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  آشنايي
هاست كه به و نگرش انسانديد . گيردها شكل ميجهان هستي با گذر از دريچه نگاه انسان

نگرش انسان . بينندطور كه آنها ميشوند آنپوشاند و ديده ميحقايق هستي، رنگ واقعيت مي
-مند بر پايه كردار نيك شكل ميخوشبختي يك انسان سعادت. هاستمرز بين حقايق و واقعيت

  . گيرد و كردار نيك جز بر پايه پندار نيك حاصل نخواهد شد
اگر شما مدير و رهبر يك سازمان هستيد .  موفقيت و شكست نوع نگاه استتنها فرق بين

توانيد در كار خود آرزوي موفقيت داشته باشيد مگر آنكه به نگرش كاركنان سازمان توجه نمي
شود، مگر جز اين است كه تا وقتي معموالً به نگرش و طرز فكر افراد توجه نمي. داشته باشيد

  !بايد خيلي نگران اين مسئله باشد؟ انجام دهد، نتواند كارش راانسان مي

   اثر نگرش-1بخش 
  اثر نگرش بر شيوه رهبري

موفقيت هر تيم فقط در . نگرش همواره يك پاي تيم رهبري است و در كارها نقش دارد
توان بدن استعداد نمي.  الزم است اما كافي نيستداشتن استعداد . نيستداشتن استعدادگرو 

آنچه برد را، با داشتن استعداد تضمين . توان باختبا داشتن استعداد هم     ميپيروز شد ولي 
  .  استنگرش بردكند مي

  :دهدپنج نكته زير اثر نگرش را بر كار تيمي و بر رهبر تيم نشان مي
 نقطه تمايز ها را به اوج برساند يا به زمين بزند؛تواند تيمنگرش چنان قدرتي دارد كه مي .1

ي با مردم عادي در ديدگاه و نگرش آنهاست، نه در شايستگي و رهبران واقع
سازد ولي در كنار استعداد درخشان در كنار طرز فكر فاسد يك تيم بد مي. استعدادشان

 . نگرش خوب تيمي عالي حاصل خواهد داد

 استعداد گيرند ميل به تركيب دارند؛هاي ديگر قرار ميها وقتي در معرض نگرشنگرش .2
اگيردار نيست اما نگرش يك فرد در تيم به سادگي به ديگران منتقل خواهد و تجربه و

كنند اثر مشابهي بر مديراني كه در برخورد با مشكالت روحيه خود را حفظ مي. شد
 . ديگران خواهد گذاشت
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 داشتن ژست منفي موجب خلق سرعت پخش نگرش بد بيشتر از نگرش خوب است؛ .3
 . زندطمه هم مياحترام نخواهد شد بلكه به شخص ل

 ممكن  آن به سادگي نادرست بودننگرش حالتي ذهني و دروني است، بنابراين تشحيص .4
حتي . كند و تظاهر آن كارها و حركات اوست نگرش واقعيت هركس را برمال مينيست؛

توان نگرشي منفي را اگر نتوان عيب خاصي روي رفتار كسي گذاشت در بسياري مواقع مي
ها خواهد  فاسد كه موجب تباهي تيمهاينگرش   توان شماري از  مي.در او تشخيص داد

 :را به شرح زير شمردشد 

كنند كاملند به هيچ انساني كامل نيست و كساني كه گمان مي: ناتواني در پذيرش اشتباه 
 . خورند نمي درد كار تيمي

تيمي كينه ورزيدن هرگز كاري سازنده و مناسب نيست و اگر در : قصور در بخشش 
 .حالت گذشت نباشد به زودي از هم خواهد پاشيد

ها به هريك از انسان. نظري است سرچشمه حسادت و تنگ،زوي برابرير آ:نظريتنگ 
 . كرد آنها با هم متفاوت استاند و عملنوعي خاص آفريده شده

ين ها قوياً معتقدند كه اهميتي بيشتر از ديگران دارند و اخودخواه: بيماري خودخواهي 
 .اي جز شكست تيم نداردنگرش نتيجه

گير كار هيچ يك از اعضاي تيم درست و مقبول از نظر شخص خرده: گيريروحيه خرده 
 . نيست

 فرد داراي چنين نگرشي آشكارا منتظر :ميل شديد به كسب تأييد انحصاري ديگران 
 . خواه شايسته آن باشد و يا نه. تحسين و كرنش است

 در هنگام برخورد با نگرش بد نبايد شك و كشاند؛ به تباهي مينگرش زشت همه چيز را .5
رويارويي با . دودلي به خود راه دهيد زيرا مصلحت تيم مقدم بر هر احساسي است

هاي غلط آسان نيست بنابراين بايد ابتدا آنها را شناخت و با آثارشان بر افراد آشنا نگرش
  .شد
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 اثر نگرش بر افراد

- نگرش در دراز مدت قابل پرده. داد و ظرفيت او رابطه مستقيم داردنگرش انسان، با استع

تواند در درون انسان نمي. گر شودطور طبيعي جلوهجنگد تا بهاب ميحجپوشي نيست و آنقدر با 
  . حركت بمانددچار تالطم باشد ولي در بيرون آرام و       بي

-ساز و دردسرآفرين ميشكلآيد براي آنها م هر فرصتي كه پيش ميدرها نگرش بعضي

براي فهم بهتر اثر نگرش در زندگي . شودشود اما براي ديگران مشكل به فرصت تبديل مي
  :افراد به هفت نكته بديهي زير توجه كنيد

گر توقع ما از  نگرش ما نمايانكند؛نگرش ما شيوه برخورد ما با زندگي را مشخص مي .1
ين است كه برخي منتظرند دنيا به كام آنها ريشه بسياري از مشكالت در ا. زندگي است
 . تغيير كند

 برقراري رابطه مناسب در كند؛نگاه و نگرش ما تكليف روابطمان را با مردم معلوم مي .2
توان كنار آمد، بدون آنها نيز وجه نميهيچجهان كنوني الزامي است زيرا گرچه با برخي به

 . رودكاري از پيش نمي

 شايستگي و لياقت در موفقيت  موفقيت و شكست، نوع نگاه است؛معموالً تنها فرق بين .3
 است، نه نگرش ذهني، اما موفقيت يا شكست بيشتر تابع انسان نقش مهمي دارد

ها با هم جزيي است اما همان تفاوت جزيي موجب بروز تفاوت آدم. شايستگي ذهني
 . اين تفاوت جزيي همان نگرش است. شودهاي كلي مياختالف

تر از هر اثر نگرش اوليه در انجام هر كار، در نتيجه آن اثر قطعي دارد، اثري مهمنوع  .4
چيزهاي .  وجود نگرش درست در شروع كار ضامن موفقيت در نتيجه آن كار استديگر؛

 . شوندمي    خوب به نتيجه خوب ختم 

فرصت و  فرق ها و ناماليمات را به خير و رحمت مبدل كند؛تواند گرفتارينگرش ما مي .5
هر فرصتي مشكالتي به همراه دارد و هر مشكلي فرصتي . مانع تنها در ديد ما نهفته است

 .اندها و كمبودها آبديده شدهافراد بزرگ در كوره رنج. درون خود دارد

- دورنما و چشماي بسيار نويدبخش برايمان به ارمغان بياورد؛تواند آيندهنگرش ما مي .6

. كند تا به نتايج نامعمول و غيرعادي برسيمش ما را كمك مياندازهاي سازنده و نويدبخ
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درواقع اينها . شوند خوانده ميبدون مرزشوند و افراد داراي اين نگرش گاهي درك    نمي
 . تازندمرزهاي خود را دارند، ولي تا رسيدن به آن مرزها در مسير موفقيت مي

 گناهان كبيره مذهبي هستيد؛حكمت نيست زيرا شما هم انساني خوبي نگرش شما بي .7
مغز بيشتر گرفتار افكار افراد خشك. ها و افكار باطني هستندهمگي تابع نگرش، انگيزه

 . خواهيمبرد كه نمينگرش سست ما را به جايي مي. باطني هستند

 
  
  
  
  
  
  
  
  

   شكل گيري نگرش- 2بخش
  گيري نگرش انسانعوامل موثر بر شكل

آمدهاي نگرش به مراتب بيش از دي دخيل هستند ولي پي عوامل زياگيري نگرشدر شكل 
شود و هاي خاص زاده ميگيانسان با ويژه. گيردها در خالء شكل نمينگرش انسان. آنهاست
هاي مختلف عمر خود، هر انساني در دوره. گيري نگرش او دخيل هستندها در شكلگيآن ويژه

مل مختلف، از شخصيت ذاتي و سرشت گرفته تا از پيش از تولد تا سنين پيري تحت تأثير عوا
گيري نگرش وي هاي اجتماعي قرار دارد كه همگي در شكلمحيط و زبان بازكردن و موقعيت

  . سهيمند
  

حتي دو كودك كه از يك . ها در هنگام تولد با هم فرق دارند همه انسان:شخصيت 
طور كلي، به. پدر و مادر، با يك محيط رشد و حتي با آموزش و پرورش يكسان
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كنندكه در بين مي      كساني كه سرشت خاصي دارند، نگرش خاصي پيدا 
 . دارندگان آن سرشت رايج است

. ها موثر استگيري رفتار انسان محيط بيش از هر عامل ديگري در شكل:محيط 
.  شخص است»نظام عقيدتي«گيري محيط دوران كودكي عامل پيدايش و شكل

اهميت . گرش او موثر است، حتي اگر آن باورها درست نباشدباورهاي انسان بر ن
هاي اوليه را عوض شود نگرششود كه بدانيم به سختي ميمحيط وقتي بيشتر مي

 .كرد
 نيش كالم و يا تأييد كالمي اثر بسيار بزرگي براي تمام عمر :شنومآنچه مي/نقش كالم 

 .دهدما خواهد داشت و نگرش آينده ما را شكل مي
 براي ديگران مهم نيست كه بدانند ما :كنمآنچه حس مي/  تأييد بزرگساالن وشپذير 

گذرد و ها ميمدت. به آنها توجه داريمبفهمند چقدر چقدر آگاهيم، مگر آنكه 
گاه از روند، اما احساس خوشايند ناشي از تأييد و پذيرش هيچها ازياد ميآموخته
 . رودياد نمي

 معموالً عمل انسان مستقيماً واكنشي است به تصوير :بينمميخود را چگونه / خودانگاري 
هاي بهبود عواطف دروني يكي از بهترين راه. اي كه از خود در ذهن داردو انگاره

ديگران ما را . اين است كه اندكي از چاشني موفقيت را همراه خود داشته باشيم
- ي جديد هنگامي رخ ميكشف قلمروها. بينيمبينند كه ما خودمان را ميطور ميآن

اي نيرومند باشد كه به ما اجازه قدم گذاشتن در آن دهد كه خودانگاره ما به اندازه
 . قلمرو را بدهد

.  ما هميشه چند فرصت در اختيار داريم:هاي بالندگيفرصت/ هاي جديددر معرض تجربه 
 جديد تجربه. ها استفاده كنيمبايد تصميم بگيريم كه خطر كنيم و از آن فرصت

هاي جديد براي رشد و بالندگي نيز ساز فرصتآور است اما زمينهبسيار تنش
 . هست

 نمودها و تظاهرات ادراك ديگران از ما :كساني كه بر من نفوذ دارند/ همكاري با همتايان 
معموالً ما نسبت به توقعات ديگران . در چگونگي ادراك ما از خودمان اثر دارد

گيري اي در شكلمنشينان و همتايان ما نقش  عمدهه. دهيمواكنش نشان مي
 .از همين روست كه والدين مراقب دوستان فرزندان خود هستند. نگرش ما دارند

اي پيدا كنند قيافه شوندتر وادار ميروز بيش مردم روزبه:از چشم ديگران/ قيافه ظاهري 
 ارزش ما را از عقل مردم در چشم آنهاست و معموالً. كه براي ديگران دلپذير است
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درست يا غلط، چهره و ظاهر مردم و دركشان . كنندروي ظاهر و قيافه ما معلوم مي
 . از چهره و ظاهر خود بر نگرش آنها اثر دارد

-هاي ميانه دهه سوم عمر، عوامل تازه در سال:امنيت و منزلت ما/ ازدواج، خانواده و شغل 
همسر، فرزندان و نوع شغل از . ذاردگگيري نگرش انسان اثر مي شكل      اي بر

گيري نگرش در انسان امري شود كه شكلبه اين ترتيب ديده مي. انداين جمله
گاه دير براي تغيير آن هيچلذا . مستمر است و محدود به سن و سال خاصي نيست

 .  نيست
  

  امكان تغيير نگرش
-ما يا خداوندگار نگرش. رمز برخورداري از يك نگرش خوب، داشتن شوق به تغيير است

تغيير . اين كه امروز كيستيم، محصول گزينش ديروز ماست. هاي خويش هستيم يا برده آنها
. شوندهاي خود گرفتار ميبعضي افراد در باتالق نگرش. كردن يعني انتخاب و ميل به تغيير

. هايي كه از آن راضي نيستيم رها شويمتوانيم از دام نگرشاشيم، مي ب تغييراگر واقعاً خواستار
  :ت مرحله را طي كنيماين كار بايد هشبراي 

. شود ميآغاز فرايند تحول از شناخت وضعيت كنوني :نگرش كنوني خود را بسنجيد .1
. مند استارزيابي نگرش كنوني مستلزم صرف وقت و پيروي از يك روش نظام

هاي ناگوار، شناسايي رفتارناگوار، شناسايي افكار ناگوار، احساسيافتن 
تشخيص حقيقت، تعهد و برنامه ريزي و ايفاي تعهد بايد مرحله به مرحله 

 .انجام شود
هاي  تنها چيزي كه موفقيت مسووليت:قبول كنيد كه قدرت ايمان از ترس بيشتر است .2

از .  به توانايي انجام آن استكند، ايمان اوليهدشوار يا نامطمئن را تضمين مي
 .دوستان و همكاران خود بخواهيد در هر فرصتي شماراتشويق و تأييد كنند

 بايد هدف خود را به طور روشن مشخص كنيد و آن :براي خود منشور هدف بنويسيد .3
كاري را مشتاق انجام آن : به هدف خود خواهيد رسيد اگر. را مكتوب نماييد

ي كه مشوق شماست برنامه روزانه خود را در ميان هستيد بنويسيد، با دوست
بگذاريد تا تعهد بيشتري نسبت به آن حس كنيد، و هر روز در راه رسيدن به 

 . هدف گامي برداريد
  هيچ گزينشي بيشتر از شوق به تغيير سبب موفقيت در تغيير :مشتاق تغيير باشيد .4

باشند، ولي انسان حتي اگر همه عوامل سر ناسازگاري داشته . شودنگرش نمي
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هاي اگر عاشق سختي. مشتاق تحول باشد، در مسير درست حركت خواهد كرد
كنيم كه وقتي تغيير مي. تغيير باشيد، شاهد افزايش شوق به تغيير خواهيد بود

 . اي جز تغيير نداشته باشيمچاره
آنچه سبب اختالل و .  هر شخصي طاقت جنگ يك روزه را دارد:امروز را درياب .5

شود حوادث امروز نيست، بلكه پشيماني يا تلخي آنچه ديروز رخ رگمي ميسرد
 .داده يا ترس از پيشامدهاي فرداست

احساس و عاطفه انسان ناشي از فكر و انديشه  :الگوهاي فكري خود را تغييردهيد .6
. توان احساس و عاطفه را تغيير داداوست، بنابراين با نغيير الگوهاي فكري مي

 .گذاردها و كارهاي ما اثر ميانسان را به خود جلب كند بر تصميمهر آنچه توجه 
-هاي زشت و ريشهكردن عادت با فهرست:هاي نيك را در خود پرورش دهيدعادت .7

با انتخاب يك عادت . شوندشان پيدا مييابي آنها، عوامل تشديد كننده
ن بپردازيد جايگزين نيك و انديشيدن درباره مزايا و پيامدهاي آن به پرورش آ

خود را با توجه به مزاياي اين . اري انجام دهيدكو براي تحكيم آن هر روز 
 .عادت تشويق كنيد

 نگرش انسان همواره ميل به بازگشت به :همواره در فكر حفظ نگرش درست باشيد .8
مرحله ابتدايي . الگوهاي اصلي و اوليه را دارد مگر آنكه به دقت مراقب آن باشيم

هاي در هم شكستن و تغيير عادت. دشوارترين مرحله استتغيير معموالً 
در مرحله مياني با چالش جديدي مواجهيم و آن . ناپسند بسيار دشوار است

در مرحله نهايي بزرگترين دشمن . تشخيص خوب يا بد بود عادات جديد است
 . خيالي و از خود راضي بودنخوش: نمايدخود مي

  شوند؟ان ميبرد نگرش انسآيا موانع سبب پيش
هاي  مهم نيست كه هدف.بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي، نبردي است دروني نه بيروني

اي باشند، تنها راه پيشرفت اين است كه خطاها در مراحل اوليه باشند، انسان در چه حوزه
رسد، انسان به هر جايي كه مي. انسان خطا را بپذيرد و در اثر خطا پس نزند و پيش برود

هدف همه سخنان اين كتاب تالش براي درگير كردن افراد با . رودديون راهي است كه ميم
اما در عين حال در . طور طبيعي ميل به سكون دارندها بهانسان. فرايند رشد و بالندگي است

-كند و ناكام نميكسي كه خطا نمي. دل هر موفقيتي، تحمل سختي و ناماليمات نيز وجود دارد
  . كند كه اصالً حركت نميشود چه بسا
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 و قابل اصالح پذيرنرمشناماليمات انسان را . ناكامي جزو حتمي فرايند پيشرفت است
 و كمال حاصل ناماليمات است، به شرط آنكه اختيار خود را به دست آنها پختگي. كنندمي

-ان دريابد كه ميوقتي انس. كنند كارها را بهتر انجام دهندناماليمات انسان را وادار مي. ندهيم
  . رودهاي پوچ نميكند و زير بار سنت پيدا مينفسبه اعتمادتواند از پس ناماليمات برآيد 

. شودها سبب كاهش توان و ظرفيت انسان مي هستند، حذف سختيسازفرصتناماليمات 
  است، توان نوآوري و ابتكار در دل خالقيت جا دارد و خالقيت درنوآوري مشوقناماليمات 

 دارند، در علم هميشه خطا بر صواب مزاياي دور از انتظارناماليمات . شودها شكوفا ميسختي
و در آخر ناماليمات انسان را به . ج حاصل از خطاها گاه خيره كننده استامقدم است و نتي

اين . يابيم كه سكه ناماليمات دو رو داردبا گذر از رويدادهاي ناگوار در مي.كنند وادار ميتكاپو
  . روي ديگر هميشه مفيد است به شرط آنكه انسان اشتياق پند آموختن داشته باشد

  .موفقيت در اين راه تابع نگرش ماست، يعني توان برخورد مثبت با شكست و ناكامي

   آينده نگرش درست-3بخش 
  معناي شكست

ود را از نفس خروند و اعتماد بهها با احساس ناشي از شكست كلنجار ميخيلي از انسان
راه درست اين . ممكن نيست كسي خود را وامانده بداند و بتواند موفق شود. دهنددست مي

اي استوار ناكامي را پشت است كه انسان با نگرش درست با شكست مواجه شود و با اراده
  . سر بگذارد و جلو برود

ه و وامانده اند اما هرگز خود را شكست خوردهاي موفق شكست را تجربه كردههمه آدم
اند ولي پايدار و سازنده به راه خود آنها داليل كافي براي احساس واماندگي داشته. اندنپنداشته
گذر از ناكامي به منزله . اندآنها به شكست و ناكامي از منظري درست نگريسته. اندادامه داده
 اما ،شوندظاهر مي با ستوده شدن در حد انتظار ما اهانسان. نفس دروغين نيستاعتماد به

  . نبايد در ستايش از آنان واقعيت را فراموش كنيم
آنكه مزه ناكامي را بچشند، آن را به خود نگيرند و همچنان پيش  هاي موفق برايانسان

  :بروند به هفت توانايي مجهزند
- تالش ادامه مي بهشوند به اين سببهايي كه تسليم نمي انسانمبارزه با وازنش؛ .1

. دانندتيجه كار خود را مبناي سنجش شايستگي و ارزش خود نميدهند كه ن
 .مسووليت كارها را بپذيريد ولي شكست را به خود نگيريد



 11صفحه   ديريت نگرشمخالصه كتاب 

 

www.placabi.com  
 

-هاي موفق، تنگنا و گرفتاري را امري گذرا و موقت مي آدمگذرا تلقي كردن شكست؛ .2
 . گير آنان استدانند نه امري كه هميشه دامن

گذارند پيشامدها، تصويري را كه از هاي موفق نميان انسها؛نامرتبط انگاشتن ناكامي .3
 . خودشان دارند مخدوش كنند

هرقدر آرزو و هدف انسان بزرگتر باشد بايد آمادگي بيشتري براي  بيني در توقعات؛واقع .4
 . مواجهه با مشكالت بزرگتر، غلبه بر آنها و پايداري و مقاومت بيشتر داشته باشد

عف جنبه سرشتي داشته باشد بايد به آن توجه كرد تا  اگر ضها؛توجه به توانايي .5
 گسترش و بيشينه ،صورت بهترين راه گذر از ناكاميتقويت شود، در غير اين

 .كردن نقاط قوت است
هاي موفق رويكرد خود به مشكالت را با اشتياق  آدمعوض كردن راه رسيدن به موفقيت؛ .6

 . دهندتغيير مي
فق اين توان را دارند كه پس از يك خطا، استباه يا  همه افراد موشكوفايي دوباره؛ .7

رمز شكوفايي دوباره در . شكست بار ديگر كمر راست كنند و به اصطالح گل كنند
-ها به موفقيت نزديك ميبا پيروي از اين روش. نگرش ما به نتيجه پنهان است

 .شويم
  
  
  

  معناي موفقيت
. ت، بلكه تعبير غلط از آن استگرفتاري بسياري از مردم نداشتن توان موفقيت نيس

بسياري موفقيت را د رگرو داشتن ثروت، قدرت، حس سعادتمندي، دارايي مخصوص و با 
اما واقعيت اين است كه همه اينها گذرا و مقطعي . دانندارزش و يا حتي رسيدن به پيروزي مي

  . موفقيت رسيدن به هدفي خاص نيست بلكه مسير رسيدن به آن هدف است. است
نگاه درست به موفقيت و قواعد درست : رط رسيدن به موفقيت در دو نكته نهفته استش

  :شودموفقيت از سه مولفه تشكيل مي. براي رسيدن به آن
 ،شناخت هدف زندگاني .1
 بالندگي براي رسيدن به توانايي بيشينه و  .2
 تخم افشاني به سود ديگران .3
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نيم و فرصتي را براي رشد و كاگر نگاه ما به زندگي درست باشد احساس پوچي نمي
  . كنيمها براي كمك به خود و ديگران استفاده ميدهيم و همواره از فرصتبالندگي از دست نمي

 كشش دروني و رسالت هر انساني در زندگاني مخصوص است و هر شناخت هدف زندگي؛ 
-ريم كه بههمه ما در زندگي غرض و مقصودي دا. كس بايد تكليف و وظيفه خود را انجام دهد

  :براي درك هدف بايد چهار سوال از خود بپرسيم. ايمخاطر آن آفريده شده
 وظيفه ما يافتن آن چيزيست كه در زندگي آرزوي آن را گردم؟به دنبال چه مي .1

 .داريم
هاي خاص خود آفريده شده و كشف اين گي هر انساني با ويژهام؟چرا آفريده شده .2

 .ي يافتن هدف استعوامل برداشتن گامي بلند به سو
هر «  بايد اين پند را آويزه گوش خود كنيم كه  باور داريم؟شآيا به توانمندي خوي .3

 ».تواني بكنجا هستي و با هرچه داري، آنچه مي
 !  هنگام عمل هم اكنون استهنگام عمل؟ .4

  
-  تنها سنجه واقعي موفقيت عبارت است از نسبت آنچه ميبالندگي تا مرز توان و استعداد؛

توان و استعداد ما كمابيش حد و مرز ندارد، هرچند كمتر . ايمشدهانستيم بشويم به آنچه تو
تواند بكند، اما همه كارها را  مي    زيرا انسان هركاري را. كوشيميابي به آن ميبراي دست

ها و براي پيش تاختن به سوي مرز توانايي! اندكارهها هميشه هيچكارههمه. تواند بكندنمي
  :استعدادهايتان به اين چهار رهنمون توجه كنيد

 .جا جمع كنيد همه تالش و حواس خود را يكيك هدف را عمده كنيد؛ .1
 از اصالح مستمر خود غافل نشويد؛  .2
 به ياد بسپاريد كه عليرغم ناماليمات گذشته انسان گذشته را فراموش كنيد؛ .3

 .ظرفيت و توان غلبه بر مشكالت را دارد
 !ماندپايد پس مي آن كس كه جلو را نميد؛به آينده بنگري .4

كاشتن تخمي كه براي ديگران هم ثمر دارد؛ با شناخت هدف و قرار گرفتن در مسير 
نقص كردن اين سفر گيريم اما براي بيها در شاهراه موفقيت قرار ميرسيدن به مرز توانايي

-كنيم اما با آنچه ميمي  گي دآوريم زندست ميما با آنچه به. بايد به ديگران نيز ياري كنيم
جاست كه هدف خود را پيدا كنيم و در راه رسيدن به نكته در اين. بخشيمدهيم زندگاني مي

اگر . اصوالً مديريت و رهبري يعني كمك به ديگران. اين هدف دست ديگران را هم بگيريم
اهد بود و رويدادها در تلقي ما از موفقيت درست باشد، نگاه ما به خود و به زندگاني سازنده خو
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و اگر بتوانيم زيردستان خود را تشويق كنيم كه با همين ديدگاه به . اين امر تأثيري ندارد
زيرا آنان نيز اهليت . كنند و موفق خواهند بودفظ ميقيت بنگرند همواره اميد خود را حموف

 به سود ديگران هاي بارورهايشان و افشاندن تخمشناخت هدف و رسيدن به نهايت توانمندي
  .  را دارند

  راه باليدن رهبران
رهبر واقعي كسي است كه از خود . گذشت و فداكاري شرط پيشرفت رهبران است

رهبران بايد از وقت، زندگي خصوصي، خانواده، امنيت و در يك كالم از حق . گذشتگي دارد
هرچه رهبر در . هيمدشويم حق فكر كردن به خود را از دست  ميوقتي رهبر مي. خود بگذرند

  . شودسلسله مراتب كاري باالتر برود ميزان از خود گذشتگي وي بيشتر مي
و اين . باالرفتن با فرونهادن همراه است. بدون نگرش ايثار موفقيتي دركار نخواهد بود

  . است طبيعت رهبري و اين است قدرت نگرش درست
 


