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 مديريت بر خود
 

 مقدمه
دربارة . همة مديران با مفاهيم مديريت و چگونگي آاربرد و نحوة استفاده از آن آشنايي دارند              

.  تفكر مديريت بسيار وسيع اسـت،       طيف گستردة . ردتعريف مديريت نظريات متفاوتي وجود دا     
هاي علمي و تكنولوژيك قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و يكم شامل مـديريت نيـز                   پيشرفت

هاي مـديريت نسـبت بـه سـاير علـوم             و شايد بتوان گفت آه آهنگ پيشرفت تكنيك       . شود  مي
وري، اسـتفادة      بهـره  هـاي معـرف مـديريتِ       دانيم آه يكـي از شاخصـه        مي. تر بوده است    سريع

ايـن منـابع شـامل      . هـاي سـازمان اسـت       صحيح و مطلوب از منابِع در اختيار، به عنوان ورودي         
گـردد ولـي      مي... آالت، پول، روش، تكنولوژي، اطالعات، بازار و          نيروي انساني، مواد، ماشين   

رخـود يـا خـود      گردد، مديريت ب    آنچه آه در ميان اين عوامل به عنوان حلقة مفقوده قلمداد مي           
 . شود ماست آه غالبًا به فراموشي سپرده مي

مان را، آه همانـا خودمـان هسـتيم، بـه         ترين سرماية زندگي   ترين و مهم   ما اغلب اين بزرگ   
 . ايم دست فراموشي سپرده و از آن غفلت آرده

هاي اعمال و اجـراي   در اين مقاله سعي شده اهميت مديريت بر خود بيان و اصول و روش             
 . ها تشكيل گرديده است، توصيف گردد  از شناخت خود، مديريت بر خود و تحقق آرمانآنكه

 :گردد اين اصول به چهار بخش عمده تقسيم و معرفي مي
 ارزش خودشناسي •
 چه چيز براي شما مهم است؟ •
 انجام آارهاي مهم  •
 تر اهميت نگاه وسيع •

 
 

 بخش اول
 ارزش خودشناسي

توانـد    ايـن امـر نمـي     . پروري وجود ندارد   ر قهرمان و قهرمان   ايم آه در اين عص      چنين توجيه شده  
تـوان برشـمرد آـه از ايـن قاعـده             به صورت اعم قابـل پـذيرش باشـد و مـواردي بسـيار را مـي                

تواند آه بـه مـواردي برخـورد نمايـد آـه          با يك بررسي سطحي هر فرد مي        . مستثني هستند 
ــاني توانســته ــه  قهرمان ــدگي شخصــي و حرف ــد در زن ــد اي آن ان ــأثير بگذارن هنگــامي آــه . هــا ت

قهرمـاني  . يابيم آه او يك قهرمان اسـت        آنيم، درمي   نامة وينستون چرچيل را مرور مي       زندگي
اي حساس از تاريخ، مقام  او در مقطع و برهه    . توانيم از او درس خودشناسي بياموزيم       آه مي 

كـارش، از آن بحـران   نخست وزيري انگلستان را به عهده گرفت و با ارزش نهـادن بـر خـود و اف         
 .سربلند بيرون آمد و دورة آاري خود را با موفقيت به پايان رسانيد

عامـل  . هاي بالقوه و بالفعل موجود بر سر راه خـود بـود             چرچيل آمادة مقابله با همة بحران     
نفـس عظيمـي بـود آـه در او           آـرد، اعتمـاد بـه       ها مي   اصلي آه او را آمادة مبارزه با اين بحران        

 ».مطمئن هستم آه نبايستي شكست بخورم«: گفت او مي. وجود داشت
خوبي به نيروهايي آـه در اختيـار داشـت و منـابع عظيمـي را آـه بـدان نيازمنـد بـود،                         او به 

 .شناخت مي
بلـه، ايـن درسـت      . شايد اين سؤال براي ما مطرح شود آه خوب مـا آـه چرچيـل نيسـتيم                

توانيم با همـين درجـه اطمينـان و            ما مي  اما بايستي به اين اعتقاد برسيم آه فرد فرد        . است
 .هاي خود دست يابيم آگاهي به توانايي

امـا در   . رو نخـواهيم شـد     رو بـود روبـه     هايي نظير آنچه چرچيل با آن روبه        مطمئنًا ما با بحران   
مبارزات زندگي به هر صورت آه باشد، همة مـا ايـن قـدرت را داريـم آـه احساسـي مشـابه                       

وقتي راجع به قهرمانـان صـحبت   . نفس برخوردار باشيم اد و اعتماد بهداشته از اطمينان، اعتق 
تـوانيم    مـي . مداران يا سياست بازان يا رهبران نيستند        آنيم، الزامًا اين قهرمانان سياست      مي
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اند  هايي رسيده هاي ورزشي يا فرهنگي يا هنري نيز ياد آنيم آه به مكان            از قهرمان در زمينه   
آنهـا  . در همة اين افراد يك نكتة مشـترك وجـود دارد          . آرده است   آس تصورش را نمي    آه هيچ 

آنند و قدرت ناشي از اين اطالعـات          هاي خود را درك مي      ارزش. شناسند  خوبي خود را مي    به
 . دانند را مي

ــروف اســت      ــردن بسكتباليســت مع ــل ج ــراد مايك ــن اف ــت  . يكــي از اي ــاد اآثري ــه اعتق او ب
او از شرايط فيزيكـي     . ن اين رشتة ورزشي بوده است     آارشناسان و متخصصان، بهترين بازيك    

امـا چـرا بازيكنـان      . بسيار خوبي، آه مناسب بـا ايـن رشـتة ورزشـي اسـت، برخـوردار اسـت                 
 اند در حد و اندازه او موفق شوند؟ هايي هستند، نتوانسته بسياري آه داراي چنين ويژگي

ق، قطعيت تصـميم و ميـل بـه       سازد، اشتيا   عاملي آه مايكل جردن را از ديگران متمايز مي        
 .هاي خود است خوب بازي آردن و شناخت ارزش

توان بازي مايكل جردن را مشاهده آرد و به قدرت اراده و مصمم بـودن او بـراي خـوب                      نمي
و مطمئنـًا همـين اشـتياق و عـزم راسـخ اسـت آـه باعـث شـده او بـه           . بازي آردن پـي نبـرد     

ناسـان و متخصصـان حيـرت آور و بـاورنكردني           هايي برسد آه بـراي بسـياري از آارش          موفقيت
 .است

اين دو نفر   . بريم  جا به وجوه اشتراك بين وينستون چرچيل و مايكل جردن پي مي            در همين 
خــوبي  هــاي خــود را بــه بــه همــه ثابــت آردنــد آــه داراي خصوصــيات الزم بــوده، خــود و ارزش 

اينهـا علـت    . جـا برسـند   خواهنـد بـه آ     شان چيست و مـي      دانند آه هدف    شناخته و دقيقًا مي   
قهرمان بودن اين دو نفـر اسـت و باعـث بـه وجـود آمـدن احترامـي اسـت آـه همگـان، حتـي                      

 .ترين رقبايشان براي آنها قائل بوده و هستند سخت
 

 مادر ترزا
 پـس از عمـري   ١٩٩٧اي از هندوسـتان بـود آـه در       او راهبـه  . شناسـند   همه مـادر تـرزا را مـي       

او چه آرد آه به چنين معروفيتي رسيد؟ اگـر خواسـته            . گذشتخدمت به فقرا و نيازمندان در     
ها و آارهايي آه او در طي زندگي خود انجـام داده در يـك آلمـه خالصـه           باشيم جمع فعاليت  

 .”خدمت“آنيم، بايد بگوييم 
من دريافتم آه به من رسالتي واگذار شده آـه از بيمـاران و آسـاني آـه در                   «: گويد  او مي 

مادر ترزا اين مأموريـت     » .پناهان مراقبت آنم   گرسنگان، برهنگان و بي   شرف مرگ هستند، از     
تـوان در مـادر       آنچـه را مـي    . اي محكم تلقي و آن را به انجام رسـانيد           را با عزمي راسخ و اراده     

 :ترزا ديد و از آن به عنوان يك الگوي مشترك با ديگر قهرمانان ياد آرد اين است آه او
موقعيتش چيست، بـه سـوي چـه           برايش اهميت دارد،     دانست آه آيست، چه چيزي      مي

 . آند و چه هدفي را در جهان محقق خواهد آرد هدفي حرآت مي
 چرا مادر ترزا به عنوان يك سمبل و الگو تعيين شده است؟
مـادر تـرزا بـا      . اسـت ” اسـتمرار “پاسخ به اين سؤال در يك آلمه خالصه شـده اسـت و آن               

ه صورتي مستمر و بي وقفه، راهي را انتخاب آرد آه اعتقاد            اي استوار، عزمي راسخ، ب      اراده
داشت رسالتش پيمودن اين راه است و در اين مهم، به هيچ وجه به دنبـال منـافع شخصـي                    

 .نبود
ديدنـد آـه بـرخالف بسـياري از           مـردم جهـان مـي     . تدريج جهاني شد   شخصيت مادر ترزا به   

توانيم درصدد حـل آنهـا بـرآييم، مـادر            ميافراد آه اعتقاد داشتند مشكالت بسيار است و ما ن         
ترزا، اين راهبة آوچك اندام و پرتحرك، اين مهم را به انجام رسانيد و عمـر خـود را وقـف آمـك      

دانست آه چـه چيـزي بـراي او           او در تمام زندگي مي    . به محرومان در گوشه و آنار دنيا نمود       
 .مهم است و آاري در مورد آن انجام دهد

 دقيقًا از زندگي قهرمانان الگوبرداري شود، بلكه هدف آن است آه بـا          هدف اين نيست آه   
مان به نحو احسن     هاي  نگاه آردن به زندگي آنان در ما اين اشتياق به وجود آيد آه از توانايي              

 .همواره خودت باش اما در حد آمال. استفاده آنيم
داراي .  هسـتند   بـين  رسند همه چيز را بـا هـم دارنـد، عمومـًا خـوش               افرادي آه به نظر مي    

هــاي روحــي، احساســي و يــا فكــري خــود   آرامــش درونــي بــوده و در اآثــر مواقــع بــه هــدف 
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هـايي دارنـد آـه بـه نظـر            هاي الزم را ندارند اما بعضي ويژگـي         همة افراد مشخصه  . رسند  مي
 :رسد در همة افرادي آه همه چيز را با هم دارند مشترك باشد مي

هاي آنها آـدام اسـت        شان چيست، توانايي   د، ضعف و قوت   دانند آه هستن    مي: شناخت خود 
اي را  العـاده  آند آه آارهـاي خـارق   اين آگاهي به آنها آمك مي . و چطور بايد آن را انجام دهند      

 .ضعيف باشند، انجام دهند) مانند مادر ترزا(آه از نظر جسمي  حتي در زماني
 از صميم قلب اعتقاد داشت آه      وينستون چرچيل . ترس براي آنها مفهومي ندارد    : اطمينان

 .شكست نخواهد خورد
انـد نـه بـه        توجه آنان به افرادي اسـت آـه بـه آنهـا آمـك آـرده               : ها آگاهي به ارزش انسان   

 .خودشان
تواننـد    گونـه افـراد نمـي      اين. دهند  بي صبري در مورد آاري آه انجام مي       : احساس اضطرار 

 .منتظر طلوع آفتاب روز بعد باشند
گرا و داراي اشتياق براي رسيدن بـه آن هسـتند            آرمان: مأموريتي شخصي حس دارا بودن    

 .دهند و تمام هّم و غم خود را به آن اختصاص مي
 .آنند افراد را جذب مي: جاذبة شخصي

آننـــد و تمـــام تمرآزشـــان  خـــود را بـــا ديگـــران مقايســـه نمـــي: آگـــاهي بـــه ارزش خـــود
 .هايشان است برتوانايي

آند و مداومًا به سـمت        ايدة جديد، آنها را از مسير منحرف نمي       افكار و   : مداومت در مسير  
 .شان در حرآت هستند تحقق مأموريت شخصي

 . هاي بسيار بحراني خود را نجات دهند معموًال قادرند در موقعيت: آرامش رفتار

هـا اوقـات بيشـتري بـراي          هاي گذشته انسان   اعتقاد اآثريت افراد بر اين است آه در زمان        
شود خوب، چقدر بيشتر از امـروز   اما هنگامي آه از آنها سؤال مي. رهايشان داشتند انجام آا 

تنها تفاوتي آه بين امـروز و صدسـال         . وقت داشتند؟ معموًال در جواب چيزي ندارند آه بگويند        
. هاي بيشتري براي پرآردن وقت خود مواجه هسـتيم  قبل وجود دارد اين است آه ما با گزينه    

 .تر آارهاست  اين موضوع انجام سريعيكي از داليل مهم
صدسال پيش مردم امريكا زمان طي آردن عرض امريكا را از سه هفته با درشكه، بـه يـك                   

توان از نيويورك تا سانفرانسسـيكو را در        امروزه مي . هفته مسافرت با قطار آاهش داده بودند      
رد و فــيلم  آيلــومتر طــي آــرده در ايــن مــدت شــام خــو ١٠٠٠چهارســاعت و نــيم بــا ســرعت 

 .سينمايي هم تماشا آرد
تـر   جامعة امروز شتاب بسيار زيادي پيدا آرده است و به دنبال اين شتاب ما امـور را سـريع    

 .دهيم انجام مي
گويـد     مـي  (Timelock)زمان قفل شـده     رالف آيز محقق و نويسنده، در آتابي تحت عنوان          

هاي تعيين شـده و فشـرده شـدة     هآه در زمان قفل شده حتي اضافه آردن يك ثانيه به برنام       
 .افراد عملي نيست

بايسـت    اول مـي  . دردو دهة قبل آماده آردن و چاپ يك طرح گرافيكي بسـيار زمـان بـر بـود                 
پـس از آن انـدازة   . برآورد شود آه چه فضايي از صفحة آاغذ بايد به اين منظور اختصـاص يابـد            

هـا و مـواردي ايـن قبيـل           اگرافطـول خـط، فواصـل بـين پـار         . حروف متن براي تايپ تعيين شود     
آن گاه براي حصـول اطمينـان از        . شد  ها اجرا مي    سپس طرح توسط تايپيست   . مشخص شود 

اگـر همـه چيـز      . درستي آن بايسـتي آن را بـا چسـب در محـل مـورد نظـر در طـرح چسـبانيد                     
. درستي انجام شده بود، متن به اندازة محلـي بـود آـه بـراي آن در نظـر گرفتـه شـده بـود                         به
دقت آن را اندازه نمود و مجددًا چسبانيد و يا اينكـه دوبـاره آـار را از ابتـدا                     بايست به   رنه مي وگ

 .شروع آرد
تمام آارهاي ياد شده را در ظرف چند دقيقه و بـا            . اما حاال همه چيز تغيير پيدا آرده است       

 .توان انجام داد استفاده از آامپيوتر شخصي مي
دهيد، مشتريان از شما انتظـار        تر انجام مي     را سريع  مسئله اينجاست آه چون شما آارها     

. سـيد   دارند آه آار را در فرصتي تحويل دهيد آـه چنـد سـال پـيش غيـر ممكـن بـه نظـر مـي                         
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جويي شـده، بايـد درزمـان بـاقي مانـده آـار بيشـتري انجـام                  رغم آنكه زمان زيادي صرفه     علي
 بيشتر از زماني است آه آارهـا        امروز عجله به مراتب   . دهيد تا به اهداف تعيين شده برسيد      

حتـي وقـت فكـر آـردن بـه آارهـايي آـه در حـال انجـام آن هسـتيم، نـداريم و                         . بر بودنـد   زمان
توانيم به خود اجازه دهيم آه راجع به مسائل طراحي فكر آنيم و شايد راه بهتـري پيـدا                     نمي
 . آنيم

زيـرا تكنولـوژي   . آنـيم توانيم ارتباطات را قطـع   هاي مرخصي و استراحت نمي حتي در زمان 
بـه  . ترين نقاط به تلفن همراه جواب دهـيم  اين موقعيت را به وجود آورده آه حتي در دورافتاده 

 . آيد چون اين تكنولوژي وجود دارد، بايستي از آن بهره برد نظر مي
 :ايم ما همه بيش و آم جمالتي از اين قبيل را در طول زندگي به آرات گفته

 وشت،روزي آتابي خواهم ن •
 روزي به سفر دور دنيا خواهم رفت، •
 روزي اثري هنري خلق خواهم آرد و يا  •
 .يك روز، يك سال از عمر خود را وقف آمك به مردم خواهم آرد •

امـا  . ايـم   پردازي آـرده   خواهيم انجام دهيم، خيال     تقريبًا همه ما راجع به آاري آه روزي مي        
اي از آنچـه برايتـان    بدانيـد آـه بـا نشـانه    دقت آنيد آه هر وقت با جمالت فوق مواجه شـديد،   

 . ايد رو شده مهم است روبه

 :آند آه ما به اين سؤاالت پاسخ دهيم زماني زندگي واقعًا معني پيدا مي
 چه چيزي واقعًا براي من مهم است؟ •
 به دنبال تحقق آداميك از اهدافم هستم؟ •
 خواهم به جا بگذارم؟ چه ميراثي از خود مي •

ن مقاله اين است آه به ما آمك آند فاصله و شكاف آنچه آه بايستي        ترين هدف اي    اصلي
گرفت، با چيزهاي انجام شده را از بـين ببـريم و ايـن ايـده را بـه خـاطر سـپرده و در                 انجام مي 
 :هر روز به هنگام بيدار شدن از خواب بپرسيم. مان حك آنيم حافظه

راستي برايم مهـم اسـت چـه     ه بهدهم و با آنچ   امروز براي آم آردن فاصله چه انجام مي       «
 »خواهم آرد؟

 
 

 بخش دوم
 چه چيز براي ما مهم است

 .بايستي درك آنيم چه چيزي برايمان مهم است
ترين حقوق هر يـك       ها در زندگي ما چيست؟ به عنوان يك شهروند با ارزش            باالترين اولويت 

براي چه هـدفي بايـد   از ما آدام است؟ چه چيزي ارزش آن را دارد آه به خاطرش بجنگيم؟ و           
 از جان خود بگذريم؟
توانند اصولي اساسي براي خود وضع آنند تا دريابند آه چه چيـزي بـراي                 تك تك افراد مي   
ايــن اصــول بايــد . ايــن اصــول نبايــد از آلمــات پيچيــده تشــكيل شــده باشــد. آنهــا مهــم اســت

ل مختلـف   بيان آنندة احساس شما نسبت به مسـائ       . دهندة شخصيت شما بايد باشد     نشان
 .مأموريت، نقش و ارزش تشكيل گرديده است: اين فرآيند از سه عنصر. زندگي و وقايع باشد

هـر  . آنـد  اين سه عنصر در پيدا آردن چيزي آه واقعًا برايتان مهم است، به شما آمك مي      
هـا    اين نقش ). اختياري يا اجباري  (رو هستيم    هاي متفاوتي روبه    آدام از ما در زندگي با نقش      

هـاي    هاي مـا و ارزش      از طرفي هم نقش   . پذيرند  گذارند و از آنها اثر مي       ها اثر مي    وي ارزش برر
 ).پذيرند و اثر مي(گذارند  مان در زندگي اثر مي  شخصي مان از مأموريت بنيادين ما بر برداشت

درك اين ارتباطات سه گانه و نحـوة تعامـل و اثرگـذاري متقابـل آنهـا بريكـديگر بـه مـا آمـك                    
 :د آه بدانيم آن مي
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 چه آسي هستيم و
 . ترين است چه چيزي براي ما پراهميت

هــاي اساســي خــود آنــيم، ايــن  اگــر زمــاني را صــرف شناســايي، تــدقيق و نوشــتن ارزش
بايسـتي بـه خـاطر داشـته        . توانند آمك زيادي براي تعادل در زندگي به ما بكنند           ها مي   ارزش

هـر سـه عنصـر    . آنندة اصولي واحد هستند بيانتايي  باشيم آه اين سه پايه و يا معادله سه        
براي به دست آوردن تعادل در زندگي       . بايستي بر زمين محكم باشند تا بتوان به آن تكيه آرد          

 . و آنترل آن بايد هر سه عنصر فعال باشند
 

 شود آن را خوب انجام بده هر نقشي آه به عهده تو واگذار مي
 ها آدامند؟ نقش

در هر صورت نكتـة مهـم ايـن         . گيريم  ا ناخودآگاه نقشي را به عهده مي      ما به صورت خودآگاه ي    
ها همگي واقعي هستند و به همين دليل بايد به هر حال به نحوي بـا آن           است آه اين نقش   

 .آنار بياييم
 :ايم چه بخواهيم چه نخواهيم ما از بدو تولد به عضويت چهار سازمان مهم درآمده

در اين عضويت فراگير ما و بقية موجودات هر آدام          :  زمين اي به نام آرة     عضوي از مجموعه  
هـا   هـا محتـرم شـناخته شـده و بـا ايـن نقـش           نقشي به عهده داريم آه بايسـتي ايـن نقـش          

 .سازد در غير اين صورت زندگي برروي آره خاآي را ناممكن مي. برخوردي آگاهانه شود
بـراي اينكـه    . شـود   ذار مي دومين نقش به عنوان عضويت در جامعة بشري به عهده ما واگ           

بسـياري از  . جامعة بشري بتواند به آار خود ادامه دهد، هر آدام از ما داراي نقشي هستيم     
ها به دليل نياز افـراد        برخي از اين نقش   . ها در طي هزاران سال متحول شده است         اين نقش 

نتيجـة  هـا در   برخـي ديگـر از نقـش   . به يكديگر در جهت منافع عمـومي بـه وجـود آمـده اسـت             
 .هايشان است متفاوت بودن افراد با يكديگر و متنوع بودن نيازمندي

همة ما پدر و مادر و يـا احتمـاًال خـواهر و بـرادر               . سومين نقش عضو بودن در خانواده است      
مـا در رابطـه بـا آـرة خـاآي و جامعـة بشـري                . دهنـد   داشته و داريم آه تشكيل خـانواده مـي        

هاي خود نباشيم، اما همة ما نقشـي مهـم بـه              ا نقش ممكن است به طور مستقيم مرتبط ب      
 .ها داريم عنوان فرزند، خواهر يا برادر، دايي يا خاله و ديگر نسبت

به طور مثال   . دهد  ها به ما مي    چهارمين نقش، نقشي است آه عضويت در نهادها و گروه         
 .رآنيد، محل آار، شهر، منطقه، استان و در نهايت آشو محلي آه در آن زندگي مي

خـوبي قابـل درك اسـت آـه          شود، زماني بـه     ها و نقشي آه از آنها حاصل مي         اين عضويت 
هـر فـرد موجـودي      . زندگي شخصي فرد و شخصيت خـاص او نيـز در ايـن تعريـف لحـاظ شـود                  

عالوه بر ايـن، ترآيـب      . منحصر به فرد است، شما حتي با خواهر و برادر خود متفاوت هستيد            
سـزايي دارد و شخصـيت       گيـري هـر فـرد نقـش بـه          شـكل محيط زندگي و تجارب شخصـي در        

درك و فهم اين خصوصـيات منحصـر بـه فـرد قـدم بسـيار              . آورد  منحصر به فردي را به وجود مي      
ــال آن شناســايي و اقــدام در جهــت آن     ــه دنب مهمــي در فرآينــد شــناخت عميــق از خــود و ب

 . چيزهايي است آه واقعًا برايمان مهم است
. هـاي اساسـي اسـت     چيزي آه واقعًا برايمان مهم است، ارزش      عنصر بعدي در پيدا آردن    

ها در مرآز آنجه ما هستيم قـرار دارنـد و بـه همـين دليـل تعريـف دقيـق آن مشـكل           اين ارزش 
چيزهـايي آـه بـه      «: هاي بنيادين يا اساسي عبارت است از        بهترين تعريف براي ارزش   . است

 » .مان دارند ر زندگياعتقاد ما بيشترين اهميت و باالترين اولويت را د
هـر چـه قـدر بتـوانيم     . هـا در بـين افـراد مختلـف متفـاوت اسـت            بديهي است آه اين ارزش    

تـوانيم خـود را آـامًال     هاي بنيادين خود را به دقت تعيين آنيم، به همـان انـدازه نيـز مـي               ارزش
 . بشناسيم

 
 هاي بنيادين چهار قانون طبيعي دربارة ارزش

آند آه علت رنج و ناخشنودي خـود را، در زمـاني آـه                 ما آمك مي   درك اين قوانين طبيعي به    
 .گيرد، دريابيم هايمان قرار مي مان در تعارض با ارزش زندگي
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هاي دروني هسـتيم آـه بـه شـدت برعملكـرد و رفتـار                 هر يك از ما داراي ارزش     : قانون اول 

 .گذارد بيروني ما اثر مي
 نهاد و طبيعت انسان به دنبال آن اسـت آـه            .در حقيقت ادامة قانون اول است     : قانون دوم 

 . مان باشد هاي عميق بنيادي اعمال و رفتار ما منطبق و همساز با ارزش
توانيم از قـدرت       مي  هاي بنيادين خود،    با شناسايي و دقت بخشيدن به ارزش      : قانون سوم 

 .حاصل از آن براي افزايش ثمربخشي خود استفاده آنيم
مان سازگار اسـت احسـاس صـفا و     هاي بنيادين  عمال ما با ارزش   زماني آه ا  : قانون چهارم 

بـه ويـژه در   . آرامش دروني يكي از اهداف اساسي زندگي است    . آرامش دروني خواهيم آرد   
 .آنيم روزگاري آه ما در آن زندگي مي

 
 هاي بنيادين خود را شناسايي آنيد ارزش

آنهـا ممكـن اسـت افـراد     . سـيد وار بنوي هر چه را آه برايتـان مهـم اسـت، بـه صـورت فهرسـت               
به دنبال . هاي متفاوت و يا حتي احساسات متنوع باشند هاي گوناگون، محل    مختلف، فعاليت 

. دانيـد از آجـا شـروع آنيـد         نمـي . هاي بنيادين شـما هسـتند       چيزهايي باشيد آه واقعًا ارزش    
 آننـده  سـؤاالت زيـر شـايد بتوانـد آمـك     . هـاي بنيـادين دشـوار اسـت         گيري براي ارزش    تصميم
 :باشند

 تر است؟ هايي آه در زندگي به عهده دارم چه چيزي مهم در ارتباط با نقش •
 ها و چيزهاي ديگر واقعًا برايم مهم هستند؟ آدام افراد، فعاليت •
خواهد چـه آـاري انجـام     دلم مي اگر تحت فشار و اجبار براي انجام دادن آاري نباشم،    •

 دهم؟
 آردم؟ انده بود در آن مدت چه ميام باقي م اگر فقط شش ماه از زندگي •
 خواهد آارنامة اعمال من حاوي چه نكاتي باشد؟ دلم مي •
 دهم؟ هاي خاص من آدامند؟ چه آاري را واقعًا خوب انجام مي ها و قابليت توانايي •
 برم؟ در تعامل با ديگران از چه چيز بيشتر لذت مي •
 خواند؟ فرا ميآنها  آيا چيزهايي هستند آه يك نداي دروني مرا به انجام •
هايي آه باالترين احساس آرامش درونـي و سـازگاري بـا خـود را دارم بـه چـه                      در زمان  •

 آاري مشغول هستم؟
 آنم آه باالخره يك روز چه آار خواهم آرد؟ به صورت مستمر و پيوسته با خود فكر مي •
 براي چه چيزي حاضرم زندگي خود را بدهم؟ •

 :ل زير نيز جواب دهيدپس از پاسخ دادن به سؤاالت فوق به سؤا
 شود؟  چه چيزي باعث درد و رنج من مي •

هـاي خـود را       بگذاريـد و پاسـخ    ” چرا“ايد، يك     هاي بنيادين آه مشخص آرده      در مقابل ارزش  
آيـد، ياداشـت آنيـد و بـه احساسـي آـه               تـان مـي    اولين نكاتي را آه به ذهن     . يادداشت آنيد 

 . هايتان است توجه نماييد برخواسته از پاسخ
 :تواند شبيه موارد زير باشد ها مي ؤاالت شما دربارة ارزشس

 آنم؟ چرا من اين قدر وقت صرف اين فرد، اين فعاليت و اين چيز خاص مي •
 چرا من اين قدر نسبت به اين ارزش خاص اهميت قائلم؟ •
 آنم؟ چرا پول خود را صرف موارد مرتبط با اين ارزش مي •
 آنم؟ رف اين پروژه، رابطه و يا فعاليت ميچرا اين قدر از توان و انرژي خود را ص •
آنم؟ آيا اهميـت آن معـادل مـواردي آـه ايـن               چرا اين قدر آم وقت صرف اين ارزش مي         •

ــا اينكــه واقعــًا مهــم اســت امــا    قــدر وقــت و انــرژي صــرف آنهــا مــي   آــنم نيســت؟ و ي
 الشعاع موارد اضطراري و تعهدات ديگر قرار گرفته است؟ تحت
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اي   آنيـد، تـالش آنيـد بـه فهرسـت فشـرده              بنيادين خود نگاه مـي     هاي  زماني آه به ارزش   
بلـه ايـن چيزهـايي هسـتند آـه          «: دست يابيـد آـه در مـورد آنهـا بتوانيـد بـه صـراحت بگوييـد                 

راستي براي من اهميت دارند و من آماده هستم آه وقت، پول و انرژي خـود را صـرف آنهـا               به
 .»آنم

 .ي و بنيادين خود را مشخص آنيدهاي اساس ايد ارزش در اين صورت توانسته
 

 تان چيست؟ مأموريت شما در زندگي
هنگامي آه در زندگي آرمان و هدفي وجود نداشته باشد، در حقيقـت گمـراهيم و خـود را از                    

اندازي براي زندگي، شغل، خانواده و شخص خودتـان           در حالتي آه هيچ چشم    . بريم  بين مي 
 .را مه گرفته استنداشته باشيد، زماني است آه زندگي شما 

اي  امـا در لحظـه  . اندازي آرماني باعث ناتواني جسماني و رواني خواهد شـد    آمبود چشم 
. انداز آرماني زندگي خود را بنا آنيد توان و انرژي به زندگي شـما بازخواهـد گشـت                   آه چشم 

رويــد و چــرا آــاري را انجــام  دانيــد بــه آجــا مــي صــبرانه منتظــر صــبح هســتيد، دقيقــًا مــي بــي
. زندگي زماني آه با آرمان توأم باشد حالتي از اضطراب بـه آن اضـافه خواهـد شـد           . دهيد  مي

افراد بـزرگ و موفـق ماننـد وينسـتون چرچيـل ايـن حـاالت را                 . صبرانه براي زندگي    انتظاري بي 
 .اند تجربه آرده

 
 بيانيه مأموريت شخصي خود را بنويسيد

هـاي بنيـادين مأموريـت شخصـي       ارزشها و طور آه اشاره شد، پس از نقش قدم سوم همان  
مهـم آن اسـت آـه ايـن بيانيـه           . بلندي و آوتاهي اين بيانيه مهم نيست      . باشد  در زندگي مي  

 .تان باشد آننده مأموريت شما در زندگي بيان
 :هاي زير در آن لحاظ شده باشد سعي آنيد هنگام تهيه بيانيه مأموريت شخصي، ويژگي

ترين نهاد وجود شما بوده و ارتباطي تنگاتنـگ بـا زنـدگي              ترين و پاك    برخواسته از عميق   •
 .دروني شما داشته باشد

 .بيان آنندة نكات منحصر به فرد شما بوده و ظرفيت شما را نشان دهد •
 .مبتني براصول واال بوده و اهدافي بلند را دنبال آند •
 .دربرگيرندة ابعاد فيزيكي، روحي، رواني و اجتماعي باشد •
 .رتقا دهدآيفيت زندگي را ا •
 .ها را حفظ آند هم آرماني بوده و نيز ارزش •
 .هاي شما باشد بيان آنندة تعادلي پايدار بين شما، خانواده، آار، اجتماع و ديگر نقش •
 .در شما ايجاد انگيزه آند •
 

دربيانية مأموريت شخصي بعضي از افراد نكات مفيدي وجود داشته آه اهـم آنهـا بـه قـرار           
 .زير هستند

 ايجاد نشاط •
 تحصيل آرامش •
 به وجود آورندة تفاوت و تمايز •
 اي خوب ايجاد و به ثمر رساندن خانواده •
 هاي اجتماعي مشارآت در فعاليت •
 بهتر آردن زندگي ديگران •
 الگو شدن در زمينة حرفة خود •
 آسب موفقيت و ثمربخشي در يك زندگي هدفمند •
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ي نيست، امـا اگـر بتـوانيم        ا  البته گفتن اينكه چه چيزي واقعًا براي ما مهم است آار ساده           
ايـم آـه تمـام     اين مفاهيم را در چارچوب يك بيانيه بنويسـيم، آنگـاه معيـاري را بـه وجـود آورده       

 .گيري و محك بزنيم ها و رويدادهاي زندگي را به آمك آن اندازه فعاليت
تـان ارزشـي برابـر قـانون اساسـي بـراي يـك آشـور                  تواند براي شما و خانواده      اين آار مي  

 . ه باشدداشت
 
 ترين نيرو در خلقت عظيم

 .مقايسة انسان به عنوان يك موجود فيزيكي با اتم
انسان به عنوان يك موجود فيزيكي داراي روح، روان و احسـاس اسـت آـه هسـتة اتـم را                     

هاي اطراف انسـان عوامـل محيطـي          الكترون. يك مخلوق منحصر به فرد    . دهد  نيز تشكيل مي  
ــد انســان هســتند آــه آمــك مــي  ــا ســرعت   .  آيســت و چيســتآنن ــين الكترونــي آــه ب اول

هـايي اسـت آـه در زنـدگي بـه عهـدة انسـان                 گردد، نقش   العاده به گرد اين هسته مي       خارق
 .است

هاي خود را ايفا      آند آه نقش    هاي بنيادين هستند آه به ما آمك مي         دومين الكترون ارزش  
ايـن مـدل    . سومين الكترون مأموريتي است آه ما در زندگي بـراي خـود قائـل هسـتيم               . آنيم

اي   العـاده   اتمي تصويري واقعي از انسان است آـه دقيقـًا نظيـر اتـم در درون آن نيـروي خـارق                    
 .وان آن را آزاد آردت نهفته است آه مي

قـدرت روح بشـر   . قدرت عظيمي در روح بشر وجـود دارد آـه بايـد آن را دريافـت و رهـا آـرد           
تـرين نيـروي طبيعـت اسـت آـه       نيروي اتـم عظـيم  . تواند نيروي اتم را هم آنترل آند  حتي مي 

هـا بـه ايـن سـاختار اتمـي           هر چقـدر انسـان    . فقط يك استثنا دارد و آن نيروي روح بشر است         
دهنـد آـه منجـر بـه تغييراتـي خواهـد           يشتر پي ببرند، انرژي مثبت بيشتري از خود بروز مـي          ب

 . شد آه غير قابل تصور است
 
 

 بخش سوم
 راستي مهم هستند انجام دادن آارهايي آه به

راسـتي   مان تحقق يافته و در راستاي آنچه آه بـه      اگر واقعًا مترصديم آه مأموريت شخصي     
اي آـه     بكنيم، بايد زندگي خود را با همان دقت عملي و تالش حرفه           برايمان مهم است آاري     

بـراي حصـول بـه ايـن هـدف          . براي ساخت هر بناي مسـتحكم ديگـري الزم اسـت، بنـا آنـيم              
و اين بستر عبارت است از آشف آن چيزي آه واقعًا برايمـان             . بايستي بستر آن را مهيا آنيم     

 . مهم است
تواند به شـكل       و بايستي براساس آن حرآت آنيم، مي       هرمي آه در اين زمينه وجود دارد      

 .زير باشد
 : ما بايد مسائل را در ذهن خود بپروانيم مثل

 پاسخ به يك مسئله •
 گذاري جديد يك سرمايه •
 تر يك خانوادة خوشبخت •

زماني آه اين مسائل در ذهـن مـا خلـق شـد و تصـويري                
 مغـز   آرماني از آنچه بايد انجام شود و نتايج حاصـل از آن، در            

ما به وجود آمد، قادر خواهيم بود آـه ايـن آرمـان را در عمـل                 
براي انجام اين مهم بايستي مبادرت به       . هم محقق سازيم  

 . ريزي نمود برنامه
ــوالي رخــدادها قبــل از    برنامــه ريــزي بــه مفهــوم تعيــين ت

 .ها به منظور رسيدن به يك هدف مطلوب اي از فعاليت اجراست، يا انجام مجموعه

 اجرا

 برنامه

كشف
وري شخصي هرم بهره  
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رويـم،   ور آه در فرآيند چيزهايي آه براي ما مهم است و شناسـايي آن پـيش مـي    ط همين
قـدم بعـدي    . دانيم آـه دربـارة هـر يـك چـه بايـد بكنـيم                تري از آن پيدا آرده و مي        تصوير روشن 

بايد مطمـئن شـويم اقـداماتي آـه بـراي چيزهـاي مهـم انجـام                 . ريزي خيلي مؤثر است    برنامه
 .دهيم خود نيز مهم هستند مي
ها بايد به صورت مكتوب باشد چون به ما آمك خواهد آرد آه تحقق يافتن آن را                   ين برنامه ا

اگر مفاهيم نوشته نشده و به صورت مكتوب در نيايد، مثل اين است آه يك            . به چشم ببينيم  
 . ها روي آاغذ، يك ساختمان بنا آند آرشيتكت بدون آوردن نقشه

يك روز  «داشته باشيم، بسياري از افكار در مرحلة        تا زماني آه يك برنامه مدون و مكتوب ن        
بـه عـالوه يـك برنامـه مـدون و مكتـوب،       . ماننـد  باقي مـي » باالخره اين آار را انجام خواهم داد   

 . آورد آه براي شروع آار الزم است قدرت و تعهدي را به وجود مي
 

 ها را محقق آرد چگونه بايستي اين برنامه
مـان و بيانيـة مأموريـت         هاي بنيـادي    ارزش  هايمان،    ام تعيين نقش  اقداماتي آه تا آنون به هنگ     

آشـف اينكـه   . مان به عمل آمده، ما را در ساختن اولية الية هـرم يـاري آـرده اسـت        شخصي
 .آي هستيم و چه چيزي برايمان بيشترين اهميت را دارد

 اليـة  شـود، دومـين   اي آه براي دست يافتن به يك و يا چند هـدف مهـم تـدوين مـي               برنامه
 .دهد هرم را تشكيل مي

مـا  . هاي مشخص عمـل آنـيم       حاال بايستي به باالترين سطح هرم رفته و بر مبناي برنامه          
هـاي جديـد را بـا بقيـة مجموعـة زنـدگي             ناچار هستيم آه اين اهداف جديد، وظايف و فعاليت        

 جهـت حـل و   گيري از زمان محـدودي آـه در اختيـار داريـم، در         يكپارچه نماييم و به منظور بهره     
ما بايستي بين اضطرار و مهم فرق و تميـز قايـل    . گيري آنيم   هاي مختلف تصميم    فصل اولويت 

بايستي براي انجام اين مهم بـه دو قـانون طبيعـي ولـي آليـدي توجـه خـاص مبـذول               . شويم
 :شود
 هاي ما عبارت از چيزهايي است آه واقعًا در زندگي ما مهم هستند  اولويت •
هاي واقعي ما نيسـتند، بلكـه خـود را بـه عنـوان اولويـت بـه مـا               ويتموارد اضطراري اول   •

 .آنند تحميل مي
آنيم، اهميت    يادآوري اين دو قانون در زماني آه آاري را آه برايمان مهم است شروع مي              

موارد اضطراري خواه مهم باشند يا نباشند هميشه هستند و اين آمـادگي را دارنـد آـه              . دارد
 . ان مهم است، منحرف سازندما را، از آنچه برايم

. ريزي اختصاص دهيـد     توصية ما اين است آه در هر هفته، زماني را به اين امر مهم برنامه              
 :توان به موارد زير پرداخت در اين زمان مي

 .ترين است، مرور آنيد آنچه را آه مهم •
 .اهداف بلند مدت مرتبط با آنچه را برايتان واقعًا مهم است، مرور آنيد •
هـايي را آـه، در همـين مـدت، بايـد              ي را آه بايد در اين هفته به آن رسيد و قدم           اهداف •

 .برداشته شود، انتخاب آنيد
 .بندي آنيد رخدادهاي خارج از آنترل خود را زمان •
 .ريزي آنيد هاي بزرگ برنامه براي سنگ •
 .ريزي آنيد براي بقية چيزها برنامه •

 .رسد يد، زمان عمل فرا ميريزي آرد پس از اينكه براي تمام هفته برنامه

و ” االن وقـتش اسـت    “گوييم    دهد آه به آن مي      اي از زمان رخ مي      هميشه در لحظه  ” اجرا“
زمـاني آـه در هـر روز        . شـويم   درست در همين لحظه اسـت آـه معمـوًال دچـار گرفتـاري مـي               

 از  راسـتي بـراي مـا مهـم هسـتند،         اعمال ما بر مبنـاي تشـخيص آن چيزهـايي باشـد آـه بـه               
طبيعي است  . يي باالتري برخوردار خواهيم بود و احساس موفقيت بيشتري خواهيم آرد          آارآ

هنگامي آه در طول يك هفته اعمال ما برخواسته از آن چيزهايي باشد آـه برايمـان اهميـت                   
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 . دارند، عالوه براحساس موفقيت، حالت آرامش دروني نيز نصيب ما خواهد شد
 

 ر دارد؟در پنجرة اعتقادات ما چه چيزي قرا
تواند واقعًا پنجرة اعتقادات خـود را ببينـد، چـون ايـن پنجـره بخشـي نـامريي از                      آس نمي  هيچ

هـر بـار آـه مـا از جـاي      . توان گفت آه اين پنجره در جلو صورت ما قـرار دارد      مي. وجود ماست 
ما از درون اين پنجره بـه دنيـا نگـاه    . آنيم، اين پنجره هم با ما در حرآت است      خود حرآت مي  

 .بينيم از درون فيلتر اين پنجره عبور آرده است آنيم و آنچه مي مي
بينيـد، از صـافي خـود         پنجرة اعتقادات شما همواره بـا شماسـت و آنچـه را آـه شـما مـي                 

و بـه مـا     ) ها و اطالعات آه هر يك از مـا روزانـه در آن شـناوريم                اقيانوسي از داده  (گذراند،    مي
 .اف به دست آوريمآند آه تصويري از جهان اطر آمك مي

هاي مختلف و حتـي   اين پنجره برنحوة ارزيابي ما نسبت به ديگران، برداشت ما از موقعيت 
اي مواجه شويم آه نخواهيم آن را         گذارد و اگر با داده      مان نسبت به خودمان، اثر مي       احساس

تـة مهـم و     نك. آنـيم   ببينيم و بفهميم، از پنجرة اعتقادمان براي آنار گذاشتن آن استفاده مـي            
ايم و معتقـد      هايي را در اين پنجره قرار داده        فرض آننده اين است آه هر آدام از ما پيش         گمراه

بينـيم پنجـرة اعتقـادات اثـري          مـي . هستيم صددرصد درست هستند، چه باشند چه نباشـند        
اساسي بر رفتار و آردار ما دارد و به همين دليل است آـه تغييـر دادن رفتـار بسـيار مشـكل                       

هاي نادرست در پنجرة اعتقـادات مـا ممكـن اسـت مـانعي اساسـي در راه                    فرض  پيش .است
تا اين نكته را در نيابيم آه مـا دنيـا را          . مان ايجاد آند    هاي بنيادي   سازگاري اقدامات ما با ارزش    

بينـيم، و ايـن پنجـره مـدام تجـارب مـا را از درون فيلتـر خـود                 از درون پنجرة اعتقادات خـود مـي       
راحتـي ممكـن     ما بـه  . بينيم  گونه آه واقعًا هست مي     آنم آه دنيا را همان      فكر مي گذراند،    مي

مگــر اينكــه پنجــرة . اســت بــه خــود دروغ بگــوييم و احتمــال موفقيــت خــود را آــاهش دهــيم  
ها به آن گونه آـه هسـتند و           واقعيت. ها باشند   آنندة و اقعيت   راستي منعكس  مان به  اعتقادات

 . آنيم بايد باشند خواهد و يا فكر مي مان مي نه آن طور آه ما دل
تــرين اقــداماتي آــه بايــد انجــام دهــيم احــراز اطمينــان از تميــز بــودن پنجــرة    يكــي از مهــم

ايـن مرحلـه دشـوارترين      . هاي زندگي باشـد     آنندة واقعيت  مان است و اينكه منعكس     اعتقادات
يـر پـا گذاشـته و    ممكن است ناچار شويم غرور خـود را ز . آاري است آه بايستي انجام شود    

اعتراف آنيم آه پنجرة اعتقادمان، آه بخش عظيمي از رفتار ما متأثر از آن است، در برگيرندة          
 .برخي نكات ناصحيح است

اگر اين آار را انجام دهيد، اولين و بهترين قدم در رهـا شـدن از پنـدار و گفتـار نادرسـتي را          
جـرة اعتقـادات هـر يـك از مـا تعـدادي             در پن . ايـد   تان شده است، برداشته     آه سد راه پيشرفت   

) درسـت يـا نادرسـت   (اعتقاد درست، تعدادي اعتقاد نادرست و برخي اعتقـادات قابـل بحـث            
 . وجود دارد

هــاي درســت و نادرســت برخاســته از  واژه. گذارنــد همــة ايــن باورهــا بــر آــردار مــا اثــر مــي
يا حقـايق باشـد، از آن   اگر باوري منعكس آنندة قوانين طبيعي و        . ماست  هاي اخالقي   قضاوت

” نادرسـت “شود و اگـر ريشـه در حقـايق نداشـته باشـد بـه آن                   ياد مي ” درست“تحت عنوان   
اما باوري آه يك قضاوت ذهني است و يا برخاسته از يك نقطه نظـر اسـت،                 . شود  اطالق مي 

آليـد موفقيـت در ايـن اسـت آـه باورهـاي موجـود در پنجـرة                  . نه درسـت اسـت نـه نادرسـت        
 .ود را شناسايي آنيم و آنهايي را آه نادرست و يا نامناسب هستند تغيير دهيماعتقادات خ

 
 

 بخش چهارم
 تر اهميت نگاه وسيع

آـه مبـادرت بـه انجـام          اجراي فرآيند گفته شده نيازمند زمان اسـت، بـه خصـوص هنگـامي             
اري اگر با آارهايي آه برايمان مهم است، سـازگ        . آنيم آه واقعًا برايمان مهم است       آاري مي 

و نتيجة محتـوم آن آرامـش درونـي         . رسيم آه دائمي است     به وجود آوريم، به دستاوردي مي     
هــا و  نقــش. نكتــة مهــم ايــن اســت آــه قســمت دشــوار ايــن آــار انجــام شــده اســت. اســت
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مـا اآنـون در     . ايـم   هاي بنيادين مشخص گرديده و بيانية مأموريت شخصي را نيز نوشته            ارزش
هاي بلندمدت خـود      از هدف ) و يا تعداد اندآي   (توانيم تعداد زيادي      اي قرار داريم آه مي      مرحله

ممكـن اسـت بـا مـوقعيتي مواجـه شـويم آـه مسـائل مهـم از يـك طـرف و            . را محقق سازيم  
مسائل اضطراري از طرف ديگر به ما فشار بياورند و مـا را بـه صـورت مـوقتي از آن چيـزي آـه           

م آـه فرآينـد در اختيـار مـا بـوده و هـر وقـت آـه                   اما بايـد بـداني    . راستي مهم است، باز دارد     به
 .بخواهيم در حد آمال از آن بهره بگيريم

انــد، جــزو  وآارهــايي آــه ايــن اصــول بنيــادين را بــه آــار گرفتــه   در واقــع ســازمان و آســب
دانند آه واقعـًا آـي      گرا مي   هاي آرمان   اين سازمان . اند  وآارهاي موفق بوده    ها و آسب    سازمان

ها عملكرد  شود و همانند افراد موفق اين سازمان  باعث موفقيت آنها ميهستند و چه چيزي
 .شان مهم است سازند آه براي سازمان و آينده خود را با چيزهايي منطبق مي

 
 ها نيز بايد خود را بشناسند سازمان

ــا    براســاس تعريفــي قــانوني تمــامي ســازمان  هــا از قبيــل شــرآت ســهامي عــام، خــاص، ب
اتحاديه، شـرآت دولتـي و ديگـر انـواع متـداول سـازمان، يـك                  رانتفاعي،  مسئوليت محدود، غي  

به همين دليل با يك سـازمان از نظـر قـانوني ماننـد يـك                . شوند  شخصيت حقوقي خوانده مي   
وجوه مشابهت بسياري غير از مـورد فـوق بـين سـازمان و فـرد      . شود  فرد حقيقي برخورد مي   

توانـد   آنـد، مـي     شود، در طي زمان رشد مي       ميهمانند انسان يك سازمان متولد      . وجود دارد 
و . براي بقـاي خـود بجنگـد      . تواند سالم يا بيمار باشد      سازمان مي . عمر طوالني داشته باشد   

توانـد بخـرد و بفروشـد، صـاحب           مـي . هاي اقتصادي و يا سياسي به جنگ رقبـا بـرود            در جدال 
 . باالخره از بين بروداز نتايج همة اين آارها منتفع يا متضرر شود و . دارايي شود

هـا بـه شـكلي       هايي در زندگي هسـتيم آـه ايـن نقـش            ديديم آه هر يك از ما داراي نقش       
و نيـز دريـافتيم آـه       . شـوند   هاي بنيادين مـا هـدايت مـي         خودآگاه يا ناخودآگاه به وسيلة ارزش     

هــاي حــاآم برآنهــا شــناخت داشــته و يــك مأموريــت   هــا و ارزش هــاي موفــق از نقــش انســان
 .ها مصداق دارد همة اين موارد در سازمان. مهم براي خود قائل هستندشخصي 
هـر  . هاي آنان عبـارت از آـارآرد در بـازار، سـاختار سياسـي و جامعـة بشـري اسـت           نقش

تواننـد نيروهـاي      ها مـي    همانند انسان اين ارزش   . هايي است   چنين داراي ارزش   سازماني هم 
 هـم بـراي خـود سـازمان و هـم بـراي جامعـة                مثبت و يا منفي ايجـاد آننـد هـم بـراي خـود و              

به عنوان مثال، ممكن است آنترل دقيـق بـرروي افـراد و بـازار در يـك سـازمان ارزش                     . تر بزرگ
برخـي  . تلقي شود، در حالي آـه سـازمان ديگـري نـوآوري و ريسـك پـذيري را ترغيـب نمايـد                     

رزش بــه حســاب تــر را بــراي خــود يــك ا گرايــي و مشــارآت بــا جامعــه بــزرگ هــا بــرون ســازمان
 . آورد گرايي و تمرآز بر خود را ارزش به حساب مي آورند، در حالي آه سازمان ديگر درون مي

توانـد   مأموريت يـك سـازمان مـي      . ها داراي نوعي مأموريت و يا آرمان هستند        تمام سازمان 
هـا    هـا، سـازمان     تحصيل سود و سازمان ديگر نجات بشريت باشـد، و درسـت هماننـد انسـان               

هـاي    هـا و ارزش     وري را در ميـزان انطبـاق و همسـازي عملكردشـان بـا نقـش                 ت و بهره  موفقي
 .دانند بنيادي خود مي

ندرت آن را    سازماني آه داراي آرمان است، به اين ايدئولوژي محوري خود پايبند است و به             
هاي بنيادين در چنين سازماني يك زيربناي بسيار سخت و محكم را بـه                ارزش. دهد  تغيير مي 
هـا    در برخي مواقـع ايـن ارزش      . هاي مختلف قابل تغيير نيست      آورد آه با روزها و مد       وجود مي 

 .اند بيش از يك صد سال پابرجا مانده
اگر سازماني بخواهد موفق شود و بخواهد به آنچه خواسـتة افـراد داخـل سـازمان اسـت                   

چنـين  . رآـز شـود   هـا و مأموريـت متم       ها، ارزش   دست يابد، بايد به دور هستة سازماني نقش       
 :هاي زير را پيدا آند سازماني بايد پاسخ سؤال

 جهـان و يـا در        را بايد در قبال جامعـه، آشـور،       ) هايي  يا نقش (اين سازمان چه نقشي      •
 قبال آارآنان، رهبران، سهامداران و باالخره مشتريان خود ايفا آند؟

هـاي فـوق      نقـش آنندة تصميمات و رفتار سـازمان در هريـك از            هايي آه مشخص    ارزش •
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 هستند آدام است؟
مأموريت خاص اين سازمان چيست؟ آدام مقصـود منحصـر بـه فـرد را در جهـان دنبـال                     •

 رود؟ آند؟ چرا زنده است و به آجا مي مي

مند باشـد آـه پاسـخ سـؤاالت فـوق را بدانـد و قـدرت و انـرژي خـود را                        اگر سازماني عالقه  
هـا در     يد آه چگونه واآنشي مشـابه بـا انسـان         واقع خواهد د   مصروف و متمرآز بر آنها آند، به      

 .ها وجود دارد سازمان
 
 تر است اي وسيع ترين چيز تأثير در دامنه مهم

خواهد در زندگي     زماني آه فرد نسبت به هويت خودآگاه باشد و تصويري نيز، از آنچه آه مي              
زنـدگي بهتـر را   به آن برسد، داشته باشد، مباني الزم براي رفتن بـه دنبـال رؤياهـا بـراي يـك       

 .فراهم آرده است
اش چـه بايسـتي       توان به فردي گفت آه نقش، اصـول بنيـادي و مأموريـت در زنـدگي                 نمي

هـيچ  . تان بايد به چه ميزان باشد    ها چه بايد بكند و يا اينكه قلمرو قدرت          باشد و يا اينكه با اين     
مانـدالي جامعـه و يـا       اگر شما نلسون    . ها وجود ندارد    پاسخ درست يا غلطي براي اين سؤال      

برانگيـز   دهندة شخصيت منحصر به فرد شما و پويايي الهـام          آشور خود بشويد، اين امر نشان     
به همـين تربيـت، اگـر عقربـة قطـب نمـاي             . آن و دستاورد آگاهي از منويات دروني شماست       

تـان متمرآـز شـده اسـت، آن هـم            دروني شما برروي خانواده و تنـي چنـد از دوسـتان نزديـك             
نكتـة  . تواند به شما آمـك آنـد        در اينجا هم اين فرآيند به همان اندازه مي        . ر خوب است  بسيا

. راسـتي مهـم اسـت      مهم، اقدام براساس شناخت درست از خود و آن چيـزي اسـت آـه بـه                
ــدرت  ــان هــر چــه مــي  مأموريــت شــما و حيطــة ق ــاز هــم شــما در اجــراي    ت خواهــد باشــد، ب

 .واهيد شدهاي جدي مواجه خ هايتان با چالش برنامه
برخـي بـه   . آننـد  بسياري از افراد هستند آه فرآيندهاي مندرج در اين مقالـه را دنبـال مـي    

اي نيز به شكل آامًال ابتكاري و بـدون اينكـه در              اند و عده    علت آموزشي آه در اين زمينه ديده      
 در  شان، اين افراد در خانوادة خود، در جامعه اطراف       . معرض آموزشي خاص قرار گرفته باشند     

برخي از ايشان در آـار خـود افـراد بسـيار            . اند  آشورشان، و يا در دنيا تغييراتي به وجود آورده        
اما اآثر آنان مردمي عادي هستند آه در زندگي روزمرة خود آارهـايي             . سرشناسي هستند 

هــاي بنيــادين و مأموريــت  آليــد موفقيــت، در اعمــال اثــر ارزش. دهنــد العــاده انجــام مــي خـارق 
در طـي ايـن فرآينـد، آنهـا بـه           . آننـد   هايي است آه هر آدام از آنها ايفا مي          نقششخصي در   

 .يابند رسند و به آرامش دروني مورد نظر دست مي هاي عظيمي مي دستاوردها و موفقيت
 

 زندگي ما در يك قالب سيماني قرار ندارد
گي مـا   زنـد . اين تصـويري واقعـي از زنـدگي اسـت         . زندگي يك مسافرت است و نه يك مقصد       

 .مرتبًا در حال تغيير است
. اي هنوز هم آـامًال درسـت اسـت          اين جملة آليشه  . تنها چيز ثابت در زندگي تغيير است      

آنيد، بلكه تمام مفاهيمي آه از آن صحبت          آند و شما هم تغيير مي       نه تنها زندگي تغيير مي    
هـاي    مان نقـش  اين مطلب بدين معني است آه در طول ز        . آرديم نيز در معرض تغيير هستند     

شــوند و حتــي احســاس شــما از  تــان عــوض مــي هــاي بنيــادي  ارزش آننــد، شــما تغييــر مــي
بسته به اينكـه در چـه سـن و سـالي باشـيد،              . تان در زندگي دچار تغيير خواهد شد       مأموريت

 . ايد  آرده تاآنون اين تغييرات را تجربه
 آـودك خردسـال را   در سن پنجاه سالگي ممكن است شـما ديگـر نقـش پـدر يـا مـادر يـك                  

دار نباشيد و يا حتي ممكن اسـت آـه در نقـش يـك پـدربزرگ يـا مـادربزرگ قـرار گرفتـه                           عهده
هـا آـامًال تفـاوت        اي از زندگي باشيد آـه برخـي نقـش           همچنين شايد شما در مرحله    . باشيد
تان بيابيـد     به عنوان مثال ممكن است شما خود را مكلف به مراقبت از پدر و مادر مسن               . آنند

هايي آـه خـود تغييـري     حتي در مورد نقش. اند در حالي آه پيش از اين آنها مراقب شما بوده    
 .  ممكن است آه اولويت نسبي آنها تغيير يابد آنند، پيدا نمي
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هايي آه شما آن را بـه عهـده داريـد، از اولويـت بـااليي برخـوردار                    نقش يك مدير طي سال    
.  فرزندان شما آوچك هسـتند نيـز بسـيار اسـت        چنين نقش يك پدر زماني آه      هم. خواهد بود 

هاي شما به عنوان يك مدير و يك پدر هيچگاه از زندگي شما محو نخواهد شد،                  اگر چه نقش  
هــايي آــه در زنــدگي بــه عهــده  امــا ممكــن اســت اهميــت خــود را، نســبت بــه ســاير نقــش 

 .شماست، از دست بدهند
خـواه بـه خـاطر      . تخوض تغيير شوند  تواند در طي زمان دس      هاي بنيادين شما نيز مي      ارزش

هاي شما در زندگي تغيير آنند، و خواه از اين رو آه شما نگاه جديدي به زنـدگي                    اينكه نقش 
سـادگي بـه ايـن     ها بـه  برخي از مواقع تغيير ارزش. رو شويد هاي جديد روبه بيابيد و با موقعيت  

 .ايد دهند آه شما وارد يك دورة ديگر از زندگي خود شده دليل رخ مي
تر در معرض تغيير هستند، گو اينكـه آنهـا هـم ممكـن اسـت در       شخصي آم هاي مأموريت

تـر تعريـف آـرده باشـيد، احتمـال ثابـت              هر چه آه اين مأموريت را آامل      . طول زمان تغيير آنند   
 .در طول زمان بيشتر است) و يا تقريبًا ثابت ماندن آن(ماندن آن 

اشيم اين است آه زندگي در حال تغيير است و بـه            نكتة مهمي آه بايد به خاطر داشته ب       
و نكتـة مهـم ديگـر اينكـه         . دنبال آن چيزهايي آه براي ما مهم هستند نيز تغيير خواهنـد آـرد             

ايم، مورد تجديـد نظـر قـرار          ريزي آرده و سالي يكبار آنچه را آه در اين فرآيند انجام داده              برنامه
تـان حاصـل شـده اسـت          ة آوتـاه يكسـاله در زنـدگي       قطعًا از ميزان تغييراتي آه در دور      . دهيم

و چقدر خوب است اگر در يكي از اين تجديـد نظرهـاي سـاليانه متوجـه             . متعجب خواهيد شد  
هـاي بنيـادين خـود انجـام      ها و يا ارزش   اي در مورد يكي از نقش       شويد آه آار چندان شايسته    

 ايد؟ نداده
هاي بسياري  ان اشتباهات خود موقعيتما براي جبر . زندگي يك فرآيند است، نه يك واقعه      

معني رشد چه به عنوان يك انسـان و يـا           . اصًال معني پيشرفت همين است    . خواهيم داشت 
اگر ما اين آمادگي را داشته باشيم آه از هر شكست بـراي واقعـة               . يك سازمان همين است   

اگر اين آمادگي را    . تر خواهيم يافت   تر بعدي درس بگيريم، خود را براي واقعة بعدي آماده          بزرگ
يـك  “داشته باشيم آه اين معني را در خود نهادينـه آنـيم آـه تمـام تجربـه زنـدن بـودن فقـط                         

دهـد، بـه      مان رخ مي    گاه به اتفاقاتي آه در زندگي      است، آن ” تجربه، يك فرآيند و يك مسافرت     
جـارب هـر    قطعًا متوجه خواهيم شـد آـه ايـن ت         . آنيم  شكل يك توفان خانمان برانداز نگاه نمي      

 . هايي بزرگ هستند آدام درس
به جلو برويم اما سعي آنيم آه اشتباهات قبلي را تكرار نكنـيم و فرآينـد زنـدگي را ادامـه                     

به خاطر داشته باشيم آه جمع و جور آردن اين فرآيند هنگامي آه تصويري آگاهانه از  . دهيم
منحصر به فرد هر يـك از مـا         هاي بنيادين و مأموريت شخصي         ارزش  ها،  نقش(آن سه الكترون    

 .اي آه ما هستيم، در حال چرخش هستند داشته باشيم، آه به دور هسته) در زندگي
تر آسي در آن      اي برويد آه آم     در بسياري از مواقع، اگر بخواهيد موفق شويد، بايد از جاده          

ر احساس اما با اين آا. ممكن است الزم باشد آه حاشية امن را رها آنيد  . گام گذارده است  
شويد بستر مستحكمي  نشاطي از اين ماجراجويي به شما دست خواهد داد آه متوجه مي      

راسـتي برايتـان مهـم اسـت ايجـاد           آه بر مبنـاي آگـاهي نسـبت بـه خودتـان و چيـزي آـه بـه                  
 .ايد، تمام تغيير را به وجود خواهد آورد آرده

 
 زندگي سرشار، پاداشي دروني

هـاي درونـي و شـناخت واقعـي آـه از خـود داريـم         اسب با ارزش  اگر اعمال و رفتارمان را در تن      
احسـاس  . العـاده در زنـدگي خواهـد بـود          تنظيم آنيم، نتيجة طبيعي آن تحصيل تعادلي خارق       

گونه مـوارد بـه وجـود          تمرآز و اثربخشي شخصي آه در اين        العاده،  آرامش دروني، انرژي فوق   
 مـا را ناچـار از سـهيم آـردن ديگـران در آن               بخشد آه تقريبـاً     آيند، غنايي به زندگي ما مي       مي
يـاد  ” زنـدگي سرشـار   “سازد و اين دقيقـًا همـان چيـزي اسـت آـه مـا از آن تحـت عنـوان                        مي
 . آنيم مي

معني زيستن يك زندگي سرشار چسـت؟ در حقيقـت آنچـه در پشـت ايـن معنـي نهفتـه                     
 :ردالمثل قديمي قرار دا آميزي است آه در اين ضرب است همان مفهوم تناقض
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 ».فقط با دهش و بخشش است آه ما واقعًا دريافت خواهيم آرد«
روحي، جسمي، فيزيكـي، احساسـي      (زيستن يك زندگي سرشار يعني رفع تمام نيازها         

منظـور از سرشـاري و وفـور فقـط از جنبـة        . و آمك به ديگرآنكه آنها نيز چنين باشـند        ) و رواني 
. يي است آه شما ممكـن اسـت بخواهيـد   مسائل مادي نيست، بلكه مراد ما تمام آن چيزها  

 . راستي مهم است تمام چيزهايي آه برايتان به
هـاي بنيـادين و    هـا، ارزش  همان طور آه قبًال هم عنوان شد، ترآيب منحصر بـه فـرد نقـش          

 . مأموريت شخصي شما با هر آس ديگر متفاوت است
 

 زندگي آردن با ذهنيتي سرشار
راستي برايمان مهـم اسـت باشـد، قـدرت درونـي مـا               بهزماني آه زندگي ما همساز با آنچه        

اي شـبيه واآـنش       دهـد يـك واآـنش زنجيـره         زماني آه اين اتفـاق رخ مـي       . آشكار خواهد شد  
 .شود اتمي پديدار مي

مان برطرف شده، احساسي از آرامش دروني و آسب           ما به دليل اينكه نيازهاي شخصي     
س باعث خواهد شد آه ما با اشتياقي از طرفي اين احسا  . دستاوردي مثبت خواهيم داشت   

. بيشتر و آمادگي باالتري به ديگران نيـز در جهـت رسـيدن بـه زنـدگي سرشـارتر آمـك آنـيم                      
شويم آه با اين خدمت به ديگـران زنـدگي            شود آه ما متوجه مي      زنجيره در جايي تكميل مي    

گـاه از وفـور و       اگر بـه زنـدگي بـا ايـن ذهنيـت نگـاه آنيـد آن               . خود ما نيز سرشارتر شده است     
 . سرشاري بيشتري برخوردار خواهيد شد

تـر،    تـر از بقيـه هسـتند و يـا بـاهوش             شود آه سـريع     هاي بزرگ نصيب آساني نمي      پيروزي
. شود آه هربار آـه افتـاد از زمـين برخيـزد             پيروزي نصيب آسي مي   . ترند  تر و ثروتمند    درخشان  

 . دنبال شودتمام چالش در اين است آه مطالب مندرج دراين مقاله 
هـايي را آـه بـراي شـما مهـم هسـتند،               نقـش . شخصيت منحصر به فرد خود را بشناسيد      

تـان    هـاي بنيـادي     قانون اساسي شخصي خـود را بـا تشـخيص و تبيـين ارزش             . مشخص آنيد 
مأموريتي آه هميشـه در     . يك بيانية مأموريت شخصي سرشار از انگيزه خلق آنيد        . بنويسيد

در پايـان مطالـب زيـر را يكبـار ديگـر بـه              . ايد   آن را برروي آاغذ نياورده     وجودتان بوده اما هيچگاه   
 . طور جدي مرور و آن را به آار ببنديد

 
 نگاهي جدي به درون خود بيفكنيد

فرآيندي را آه در طي ايـن مقالـه معرفـي شـد، شـروع آنيـد و مقـداري از احسـاس آرامـش                         
 .ه برايتان مهم است، لمس آنيددروني حاصل از دستاوردهاي زيستن همساز را، با آنچ

زماني آـه پـا در ايـن        . ايد، سعي آنيد آن را شروع آنيد        اگر هنوز اين فرآيند را شروع نكرده      
تـان و    تان بـه وجـود خواهـد آمـد آـه اطرافيـان              راه بگذاريد، وقايع، تجارب و شناختي در زندگي       

 .ة اينها چه هستنددانيد آه هم اما شما مي. حتي جهانيان را به حيرت واخواهد داشت
تـرين    آنها نتايج طبيعي زندگي سازگار و همساز با چيزهايي هستند آه شما آنها را مهـم               

 .ايد تشخيص داده
 .تان قرار دهد خداوند آرامش دروني را پاداش تالش


