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زندگي در صدف خويش گهر ساختن است
در دل شـعله فرو رفتن و نگــداختن است
عشق ازين گنبد در بسته برون تاختن است
شــــيشه ماه ز طاق فــلك انداخـتن است
سلطنت نقد دل و دين ز كف انداختن است
به يكي داد جـهان بردن و جان باخـتن است
حكمــــت و فلسـفه را همـــت مردي بايد
تـيغ انديــشه بروي دو جهان آخـــتن است
مذهــب زندهدالن خواب پريشـــاني نيست
از همين خاك جهــان دگري ســاختن است
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مقدمه
ایجاد تغییرات مثبت در خود و اصالح و بهبود وضعیت زندگی ،یكی ازخواس هاي دائمی انسان بوده و هستت
واقعیت این است كه تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ،امري است بسیار ساده و نته آستان دقتت
داشته باشیم كه تفاوت زیادي بین» ساده بودن« و »آسان بودن» وجود دارد هر نوع تغییر در زندگی آسان
و شدنی است؛ ولی این تغییر خود به خود انجام نمی شود بلكه نیازمند به كارگیري عوامتل درونتی بستیاري
است
در فرآیند تغییر ،براي كسی كه میخواهد دست به تغییر بزند برنامهریزي امري اجتنابناپذیر است اگتر
شما به ایجاد تغییر در زندگی و شرایط حاكم بر زیستن خود نیازي ندارید ،به برنامهریزي نیتز نیتازي نداریتد
این اصل طالیی را نیز باید آویزه گوشمان كنیم كه هر نوع تغییر و تحول را باید از خود شروع كنیم.
ما بارها با افرادي مواجه شدهایم كه از برخی از جنبههاي زندگی خود ناراضیاند و میگوینتد «امیتدوارم
اوضاع اینگونه كه هست نماند» یا «خدا كند كه شرایط عوض شود» ولی سخن درست این است كه:
«مسائل زندگي ما ،تنها زماني ميتوانند تغيير کنند که ما تغيير کنيم».
پاسخ صریح روانشناسان به این افراد این است كه شتما بته ایتن دلیتل ایتنگونته هستتید كته خودتتان
میخواهید اینگونه باشید اگر روزي واقعا بخواهید فرد متفاوتی باشید ،در همان لحظه در فرآیند تغییر قترار
گرفته اید یعنی به نوعی زمینه تغییر را در خود ایجاد كردهاید .اگر ما به لحتا فكتري ،ذهنتی ،احساستی و
رفتاري همین فردي كه هستیم باقی بمانیم ،نمیتوانیم فرد دلخواه و مورد نظتر ختود بشتویم بنتابراین اگتر
میخواهیم تغییر كنیم ،باید به گونهاي متفاوت به مسائل «ختود» و «جهتان» بنگتریم اگتر شتما تغییترات
درستی در نحوه اندیشیدن ،احساسات و رفتار خود ایجاد كنید ،جنبههاي دیگر مسائل به درستی و خودبخود
شروع به تغییر میكنند
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نگرش و باور
نگرش ،چیزي نیست جز برآیند و محصول افكار و اندیشه هایی كه براي مدت طتوننی در ذهتن ختود مترور
كرده و پذیرفتهایم و همواره آنها را در خاطر داریم آنچه كه شما امروز باور دارید ،چیزهایی است كه به طور
مكرر در گذشته به آن فكر كرده و در خصوصش اندیشیدهاید و در اثر تكرار زیاد ،در ذهن شما شكل گرفته و
امروز به عنوان امري پذیرفتهشده درآمده كه در ذهن شما جایگاه خاصی براي خودش پیدا كرده است.
بنابراین در خصوص تغییر ،من عمیقا به فرمول يا اصل فکر کردن ،انجام دادن و شدن معتقدم.
افكار ما ،سرنوشت ما را و سرنوشت ما میراث ما را تعیین میكنند :امتروز متا در مكتانی قترار داریتم كته
افكارمان ما را به آن جا آوردهاند و فردا در جایی خواهیم بود كه افكارمتان متا را ببرنتد ایتن رو بته روشتنی
میتوان دید و نتیجه گرفت كه افكار ما همانند تاكسی میمانند ،در آن مینشینیم و ما را به جایی كه بگوییم
میبرند افرادي كه به قلههاي رفیع پیشرفت میرسند ،متفاوت از دیگران متیاندیشتند متارتین لوتركینت
میگوید« :هیچچیز بدتر از كوتهبینی و محدودنگري افكار كوچك ،مانع پیشرفت نیست ،هیچ چیز نمتیتوانتد
امكان پیشرفت را همانند بزرگاندیشی و فراخبینی توسعه دهد چنتین استت كته دو گتروه افتراد در جهتان
زندگی میكنند :گروهی كه محدود و كوچك و حقیر میاندیشند و گروهی كه بزرگ و رفیع متیاندیشتند و
همواره احتمانت بزرگ و افقهاي روشن و رویاهاي شتگر را یتدك میكشتند و بته كتم و كوچتك بستنده
نمیكنند»
افكار ما بذر آن چیزي است كه میخواهیم بشویم یا میخواهیم انجام بدهیم از این رو تمام تغییترات ،از
هر نوعش ،از فكر شروع میشود اگر افكار و نحوه اندیشیدن را تغییر دهیم ،باورهایمان را تغییر خواهیم داد و
تغییر باورهاي محدودساز ،شالوده و سن

بناي تغییر مثبت است
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نکته مهم در خصوص انديشيدن :ما میتوانیم شیوه فكري یا نحوه اندیشیدن خود را عوض كنتیم و اگتر
این اولین گام را برداریم رفتار و به تبع آن سرنوشت خود را تغییر میدهیم
انجام هر تصمیم یا اقدام جدید ،از نگرش و طرز تلقی ما آغاز میشود .پس باید اول ،نگرشمان را نسبت به
آنچه انجام دادهایم ،تغییر دهیم از سرزنش ،انتقاد ،حسرت و نسبت دادن موفقیت به شانس دوري كنیم و به
آنچه میخواهیم دست یابیم با امید ،و خوشبینی فكر كنیم و با برنامهریزي ابزار نزم را فراهم سازیم.

شش گام براي تغيير شخصي
این شش گام در مورد تغییر دادن افراد دیگر (زیردست ،فرزند ،همسر ،پدر و مادر) نیست بلكه در خصتوص
خود ماست همه ما به تغییر نیاز داریم.
گام اول :وقتی فكر و شیوه تفكر خود را تغییر میدهید ،در حقیقت باورتان تغییر میكند
گام دوم :وقتی باورتان را تغییر میدهید ،انتظارات شما تغییر میكند.
گام سوم :وقتی انتظارات خود را تغییر میدهید ،نگرشتان به خود ،جهان و آینده تغییر میكند.
گام چهارم :وقتی نگرش خود را تغییر میدهید ،عملكردتان تغییر میكند.
گام پنجم :وقتی عملكردتان را تغییر میدهید ،تمامی كلیت رفتاري یا نظام رفتاري شما تغییر میكند.
گام ششم :وقتی سیستم رفتاریتان را تغییر میدهید ،قطعا آن زمان است كه زندگی را تغییر دادهاید.
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يادآوري چهار نکته مهم
 -6تغییر باعث میشود احساس تنهایی كنید ،حتی اگر دیگران وارد این فرآیند شوند ،باز هم شما توسط
بسیاري كنار گذاشته میشوید در واقع كنارهگیري اطرافیان كنونی از شما بسیار محتمل است
 -2بسیار آسانتر است كه در دستیابی به نتیجه شكست بخوریم تا این كه دلیل تراشتی بكنتیم و عتذر
بیاوریم كه امكان تغییر براي من یا با شرایط من وجود ندارد فردي كه براي هر چیتز دلیتل و عتذر
دارد ،هرگز احتمانت و امكانات پیرامونش را نمیبیند ،چرا كه همواره به دنبال توجیه است
 -9امید ،پایه و شالوده اساسی هر نوع تغییري است مردم به این دلیل تغییر میكنند كه امید دارند در
این فرآیند موفقیت وجود دارد پس امیدوار باشید و همواره با امید گام بردارید
 -4شما مسئول تغییراتی هستید كه در زندگی انجام دادهاید ولی خبر خوب این استت كته متیتوانیتد
تغییرات مورد نیازتان را در زندگی ایجاد كنید و به آنچه میخواهید دست یابید.
هم اكنون شروع كنید:
 -6كلیه افكار منفی ،ناكارآمد و باورهاي محدودساز و نادرست خودرا شناسایی كنید
 -2درستی و صحت باورها را زیر سئوال ببرید
 -9در جهت دستیابی به خواستههاي خود برنامهریزي كنید
 -4اصول برنامهریزي و هد گذاري را دنبال نمایید

هدفگذاري به روش هوشمند ()smart
هد گذاري به روش اسمارت یك مدل هد گذاري است كه احتمال رسیدن شما به هدفتان و موفقیتتان را
افزایش میدهد
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مراقب باشید در دام كم اطالعی نیافتید دام كم اطالعی به مراتب خطرناكتر از بیاطالعتی استت اگتر
شما در مورد موضوعی اطالعی نداشته باشید با جستجو در كتابها و آموزشگاهها و جستجو در اینترنتت بته
مقصود خود میرسید و اطالعات به دست میآورید اگر روشی را به خوبی نشناسید به نتیجهبخش نبودن آن
عادت میكنید و طولی نمیكشد كه كل روش كامال فراموش میشود هر روشی باید نكته بته نكتته رعایتت
شود و هر روز نكات آن تمرین شود تا در وجود شما نهادینه گردد
همه ما اهدافی داریم ،اهدا ما یا آگاهانه هستند یا غیر آگاهانه ،هر هدفی كه داشته باشیم بر سرنوشت متا
تاثیرگذار است با داشتن هد  ،آینده را اكنون خلق میكنیم ،سرنوشتمان را همین حتان رقتم متیزنتیم و
زندگیمان را شكل میدهیم
ويژگيهاي هدف
اهدا باید داراي ویژگیهاي خاصی باشند تا بتوانید به موفقیت برسید و تیك رستیدن بته اهتدا ختود را
بزنید در همین راستا اهدا شما باید پنج ویژگی داشته باشند:
 -6معین باشند ()Specific

 -2قابلاندازهگیري باشند ()Measurable
 -9دستیافتنی باشند ()Attainable
 -4واقعبینانه باشند ()Realistic

-۱اهداف خود را معين ،روشن و شفاف بيان کنيد.
اگر قصد دارید اهدا ماه آینده ،ششماه آینده یا سال آینده ختود را تعیتین كنیتد ،بایتد آنهتا را صتریح و
روشن مطرح كنید این كافی نیست كه بگویید“ :میخواهم در ششماه آینده پیشرفت كنم ” این پیشرفت را
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در كدام زمینه در نظر دارید؟ باید بهقدري اهدا خود را شفا بنویسید كه بدانید دقیقا چه چیزي را با چه
مقدار و چه كیفیتی میخواهید مثال اگر میخواهید در امتحانات پایانترم موفق شوید و در تمام دروس خود
نمره قبولی بگیرید بنویسید :میخواهم در امتحانات پایانترم در تمام دروسم حتداقل نمترهي  64را بگیترم،
هد شما باید كامال واضح باشد تا بتوانید براي رسیدن به آن تتالش كنیتد یتا متثال دو برابركتردن فتروش
ماهانهي خود و اهدافی مانند این

-۲هدفهايتان بايد قابلاندازهگيري باشد.
باید بتوانید اندازه بگیرید كه چه قدر به سمت هدفتان پیش رفتهاید معیار رستیدن شتما بته هتدفتان بایتد
قابلاندازهگیري باشد تا بدانید هر روز و هر لحظه در چه وضعیتی هستید و چقتدر بته هتد ختود نزدیتك
شدهاید اگر براي خود هد تعیین میكنید كه در تمام امتحانات خود حداقل نمره  64بگیرید باید حان این
هد را براي خود تعیین كنید كه براي گرفتن نمره  64باید چند صفحه كتاب با چه كیفیتی مطالعه شود؟
یا مثال امروز چند صفحه باید مطالعه كنید؟

-۳در انتخاب هدف واقعبين باشيد.
اهدافی را براي خود در نظر بگیرید كه دسترسی به آنها امكانپتذیر باشتد ایتن متورد یكتی از مهتمتترین
موضوعها و راز رسیدن یا نرسیدن شما به اهدافتان است اهدا خودتان را طوري تنظیم كنید كته احتمتال
رسیدن به آنها وجود داشته باشد و از لحا منطقی ،رسیدن به هد و موفقیت براي شما ممكن باشد
دانش آموزي كه در درس ریاضی تا به حال نمرهی باني  6۱نگرفته است ،بلندپروازي استت اگتر هتد
خود را گرفتن نمره  63تعیین كند باید كمكم رشد كند اگر این دانشآموز هد خود را نمره  64قرار دهد
بسیار منطقیتر است و بعد از رسیدن به هتد  64مجتدد هتد گتذاري متیكنتد بتراي  68و ستسس 2۱
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هد هاي بزرگ و قدمها بزرگ ذهن انسان را میترسانند و احتمال موفقیت و دستتیابی بته اهتدا كتاهش
مییابد ،انتخاب هد باید منطقی باشد

-۴هدفهاي دستيافتني ،عمده و اساسي زندگي خود را تعيين کنيد.
اهتتدا بایتتد واقعتتی و قابتتلدس تترس باشتتند اهتتدافی كتته بتتا توانتتایی و امكانتتات شتتما تناستتبی ندارنتتد،
غیرقابلدسترسیاند اهدافتان باید با توجه به امكانات موجودتان همخوانی داشته باشد تا بتوانید موفق شوید
اگر مشكل قلبی دارید خلبان شدن ،آن هم خلبتان جنگتی شتدن بتراي شتما ممكتن نیستت و ایتن هتد ،
غیرواقعی و دور از دسترس است

-۵هدفها بايد قابل زمانبندي باشند.
اغلب مشاهده می شود كه بسیاري از مردم در شروع سال اهدافی را براي خود برمیگزینند و بته روي كاغتذ
میآورند ،اما آن را در پوشهاي بایگانی كرده تا پایان ستال نیتز بته آن مراجعته نمتیكننتد وقتتی هتدفی را
برمیگزینید ،باید با استفاده از یك جدول زمانبنديشده ،مدام آن را وارسی كنید و از آخترین وضتعیت آن
باخبر باشید بهاینترتیب ،اگر پیشرفتی بهسوي هد ختود مشتاهده كنیتد ،احستاس رضتایت و خرستندي
خواهید داشت و به ادامهي راه ترغیب میشوید و هرگاه به بیراهه كشانده شتوید ختود را بته مستیر درستت
هدایت خواهید كرد هد خود را در دفتر برنامهریزي خود بنویسید و براي هر آزمون هد گذاري كنید

رفتار مسئوالنه
ما که از سنگ حوادث ميتوانيم خانه ساخت

تا به کي هم چـون طفيــل جغد در ويـرانهها
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ما حق داریم انتخاب كنیم در هر لحظه چه احساسی داشته باشیم صبح كه برمیخیزیم میتوانیم بته ختود
بگوییم كه میتوانم انتخاب كنم خلقم خوب یا بد باشد هرگاه اتفاق یا رویدادي ناگوار براي ما پیش متیآیتد،
میتوانیم انتخاب كنیم نسبت به آن رویداد شكایت و گله كنیم یا بته آن بنگتریم و از آن بیتاموزیم (قستمت
مثبت زندگی) ،اگرچه چنین كاري آسان به نظر نمیرسد ولی تمام زندگی انتخابهاي گوناگونی است كه هر
روز و هر لحظه در برابر ما گسترده میشود تا یكی را برگتزینیم وقتتی ختوب بته مستائل پیرامونمتان نگتاه
میكنیم ،درمییابیم هر موقعیتی كه براي ما پیش میآید ،یك انتخاب یا گزینه است ماییم كه در هر شرایط
یا موقعیت ،انتخاب میكنیم به واقعه یا پیشامد چه واكنشی نشان دهیم اگر كسی با ما رفتاري متیكنتد یتا
چیزي به ما میگوید ،این ماییم كه انتخاب میكنیم به آن رفتار چه واكنشی نشان دهیم :ناراحتت شتویم یتا
افسرده و غمگین و دلشكسته شویم یا مضطرب و عصبانی ،نادیده اش بگیریم یا آن را ویژگی ناپسند دیگري
بدانیم و واكنشی درخور شخصیت خود به او نشان دهیم .حر آخر این است:
«ما هر روز ميتوانيم انتخاب کنيم چگونه زندگي را بگذرانيم»
نگرش
نگرش یعنی«طرز تلقی» نگرش نیروي قدرتمندي است و نقش مهمی در سرنوشت ما ایفا میكند به همین
دلیل بدون در نظرگرفتن اهمیت نگرش یا طرز تلقی ،نمیتوان به مسائل اساسی حیات و زندگی پرداخت ما
تنها بر یك نفر نفوذ كامل داریم و میتوانیم كنترلش كنیم و آن ،خودمان هستیم هركس فقط میتواند خود
را آنگونه كه میپسندد ،كنترل و مدیریت كند و از این رو اگر به اندازه كافی وقت صتر نكنتیم تتا جمتالت
ایجادكننده طرز تلقی و نگرشهاي جدید را براي خود تكرار و جذب و درونسازي كنیم ،دیگر تمتام بحتث و
گفتگو و مطالعه پیرامون تغییر و پیشرفت ارزشی نخواهد داشت اگر براي تكرار اینگونه جمالت وقت نزم را
اختصاص ندهیم و باز از تغییر و میل به بهبودي دم بزنیم ،خودمان را دست انداختته و فریتب دادهایتم بایتد
واقعا وقت بگذاریم تا نگرش و طرز تلقی مثبت ،زیبا و سازندهاي نسبت به خود و جهان ،در خود ایجاد كنیم؛
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چرا كه نگرش یعنی همهچیز .هیچكس یك شبه یا دفعتا بر اثر یك تصمیم ،سعادتمند یا فالكتتزده نشتده
است وضعیت كنونی هر یك از ما نتیجه یك سلسله افكار ،اندیشهها ،برنامهریزيها یا عدم برنامتهریتزيهتا و
تصتمیماتی استت كته در گذشتته گرفتته ایتم و اگتر از ایتن وضتعیت نتاراحتیم ،بایتد اكنتون تصتمیمات و
برنامهریزيهایی انجام دهیم تا در آینده محصول مورد نیاز و دلخواهمان به بار آید پس بهتر است توجه را به
جاي تمركز به گذشته و حسرت ،به آینده بتابانیم و براي دروي محصول در آینده ،بذرهاي دلخواه را بكاریم و
آبیاري و تغذیه كنیم .انجام هر تصمیم یا اقدام جدید ،از نگرش و طرز تلقی ما آغاز میشتود .ایتدهاي بستیار
مورد قبول در روانشناسی وجود دارد كه معتقتد استت موفقیتت و شكستت افتراد در فرآینتد پیشترفتهتاي
حرفهاي ،مالی ،اقتصادي به دلیل توانمندي و استعدادشان نیست ،بلكه عامل شكست و موفقیتشان به دلیتل
نگرش آنهاست هفتاد درصد افرادي كه قادر به انجام كارها و پیشرفت در امور زندگی نیستند ،نه بته دلیتل
«عدم توانايي» و «قابليت» ،بلكه به دلیل «شخصيت»و «منش» خود ناتوانند نزم است اشاره كتنم كته
«تصوير ذهني» فرد از خود ،اساس و شالوده «منش» و «شخصيت» وي محسوب میشود
پس باید اول ،نگرشمان را نسبت به آنچه انجام دادهایم ،تغییر دهیم از سرزنش ،انتقاد ،حسرت و نستبت
دادن موفقیت به شانس دوري كنیم و به آنچه میخواهیم دست یابیم با امید ،و خوشبینی فكتر كنتیم و بتا
برنامهریزي ابزار نزم را فراهم سازیم.

دانستن
این كه چه میخواهیم  35درصد آنچه به دست میآوریم است افرادي كه هیچ دستاوردي ندارند ،نمیداننتد
چه میخواهند و اگر ندانند چه میخواهند ،كی و چگونه میخواهند به آن دست یابند؟ و چنانچه به آن دست
یافتند چگونه میفهمند آن را به دست آوردهاند؟ به جایی نخواهند رسید
واقعا « »35درصد آنچه ما دریافت میكنیم از این است كه بدانیم چه میخواهیم.
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هیچچیزي نمیتواند فردي با نگرش صحیح را از دستیابی به اهتدافش بتاز دارد و هتیچ چیتز در روي زمتین
نمیتواند به فردي كه نگرش ،طرز تلقی و برداشتت ذهنتی غلتط دارد ،كمتك كنتد ایتن دو گتزاره بته ایتن
نتیجهگیري رهنمون میشود:
هر هد  ،یك مسئله طراحی شده با راه حلهاي پیشبینیشده است دستیابی به یك هتد بته معنتی
انجام دادن كاري جدید یا انجام عملی به شیوه جدید است و دستیابی به هد یعنی ترك قلمتروي راحتت و
آسوده همیشگی و گام نهادن به قلمروي جدید
دستیابی به هد یعنی ترك قطاري كه مدتهاست بتا آن در ستفریم و كشت و شناستایی قلمروهتاي
جدید شاید به همین دلیل است كه افراد زیادي از هد چینی و برنامهریزي براي دستیابی به اهتدا جدیتد
خودداري میكنند
اساسا دو رويکرد در زندگي وجود دارد:
عملکرد و بهانهآوري.
تصمیم بگیرید كه كدام رویكرد را می خواهید انتخاب كنید.
اگر به دنبال عملكرد خوب و موثرید باید فن و هنر هد چینی را بدانید هد چینی مهمترین چیزي است كه
هر كس در تمام عمرش میتواند و باید انجام دهد
اگر به فرآیند زندگی خود از كودكی تاكنون توجه كنیم میبینیم اكثر اهدا و برنامتههتایی كته آرزویشتان
میكردیم ،اهدافی بودهاند كه به روشنی تعری  ،تعیتین و بته طتور مناستب و مشتخ

تصویرستازي ذهنتی

نشدهاند اهدافی كه به روشنی تعری شده باشند كلیدهاي موفقیت و كامیابی در زندگیاند
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