداد هستند تا به رشد هر چه بیشتر تجارت هایشان کمک کنند.

ذب و حفظ افراد خوبی همچون شماست. در ، توانایی جواقعی موجود سر راه موفقیت تجارییت تنها محدود امروزه

، به موفقیت مالی کسب در آمد باالتری نسبت به قبل ی انجام شغلی عالی واین روزها بیشتر افراد، در نتیجه

 چشمگیری دست یافته اند.

با آغاز کردن کاری در شغلی تازه و عالی و  .کت نماییدوجود در اقتصاد جدید شری شما این است که با تمام وظیفه

تان ، با فراز و نشیب های بشناسید سپس در مابقی زندگی کاریهای خود را ، تمامی پتانسیلماندگار شدن در آن

 موجود درست و پنجه نرم کنید.

ام ، مدیر اجریی یان داشته. باالترین پُستی که در این مو شرکت و صنعت مختلف کار کرده اممن شخصا در بیست د

نه فقط متقاضیِ ، های متفاوتی که تجربه کرده املیون دالری بوده است . در موقعیتشرکت دویست و شصت و پنج می

ام، بلکه اشخاص بسیاری را برای که در صنایع مختلف و انجام ام و آنها را به دست آوردهمشاغل مختلف بوده

نموده ام. عالوه بر این، در بیش از هزار شرکت در سراسر ایاالت متحده ، کانادا و کل عملکردهای متفاوت استخدام 

ها و جهان به عنوان مشاوره، مربی و ناظر کار کرده ام به چنین توانی، به مشاوره و نصیحتِ کارفرمایان پرداختم و ایده

گیری از آن ایده ها طوری که آنها با بهره سازی در اختیار مسئوالن اجرایی شرکت ها قرار دادم؛ بههای کارهدیدگا

 شان برگزینند.یآلی را برای شرکت ها و سازمان هاتوانستند اشخاص ایده

اغل خوبی زن و مرد آموختیم و به آنها یاد دادم چه طور مشن را به هزارا «جست و جو شغلی خالق » ،طی سال ها

هایی، موقعیت، شغل های بهتری به دست بیاورند ، حقوق بیشتری دریافت کنند و خود را در برای خود دست و پا کنند



، مقارن یا نامه های جست و جوی شغل خالقِ من. تعدادی از فارغ التحصیالن بربهتر و در معرض پیشرفت قرار دهند

 ، شغل های جدید و بهتری بدست آورند.همان روزهای برگزاری سمینار

 

 .تخدام خود بینیدـاسخود را در 

تان این است که خود را در استخدام خود ی کاریتین گام در دست گرفتن کنترل دوره، نخسهمان طور که گفته شد

با این دید به خود بنگرید که  .د که فقط یک کارمند دارد: خودتانخود را در مقام ریاست شرکتی ببینی ببینید.

به طور کامل خود را  تان .رقابت دارید. مثال خدمات و سرویس های شخصیضه یا فروش در بازار محصولی برای عر

افتد بدانید. به خاطر داشته باشید هیچ اهمیتی ندارد چه کسی ن و هر چیزی که برایتان اتفاق میتامسئول زندگی

ه حال مرتکب باهی که تا بپایین چک حقوقی شما را امضا کند. شما همشه در استخدام خود هستید. بزرگترین اشت

شما همیشه در صورت حقوق کنید. نام کردید برای هرکسی، جز خودتان کار میشده اید، این است که تصور می

 خودتان ثبت شده است.بگیران ِ

ید و خدمات شرکت خود رو، هر هفته یا هر ماه به بازار میشخصی خود هستید. هر روز –شما رئیس شرکت خدماتی 

-خود در محیط بازار کار  به جذاب یازاریابی و عرضه، مسئول بفروشید. شما به عنوان رئیس شرکتی میارا به برنده

، به تولید بیشترین حجم خدمات و پرکیفیت ترین آنها ند شما مسئولید تا در حد توانتانی ممکن هستترین شیوه

 .  شما واگذار شده است، با شماس جام دادنِ هر آنچه بهبپردازید. مسئولیت کنترل کیفیت و به بهترین شکل ان

دانش و مهارت های خود بپردازید، تا هر چه بهتر و  به روز نمودنِ ،، توسعهوظیفه اصلی شماست که به تحقیق این

 .تان هستیدمور مالی و سازماندهی زندگی مالیتر بتوانید کارتان را انجام دهید. شما مسئولید اسریع

 

 یدـدیشنده بیـبه آین
های مدیران این است که  دهد که یکی از ویژگی تحقیق و مطالعه انجام شده، نشان می 322ی هزار و ـبیش از سنتایج  

افیست تصمیم شما نیز به سادگی قادر به انجام چنین کاری هستید، فقط ک .انایی خلق دیدگاهی جدید را دارندآنها تو

نده، دیدگاهتان را توسعه دهید و این مطلب بیندیشید که اگر سال آی 22یا  9توانید با تجسم  می .بگیرید و اقدام کنید

 .آل بود، دلتان می خواست زندگی تان چگونه بود و چگونه پیش می رفت همه چیز از همه لحاظ ایده
سال  9کند به راحتی به آینده بیندیشید. تصور کنید  در این قسمت به بیان تمرین خواهیم پرداخت که یاریتان می 

 .تان چگونه بود رفت دوران کاری آل پیش می با خود فکر کنید اگر همه چیز به طور ایده گذشته است
 سپس  آن را توصیف کنید و روی کاغذ بنویسید. بکوشید دیدگاه روشنی نسبت به شغل، شرکت و محل کار ایده آل 

ارانتان و سطح مسئولیت و مقامی های همک تان، نوع کاری که انجام می دهید، ویژگیخود داشته باشید. درآمد ماهیانه

 .که به دست آورده اید روی کاغذ بنویسید



امروز چه باید بکنم تا  "آل خـود دارید، از خود بپرسید: هنگامـی که حس کردید دیدگاه روشنی نسبت به آینده ایده

 "ام را به واقعیت مبدل سازم ؟چه اتفاقاتی بایستی رخ دهند؟این دیدگاه پنج ساله
هایی هستند  صدد یافتن شیوهکننـد و سپس همواره درخود خلق میآل روشنی برای  (تصور ایدهکارفرمایان)مدیران

تنها  تان در نظر می گیرید،ه دیدگاه شفافی برای خود و آیندههنگامی ک .ه آل خـود را به واقعیت بدل کنندتا ایـد

ان باشد که تحواس "ور باید به آن دست یابیم؟که چط " کنـد این است: سوالی که پس از آن به ذهنتان خطور می

 . هرگز کوتاه نیاید و شکست را انتخاب نکنید
 .های خود دست یابیدتوانید مشغول یافتن یا ایجاد شغلـی شوید که طـی آن به تمام پتانسیلشما چطور می 
فهمید  زیرا می !خواهیـد شد داشته باشیـد، متعجب هنگامی که دیدگاه روشن و مشخصی نسبت به خود و آینده تان 

 .تا چه حد احتمـال یافتن بهترین شغل برای شما افزایش خواهد یافت

 

 اهداف مشخص برای زندگی تان در نظر بگیرید
ترین مهارت یا به عبارتی، کلید موفقیت است. موفقیت همان دستیابی به اهداف است و هر چیز  گذاری اصلیهدف

دیگری که وجود دارد تفسیر آن می باشد. هنگامی که تصویر کامالً روشنی از اهداف زندگـی تان دارید، احتمال 

گذاری گوییم نسخـه از فرمول هدف سخن میآن  دستیابی به آن اهداف چندین برابر افزایش می یابد. آنچه اینجا از

 .توانید آن را در ادامه زندگی اجرا کنید وقتی این فرمول را کامال بیاموزید می هـدف بخشی فصل سوم است.
ینید دقیقا از کنند. بب هرگز به این صورت عمل نمی خواهید. بسیاری از مردم، تصمیم بگیرید و ببینید واقعاً چه می -1 

توانید به هدفی که از آن را خواهید؛ چرا که هرگز نمی تان چه میو آینده ،تان، خانوادهدرآمدتان ،، سالمتیتانشغلتان

 .دست یابید ،ینید و احاطه کاملی بر آن نداریدبنمی
ان درصد بالغین اهدافی روشن و مکتوب دارند و بیش از دیگر 3آن را به زبانی ساده اما خاص یادداشت کنید. فقط  -2

یی کاغذ مکتوب نشده باشد، خیالپردازی یا اطر داشته باشید هدفی که روی تکهبه اهدافشان دست می یابند. به خ

 .آرزویی بیش نیست

چند مهلت پایانی برای آن  ،ید. اگر این هدف، هدف بزرگیستمهلت شخصی را برای این هدف در نظر بگیر -3

خاصی که برای رسیدن به این هدف در اختیار دارید، هماهنگ کنید. مشخص کنید. ذهن ناخودآگاهتان را با زمان 

 .هرگز آن را در میان زمین و هوای معلق نگذارید
، تهیه کنید تمام توانید به آنها بیندیشید و برای رسیدن به اهدافتان انجامشان دهیدفرصتی از تمام مواردی که می -4

بیفزایید تا اندیشید، آن را نیز به لیست خود گامی که به مورد جدیدی میرید. هنتان را روی کاغذ بیاوافکار و اندیشه

 .کامل شود ناینکه لیستتا
ای جامع و کامل تبدیل کنید. تعیین نمایید چه چیزی از  لیست مذکور را ساماندهی نمایید و آن را بهتر و برنامه -5



نگامی که هدف و برنامه دارید، بایستی در شرایط ه باشد.تر میبرخوردار است و چه چیزی کم اهمیتاهمیت بیشتری 

 .دارند را و در حضور افرادی کار کنید که سعی در آزمودن نتایج و سبک و سنگین کردن آنها
بی درنگ دست به کار شوید.تردید و تعلل  .آید، انجام دهیدی که از دستتان بر میتان را عملی کنید. هر کاربرنامه -6

 .کنند ها را با شکست مواجه می ها و نقش بسیاری از بهترین و بزرگترین طرحهایی هستند که لغزش
سرانجام هر روز کاری انجام دهید که شما را به سوی مهمترین هدفتان قرار دهد. هر روز به خود گوشزد کنید که  -7 

 .کاری انجام دهید. هر کاری که شما را در مسیر مهمترین خواسته تان قرار دهد
 

 هدفی تمرین ده
دور . یادداشت کنید ایماه آینده به آن جامعه عمل بپوشانید ،گوشه 21تان را که می خواهید در طول ده هدف شغلی

 .خط بکشید تان اهمیت دارد ،هدفی که دستیابی به آن بیش از اهداف دیگر برای
برای دستیابی به آن در نظر  این هدف را به صفحه دیگری از کاغذ منتقل کنید. آن را یادداشت نمایید و مهلتی 

توانید به آن بیندیشید و معتقدید برای رسیدن به این هدف بایستی بگیرید. فهرستی تهیه کنید و تمام مواردی که می

یی جامع تبدیل نمایید، به آن  آنها را انجام دهید، یادداشت نمایید. این لیست را سازماندهی کنید به طرح و نقشه

 .قدمی بردارید و کاری انجام دهید و سپس هر روز جهت دستیابی به آن، جامعه عمل بپوشانید
 

 بازار کار را درک کنید 
اقتصادی  قوانین مشخصی از کار و استخدام وجود دارند که اساساً حقایق زندگی هستند. بعضی از آنها تجربی و بعضی

 .آنها را مورد توجه قرار دهید کنید،کار می یست مادامی که برای زیستنبااند که شما میاند. این ها همان اصولی
همیشه به  -چه محسوس و چه غیر محسوس -های شما در زندگیپاداش نخستین حقیقت زندگی کاری این است که،

وسیله ارزش خدمات و سرویس دهی شما به دیگران تعیین می شود. درآمد شما نیز به واسطه ی سه چیز مشخص می 

 :گردد
 .انجام می دهید. آنچه شما 1
 .. کیفیت انجام دادن آن2
 .به سختی پیدا شدن جانشینی شایسته برای شما .3
 

سالیق مشتریان یا اقتصاد شبانه،  ،تغییر در تکنولوژی. تان مهجور و غیر مستعمل شوندیممکن است مهارتها 

و درواقع  بیند شرکت می  ر استخدامتوانند مهارتی خاص را متروک و غیر مستعمل نمایند. فردی که کامالً خود را د می

، در آغاز هفته به سبب تغییر سریع در بازار کار، شرکت یا تقاضای مشتریان برای خدمات کندساعت در روز کار می 21



 .و تولیدات او، با  شغل از احساس بیگانگی می کند
 

 قانون جهانی استخدام
ه باشید. تان داشتکاملی بر دوران موفقیت آمیز کاریاین قانون جهانی استخدام است که سبب می شود شما کنترل  

تا حد بیشتری  -تانبرای افزایش درآمد یا کاهش هزینههر جایی که بتوانید فرصتی  گوید،قانون جهانی استخدام می

 .پا کنیدبیابید میتوانید شغل خود را بر -از مبلغ استخدامی خود
د و بیشتر از حقوقی که گوید، مادامی که هر شخص در ارزش دالری شرکت مشارکت نمای قوانین علم اقتصاد می 

 .کند، کار انجام دهد، کارفرما همچنان به استخدام افراد مبادرت می ورزددریافت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


