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  درباره نوسنده
 صد نفر کارشناس ومشاور است که بابیش ازهفت) اهبري کاوي لل رکانون بین الم(دکتر استفان کاوي مدیر وموسس 

دکتر کاوي اصول رهبري .راهبري ،مردم وشرکتهارایاري می کندتابه حد اعالي کارایی وعملکرد مفید دست یابند
 .اندکاران تعلیم وتربیت می آموزد ودست زرگ،مسؤالن بلندپایه دولتب رابه رهبران شرکتهاي مدیریت فنونو

اونویسنده هشت کتاب پرفروش .شرکت موفق در ایاالت متحده است500ن براین مشاورافزایش کارایی بیش ازافزو
دکتر کاوي فارغ التحصیل دانشگاه هاروارداست ودردانشگاه یانگ رهبري ومدیریت تدریس .از جمله این کتاب است 

  .می کند 
  مقدمه

قاط گیتی بااقبال بی سابقه اي روبرو شد،به نحوي که ظرف در بسیاري از ن“هفت عادت مردمان موثر ”انتشار کتاب 
زبان منتشر گردیدوعنوان پر فروش ترین کتاب  رادرسراسرجهان به 12 میلیون نسخه آن به 4مدت کوتاه،

مطالب .خوداختصاص دادوسرانجام به عنوان کتاب مرجع مورداستفاده نویسندگان  ومحققان بسیاري قرارگرفت
رازدانش عملی براي مردمانی  است که مایلندکنترل زندگی وکسب وکارخودرابدست پرباراین کتاب سرشا

نکات پرمحتواي آن چنان عمیق واساسی است که بامطالعه مجددهر بخش سطح تازه اي از تفکروادراك را پدید .گیرند
  :هفت عادت مورد بحث عبارتند از. می آورد

 عامل باشید .1

 ذهناًازپایان آغاز کنید .2
 ست راقراردهیدنخست،امورنخ .3

 برنده بیندیشید-برنده .4

 نخست بخواهید بفهمید ،آنگاه جویاي تفاهم باشید .5
 نیروي جمعی ایجاد کنید .6

 اره راتیز کنید .7

  .نوشتارحاضر،بیانگر فرازهاي مهم کتاب از زبان نویسنده می باشد
  برداشتها واصول

،بااشخاص بسیاري تماس پیداکرده ام که به سال کارباافراددرکسب وکار،دانشگاه،ومسائل خانواده 25درمدتی بیش از 
موفقیت بیرونی قابل توجه اي رسیده اندامادریافته اند ازدرون تشنه اندوعمیقاً به تجانس شخصی وروابط موثر 

وقتی مردم رویدادهاي خوب زندگی افرادوخانواده هاوسازمانهایی رامی بینندکه .وسالم وبالنده با دیگران نیازدارند
 متکی است به هیجان می آیند، چنین اتحادخانوادگی وکارگروهی،یاچنین فرهنگ سازگارجمعی براصولی محکم

  .وهمکاري سازمانی رامی ستایند
چگونه آن راانجام می دهند؟فنونش رابه من :درخواست بی درنگ آنها،برداشت اصلی شان راآشکار می کند

فوراًهمه چیز اصالح شودیاراه حلی که بی درنگ درد اندرزي به من بده که :آنچه واقعاًمی گویند این است.بیاموز
افرادي رانیز می یابندکه به خواسته هاي آنها پاسخ مثبت می دهند  و این اموررابه آنهامی آموزند وبراي .مرابکاهد

 اجتماعی،ظاهر قضیهي شاید ازطریق تسیکن ها وزخم بندیها .مدتی کوتاه نیز شاید این مهارتها وفنون موثر بنمایند
  .اما دردمزمن ونهفته به جا می ماند وسرانجام عوارض شدیدتازه اي ظاهر می شود.راحفظ ومشکالت راحذف کنند

  :آلبرت انیشتن گفته است
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به هنگام رویارویی بامشکالت اساسی نمی توانیم ازهمان سطح تفکري که آن مشکالت رابه وجود آوردیم ”
  “،آنهارابرطرف کنیم 

 بنگریم ومشکالتی را که زیستن وارتباط متقابل درقالب اخالقیات شخصیت ،ایجاد کرده اگربه پیرامون ودرونمان
نند از آن موضع سطحی که به وجود آمدندبرطرف ادریابیم،پی می بریم اینها مشکالتی ژرف واساسی اند که نمی تو

شتارتشریح می شوندبه این عاداتی که در این نو. براي حل این مسائل ژرف به سطح تازه وژرفتري نیاز داریم.شوند
  .به نگرشی مبتنی براصول، مبتنی  برمنش،ونگرشی ازدرون به بیرون:سطح تازه می پردازد

یعنی اینکه نخست از خودمان آغاز کنیم ،حتی به شیوه اساس تر یعنی اینکه  نخست ))درون به بیرون  از(( نگرش
عادتمندانه یعنی اگرزندگی س. انگیزه هاي خودآغازکنیم  منش و یم،یعنی برداشتها ونازدرونی ترین بخش خود آغاز ک

 .که نیروي مثبت ایجاد می کندوبه جاي قدرت  بخشیدن به نیروي منفی،ازکنارآن می گذردمی خواهید،شخصی باشید
اگرمیخواهید فرزند نوجوانتان دلپذیر و سرشار از همکاري باشد،پدرومادري سرشار از تفاهم وهمدلی ومهرومحبت 

اگر می خواهید درکارتان وسعت عمل وآزادي بیشتري داشته باشیداگر می خواهیدکارمندي مسئول تر باشید،
وسرشار ازکمک وایثارباشید،اگرمی خواهید به شما اعتماد کنندوقابل اطمینان باشیدواگرخواهان عظمت فردي  

به . متمرکز شویدتان موردتوجه قرارگیرد،نخست برعظمت اصلی ومنش خویش دهستیدومی خواهید استعدا
رابه صورت نقطه تالقی دانش ومهارت و اشتیاق   اصلی درونی شده است که آن منظوري که مد نظر ماست،عادت 

  .توصیف کنیم 
 دانش یعنی چه باید کرد وچرا •

 ن آندمهارت یعنی چگونگی انجام دا •
 اشتیاق یعنی انگیزه ومیل به انجام دادن آن •

  .ادت بدل کنیم،می بایستی نقطه تالقی دانش ،مهارت واشتیاق را بوجود آوریمبراي اینکه کاري درزندگیمان به ع
  عامل باشید:1عادت 

امااگرکسانی که کارخوب پیدا می کنند افرادعاملی . همه افرادمنتطرند که واقعه رخ دهد یا یک نفرازآنهامراقبت کند 
دست می گیرند تا با رعایت بی وقفه اصول درست افرادي که ابتکار عمل رابه .هستند که راه حل مشکالتند،نه مشکالت

  .هر کاري راکه الزم می دانند به انجام برسانند وکارراسر وسامان بخشند
زمانی براي پیشرفت صنعت ساختمان سازي باگروهی ازافراد کارمی کردم،بانمایندکانی از بیست سازمان متفاوت که 

غیر رسمی،آمار وارقام مشکالت خود را با یگدیگر در میان فصلی یک بارگرد هم می آمدندتابه شیوه اي آزاد و
  .بگذارند

درآن دوران رکود شدیدي وجود داشت وتاثیر منفی آن در این صنعت  ویژه حتی سنگینتر از اقتصاد  بودوقتی 
  .باً این افراد نومید بودندیکارراآغازکردیم تقر

  .رکها چیستند؟امور بسیاري درحال وقوع بودبرماچه می گذرد؟مح:، سؤال مورد بحث این بود کهروز نخست
فشارهاي محیطی شدیدي مانندبیکاري وجود داشت وبسیاري از این افراد دوستان خود رااخراج می کردندتابتوانند 

  .بقاي تشکیالت خود را حفظ کننددرپایان روز،همه حتی نومید تر ازآغاز جلسه بودند
 درآینده چه پیش خواهد آمد؟گرایشهاي محیطی را با این فرض مورد:این سؤال را مد نظر قراردادیم کهروز دوم، 

پایان روز دوم حتی افسرده تر بودیم . مطالعه قرار دادیم که واکنشهاي نهفته درآن،آینده شان را بوجود خواهدآورد  
  .امور پیش از این که بهتر شوند، به احتمال زیادخرابتر خواهند  شدوهمه این را می دانستند

واکنش چیست؟ماچه خواهیم (( ، برآن شدیم که توجه خود را به این سؤال عامل معطوف کنیم که سومروز 
صبح درباره شیوه مدیریت وکاهش هزینه ها ))کرد؟ماچگونه می توانیم دراین وضعیت ابتکار عمل را بدست بگیریم ؟
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 هردو این زمینه ها داشتیم ومطرح ی درباره یهمگی  نظرها. وبعدازظهر درباره افزایش سهام بازار گفتگوکردیم
 کردیم ، آنگاه برچندکار بسیار عملی وقابل اجرامتمرکزشدیم جلسات درانتها به روح تازه اي از هیجان وامید و

  .عامل شده انجامید هوشیاري 
  .وضع کارچگونه است؟خالصه کردیم: درپایان روز سوم نتایج کنفرانس رابصورت پاسخی شامل سه بخش 

 خرابتر وضعیت حاکی از آن  است که امور بیش ازآن که بهترشود.آنچه برایمان پیش می آید خوب نیست:بخش اول
  .می شوند
 یم ونبهتر می ک را شیوه مدیریت خود خوب است، زیرا بسیار که ما بوجود خواهیم آورد آنچه را اما :بخش دوم

  .راپایین می آوریم وسهام بازارراافزایش میدهیم هزینه هایمان 
  .درنتیجه وضع کارازهمیشه بهتر است:بخش سوم

مگرتاچه مدت می توانیداین .اماذهنیت واکنشی درپاسخ به این وضعیت چه می گوید؟اي بابا بیاید باحقایق روبروشوید
  . و نگرش روحیه بخشیدن را حفظ کنید؟دیریازودباواقیعت روبروشویدیمثبت اندیش

شرایط  موجود . باواقیعت اوضاع .باواقیعت روبرو شدیم .مین استاماتفاوت میان مثبت اندیشی وعامل بودن ه
وفرافکنیهاي آینده مواجه شدیم منتها با این واقیت نیزروبروشدیم که این قدرت را داریم که در برابراوضاع وشرایط 

در محیط مارخ عدم  رویارویی با واقعیت، پذیرش این آرمان بود که آنچه .وفرافکنیها،واکنش مثبت را انتخاب کنیم 
  .می داد تعیین کننده وضعیتمان بود

  
 خالقیت ومنابع کسب وکار وگروهاي اجتماعی یا هرگونه سازمان از جمله خانواده ها می توانند عامل باشند می توانند

  راادغام کنند  ودرآن سازمان،فرهنگی عامل را بوجود آورند) عامل  افراد(
دیگر بار تاکید می کنم که خانواده نیز یک (لزومی  نداردکه سازمانی دستخوش اوضاع وشرایط محیط شودسازمان 

  .طه رابه انجام برسانندمی تواند ابتکارعمل رابه دست گیردوارزشهاوهدفهاي مشترك افرادمربو)سازمان است 
می توانست روشها رادریابد وبسیارخالق .چندسال باسازمانی کارمی کردم که ریاست آن بعهده شخصی پویابود

این گرایش را .وبااستعداد وتوانا وهوشمند بودو همه این را می دانستند اما شیوه مدیریت او بسیار مستبدانه بود
گویی آنها حق قضاوت  نداشتند شیوه گفتارش باافرادي که درآن .ارمی کردرفت)) ماشین ((داشت که با مردم مثل 

آن .....این کار را این گونه انجام بده.....دنبال آن کار برو.....دنبال این کار برو: سازمان کار می کردنداین گونه بود که 
  .خودم تصمیم هار ا می گیریم.....کارراانجام بده

  زبان عامل
  بیاید سایر راه حلهارادرنظر بگیریم

  نگرش متفاوتی راانتخاب کنم
  براحساسهایم مسلط هستم

  می توانم سخنرانی موثر ترتیب دهم
  واکنش مناسب رااختیارخواهم کرد

  انتخاب می کنم
  من ترجیح می دهم

 خواهم کرد

  زبان عکس العمل
  راین موردکاري ازدستم ساخته نیستد

  من این طوري هستم نمی توانم
  اوخیلی غمگینم می کند

  آنهااجازه این کار را نخواهند داد
  مجبورم این کاررا بکنم

  نمی توانم
  من باید

 اگر می شد
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مدیران در کریدور ها گرد هم می آمدند ونزد .روه مدیران پیرامونش بیگانه شدثمره اش  این شد که پاك از گ
 که گویی دارند کمکی  ايبه گونه. یگدیگر از او شکایت می کردندهمه بحث هاي آنها بسیار پر آب وتاب وبلیغانه بود

را از مسئولیت معاف می  بودند وبه نام ضعفهاي ریاست شرکت ،خودشان ی کننداما این بحث ها بی انتهابه وضعیت م
  .کردند 

همه کاره هارا .  است دیروز به قسمت من آمدهیک نفر می گفت نمی توانی تصور کنی این بار چه پیش آمد
سروسامان داده بودم اما اووارد شد ودستورات کامالً متفاوتی دادهمه کارهایی که ظرف چندماه به انجام رسانده 

چقدر طول می کشد تا بازنشسته .می دانم چگونه باید به کاربراي او ادامه دهمن.بودم به همین سادگی از بین رفت
  او فقط پنجاه ونه سال دارد فکر می کنی بتوانی شش سال دیگر دوام بیاوري؟:شود؟یک نفر پاسخ می داد

ق او بسا.اما یکی از مدیران عامل بود.دبه هرحال او ازآن نوع اشخاصی است که باز نشسته اش نمی کنن.نمی دانم
کورنبودکه .ارزش ها بودند،نه احساسها،ابتکار عمل را به دست گرفت پیش بینی وهمدلی کردو وضعیت راسنجید

یس را سست ونامناسب می ئیس را نبینداما به جاي انتقادازاوضعف هاراجبران می کرد هر گاه روش رئضعفهاي ر
یس بینش واستعدادوخالقیت او ئاورداما قدرت هاي ردید،می کوشید حایل افرادش شودوچنین ضعفهایی را به حساب نی

  .را به حساب می آورد
با او نیز مثل ماشین رفتار می شداما او بیش از آنچه را که انتظارمی رفت به .این مرد بر حلقه نفوذ خود متمرکز بود

بر این هرگاه اطالعاتی را یس را می دید بنا ئیس شرکت را پیش بینی می کردبا همدلی نگرانی رئانجام می رساندنیاز ر
یس نشسته بودم گفت استفان ئیک روز که در نقش مشاور کنار ر.ارایه می داد ،تجزیه وتحلیل را نیز عرضه می کرد

،واقعاًنمی توانم باور کنم که این مرد چه کرده است نه تنها اطالعاتی را که درخواست کرده بودم به من داده است 
هیه کرده که دقیقاًهمان چیزي است که نیاز داشتیم حتی تجزیه وتحلیل خودش را هم در بلکه اطلالعات اضافی نیز ت

موجود .  کند وتجزیه وتحلیل نیز با اطالعات مطابقت داردت میپیشنهادبا تجزیه وتحلیل مطابق.اختیار قرارداده است 
  .لذا هیچگاه الزم نیست نگران این بخش از کار باشم!قابل توجه اي است

نظر :به جزءیک نفر،از او پرسید.دنبال این کار برو،دنبال آن کار برو:د باز هم به مدیران می گفت جلسه بع
  .توچیست؟حلقه نفوذ او افزایش یافته بود

ه اذهان واکنشی در کریدورهاي مدیران ، پرتاب مهمات کینه جویانه خودرا به این مرد تاین امر سازمان را برانگیخ
 مرد در برابر آنها نیز عامل بوداندك اندك حلقه نفوذش آنهارا نیز در برگرفت وچنان به اما این.عامل آغاز کردند

یس بدون مشارکت وتایید او صورت ئگسترش ادامه داد که سرانجام هیچ حرکت مهمی در سازمان حتی اقدامات ر
 وضعفهاي او راجبران  تکمیل ن مرد نیروي خودش راـزیرا نیروي ای ی کردـیس احساس تهدید نمئنمی گرفت اما ر

  .می کردبنا براین این دو نفر مکمل یگدیگر بودند
موفقیت این مرد به علت  اوضاع وشرایط او نبود بسیاري ازافراد دیگر نیز همان وضعیت را داشتند واکنش که نسبت 

  .به اوضاع وشرایط انتخاب کرده بود وحلقه نفوذش این تفاوت را ایجاد نموده بود
 مفهوم عامل را به صورت زورگو وپرخاشگر وعدم حساسیت تعبیر می کنند،حال آنکه ابداً چنین نیست بعضی از افراد

افراد عامل زورگو نیستند،هوشمندند وسایق آنها ارزشهاست واقعیت را می بینند  ومی دانند چه چیزي مورد نیاز 
  .است 

ی ازاو انتقاد می کردند چون به حلقه نگرانی آنها اتاق هاي حقوق در حالی که متهم کنندگان او در ه گاندي بنگریدـب
گاندي در برنج زار ها بود وخاموش .انیا را به اتقیاد ملت هند به باد مالمت نمی گرفت تنمی پیوست و امپراتوري  بری

 سیلی از پشتیبانی واعتماد واطمیان در سراسر حومه ها.وآرام ونامریی حلقه نفوذش را میان زارعان می گستراند 
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اگر چه نه دفتري داشت ونه مقامی حزبی ، از طریق شفقت وشهامت وروزه وترغیب اخالقی ،سرانجام .دنبالش کرد
 .انگستان را به زانو درآورد وبا قدرت گسترش یافته حلقه نفوذش استیالي سیصد میلیون نفر را شکست

  .شتن ها وبودن هاستیکی ازراه هاي تعیین اینکه نگرانی ما درکدام حلقه است، تشخیص میان دا
  .وقتی پول خانه ام را بپردازم احساس خوشبختی خواهم کرد

 ....یسی داشتم که اینقدر مستبد نبودئاگر فقط ر •

 ...اگر فقط همسر صبورتري داشتم •
 .....اگرفقط بچه هاي مطیع تري داشتم •

 ....اگرفقط مدرك خوبی گرفته بودم •

 .....اگرفقط فرصت بیشتري براي خودم داشتم •
باشم دراینجا توجه معطوف به منش ) خرسند تر،مهرآمیزتر(می توانم صبورتر :قه نفوذ سرشار از بودن هاستحل

  .است
 ن توانایی راـه بیرون ازماست ایـه آنچـه مشکل ماست بـماست خود آن اندیش ی اندیشم مشکل بیرون ازـهرگاه م

ون به درون از آنچه بیرون از ماست باید عوض شود این را می گویند برداشت از بیر.می بخشیم که ما راکنترل کند
  .تا بتوانیم عوض شویم

نگرش عامل، ایجاد دگرگونی از درون به بیرون است متفاوت بودن ،واز طریق متفاوت بودن، درآنچه که بیرون است 
  .می توانیم تواناتر ،کوشاتروخالقتر وسرشار از همکاري باشیم:تغییر مثبت ایجاد کردن

بسیار آسانتر است که براي وضعیت ایستاي .ه این آرمان براي بسیار ي ازافراد تغییر برداشت شدیدي استمی دانم ک
اما ما مسئول زندگی خود هستیم،قابلیت پاسخ گویی .خود،دیگران یا شرطی شدن ویا شرایط واوضاع را مالمت کنیم 

اگر .موثر براوضاع وشرایط خود تاثیر بگذاریمداریم ومی توانیم با کوشش درراه هستی خویش ،آنچه هستیم به طرزي 
در زندگی زناشویی خود با مشگل روبروهستیم،واقعاًازبازگفتن خطاهاي همسرم چه عایدم می شود؟با گفتن اینکه 

ازتوانایی خود براي تاثیر .وخودم را در وضعیت منفی فلج می سازم.مسؤل نیستم ، از خودم یک قربانی ناتوان می سازم
او نیز می کاهم،غرولند ومتهم کردن وگرایش انتقادي من فقط این احساس را به او می دهد که ضعف هاي گذاشتن بر

توانایی ام براي تاثیر مثبت بر وضعیت . انتقادم بدتر از رفتاري است که می خواهد اصالح شود .خود رامعتبر بشمارد
  .می پژمرد واز بین می رود

متمرکز شوم،می توانم از “خودم ” ،می توانم بر یگانه چیزي که در اختیار است اگر واقعاً بخواهم وضعیتم بهتر شود
می توانم بکوشم شریک زندگی بی نقص وکاملی .اصالح همسر دست بکشم وبه اصالح ضعفهاي خودم بپردازم

می توان امیدوار بودکه همسرم قدرت یک نمونه عامل رااحساس .منشا عشق وحمایت بی قید وشرط:باشم
اماخواه همسرم اینگونه پاسخ دهدوخواه نه ،مثبت ترین شیوه براي تاثیر گذاشتن بروضعیتم .انگونه پاسخ دهدکندوهم

  .این است که بر بهبود خودم ،بر هستیم متمرکز شوم
شنونده بهتر بودن،شریک زندگی مهر آمیز بودن،شاگرد بهتري :از راه هاي بسیار می توان بر حلقه نفوذ متمرکز شد

مندي سرشاراز همکاري وایثار بودن ،گاه عامل ترین کاري که می توانیم بکنیم شاد بودن است ،فقط لبخند بودن ،کار
  .راستین

امابه عنوان .بعضی چیزها،مثل هوا هیچ گاه در حلقه نفوذ ما قرارنمی گیرند.خوشبختی مانند بدبختی ،انتخابی است
می توانیم شاد باشیم وآن چیز هاي را که در .ه همراه آوریمافرادي عامل می توانیم هواي جسمانی واجتماعی خود راب

  .حال حاضر نمی توانیم کنترل کنیم بپذیریم،وتالشهاي خود را به اموري معطوف کنیم که می توانیم در کف اختیار گیریم
  ذهناً ازپایان آغاز کنید:2عادت 
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ذهنتان .که تنها باشید وحواستان پرت نشود بخوانید لطفاً مکانی را انتخاب کنید که بتوانید چند صحفه بعد را در جایی 
حواستان .نگران برنامه روزانه،کار،خانواده ودوستان نباشید.را برآنچه می خوانید وقراراست انجام بدهید متمرکز کنید

  .فقط اینجا وذهنتان گشوده باشد
ضور در محل برگزاري مراسم مجسم کنید که براي ح.ذهناً مجسم کنید که به مراسم خاکسپاري عزیزي می روید

کان ـی وارد آن مـوقت .دیی شوـپیاده م ، ماشین را پارك می کنید و لـد رپارکینگ آن مح و سوار ماشین می شوید
د،چهره دوستان وخویشاوندان را می بیند یهمچنان که از میان مدعوین می گذردبه گلها وموسیقی توجه کنیدیمی شو

  .دل حاضران بر می خیزد مشاهده می کنیدواندوه فقدان آن عزیزراکه از 
این مراسم .وقتی به جلوي اتاق می رسیدوبه درون تابوت می نگرید ،ناگاه خود را چهره به چهره خویشتن می بیند

منتها سالها پس از امروز،همه این افراد براي بزرگداشت شما آمده اند تا احساس محبت وقدردانی از .تدوین شماست
  .از کنندزندگیتان را ابر

وقتی برصندلی می نشینیدومنتظر آغاز مراسم می شوید،به برنامه که در دست دارید می نگرید ، قراربراین است که 
دومین سخنران یکی از دوستان .چهار نفر سخنرانی کنند،نخستین سخنران یکی از افراد خانواده تان است

سومین سخنران یکی از .چگونه زندگی کرده ایدشماست،شخصی که می تواند این احساس را ایجاد  کندکه شما 
  .همکاران شماست،چهارمین سخنران فردي از مسؤالن کلیسا ویا انجمی است که درآن خدمت می کنید

اکنون عمیقاًبیندیشد تا ببینید که هر یک از این سخنرانان درباره شما وزندگیتان چه می گویند؟ دوست داشتیدکه کالم 
ي یاپدر ومادري رامنعکس می کرد؟چگونه فرزند یا دختر عمویی بودید؟چگونه آنها از شماچگونه همسر

ند؟چه کمکها وایثارها وتوفیقهایی دارید چه تید چگونه منشی را در شما می دیددوستی؟چگونه همکاري؟دوست داش
  تفاوتهایی رادرزندگیشان ایجادکرده باشید؟

یعنی بدانید به کجا می روید، تا بتوانید بهتر دریابید .ن را بشناسیدذهناًازپایان آغاز کنید یعنی اینکه به روشنی مقصدتا
  .که اکنون کجا هستید وگامهایی راکه برمی دارید همواره در مسیر درست است

هرگاه عمیقاً بدانیم چه چیزي برایمان مهم است وآن تصویررادرذهنمان تثبیت کنیم ،زندگیمان را در مسیر تغییر 
ده ایم،به این ترتیب خودمان را هر روز به طریقی اداره می کنیم تا آنچه که واقعاًبرایمان وتحول واقعی هدایت کر

اهمیت دارد به انجام برسانیم امااگر نردبان به دیوار درست تکیه نداشته باشد،هرچه سریعتر به مکان نادرست می 
 ناً اگر از پایان آغاز کنیم،ـیم اما فقط ذهه باشـه ظاهر کارایی بسیاري داشتـشاید ب ول باشیم،ـشاید بسیار مشغ.رسیم

  .می توانیم به راستی از کارایی برخوردار باشیم
اگر به دقت آنچه را که مایلیددر مراسم تدفین شما درباره تان گفته شود در نظر بگیرید،توصیف خودتان رااز 

شاید شهرت ،موفقیت .  وت باشد شاید این توصیف از آنچه ذهناً می پنداشتید بسیار متفا.موفقیت خواهید یافت
  .وثروت یا بعضی از سایرچیزهاي که براي آنها می کوشیدیدبخشی از دیوار نادرست شما باشد

همسرتان هیجان زده است که .بلیط ها را در دست دارید.مجسم کنید امشب همسرتان براي کنسرت دعوت کرده اید
یستان به شما تلفن می کندکه به دفترتان بروید وبه شما می ناگهان رئ.ساعت چهار بعد از ظهر است.به کنسرت برود

  .گوید که براي یک جلسه مهمی در ساعت نه شب به کمکتان نیاز دارد
اگر از طریق عینک همسر محوري یا خانواده محور بنگرید،مهمترین نگرانی شما همسرتان است، ممکن است به 

شاید احساس کنید که .ي جلب رضایت همسرتان او رابه کنسرت ببریدرئیستان بگوید نمی توانید به دفترتان برویدوبرا
اما این کار را با اکراه انجام  دهیدودل نگران پاسخ همسرتان هستید ومی کوشید .براي حفظ کارتان به دفترتان بروید

  .تصمیمتان را توجیه کنیدوخود را از نومیدي یاخشم برهانید
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شه اصلی تان اضافه کار یاتاثیر کاردیروقت برروي اضافه حقوق احتمالی خواهد اگرازطریق عینک پول محور بنگرید،اندی
شاید به همسرتان تلفن کنید وبه او بگویید که مجبورید در دفترتان بمانید،با این فرض که او خواهد فهمید که .بود

  .نیاز هاي اقتصادي در درجه نخست قراردارند
می توانید نکاتی را با رئیستان درمیان نهید وموجب پیشرفت . بشماریداگرکارمحور باشید،شاید این فرصت را غنیمت

شاید از خودتان خرسند باشیدکه به عنوان نشانه اي از این که تا چه اندازه کوشا هستید،ساعتی بیش .کارتان شوید
  !همسرتان باید به شما ببالد. ازآنچه انتظار می رفت کار کرده اید

شاید به این فکر کنید که تا دیر .چیزهایی بیندیشد که باآن اضافه کار می توانید بخریداگرتملک محور باشید،شاید به 
روز بعد همه اینها را خواهند شنیدکه شما . وقت کار کردن چه امتیازي براي شهرت نیک شما در ادره تان خواهد بود

  .تا چه اندازه اصیل وایثار گر ومتعهد هستید
همسرتان ازاین که تا دیر وقت کار می کنید خوشحال بشود،می توانید کارها رارها اگرتفریح محور باشید ،حتی اگر 

  !شایستگی آن را دارید که شبی تفریح کنید.کنید وبه کنسرت بروید
اگر دوست محور باشید،تصمیم گیرتان تحت تاثیر این خواهد بود که آیا دوستانتان نیز در اداره تادیر وقت کار 

  .خواهند کرد یانه
دشمن محور باشید ،شاید تا دیر وقت کار کنید چون می دانید براي شما  برگ برنده خواهد بود تا آن را به اگر 

تقال  شما کار و مادامی که در حال تفریح است ، .بزرگترین دارایی شرکت است نشان دهید شخصی که فکر می کنید
ه خاطر منافع شرکت،که او چنین راحت نادیده ـرا بتفریح خود  ه انجام می رسانید وـخودتان را ب می کنید وکاراو و

  .می گیرد ،فدا می کنید
اگر کلیسا محور باشید،شاید تحت تاثیر برنامه ها ي سایر اعضاء کلیسا که بخواهند در کنسرت شرکت کنند قرار 

یا نوع . ر خواهند بود بگیرید،یا این مسئله که آیا سایر اعضاء کلیسا که در اداره شما کار می کنند تا دیر وقت سر کا
شاید نیز تصمیم گیري تان .داشته باشندکنسرت مدرن را ندل حق تقدمی پیش ازیکمثالً شاید مسیحاي ه:خود کنسرت

در چنین شرایطی چه می کرد،واین که  آن اضافه کار “یک عضو خوب کلیسا ”تحت تاثیر این امر قرار گیرد که 
   .راخدمت بداند یا دویدن در پی ثروت مادي

آیا .ه چه چیزي براي شخص شما بیشترین منفعت را خواهد داشتاگر خود محور باشید،تمرکز تان براین خواهد بود ک
برایتان بهتراست که به کنسرت بروید ویا این که سر کار بروید وچند نکته را با رئیس خود درمیان بگذارید؟نگرانی 

  .اصلی تان این خواهد بود که انتخابهاي متفاوت چگونه بر شخص شما اثر خواهد گذاشت
و در بسیاري از (دکه کانونهاي ما به چه شیوه بنیادي برانگیزه ها تصمیم هاي روزانه واعمال ماآیا می توانید ببینی

وتعبیر وتفسیرمان از رویدادها تاثیر می گذارند؟به همین دلیل آگاهی از کانونتان حایز اهمیت )مواردواکنشهاي 
این امر اساسی است که براي کارایی تان واگر آن کانون به عنوان انسان عامل به شما توانایی نبخشد ، .بسیاراست

  .برداشتهایتان را تغییر دهیدتاکانونی قدرت بخش ایجاد کنید
به عنوان شخصی مبتنی براصول می کوشیداز احساسی که نسبت به وضعیت داریدیا سایر عواملی که شما راتحت تاثیر 

 به تمامیتی متعادل،نیاز هاي کار وخانواده وسایر نگریستن.قرار خواهند دادفاصله بگیرید،وهمه راهها را ارزیابی کنید
ر گرفتن همه عوامل به بهترین راه حل ظمی کوشید بادرن. تصمیم هاي ممکن اشخاص ذینفع ومفاهیم احتمالی سایر

  .برسید
شاید بابسیاري از کانونها به همین .این که به کنسرت بروید یا سر کار،در واقع بخش کوچکی از تصمیمی موثر است

  . اماوقتی برداشت شما مبتنی بر اصول باشد،چه تفاوت مهمی پیش می آید.نتخاب دست بزنیدا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .Behin moshaveran atie saz modiriat Co                               شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت

Page 9 of 17 

به طرزي عامل راه حلی را  انتخاب وتعیین .نخست اینکه مورد اعمال نفوذ دیگران یا واوضاع وشرایط قرار نمی گیرید
  .ی گیریدوبه شیوه اي نا آگاهانه ونامطلع تصمیم نم.می کنید که بهترین راه می دانید

 . دوم اینکه می دانید تصمیم شما بسیار موثر است زیرا بر پایه اصولی با ثمرات دراز مدت وقابل پیش بینی قراردارد
تادیر وقت کار کردن در اداره براي .سوم اینکه عملی را که انتخاب می کنیدبه ارزشهایی غایی زندگیمان کمک می کند

بااین  امر که به کارایی رئیس خود ارج نهید وصمیمانه بخواهید که به منافع اینکه به یک نفر فخر بفروشید،کامالً 
به کل زندگیتان کیفیت .آنچه را که به هنگام اجراي تصمیم هایتان تجربه می کنید . شرکت خود کمک کنید تفاوت دارد

  .ومعنا می دهد
دکرده اید، باهمسر و رئیس تان گفتگو چهارم اینکه می توانید در شبکه نیرومندي که در روابط متقابل خود ایجا

تصمیم بگیرید سرکار برویدوبخشی  داراي اتکاي متقابل باشید ،کنید،چون مستقل هستید،می توانید به طرز ي موثر
  .ازآن راانجام بدهید وآنچه راکه محول کردنی است به صبح روز بعد موکول کنید

هید کرد،هر عملی را که انتخاب کنید،می توانید با تمرکز آن را نهایتاً این که درباره تصمیم خود احساس آسودگی خوا
به عنوان شخصی مبتنی بر اصول،امور را به شیوه اي متفاوت می بینید،وچون امور را .انجام دهیدواز آن محفوظ شوید

ن امنیت به شیوه اي متفاوت می بینید، به شیوه متفاوت می اندیشید وبه شیوه اي متفاوت عمل می کنید،چون میزا
،هدایت وحکمت است وقدرتان باال وناشی از کانونی محکم ودگرگونی ناپذیر است،پایه واساس یک زندگی بسیار عامل 

  .وموثر را دار ا هستید
  نخست امور نخست راقرارداهید: 3عادت 

  چند لحظه درنگ کنید وبطور اجمالی به دو پرسش زیر پاسخ دهید
پاسخی براي آنهاست،این پرسشها وزین وپر اهمیت اند ونباید آنها را ناچیز کار برروي عادت سوم مستلزم یافتن 

  .انگاشت 
که با انجام مداوم منظم آن بتوانید تغییر مثبت ) در حال حاضر آن را انجام نمی دهید (به کاري اشاره کنید : 1پرسش

  وقابل توجهی در زندگیتا ن پدید آورید؟
  ارتان به نتایج مشابهی دست می یابید؟با انجام چه کاري در کسب وک: 2پرسش 

  .پاسخ به این پرسشها در بخش دیگر کتاب از نظرتان خواهد گذشت
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  ماتریس مدیریت زمان
  اضطراریی غیر اضطراریی

 IIفعالیتهاي مربوط به مربع 

  پیشگیري مربوط به قابلیت تولید
  تولید

  ایجاد روابط
  شناخت فرصتهاي تازه

  زي وتفریح سازندهبرنامه ری

  Iفعالیتهاي مربوط به مربع 
  بحرانها

  مشکالت حاد
 طرحهاي مهلت دار

ري
رو
ض

 

 IVفعالیتهاي مربوط به مربع 

  کارهایی پیش پا افتاده
  بعضی از نامه

  بعضی از مکالمات تلفنی
  اتالف وقت
  سرگرمیها

  IIIفعالیتهاي مربوط به مربع 
  گسیختگی ها،مانند بعضی از تلفن ها،

  اوگزارشهانامه ه
  بعضی از جلسات

  امور فشارآور وفوري
 رعایت کارهاي همه پسند

ري
رو
 ض
یر
غ

 

  
این مربع به نتایج مهمی که به . هم فوري وهم ضروري است Iچند لحظه به چهار بخش ماتریس زمان توجه کنیدمربع 

همه .ل نامیده می شوندکارهاي این بخش به طور معمول بحرانها یا مسائ.توجه فوري نیازمند است مربوط می شود
ما در زندگی بامسائل وبحرانها روبرو هستیم،در عین حال بسیارند افرداي که با تمرکز به این بخش زندگیشان را به 
ورطه تباهی می کشانند،از جمله ،افراد ومدیرانی که به شدت تحت تاثیر بحرانها ومسائل قرا رمی گیرند مثل تولید 

  .ه عقب هستندکنندگانی که همشیه از برنام
 متمرکز باشدمسائل وبحرانهاي ساکن در این بخش بزرگ و بزرگتر می شوندتا Iمادامی که ذهن شما به بخش 

ممکن است بازور .بات کوبنده از میدان به در کنندراتحت استیالي خود در آورده وبا ضعاقبت بطور کامل شمار
هستند افرادي که همه روزه .نده تر نقش برزمین می شویدوتقالي بسیار به پا خیزید،اما باردیگر با ضربه اي کوب

ودرتمام اوقات با ضربات کاري مسائل از پا در می آیند،تنها راه گریز ایشان پناه بردن به کارهاي غیر ضروري 
 Iازاین رو با نگاهی به جمع ماتریس این افراد در می یابیم که تقریباً نود درصد وقت خود را به مربع . استIVمربع

. توجه ناچیزي مبذول می دارند  III وII اختصاص می دهند وبه دو مربع IVوبیشتر از ده درصد بقیه را به مربع 
  .آري این است شیوه زندگی افرادي که بابحران زندگی می کنند

  
II I     

  نتایج
  فشار روانی

  بحرانها
  درگیري مداوم بابحرانها

IV 

III 
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کارهاي ”  فعالیت می کنند،در حالیکه بخش زیادي از اوقات خود را به  Iر حیطه مربع بعضی افراد تصور می کنند که د
اختصاص می دهند واین در شرایطی است که فوریت این قبیل کارها اغلب به  IIIمربع “ اضطراریی وغیر ضروري 

  .اولویتها وانتظارات تعیین شده از سوي دیگران بستگی دارد
II I  

IV 

III   
  نتایج

  کوتاه مدتتوجه 
  مدیرت بحران
  بوقلمون صفتی

  بی ازرش نامیدن طرحها واهداف
  یکاحساس قربانی بودن وبی اراد

 روابط سست ویا گسسته

  
  . اختصاص می دهند،اساساًزندگی بی مسئولیتی را سپري می کنند I و IIIافرادیکه تقریباً تمام وقت خود را به مربع 
II I 

III IV 
  نتایج

  عدم مسئولیت کامل
  ج از شغلاخرا

  متکی به تشکیالت ویا 
 دیگران در زمینه مسائل اساسی

 
 
 
 

  
 گام نمی نهند چراکه این کارها خواه فوري ویاغیر ضروري IVو  IIIمردمان موثر هرگز به محدوده دو مربع 

 II مربع بیشتر وقت خودرا در حقیر می شمارند و  رانیز کوچک وIاین کسان بخش  .ضروري نیستند هیچگاه مهم و
  .می گذارنند

کارهایی از . کانون مدیریت موثر فردي است وبه کارهاي غیر فوري ودر عین حال ضروري مربوط می شودIIمربع 
قبیل نوشتن رسالت فردي ،ایجاد روابط ، برنامه ریزي بلند مدت ،ورزش ،تدارکاتی براي پیشگیري رویدادهاي غیر 

  .اقفیم وتنها به صرف اینکه فاقد فوریت است ،در انجامش طفره می رویممترقبه وتمام کارهایی که به اهمیت آن و
I                             II 

  نتایج
  بینش دیدگاه

  توازن
  نظم

 کنترل 

 مسائل محدود

 
 
 
 

  

IV  III  
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ه حلها معطوف ،افراد موثر هرگز مسائل را مرکز توجه قرارنمی دهند بلکه ذهن را به فرصتها ورابه تعبیر پیتر دراکر 
  .می دارند

در حقیقت آنان به فرصت ها خوراك می رسانند ومسائل را دچار گرسنگی می کنند ،قاطعانه می اندیشند ،به ضرورتها 
 اهرم نیرومندي رادراختیار گرفته IIIبی توجهند وباتمرکز به کارهاي ضروري وغیر فوري مربع  Iوبحرانها مربع 

  .ل برقرار می کنندوبین تولید وقابلیت تولید تعاد
حال باچند لحظه درنگ ،تصویر ماتریس مدیریت زمان را در ذهن مجسم کرده وببینید که چگونه می توانید به 
پرسشهاي مطرح شده در آغاز این فصل پاسخ دهید ،اوضاع وشرایطی کنونی شما با کدام یک از چهار مربع جور 

 IIقلمداد می کنید؟به اعتقاد من وضعیت شما احتماالًبا مربع وهماهنگ است ؟ آیا آنها راضروري می شمریدیافوري 
کارهایی که به طور عمیق وآشکار ضروریند،اما عدم فوریت آنها باعث می شود که در اجراي آنها غفلت . سازگار است

  .ورزید
اپیروي وبه به اعتقاد من ،خواه شما دانشجو باشید ویا کارگر ،طراح لباس باشید ویامدیر شرکت ،بدون تردید ب

 ،بانتایجی  مشابهی روبه روخواهیدشد چرا که بانفوذ وتاثیر گذاري شما،بحرانها ومسائل IIکاربستن فعالیتهاي مربع 
موجود در محیط کارتحلیل رفته وقابل حل وفصل می شود،شما نگرانی عمیق خود به ریشه ها می پردازید وبا 

این پدیده در مبحث مدیریت زمان به اصل .ي می کنیدپیشگیري،از سرایت بحران به موقعیت خویش جلوگیر
هشتاددرصدي ها معروف است،هشتاد درصدنتایج حاصل بیست درصدازکارها وفعالیت است براي گفتن آري به 

  . ناگزیرید که به فعالیتهاي دیگر که گاه ضروري می نماید نه بگوییدIIالویتهاي ضروري مربع 
او کارهایی مهم دیگري در .که به عنوان دبیر کمیته جلسه اي را اداره کندچندي پیش از همسرم سانداردعوت شد 

دست داشت وواقعاً مایل نبود که این دعوت را بپذیرد،در عین حال چون تحت فشار بودآن را پذیرفت،آنگاه به یکی از 
،دوستش درکمال نزدیکترین دوستانش تلفن کردواز او تقاضاکرد که این مسئولیت رابه جاي او به عهده بگیرید

ی به سخنان او گوش داد وسرانجام گفت ببین ساندرا،این کار بسیار جالب ودوست داشتنی است،در موقعیت یشکیبا
وارزش آن تردیدي ندارم،ضمن سپاسگذاري از دعوت شما براي شرکت در جلسه وحتی احساس غرور وسربلندي ا ز 

در به شرکت در این جلسه نیستم،فقط مایلم بدانی که تا چه اندازه این امر که مرا قابل دانسته اید،به دالیل زیادي قا
  .ازتو سپاسگذارم

ساندراآماده شیندن هر سخنی بود به جز یک نه دلپذیر ،او رو به من کرد آهی کشیدو گفت کاش من هم همین را 
  .گفته بودم

م این گونه کارها حایز اهمیت فراوان منظورم این نیست که نبایستی اداره جلسه ویا کمیته اي را بعهده گرفت ،انجا
د وآنگاه باجسارت وچهره اي گشاده وخندان دست به نباوجود این شما هموراه باید باالترین اولویت را برگزین.است 

فراموش نکنید که در غالب .عمل بزنید وبدون هیچ عذر وبهانه وسرافکندگی به بقیه چیزها نه را برزبانتان جاري کنید 
 .دشمن شماره یک بهترین استمواقع خوب 

  
  برنده بیندیشد /برنده : 4عادت
 قلب است که به طور مداوم در تمام جنبه هاي ارتباطی درصدد جذب منافع دو برنده چهارچوبی از ذهن و/برنده 

 راه با.رضایت بخش است راه حلها براي هر دو طرف نافع، سودمند و برنده یعنی تمام توافق ها و/برنده  . است جانبه
برنده زندگی را /برنده  براي اجرایی آن احساس تعهد می کنند، برنده،همه از تصمیمی خود خرسند و/حل برنده

الب مردم همه چیز در دو قطب متضاد دسته بندي می قاز نظر . می کند ونه میدان رقابتعرصه همکاري تلقی 
که چنین شیوه تفکري ناقص ونادرست است ،چرا که این در حالی ، تنبل، برنده یا بازنده ضعیف یا قوي ،زرنگ یا :شوند
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برنده براین اصول استوار است که همه /برنده  . نه اصول مقام است و موقعیت و دسته بندي متکی به توانمندي و
  .این معنا که موفقیت یکی در گروي عدم موفقیت دیگري نیست .چیز براي  همگان  به وفور یافت می شود

  .قادي است که راه حل واالتري را ارائه می کندتار شما یا من مرتبط نیست بلکه اع شیوه کبرنده به /برنده
برنده به او اجازه دادم که از /وقتی دخترم در شانزده سالگی گواهینامه رانندگی گرفت،باتوافقی متکی به اصل برنده

از اتومبیل .بیل را خوب وتمیز نگهداري کندبراساس این توافق او وظیفه داشت که اتوم .اتومبیل خانواده استفاده کند
براي مقاصد مهم وحیاتی استفاده کند،درمقام راننده در خدمت من ومادرش باشد وتمام این کاره ها را مشتاقانه 

، بنزین ومخارج بیمه اتومیبل را  من متعهد شدم که به غیر از اتومبیل.وبدون تاکید ویادآوري به مرحله اجرا گذارد
ماتوافق کردیم که بعد از ظهر شنبه هر هفته،با هم مالقاتی داشته باشیم تا به اتفاق عملکردش را حول محور .تامین کنم

عواقب کار کامالً روشن بود،مادامی که تعهدش را حفظ می کرد،می توانست از اتومبیل .برنده ارزیابی کنیم.برنده
بل را از دست می داد ویاباردیگر متعهد می شد که به رعایت استفاده کند،در غیر این صورت یا امتیاز استفاده از اتومی

دخترم دراین .غاز انتظار ما را نسبت به هم مشخص می کرد برنده از آ/این توافق گردن نهد،توافق متکی براصل برنده
نها نیاز به توافق برنده بودچراکه می توانست از اتومبیل استفاده کند،من وساندرا نیز به طور قطع برنده بودیم،نه ت

ه وجاهاي دیگر نداشتیم بلکه با دسترسی او به اتومبیل بسیاري از کارهاي ما درسطح شهر انجام ـه مدرسـانتقال او ب
ري اورا نیز تقویت ـه عالوه حس مسئولیت پذیـب .تمیز کردن اتومبیل هم نبودیم نگهداري و نگران تعمیر و .می شد

صیت او واندوخته قابل توجه اودر حساب بانک عاطفی ما،موجب می شد می کردیم،وجدان،قوه تشخیص وانسجام شخ
که او به خوبی از عهده کار برآید،اعتماد حاکم بین ما سبب می شدکه ناگزیر نباشیم که جزءجزءکارهایش را زیرنظر 

تیم که مارااز هر حیث برنده اي را در اختیار داش/توافقنامه برنده. بگیریم،ونهایتاًباتشویق ویا تنبیه واکنش نشان دهیم
  .آزاد ورها می کرد

درعین حال این فن تنها با توسل به یکپارچگی وجود .برنده موجب سهولت کارها می شود/بهره مندي از تکنیک برنده
  .واعتمادبین دوطرف ثبات پیدا می کند

 getting toبه تفاهم برسیم  ((راجر فیشر وویلیام اوري استادان دانشگاه هاروارد درکتاب فوق العاده مفید والهام بخش

yes ((  کار ارزنده وفوق العاده اي را درزمینه دادوستد به منصه عمل در می آورده وآن را روش اصلی نسبت به
برنده استفاده نشده است اما روح وفلسفه این اصل /اگر چه در این کتاب از اصطالح برنده.روش موضعی نامیده اند 

  .وه گر استدر جزءجزء محتواي کتاب جل
به بیانی دیگر معیارها واصول .به پیشنهاد این صاحبنظران،جوهر مذاکرات اصولی واخالقی جداکردن فرد از مسئله است

درتمام مدتی که باافراد وسازمانهاي .تامین کننده منافع دو طرف باید مرکز توجه قرارگیردونه مقام وموقعیت ایشان
وده ام، همواره به این نکته تاکید ورزیده ام که تنها راه دستیابی به برد دو برنده ب/مختلف درجستجوي راه حل برنده

  :جانبه ،پیروي از روش چهار مرحله اي زیر است
مسئله راازدیدگاه فرد دیگر ببینید،واقعاًدرجستجوي درك اوباشید،به نکاتی اشاره کنید که ازنظر ایشان مهم  •

 .ف کنیدیات را توصزاو این نکوضروري است وبه خوبی وحتی بهتر ا

 .موارد اصلی ونکات کلیدي را بدون توجه به موقعیت هاشناسایی کنید •

 .مشخص کنید که کدام نتایج ،راه حل کامالً قابل قبولی را سبب می شود •

 .براي دستیابی به این نتایج ،راه حلهاي تازه وامکان پذیررا جستجو کنید •

  هم باشیدنخست بخواهید بفهمید وآنگاه جویاي تفا: 5عادت
غالب مردم تمایل دارند که اوضاع وشرایط دیگران را برحسب عقاید،اندیشه ها، توانایی ها وعواطف خویش بسنجند 

به همین دلیل بدون اینکه به گونه اي ژرف به مسائل بنگرند وواقعاً آن رادرك کنند،شتاب . وآنگاه به داوري بنشینند
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م به مهمترین اصلی که درباره روابط بین انسانها آموخته ام اشاره کنم بی اگرمن بخواه.زده راه حلی راارائه می دهند
  .این اصل شاه کلید روابط بادیگران است.نخست بخواهید بفهمید،آنگاه جویایی تفاهم باشید:تردید خواهم گفت 

 بانیت اغلب مردم. مستلزم تغییر ژرف وعمیقی در برداشت ونگرش شماست)نخست بخواهید بفهمید (رعایت اصل 
پاسخ دادن،به سخنان دیگران گوش می کنندونه اینکه قصد آن را داشته باشند،به بیانی دیگر یاحرف می زنند ویاخود 

  .راآماده حرف زدن می کنند
بخش نخست بخواهید بفهمید راشورانگیزترین وساده ترین بخش . عادت آشنایند 7بسیاري از افراد که به اصول 

  .عادت می شمارند7
ا براي روشن شدن مطلب رویدادي را برایتان نقل می کنم که تاثیرات نامطلوب را در گفت وشنود یک پدر دراینج

  .وپسر نشان می دهد
  .پدر، من دیگر حال مدرسه رفتن راندارم  - 
 موضوع چیست پسرم؟ - 
 .براي اینکه این مطلب نظري وبی فایده است،ابداًعملی نیست وبه درد نمی خورد  - 

ت که مطالب نظري را بفهمی ؟من هم وقتی به سن تو بودم همین احساس را داشتم پسرم ،هنوز زود اس - 
،حتی فراموش نمی کنم که بعضی از این کالس ها را اتالف وقت محض می شمردم امادرعمل آنها را 

 .مفیدترین مطالب یافتم، توهم با کمی طاقت وتوجه به همین نتیجه خواهی رسید

 سال که در رشته اتو مکانیک تحصیل کرده ام ومکانیک اتومبیل 10 که پس از پدر آیا می توانی به من بگویی - 
  به چه درد من می خورد؟X+Yشدم 

 !می خواهی مکانیک اتومیبل شوي،شوخی می کنی - 

نه جدي میگویم ،دوستم جو را ببین،درس ومدرسه رها کرده وباکار روي اتومیبل پول زیادي به جیب می  - 
 .س وعملی استاین نمونه یک کار ملمو.زند

پسرم ممکن است در حال حاضر این طور باشد اما چند سال دیگر جو آرزو خواهد کرد که اي کاش مدرسه  - 
تو براي اینکه موقعیت بهتري داشته .به عالوه توکه نمی خواهی یک مکانیک معمولی شوي .را ترك نکرده بود

 .باشی باید به تحصیالت خود ادامه دهی
 ار خوب استبه هر حال وضعیت جو بس - 

 بببین پسرم آیا واقعاً تالش می کنی ؟ - 
مسلم است که تالش می کنم نزدیک دو سال است که به مدرسه می روم وجزءاتالف وقت چیز دیگري نیافته  - 

 .ام

 .پسرم تو مدرسه معتبري می روي قدر ش را بدان - 
 .راستش را بخواهی بچه ها ي دیگرم هم همین احساس رادارند - 

ه فداکارهایی کرده ایم تاتو به اینجا برسی؟ حال که به اینجا رسیده اي چگونه ـ مادرت چه منـآیا میدانی ک - 
 می خواهی همه چیز را رها کنی؟

 .پدر در فداکاري شما ومادرم تردیدي ندارم،اما ابداً ارزشش رانداشت - 

 اختصاص گوش کن پسرم شاید اگر کمتر جلوي تلویزیون بنشینی وبیشتر وقت خود رابه خواندن درسهایت - 
 ...بدهی

 .،دیگر نمی خواهم درباره اش حرف بزنم....ببین پدر وضعیت من خوب نیست،به هر حال بگذریم  - 
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همان طور که در مثال فوق نمایان است الزمه ارتباط موثر،تنها محبت ووفاداري نیست بلکه شناخت نیازمندیها 
  .وکیفیت روانی ویژه طرف مقابل از ضروریات است

  جمعی ایجاد کنیدنیروي :6عادت 
وقتی از چرچیل تقاضا شد که رهبري جبهه هاي جنگ بریتانیا رابه عهده بگیرد ،اظهار داشت که در تمام 

با این قیاس ما نیز باتمرین تمام عادت ها ي دیگر ،خود را براي .عمر،خودرا براي چنین ساعتی آماده کرده است
مفهوم نیروي جمعی یا روحیه تیمی بنگریم،در می یابیم که اگر بانظري ژرف وعمیق به . آماده کرده ایم6عادت 

  .تجلی همه عادتها وآزمونی راستین از آنهاست.این مضمون در برگیرنده عالی ترین جنبه هاي زندگی است
نیروي جمعی چیست؟در ساده ترین توصیف ممکن می توان گفت که برآیند نیروي جمعی از جمع تک تک نیرو ها 

این جزء نیروبخشترین ،متحدترین .ی جداگانه تلقی می شودئهوم که رابطه اجزاء بایکدیگر جزفبدین م.بیشتر است
  .،سریعترین وپر هیجان ترین اجزاءاست

گیري وپیک نیک  به کنار یفردي تصمیم می گیرد که اعضاي خانواده اش را براي ماه فرارسیدن تعطیالت، با
اصی قایل است ودر تمام سال براي چنین روزهاي نقشه کشیده او برا ي این برنامه اهمیت خ.دریاچه اي ببرد

او پیشا پیش ویالیی در کنار دریاچه رزرو کرده وقایقی را هم به اجاره درآورده است بچه ها هم با شور .است
  .وهیجان وصف ناپذیري در انتظار گذراندن این اوقات فراموش ناشندنی هستند

مایل از آنها دور است عیادت 250تفاده از تعطیالت از مادر بیمارش کهاز سوي دیگر همسر او می خواهد با اس
کند او در طول سال براي دیدار مادرش فرصت زیادي ندارد ومصصم است تحت هر شرایطی روزهاي تعطیل را 

  .به این کار اختصاص دهد
  .تفاوت نقطه نظرات بین زن وشوهر ممکن است که برخورد تلخ وناخوشایندي منجر شود

ا شوهر تمناي همسر را براي ماندن در کنار مادر عمیقاً احساس می کند،زن هم خواهش شوهر را براي فارغت ام
از اینرو آنان به جاي اینکه در برابر .از کار ومشغله روزانه وآفریدن تجربه تازه براي بچه ها دقیقاً درك می کند

 هاي یگدیگر را درك می کنند وبه اتفاق راه حلی می یگدیگر صف آرایی کنند ،در کنارهم به مسئله می نگرند،نیاز
  .چاره اي که تاحد ممکن تقاضاي دو طرف را برآورده کند.جویند

من در تعصیالت آخر . مرد می گوید شاید بتوانیم وقت دیگري را در این ماه براي عیادت ازمادرت درنطر بگیریم
کسی را به کمک دعوت می کنم تاتو بتوانی به عیادت هفته کارهایی خانه را تقبل می کنم ودرروزهاي هفته هم 

این زوج .شاید هم بتوانیم جایی رابراي پیک نیک وماهیگیري انتخاب کنیم که نزدیک مادرت باشد.مادرت بروي
وآنقدر دربرنامه خود تجدید نظر می کنند تا سرانجام به راه حلی .مشارکت ویگانگی را مرکز توجه قرارداده اند

  .ایت دو طرف را برآورده کندبرسند که رض
  اره راتیزکنید: 7عادت

فرض کنیم که روزي به هنگام عبور از جنگلی با فردي برخورد می کنید که رنج وزحمت فراوان درختی را اره می 
  :کند واز او می پرسید

  ببخشید ،ممکن است بپرسم که سرگرم چه کار ي هسیتد ؟ - 
 .مگر نمی بینی که مشغول اره کردن درختم - 

 .ه نظر می رسد که بد جوري خسته شده ایدبه گمانم که مدت زیادي است که سرگرم اره کردن هستیدب - 
 . ساعت است که یک نفس دارم اره می کنم5بله همین طور است دیگر نفسی براي باقی نمانده ،بیشتر از  - 

نید که بهتر است  ساعت کارتان خوب پیشرفت نکرده است فکر نمی ک5از ظواهر امر معلوم است که در این  - 
 .چند لحظه تامل کنید وپس از تیز کردن اره تان به کار ادامه دهید،یقین دارم که سریعتر پیش خواهید رفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .Behin moshaveran atie saz modiriat Co                               شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت

Page 16 of 17 

 .مرد درحالیکه هنوز مشغول اره کردن است وهن هن کنان می گوید

 .وقت ندارمبنابراین براي تیزکردن اره ابداً  خودتان می بینید که به شدت مشغول قطع کردن این درختم ، - 

ه زندگی دارید ـالی است تابتوانید به گرایشهایی که نسبت بـمج . درباره تامل کردن وتیزکردن اره است 7عادت 
 دربرگیرنده عادات دیگر است وبدون بهره مندي ازآن تحقق عادات دیگر ممکن 7از این رو عادت .دقیق تر بنگرید 

  .نیست
گترین تواناییها وسرمایه هاي زندگیتان بشمارد می رود نیروي که زندگی این عادات موثر ي درنگهداري وارتقا بزر

وهستی شمارا از جهات مختلف جسمانی ،روحی،معنوي،واجتماعی دگرگون میکند و شما رابر تارك رفیع رستگاري 
  .وخوشبختی جاي می دهد

 .ورزش،تغذیه،کنترل فشارها: جسمانی •
 ،، برنامه ریري ،نوشتن  مطالعه، تجسم: روحی •

 .تعیین ارزشها ، تعهد ، مطالعه ، نیایش :معنوي  •
 .خدمت ،همدلی ،روحیه تیمی ،امنیت باطنی : اجتماعی •

به اعتقاد من اصول صحیح .در بخش پایانی این کتاب مایلم اعتقاد خودرادرباره منشاء اصول صحیح باشما سهیم باشم
  .همچنین منشاء وجدان  ماست عتند ،وخدا ،خالق ما ،منبع این اصول ویزندگی همان قوانین طب

هر گونه تالش در این زمینه برایم رضایت .شخصاً تالش زیادي براي به کار گیري اصول این کتاب مبذول می دارم 
  .بخش وارزنده است ،به زندگانیم معنا ومفهوم می بخشد ویاریم می کند که عشق بورزم ، خدمت وایثار پیشه کنم

  
 پایان
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  . . . . )شروع ، ادامه و ( الگوي کلی هفت عادت 

7 -
د 
کنی

یز 
را ت

ره 
 ا

 

 اتکا

 استقالل

 اتکا متقابل

 پیروزي عمومی

نخست گوش فرادهید سپس - 5
دشما گوش کننبخواهید به   

  سینرژي-6
) انرژي گروهی ایجادکنید(  

  برنده/ ده نبر-4
 بیندیشید

 پیروزي
عامل باشید-1 نیدکذهناً از پایان آغاز-2   

 

نخست امور نخست -3
 راقراردهید

 درشروع

. . . .درپایان    

در تمام 
طول  
 فرآیند
 زندگی
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