این کتاب را تقدیم میکنم هب:

ماردم؛ بانویی فداکار که ربای من هم مارد است و هم پدر.
هم

چ
نین

خانواده ع ززیم و همه کسانی که رد این راه مشوق من بودند و مرا حمایت کردند؛
صم
آناهیی که دوستشان دارم و از یم قلب هب آناه عشق میورزم.
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برای دریافت نسخه کامل کتاب به اینجا مراجعه کنید.

نظر برخی بزرگان
سالهاست که در حوزه موفقیت و رشد فردی مطالعه و تحقیق مقیکنم و در
سمینارهای متفاوت در کشور امریکا ،هلند ،اسپانیا ،تایلند ،سنگاپور و ...شقرکت
کردهام.
همینطور در کالسهای سخنرانان و نویسندگان بزرگ دنیا از قبیل برایقان
تریسی ،جک کنفیلد ،آلن پیقز ،آنتقونی رابینقز ،نیقک وی آچقی .و ...بهصقورت
سمینار و کارگاههای آموزشی حضور پیدا کردم .با مطالعه آثقار مقردان بزرگقی
همچون ناپلئون هیل ،دارن هاردی ،جان سی مکسول ،به یک نتیجه رسقیدم و
آن اینکه:
هی.کس در دنیا به موفقیت چشمگیری نمیرسد مگر اینکه رؤیایی داشقته
باشد و آن را بهصورت روشن و شفاف در ذهن خود بقه تصقویر بکشقد؛ سقپس
اهدافی برای خود تعیین کند ،بعد با برنامهریزی درست و زیر نظر یک مربقی و
آموزگار کارآمد و کار بلد دستبهکار شود و برنامقههای تعریفشقده را دقیق و
کامل به عمل درآورد تا به نتیجه نهایی و دستاوردی ارزشمند دست یابد.
زندگی انسانها بدون هدف ،مانند مسقابقه فوتبقالی اسقت کقه در آن نقه از
دروازه خبری باشد و نه از زمانِ نود دقیقه .چنقین مسقابقهای را چگونقه تصقور
میکنید؟ یا اینکه همه شرایط برای برگزاری یک مسقابقه فوتبقال آمقاده باشقد
ولی هی .بازیکنی از رختکن خارج نشود .نتیجه چه خواهد شد؟
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بسیار خوشحال هستم که هممیهنان عزیزم دست به قلم شدهاند و بقا اراهقه
تجربیات خود به سایرین برای شکوفا کردن استعدادهای جوانان این مرز و بقوم
تالش میکنند .با ابراز خشنودی ،از دوست گرامی جناب آقای معاشقرتی بقرای
نگارش این کتاب و کتابهای دیگرشان در آینده نزدیک ،بینهایت سپاسگزارم.
حمید امامی
نویسنده ،مدرس ،مشاور فروش و
بازاریابی بیمه و سخنران انگیزشی

محمدرضا معاشرتی نمونه بارز «عالم با عمل» است .اگر دستی در تولید محتقوا
داشته باشید حتماً متوجه میشوید که بهروزرسانی روزانه یک وبسایت چققدر
دشوار است .معاشرتی بقا ذو و عمقلگراییاش در وبالگنویسقی ثابقت کقرده
است به آنچه میگوید عمل میکند .به همین دلیل کتاب عملگرایی بقهعنوان
تجربه زیسته نویسنده اهمیت دارد .پیشنهاد میکنم حین خواندن هر فصقل از
کتققاب گامهققای اولیققه بققرای اجققرای نکققات مطر شققده را برداریققد و معجققزه
عملگرایی را هرچه سریعتر وارد زندگی خودتان کنید.
شاهین کالنتری
نویسنده ،مدیر مدرسه نویسندگی،
استراتژیست محتوا و دیجیتال مارکتینگ

برای دریافت نسخه کامل کتاب به اینجا مراجعه کنید.

فصل سوم
حرکت
در دو فصل گذشته در مورد اهمیقت تعیقین هقدف و چگقونگی تقدوین
برنامهای د قیق صقحبت کقردم .ایقن فصقل تیقر خالصقی اسقت بقرای
به کارگیری همه دانستههای شما.
شما میتوانید سقالهای سقال بنشقینید ،بهتقرین ایقدهها را در سقر
بپرورانید و دقی ترین برنامهریزی را بکنید؛ اما تا زمانی که برای اجرای
آنها اقدام نشود هی.ی ک از اهقداف عملقی نخواهنقد شقد .شقما موفق
نمیشوید مگر اینکه حرکت کنید .بقدون داشقتن اراده ققوی و حرکقت
بهسوی دستیابی به اهداف و اجرای آن ها هقی .اتفقاقی نمیافتقد .عقالم
بیعملی نباشید که در محافل خصوصی و عمومی از شما بهعنوان زنبور
بیعسل یاد کنند.

دانستن کافی نیست ،باید آن را به کار ببندیم .آرزو کردن کافی نیست ،باید
دستبهکار شویم.
گوته
نمی دانم قانون اینرسی را به خاطر دارید یا نه.
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قانون اینرسی فقط در فیزیک نیست.
این قانون اینگونه تعریف میشود:
«تمایل اجسام به حفظ حالت قبل را اینرسی میگویند ،چه جسم در
حالت سکون باشد چه در حالت حرکت یکنواخت».
بسیاری از افراد تمایل به انجا م کارهای تکراری دارند و دوست دارند
در کمال راحتی و آسقای

امورشقان را انجقام دهنقد .اگقر بخواهیقد در

زندگی تغییری ایجاد کنید چارهای ندارید مگر اینکه از حالقت اینرسقی
خارج شوید .باید خطاهقای خقود را بپذیریقد .در

و قبقول اشقتباهات

نشانه ضعف نیست ،بلکقه بیقانگر انعطافپقذیری شماسقت .بقا ایقن کقار
شجاعت و شهامت خود را به اثبات میرسقانید .همیشقه افقراد ققوی بقا
آغوشی باز لغزشهایشان را میپذیر ند و همواره در حقال تغییقرِ مسقیر،
به سمت موفقیت گام برمیدارند.
اتفاقات و حوادث پی بینیکردنی نیستند؛ ولی میتوان احتماالت را
در نظر گرفت و برای مقابله با آنها از قبل راهحلهقای متفقاوت آمقاده
کرد .به یاد داشته باشید که انعطافپذیری یکی از اصول مهمی است که
باید در پیمودن مراحل دستیابی به هدف رعایت شود .در صقورت لقزوم
مسیر زندگی خود را اصال کنید و از حالت اینرسی و لختی که عمقری
گرفتار آن بودهاید بیرون بیایید.

شما سرنوشت را رقم بزنید نه سرنوشت شما را.

فصل سوم .حرکت
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در این فصلِ پراهمیت تقالش مقیکنم به صقورت موضقوعی بهتقرین
روشها و راهکار ها را برای حرکت در مسیر رؤیاهایتان با شقما درمیقان
بگذارم.
راهکارهایی برای حرکت

 . ۱اصل اولیه هدف است ،تمرکز تان را از دست ندهید.

یادتان باشد شما از بین ده ها آرزو و رؤیا یک هدف را برگزیدهاید؛ هدفی
معنادار که شما را آماده تغییر میکند و به شما انگیقزه میدهقد .دققت
کنید درعینحال که روی هدف تمرکز دارید ،باید از مسیری کقه بقرای
رسیدن به آن برنامهریزی کردهاید خارج نشوید .آن قدر بقه هقدف فکقر
نکنید که چگونگی رسیدن به آن سخت و دشوار به نظر آید .فرض کنید
میخواهی د ثروتمند شوید .اگر فقط دنبال برنامهای باشید که خیلی زود
پول دارتان کند ،قطعاً چنین چیزی را نخواهیقد یافقت ،درنتیجقه باعق
میشود خیلی زود خسته شوید ،کامل موضقو را فرامقوش کنیقد و بقه
وضعیت عادی و متوسط خود تن در دهید.
باید توأم بر هدف و مسیر دستیابی به آن تمرکز کنید .وقتی شما بر
تکتک قدمهایی که در آن مسیر برمی دارید تسلط داشته باشید و طب
برنامه آن ها را انجام دهید ،خودبه خود به نتیجقه مطلقوب و دلخواهتقان
خواهید رسید.
فوت بالیست و مربی بزرگ زینالدین زیدان از سقال  ۲۰۱۶تقا ۲۰۱۸
سرمربی تیم محبوب رهال مادرید بقود کقه توانسقت سقه سقال متقوالی
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قهرمان شو د .زمانی که از او در مورد رمز مقوفقیت

در قهرمقان کقردن

سه سال متوالی رهال مادرید پرسیدند این گونه پاسخ داد:
« راز موفقیت من این بود که باز ی به بازی دنبال پیروزی بودم».
زیدان خوب می داند چگونه یک تیم همدل داشقته باشقد و از بقازی
لذت ببرد .هنوز بازی اول به پایان نرسیده است تیم را برای بقرد

تیم

در بازی بعد آماده میکند .با کمی تأمل متوجه خواهیقد شقد کقه او بقا
تمرکز بر هقدف تمقام توجقه و ققدرت خقود را بقرای بهتقر انجقام دادن
وظایف
باع

در مسیر رسیدن به هدف به کار گرفتقه اسقت و همقین امقر
به ثمر رسیدن آرزو و به دسقت آوردن نتیجقههای مطلقوب شقده

است.
نیازی نیست در همان ابتدا به پایقانِ کقار فکقر کنیقد .داهقم در ایقن
اندیشه باشید که در انتها چه مقدار ثروت و خوشبختی از آنِ من خواهد
شد .تمرکز خود را از نتیجه بردارید و بر فرایندهایی بگذارید که شقما را
به آن نتیجه میرسانند.
 .۲خوشبین باشید.

افکاری را از ذهن خود بیرون کنید که با هدف شما همخقوانی ندارنقد و
اشتیا خود را برای رسیدن به مطلوب حفظ کنید .به مسقیری کقه در
پی ِ رو دارید خوشبینانه بنگرید ،زیقرا ایقن خقوشبینی باعق

ایجقاد

واکن های شیمیایی مثبت در مغز شما میشود .تفکقر مثبقت شقما را
بیشتر با خودتان آشنا میکند ،افزونبراین انرژی مثبت کاهنقات بقهطور
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شگفتانگیزی در راستا و همجهتِ اجرای بهتر اهدافتان ققرار میگیقرد.
نیروی اراده و اشتیا بهصورت دو بال بسیار قوی عمل خواهند کرد.
بدانید ثروت بهسوی کسانی هدایت میشود که ذهنیتشقان از پقی
برای جذب آن آماده شده است.
ذهن ناخودآگاه خود را با اندیشیدن به افکار مثبت تقویت کنید تا با
پشتکار مداوم به هدفتان جامه عمل بپوشانید.
 .3برای شکستها آماده باشید.

هی.گاه نمیتوان حرکتی را آغاز کرد بدون آنکه احتمال شکست در آن
نادیده گرفته شود .شکست جزهی از موفقیت است .وظیفه اصلی شما در
قبال آن منحرف شدن از مسیر نیسقت ،بلکقه بایقد واکنشقی صقحی و
مناسب نشان دهید  .همواره هدف را در ذهن خود مجسم کنید و اشتیا
رسیدن ب ه آن را تقویت کنید .نقاط مثبت شکست را ارزیقابی و از نققاط
منفی تجربه کسب کنید.
هرگز اجازه ندهید ناکامیها فردای شما را نابود کنند .زندگی هی.گقاه
در امنیت نیست ،داهم ماجراهایی رخ میدهند که باید گامبقهگام آنهقا را
پشتسر بگذارید .از نیروی اراده استفاده کنید .بدانید که اشتباه جزء ذات
بشر است .اگر اشتباهی نبود موفقیت معنا پیدا نمیکرد .کود
خاطر بیاورید ،بارها و بارها برای اینکه بتواند روی دو پای

نوپا را بقه

حرکت کند به

زمین میافتد؛ ولی باز به تالش خود ادامه میدهد تا سرانجام راه رفتن را
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میآموزد .انسان همیشقه از شکسقتها درس میگیقرد نقه از موفقیتهقا.
شکستها شما را به آرزوهایتان نزدیکتر میکنند.
 .4انگیزههای حرکت را بیابید.

انگیزه محرکی است برای انجام یک عمل .همان چیزی که باع

تغییقر

میشود .همواره انگیزههای تان را مدنظر قرار دهید .عواملی که شقما را از
حرکت بازمی دارند شناسایی کنید و آنها ر ا رفع کنید .فرامقوش نکنیقد
که قرار است به کجا برسقید .یادتقان نقرود چقرا ایقن هقدف را انتخقاب
کردهای د .با خود تکرار کنید که نتیجه حاصقل از اجقرای آن هقدف چقه
خواهد بود .عادت کنید انگیزههای تقان را بنویسقید و همیشقه در مقابقل
دیدگانتان قرار دهید .نوشتن انگیزهها در مدتی کوتاه بسیار بقر ذهقن و
توانایی شما تأثی ر خواهد گذاشت .این کار همچنین سقبب میشقود کقه
مسئولیت ها و قول و قرارهایتان را مجدد به خود یقادآوری و باققدرت و
انرژی مضاعف برای دستیابی به آن ها کوش

کنید .همچنقین از افقراد

گروه بخواهید که در صورت کمرنگ شدن محر ها بقه یکقدیگر بقرای
بهخاطر آوردن انگیزهها کمک کنند.
گاهی وقت ها دیگری باید انگیزه شما را تحریک کند و دوباره شما را
در مسیر درست قرار دهد .این محر ها سبب حفظ و هدایت رفتارهای
شما میشوند و آنهقا را هدفمنقدتر میکننقد .انگیزههقا همقان چرایقی
رفتارها ،همان نیاز و خواستههایی هستند که برای توضی حرکت به کار
میروند ،پس آن ها را در خود تقویت کنید.

فصل سوم .حرکت
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 .۵پشتکار و توان مضاعف داشته باشید.

پایه و اساس پشتکار ،نیقروی اراده اسقت .ترکیقب ایقن نیقرو و اشقتیا
درونی انرژی مقاومتناپذیری تولید میکند .از لحظقهای کقه در مسقیر
پیشرفت و ترقی آغاز بقه حرکقت می کنیقد ایقن نیقرو بقه کمقک شقما
می شتابد .بدانید که فقر و نقداری همقواره جقذب کسقانی میشقود کقه
ذهنشان با آن همسو و مواف باشد ،دقیقاً همانطورکقه ثقروت بهسقوی
افرادی میرود که ذهن آن ها در پی به دست آوردن آن اسقت .پشقتکار
هی .جایگزینی ندارد و با ویژگی دیگری تعویض نمیشود .هقی .ثروتقی
یکشبه به دست نمیآی د مگر با تالش و پشتکار مقداوم .بایقد بقا تقوانی
مضاعف به حرکت در مسیر ادامه دهید.
دوباره ناچار هستم به مثقال بقروس لقی اشقارهکنم .اگقر بقروس لقی
پشتکار نداشت و کار صدبرابر انجام نمیداد آیقا میتوانسقت بقه سقتاره
بزرگ هالیوود تبد یل شود؟ او هرگز تسلیم نشد.
انگیزه حالتی روحی است ،تالش کنید آن را در خقود ارتققا دهیقد .بقا
داشتن اشتیا  ،اتکا به خود و قطعیت بخشیدن به برنامههایتان میتوانیقد
پشتکار خود را تقویت کنید .تعلقل نکنیقد و از پقا ننشقینید .رسقیدن بقه
خوشبختی هی .میانبُری ندارد .فققط بقا نیقروی ذهقن و اققدام سقریع و
بهموقع میتوانید سدهای مقابل را درهم بشکنید و به قله موفقیت برسید.

خوشبختی بیکار نیست راه بیفتد و درِ خانه میلیاردها انسان را بکوبد.
خوشبختی بهسراغ ما نخواهد آمد ،این ما هستیم که باید بهسراغ آن برویم.
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 .۶استقامت کنید.

موفقیت در چند قدمی شماست .استقامت نشانه موفقیت است .پایداری
درواقع مقیاس اندازهگیری باورهای تان و توانایی دستیابی بقه آنهاسقت.
وقتی به زندگی صدها انسان بزرگ و موف نگاه کنید خواهید دیقد کقه
رمز رسیدن به خواستههایشان اراده تسقلیمناپذیر و مقاومقت نقامتزلزل
آنهاست .هرگ ز نباید تسلیم شوید ،نگذا رید ناامیدی و یأس وجودتان را
دربر گی رد .به حرکت ادامه دهید .هی .چیز نباید شما را در رسیدن بقه
اهدافتان شکست دهد .عزم راسخ و اراده پوالدین شما را به جلو هدایت
میکند .آیا میدانستید یکقی از بزرگتقرین داراییهقای شقما تحمقل و
استقامت شماست؟

موفقیت با عمل همراه است.
افر اد موفق به راهشان ادامه میدهند ،اشتباه میکنند ولی تسلیم نمیشوند.
کنراد هیلتون (یکی از موفقترین هتلداران جهان)
بدانید که هرچه هدف بزرگ تر باشد چال ها و سختیهای رسقیدن بقه
آن نیز بزرگتر است .بق رای تجربقه کقردن موانقع بقزرگ آمقاده شقوید،
هوشمندانه مقابله و سرسختانه پایداری کنید .این سختیها هستند کقه
سنگ محک شما خواهند بود.

فراموش نکنید که موفقیت همیشه در یکقدمی شکست پنهان شده است.
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 .۷عمل گرا باشید.

بیشتر افراد اهداف بسیاری در ذهن میپرورانند؛ اما کوچکترین تالشی
برای به ثمر رساندن آنها نمی کنند .آیا واقعاً این مسئله قلب شما را به
درد نمیآورد؟ اینکه بدانید استعدادهای فراوان دارید ولی آنها را شکوفا
نکنید؟ جهان ما مملو از انسانهای رؤیاپرداز است؛ اما تعقداد انقدکی از
آن ها برای تحق رؤیاهایشان قدم برمی دارند .حال که تصمیم گرفتهاید،
حرکت کنید .به تصمیمتان جامه عمل بپوشانید .اجازه ندهید رخقوت و
سستی جایگزین ضروریات ذهنی تان شود .کاری را انجام دهید که از آن
میهراسید .اگر میخواهید تجربههای تازهای در زندگی داشقته باشقید،
اگر میخواهید به خوشبختی و ثروت برسید ،باید کاری متفاوت از آنچه
تاکنون انجام دادهاید انجام دهید.
وضعیت کنونی شما دقیقاً براساس خطمشقی شقما بقه وجقود آمقده
است .پس برای عوض شدن زندگی باید خودتقان را عقوض کنیقد .بایقد
کارهایی بکنید که تابهامروز از آن ها گریزان بودید ،باید به تصمیمهایتان
عمل کنید.

منتظر نمانید ،هیچگاه زمان درست و مناسب نمیآید.
هم اکنون بهترین زمان برای عمل است.
ناپلئون هیل

20

کتاب عملگرایی

 .۸از نیروی تکانش بهره ببرید.

دارن هاردی در کتاب اثر مرکب تعریفی زیبا از تکان
او تکان

اراهه کرده است.

را یکقی از قدرتمنقدترین و ملمقوسترین نیروهقای موفقیقت

میداند.
قانون اینرسی را که در ابت دای همین فصل به آن اشاره کردم به یقاد
بیاورید .تکان

دقیقاً تعریف همین قانون است .معموالً حرکت بهکندی

آغاز میشو د ،یعنی برداشتن اولین گام سختترین کقار دنیاسقت؛ ولقی
به محض اینکه به حرکت افتادید دیگر کسی نمی توانقد شقما را متوققف
کند .با برداشتن قدم کوچک شرو کنید .آرامآرام ایقن چرخقه حرکقت
خود را آغاز میکند .این حرکت کم کم به عادت تبدیل میشود ،درسقت
همین جاست که تکان

اتفا میافتد.

به محض اینکه در مسیر حرکت کنید دیگر نمی توان جلوی پیشرفت
آن را گرفت یا جلقوگیری از آن خیلقی سقخت خواهقد بقود .در همقین
مرحله است که شما نسبت به مرحله شرو تقالش کمتقری میکنیقد و
درعین حال نتایج بهتر و بیشتری به دست میآورید.
تابه حال با خودتقان فکقر کردهایق د کقه چقرا ثروتمنقدان ثروتمنقدتر
میشوند و فقرا فقیرتر؟ انسانهای خوشحال ،خوشحال تر هستند و افراد
خوششانس همیشه شانس بیشتری میآورند؟
این همان تکقان

اسقت .عادتهقای خقوب و مقرثر نیرویقی ایجقاد

میکنند که به مرور اثر ترکیبی خود را در زندگی نشان میدهد .براساس
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گفتههای دارن هاردی« ،ما می توانیم تکقان

بقزرگ را در زنقدگی فقرا

بخوانیم».
او پنج روش برای استفاده از تکان

مطر کرده است کقه در ادامقه

شر میدهم.
پنج روش دارن هاردی برای استفاده از تکانش

• انتخابها و تصمیمهای جدید براساس اهداف و ارزشهای اصلی
• به کار بستن آن انتخابها از طری رفتارهای مثبت و سازنده
• تکرار کافی آن اققدامات و اعمقال مثبقت بقرای بقه وجقود آمقدن
عادتهای جدید
• تبدیل رویهها و ریتمهای رفتاری به کارهای منظم روزانه
• ثابت قدم ماندن و پایداری برای یک دوره طوالنی
الزم می دانم دوباره ای ن نکته را متذکر شوم ،اگر برنامه اجرایی مناسقبی
برای نیتها و هدفهای تان نداشته باشید بایقد منتظقر شکسقت بمانیقد.
عادتهای جدید را ایجاد و آنها را اجرا کنیقد تقا بقه رویقههای پایقدار
دست پیدا کنیقد؛ این گونقه اسقت کقه قطقار موفقیقت شقما بقا ریقتم و
ضربآ هنگ متناسب در ریل خوشبختی طیِ طری خواهد کرد.
اکنون که خود را آماده کردهاید و روشهای حرکت بهسوی موفقیت و
ثروت را آموختهای د وقت آن رسیده است که قدری نحوه اجقرای برنامقه
مدون را بررسی کنیم.
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در فصققل قبققل بهطور مفصققل در مققورد چگققونگی برنامققهریزی بققرای
رسیدن به اهداف صحبت کردم .برای اینکقه برنامقه تعیینشقده اجقرای
بی نقص داشته باشد راهکارهایی وجود دارد .این راهکارها باید بهدرستی
پیاده شوند تا نتیجه مطلوب به دست آید.
اکنون چند راهکار مقرثر بقرای اجقرای مناسقب و درسقت برنامقه را
بررسی میکنم.
راهکارهای مؤثر برای اجرای برنامه

 . ۱گزارش روند کار در بازههای زمانی

همان طورکه افراد گروه براساس مسئولیتهای محولشده در حال انجام
وظایف خود هستند باید در بازههای زمانی مشقخص گقزارش کقاملی از
وضع یت اجرایی کار اراهه کنند .این گقزارش هقم نحقوه حرکقت و روونقد
برنامه را شفاف میکند و هم باع

آگاهی سایر اعضقای گقروه میشقود.

بدیهی است در یک کارِ گروهی ،اعضا باید در جریان امور قرار بگیرند تا
با همفکری و همکاری بیشتر هرچه سریع تر به هدف مقورد نظقر دسقت
پیدا کنند.
بسته به نو کار و مدیریت اجرا ،بازههای زمانی گزارشدهی تعیقین
میشوند .بنا به تجربه شخصی ،مالقات هفتگی می تواند بسیار ثمربخ
باشد .گاهی نیز اتفا میافتد که به منظور بررسی موردی خاص ،زودتقر
از یک هفته درخواست مالقات شود؛ ولی جلسقات هفتگقی مقنظم و در
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ادامه ،جلسه جمعبندی ماهانه میتواند به رووند اجرا ،هماهنگی گقروه و
یکسانسازی تفکرات افراد کمک مرثر کند.
نکته دیگری که بایقد بسقیار بقه آن توجقه کنیقد دوری از برگقزاری
جلسات زیاد و طوالنی است .جلسات هفتگقی می توانقد بقازخورد بسقیار
مثبت داشته باشد؛ اما تالش کنید ایقن جلسقات زیقاد طقوالنی نشقوند.
هرقدر میزان زمان جلسه مختصقرتر و مفیقدتر باشقد بقازده آن بیشقتر
خواهد بود.
 .۲انتقال دانش و تجربه

یکی دیگر از عوامل مهقم در حرکقت بهسقوی پیقروزی ،اشقترا گذاری
معلومات و تجربیات اف راد است .در حین اجرای برنامقه هریقک از اعضقا
می توانند اتفا های تازهای را تجربه یقا دانق

و مهقارتی جدیقد کسقب

ک نند .پرواض است که با درمی ان گذاشتن این اطالعات می توان دان
مهارتهای گروه را افزای

و

داد .این کار نتیجه بُرد ق بُقرد را بقه ارمغقان

میآورد.
 .3رفع تنش و دادن آرامش

تن ها و اتفاقات یکی از عوامقل تأثیرگقذار بقر کُنقدکردن روال جقاری
عملیات است .یکی از تأثی رات منفی آن ،از دست دادن انگیزه و میل بقه
ادامه ندادن است .در این گونه موارد هرگز خود را رها نکنید .چنانچه در
یک گروه مشغول فعالیت هسقتید ،از همگروهیهقای خقود درخواسقت
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جلسه اضطراری کنید و موضو را بیدرنگ مطر کنید .در این وضعیت
آرامکننده و تن زدا را بازی خواهند کرد و شما را

سایر افراد گروه نق

ا ز وضعیت نامناسب روحی خارج میکننقد .اگقر هقم در حقال پیشقبرد
اهدافتان هستید تالش کنید از کسانی که شما را میشناسند و به آنها
اعتماد دارید یاری بگیرید .بههی .وجه نگذاریقد تن هقا و اسقترسهای
ناشی از کار ،انگیزهتان ر ا از هدف اصلی منحرف کند .قبول کنید که این
هم یکی از چال هایی است که به طورمعمول در جریان انجام برنامقهها
رخ می دهد و شما باید آن را با آرام
درضمن ،همین نق

پشتسر بگذارید.

را می توانید برای دیگران نیز بقازی کنیقد .آرام

کردن دوستان و هدایت آنها به مسیر درست یکی از وظایف شماسقت.
به خاطر داشته باشید که شما تالش میکنید وضعیت خوی

را بهبقود

دهید و دست به کاری زدهاید که دیگران نمیتوانند آن را انجام دهند.
 .4میزان انتظار از خود

آیا لیاقت من همین اندازه است؟
آیا از خودم انتظار بیشتری ندارم؟
این دو پرس

را هنگام حرکت بهسوی هدف و موفقیقت همقواره از

خود بپ رسید .در هر مرحله از حرکت خود را ارزیابی کنید و ببینیقد آیقا
می توانستید کار بیشتری انجام دهید و ندادید .لیاققت خقود را براسقاس
حرکتی که در حال اجرای آن هستید بسنجید .هرگقاه بقه ایقن نتیجقه
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رسیدید که انتظارتان از خودتان بیشتر از کاری است که انجام دادهایقد،
باید چند برابر تالش کنید.
هرکسی خود را بهتر از دیگران میشناسد ،پقس بهتقرین کسقی کقه
می تواند شما را ارزیابی و براساس دانق

و مهارتهایتقان امکانسقنجی

کند ،خودِ شما هستید .انتظارتان را از خود بیشتر کنید و بقه کقم ققانع
نباشید .به یاد داشته باشید دستیابی به اهداف بزرگ ،برداشتن گامهای
بزرگ می طلبد که این نیز با قدمهای کوچک آغاز میشود.
 .۵عادت به حرکت کردن

آیا میدانید تفاوت انسانهای فعال با انسانهای منفعل چیست؟
انسان فعال اقدام میکند ولی انسان منفعل قرار اسقت اققدام کنقد و
هی.گاه هم اقدامی نمیکند.
شرای ط مطلوب زمانی به دست میآید که حرکت ایجاد شده باشد .به
فکر این نباشید که باید همه چی ز فراهم شود و هی .مشکلی نباشقد تقا
دست به عمل بزنید .مشکالت همیشه وجقود دارنقد و همقواره عقواملی
هستند که می توانند در اجرای کار خلل ایجاد کنند .هنر یک فرد موف
این است که باوجود تمام مساهل و مشکالت دست به عمل میزنقد و در
حققین فعالیققت ،مشققکالت را مرتفققع میکن قد .شققما بایققد بققرای تحق ق
ایدههای تان کاری انجام دهید .شرایط ایده آل و عالی خودبهخود سقاخته
نمیشوند  ،این شما هستید که آنها را برای خود ایجاد میکنید .اققدام
عملی یکی از ترفندهایی است که برای مقابله بقا تقرس بقه کقار گرفتقه
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میشود .فقط با حرکت اسقت کقه میتوانیقد بقه اعتمادبقهنفس بیشقتر
برسید .حرکت کردن را جزء عادات روزمره قرار دهید.
اجازه دهید مثالی ساده بزنم:
شاید ظرف شستن برای بسیاری از افراد خصوصقاً زنقان خانقهدار یقا
مردا ن و زنانی که تنها زندگی میکنند کاری سخت و دشقوار باشقد .در
یک چشم به هم زدن در انتهقای روز میبینیقد کقه انبقوهی از ظقروف
کثیف در سینک ظرفشویی جمع شده است.
اگر بعد از صرف هر وعده غذایی ،زمانی که مشغول جمعکردن میز یا
سفره خود هستید ،بدون فکر ظرفهای استفادهشده را بهجای اینکه در
سینک ظرفشویی رها کنید همان لحظه بشویید چه اتفاقی میافتد؟
معلوم است .طی چند دقیقه همه ظرفها شسته میشوند .آیا با ایقن
کار از یک کار سخت و طاقت فرسا در انتهای روز جلوگیری نکردهایقد و
شب هنگام نیز با انبوهی از ظرفهای نشسته روبهرو نخواهید شد؟
با انجام مداوم یک حرکت میتوانید نتایجی عقالی بگیریقد .فرامقوش
نکنید موفقیت همین لحظه است ،با بقه تعویق انقداختن آن هرگقز بقه
پیشرفت نمیرسید.
 .۶اقدام فوری

خوب می دانید که ایدهها بهتنهایی راه به جایی نمی برند .زمانی یک ایده
ارزشمند میشود که به کار گرفته شود .با توجه به آموختههایتان در این
کتاب اکنون در

درست و روشنی از این گفته دارید .بقهمحض اینکقه
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ایده خود را انتخاب و با یک برنامهریزی صحی بستر آن را برای اجرای
مناسب آماده کردید ،دیگر درنگ جایز نیست ،فوری اقدام کنید .نگذارید
ایده شما بیات شود .اگر همین االن حرکت نکنید هی .وقت اتفا مثبتی
روی نمی دهد .باید پی

قدم باشید .از کجا معلوم این فکر هماکنقون در

ذهن فرد دیگری نباشد .اگر بیدرنگ دستبه کار نشقوید دیگقری آن را
انجام خواه د داد و تمام موفقیت و ثروت حاصل را از آن خود میکند.
 .۷نقطه کانونی کار را بیابید

هنگام آغاز یک حرکت همیشه نیروهایی وجود دارند که مسیرتان را بقه
خارج از مسیر اصلی منحرف می کنند .شاید ابتدا کمی گیج و سقردرگم
باشید و تفکراتی داشته باشقید امقا ندانیقد از کجقا شقرو کنیقد .بقرای
رسیدن به محل شرو تالش کنیقد نقطقه کقانونی را پیقدا کنیقد .روش
یافتن نقطه کانونی بدینصورت است:
از خود بپرسید که آیا انجام ندادن فالن کار بر هدف اصلی من تأثیر
خواهد گذاشت؟
باید بفهمید کدام قسمت از معادله کاری حذفشدنی اسقت و کقدام
گزینه در صورت حذف شدن ،مسیر رسیدن به هدف را منحرف میکند.
فرض کنید میخواهید مغازه لباسفروشی راهاندازی کنید .بعضقی از
نگرانی هققای شققما عبارتنققد از انتخققاب نققام مناسققب بققرای فروشققگاه،
دکوراسیون ،محل فروشگاه و کارت ویزیت.
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کتاب عملگرایی

آیا االن باید نگران این موارد باشید یا نگران نقطه کانونیتان ،یعنقی
لباسها؟
مسلماً لباس اولویت اول است و موارد دیگر در اولویتهای بعدی قرار
دارند .پس در درجه اول ذهن شما باید درگیر تهیه لباس برای فروشگاه
باشد و بعد از آن بهسراغ اولویتهای دیگر برود.
تالش نکنید ابتدا تمام حاالت را در نظر بگیرید .میتوانید از جزهیات
چشم پوشی کنید و اقدام اولیه را آغاز کنید .بهتدریج موضوعات دیگقر از
راه میرسند و آن گاه است که آن ها را عملی خواهید کرد.
 .۸هنر «نه گفتن» را به کار گیرید

بیشتر افراد از «نه گفتن» دوری میکنند .آن ها نگران مخالفت دیگقران
هستند .آیا تابه حال به این موضو فکر کردهایقد کقه «بلقه گفتنهقای»
غیرضروری چقدر باع

اتالف انرژی و پیچیده تر کردن مساهل میشود؟

خیلی وقتها مجبور میشوی م زمان خود را صرف ایقدههایی کنقیم کقه
خود هی .اعتقادی به آن ها نداریم و صرفاً بقرای راضقی و خشقنود نگقه
داشتن دیگران این کار را انجام میدهیم .هرقدر هم که کار یا محصقول
شما بیعیب و نقص باشد بازهم افرادی هستند که آن را بقه بقاد انتققاد
بگیرند .شما نمیتوانی د تمام مردم دنیا را راضقی کنیقد .کمکقم بایقد از
زمان و انرژی خود بیشترین بازده را دریافت کنید و «نه گفتن» به موارد
بیهوده را تمرین کنید .بکوشید تا مخاطب را با روشهای هوشقمندانهتر
با خود همراه کن ید و بتوانید او را راضی و خشنود نگه دارید.

فصل سوم .حرکت
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درضمن« ،نه گفتن» نیز نباید شتاب زده انجام شود .میتوانید موانع و
موارد پی
خواه

رو را با صداقت ب ه مخاطب خود توضی دهید و مردبانه از او
کنید که شما را در

و با شما همکاری کند .این نو برخقورد

مخاطب را آرام میکند .در بدترین شرایط میتوانیقد بگوییقد نظقر او را
بررسی خواهید کرد.
نکته دیگر این است که «نقه گفقتن» فققط بقرای مخاطقب بیرونقی
نیست .گاهی وقتها باید قدرت «نه گفتن» به بعضی از ایدههای خود را
هم داشته باشید .به اولویتهای نامناسب «نه» بگویید و این گونه ذهن و
مسیر خود را برای به چنگ آوردن هدف و موفقیت در راسقتای درسقت
قرار دهید.

برای دریافت نسخه کامل کتاب به اینجا مراجعه کنید.
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 ایمیل رسمی محمدرضا معاشرتیmoasherati@moasherati.com :
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