 ۱۰ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۱۰ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪای ﭼﻨﺎن ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻗﻈﻪای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﻫﺎی زﯾﺎدی در راهِ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻗﻔﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤﯽﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮏ راه ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎدآوری ﻣﺪاوم ﺑﻪ
ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ،ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ده ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آدم دوراﻧﺪﯾﺶ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را در ﺟﯿﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻨﺪازد(!

 .1ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺪفﻫﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ اﻫﺪاف ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ .ﻟﯿﺴﺖ اﻫﺪاف ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺮای اﺣﺘﺮام
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ دﻟﺨﻮاه را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮدش را دارد .وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی دروﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ روی ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ.

 .2ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ
ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ،ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺎ .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روز ﺑﻪ روز ﺗﺎزه ﺷﻮد.
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪفﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎری راﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم؛ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﻪ زودی ﻣﻮاﻧﻊ در راه ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را در وﻇﺎﯾﻒ روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﻫﺪاف ﺑﺰرگ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳﺘﻪ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ و رﺷﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ-
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و  ...ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ.

 .3ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎ
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ آدمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮف
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻤﺎم آدمﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﯾﮏ وﮐﯿﻞ زﺑﺮدﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،و ...ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاﻏﺸﺎن .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ آدمﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ داﺷﺘﻦ
آﺷﻨﺎﯾﺎن و آدمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﺷﻨﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎت آﯾﻨﺪه آﺳﯿﺒﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آن را در ﮔﻮﺷﯽ
ﺧﻮد دارﯾﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره
آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

 .4ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ .دو ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری
ﻣﺜﻞ ﻏﺬا ،ﭘﻮﺷﺎک و  ...و دوم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻮسﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪاری از
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﻻزم اﺳﺖ – ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﻢ! ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ
ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
اﻏﻠﺐ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ
از ﺳﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎرج ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﻟﺨﺮﺟﯽﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰﻫﺎی
واﻗﻌﺎ ﻣﻬﻢ در دﯾﺪﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ .و
ﺑﺪون آن ،ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس آزادی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﻋﯽ
اﻧﺘﺤﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زاﺋﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ دور از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

 .5ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و  ....ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ از
واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن و ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ،از دﺳﺖ دادن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﺷﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﮕﺬارد.

اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪرﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻢ .اﮔﺮ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮏﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻣﺎن را در ﺑﻌﻀﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
دراﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎنﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ
دﺳﺖﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺎم ﮐﺎری ،راﻧﻨﺪﮔﯽ در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻟﻮازم دزﯾﺪه ﺷﺪه.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

 .6ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺨﺼﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ،از آن ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رواﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮک
ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ در
ﻃﻮل ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﻣﺖﻧﻔﺲ و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﻣﺎ آدﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎذب و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ در درازﻣﺪت ﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﺑﺎ آرزوی ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

 .7ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در دﻧﯿﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ،اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ
ﺧﻼق داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺳﻮم را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ اﯾﺪهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﮐﺎرﺑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﻼﮔﺮ و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺴﺎزد.

ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﺪهای ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪﯾﺪ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺤﻠﯽ از
اﻋﺮاب دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .وﻗﺘﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻈﺮ دوﻣﯽرا ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﻏﻠﺐ
ﻣﻮارد ،اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺪه ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را دﻟﺴﺮد ﮐﻨﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﯾﻦ ﭘﺸﺘﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ
اﻓﮑﺎرﺗﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و روﯾﺸﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮبﺗﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮدﺗﺎن
اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ.

 .8ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻓﺮدا را ﮐﯽ دﯾﺪه«» ،زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز اﺳﺖ« و »ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﯾﻨﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﺑﯽﻫﻮدهای اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮدش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻮد.
آﺳﺘﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪفﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻟﺰوﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ را درﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث و روﻧﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪروز و آﮔﺎه ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد.

 .9ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻫﺮ ﮐﻨﺸﯽ ،واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭘﯽآﻣﺪی دارد .ﻫﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﯾﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد .ﮔﺎه ﺧﻄﺮﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ِ
داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﯾﺎ روی
ﮐﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﮐﺎر را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ .اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ و ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﺪ و از ﻗﺒﻞ اﺣﺘﻤﺎل آنﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت آﯾﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﻮدای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ.

 .10ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﭼﻨﺘﻪ دارد .اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدن ،ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺎ را در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻇﺮف
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در دوران ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺮﻣﯽﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻧﻪ اﺧﻤﯽ ﺗﻠﺦ ﺑﺮ اﺑﺮوانﻣﺎن .ﺧﻮدﺗﺎن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ را در ﻇﺮف ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﭻ ﺗﻨﺪی رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺮف
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺑﺒﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺪرت ارادهﺗﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ و ،ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ راهﺗﺎن اداﻣﻪ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﯾﺎدداﺷﺘﻢ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻧﻬﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪای آﺷﻨﺎ در ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ :ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺟﻨﺐوﺟﻮش و ﺑﺎزی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارﯾﮑﺴﻮن ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﺎﻣﯽ در ﺣﻮزه رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
وﻇﯿﻔﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺮار دارد و در ﻗﺒﺎل آن ﭘﺎداش و ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی رﺷﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺲ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮآﯾﺪ دﭼﺎر ﻋﻘﻮﺑﺖ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺸﻮد .آﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﻪ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آردﻫﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺨﺘﻪ و اﻟﮏﻫﺎﯾﺶ را آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .او اﯾﻦ دوره را
اﻧﺴﺠﺎم »ﺧﻮد« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪی ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎری را ﭘﺸﺖﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺠﺎم
در روان و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻬﻨﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮﻋﯽ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮد اﻫﺪاﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﻬﻨﺴﺎﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﺷﺎر از درد و رﻧﺞ و
ﺗﺎﺳﻒ .ﻣﺪام ﯾﺎد اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﺮت روزﻫﺎی از دﺳﺖرﻓﺘﻪ را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎی

ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻨﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم،
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﯾﺎس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارد .ﻣﺎﺟﺮا ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﯾﻢ .ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ .ﭘﺲ
ﺑﯽﻫﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ
 9ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﺐ دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﺧﻤﯽ ﺗﻠﺦ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ،ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

====================
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

  ۲۰نکته مهم که نباید در یک رزومۀ تأثیرگذار باشد اگر موفقیت میخواهید ،این  ۲۵ویژگی را از خود دور کنید اگر میخواهید قبل از  ۳۰سالگی مدیرعامل شوید ،این  ۳نکته را به خاطر بسپارید  ۸اتفاق خوبی که پس از ترک شبکههای اجتماعی برای شما میافتد  ۱۰نشانه اعتیاد به گوشی و  ۴راه مقابله با آن  ۱۴جایی که میتوانید رایگان و آنلاین تحصیل کنید برای ازدواج با یک کارآفرین ،این  ۴نکته را به یاد داشته باشید -چرا ثروتمندترین مرد چین پیش از میلیاردر شدن شادتر بود
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