
 

 

   كتابهخالص

  
  
  
  

  مديريت بر خود
  

  
  هيرم اسميت

  
  
  
  
  
  

  مهندس كمال هدايت: مترجم

  
  
  
  
  
  
  

  نشر فرا
  

  ٨٢زمستان 



 /مديريت بر خود

 

2 

  
  مديريت بر خود

  

  مقدمه
 تعريـف   هدربـار .  استفاده از آن آشـنايي دارنـد       ه مديران با مفاهيم مديريت و چگونگي كاربرد و نحو         ههم

هـاي   پيـشرفت .  تفكر مديريت بـسيار وسـيع اسـت،      هطيف گسترد . مديريت نظريات متفاوتي وجود دارد    

و شايد بتوان گفـت     . شود  علمي و تكنولوژيك قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و يكم شامل مديريت نيز مي              

دانـيم كـه يكـي از         مـي . تر بوده اسـت     هاي مديريت نسبت به ساير علوم سريع        كه آهنگ پيشرفت تكنيك   

هـاي    صحيح و مطلوب از منابعِ در اختيار، بـه عنـوان ورودي     هفادوري، است   هاي معرف مديريت بهره     شاخصه

... آالت، پول، روش، تكنولوژي، اطالعـات، بـازار و            اين منابع شامل نيروي انساني، مواد، ماشين      . سازمان است 

گردد، مديريت برخود يا خود        مفقوده قلمداد مي   هگردد ولي آنچه كه در ميان اين عوامل به عنوان حلق            مي

 . شود ت كه غالباً به فراموشي سپرده ميماس

مـان را، كـه همانـا خودمـان هـستيم، بـه دسـت                  زنـدگي  هترين سرماي  ترين و مهم   ما اغلب اين بزرگ   

  . ايم فراموشي سپرده و از آن غفلت كرده

هاي اعمال و اجراي آنكه از شناخت  در اين مقاله سعي شده اهميت مديريت بر خود بيان و اصول و روش       

  . ها تشكيل گرديده است، توصيف گردد مديريت بر خود و تحقق آرمانخود، 

 :گردد اين اصول به چهار بخش عمده تقسيم و معرفي مي

 ارزش خودشناسي •

 چه چيز براي شما مهم است؟ •

 انجام كارهاي مهم  •

 تر اهميت نگاه وسيع •

  

  

  

 بخش اول

 ارزش خودشناسي
تواند به صورت اعم      اين امر نمي  . پروري وجود ندارد   مانايم كه در اين عصر قهرمان و قهر         چنين توجيه شده  

بـا يـك بررسـي     . توان برشمرد كه از اين قاعده مستثني هـستند  قابل پذيرش باشد و مواردي بسيار را مي      

انـد در زنـدگي شخـصي و     تواند كه به مواردي برخورد نمايد كـه قهرمانـاني توانـسته    سطحي هر فرد مي   

يابيم كه او يـك       كنيم، درمي    وينستون چرچيل را مرور مي     هنام  هنگامي كه زندگي  . نداي آنها تأثير بگذار     حرفه

اي حـساس از      او در مقطـع و برهـه      . توانيم از او درس خودشناسي بيـاموزيم        قهرماني كه مي  . قهرمان است 
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ـ                       ران تاريخ، مقام نخست وزيري انگلستان را به عهده گرفت و با ارزش نهادن بر خـود و افكـارش، از آن بح

 . كاري خود را با موفقيت به پايان رسانيدهسربلند بيرون آمد و دور

عامل اصـلي كـه او را       . هاي بالقوه و بالفعل موجود بر سر راه خود بود            بحران ه مقابله با هم   هچرچيل آماد 

: گفـت  او مـي . نفس عظيمـي بـود كـه در او وجـود داشـت            كرد، اعتماد به    ها مي    مبارزه با اين بحران    هآماد

 ».مطمئن هستم كه نبايستي شكست بخورم«

 .شناخت خوبي به نيروهايي كه در اختيار داشت و منابع عظيمي را كه بدان نيازمند بود، مي او به

اما بايستي به   . بله، اين درست است   . شايد اين سؤال براي ما مطرح شود كه خوب ما كه چرچيل نيستيم            

 .هاي خود دست يابيم با همين درجه اطمينان و آگاهي به تواناييتوانيم  اين اعتقاد برسيم كه فرد فرد ما مي

امـا در مبـارزات     . رو نخـواهيم شـد     رو بـود روبـه     هايي نظير آنچه چرچيل با آن روبه        مطمئناً ما با بحران   

 ما اين قدرت را داريم كه احساسي مشابه داشته از اطمينان، اعتقـاد و               هزندگي به هر صورت كه باشد، هم      

مداران   كنيم، الزاماً اين قهرمانان سياست      وقتي راجع به قهرمانان صحبت مي     . نفس برخوردار باشيم   اعتماد به 

هاي ورزشي يا فرهنگي يا هنـري نيـز يـاد             توانيم از قهرمان در زمينه      مي. يا سياست بازان يا رهبران نيستند     

ـ در  . كرده است   كس تصورش را نمي    اند كه هيچ    هايي رسيده   كنيم كه به مكان    ـ        ههم  ه ايـن افـراد يـك نكت

كنند و قدرت ناشي از اين        هاي خود را درك مي      ارزش. شناسند  خوبي خود را مي    آنها به . مشترك وجود دارد  

 . دانند اطالعات را مي

او به اعتقاد اكثريت كارشناسان و متخصـصان،  . يكي از اين افراد مايكل جردن بسكتباليست معروف است    

 هاو از شرايط فيزيكي بسيار خوبي، كـه مناسـب بـا ايـن رشـت               . شي بوده است   ورز هبهترين بازيكن اين رشت   

انـد در   هايي هستند، نتوانسته    اما چرا بازيكنان بسياري كه داراي چنين ويژگي       . ورزشي است، برخوردار است   

 حد و اندازه او موفق شوند؟

 و ميل به خوب بازي كردن       سازد، اشتياق، قطعيت تصميم     عاملي كه مايكل جردن را از ديگران متمايز مي        

 .هاي خود است و شناخت ارزش

توان بازي مايكل جردن را مشاهده كرد و به قدرت اراده و مصمم بودن او براي خوب بازي كـردن                      نمي

هـايي برسـد كـه بـراي          و مطمئناً همين اشتياق و عزم راسخ است كه باعث شده او بـه موفقيـت               . پي نبرد 

 .ن حيرت آور و باورنكردني استبسياري از كارشناسان و متخصصا

اين دو نفر به همه ثابـت       . بريم  جا به وجوه اشتراك بين وينستون چرچيل و مايكل جردن پي مي            در همين 

داننـد كـه    خـوبي شـناخته و دقيقـاً مـي     هاي خود را به كردند كه داراي خصوصيات الزم بوده، خود و ارزش 

ا علت قهرمان بودن اين دو نفر است و باعث بـه وجـود              اينه. خواهند به كجا برسند    شان چيست و مي     هدف

 .ترين رقبايشان براي آنها قائل بوده و هستند آمدن احترامي است كه همگان، حتي سخت

 
 مادر ترزا

 پس از عمـري خـدمت بـه فقـرا و            ١٩٩٧اي از هندوستان بود كه در         او راهبه . شناسند  همه مادر ترزا را مي    

ها و كارهايي     د كه به چنين معروفيتي رسيد؟ اگر خواسته باشيم جمع فعاليت          او چه كر  . نيازمندان درگذشت 

 .”خدمت“كه او در طي زندگي خود انجام داده در يك كلمه خالصه كنيم، بايد بگوييم 
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من دريافتم كه به من رسالتي واگذار شده كه از بيمـاران و كـساني كـه در شـرف مـرگ             «: گويد  او مي 

اي   مادر ترزا اين مأموريت را با عزمي راسخ و اراده         » .پناهان مراقبت كنم   ان و بي  هستند، از گرسنگان، برهنگ   

توان در مادر ترزا ديد و از آن به عنوان يك الگوي مشترك               آنچه را مي  . محكم تلقي و آن را به انجام رسانيد       

 :با ديگر قهرمانان ياد كرد اين است كه او

موقعيتش چيست، به سـوي چـه هـدفي حركـت         ارد،  دانست كه كيست، چه چيزي برايش اهميت د         مي

  . كند و چه هدفي را در جهان محقق خواهد كرد مي

 چرا مادر ترزا به عنوان يك سمبل و الگو تعيين شده است؟

اي اسـتوار،     مادر تـرزا بـا اراده     . است” استمرار“پاسخ به اين سؤال در يك كلمه خالصه شده است و آن             

و بي وقفه، راهي را انتخاب كرد كه اعتقاد داشت رسالتش پيمودن ايـن راه               عزمي راسخ، به صورتي مستمر      

 .است و در اين مهم، به هيچ وجه به دنبال منافع شخصي نبود

ديدند كه برخالف بسياري از افراد كـه اعتقـاد            مردم جهان مي  . تدريج جهاني شد   شخصيت مادر ترزا به   

 كوچـك انـدام و      هد حل آنها برآييم، مادر ترزا، اين راهب       توانيم درصد   داشتند مشكالت بسيار است و ما نمي      

او . پرتحرك، اين مهم را به انجام رسانيد و عمر خود را وقف كمك به محرومان در گوشه و كنار دنيـا نمـود                      

 .دانست كه چه چيزي براي او مهم است و كاري در مورد آن انجام دهد در تمام زندگي مي

گي قهرمانان الگوبرداري شود، بلكه هدف آن است كه با نگـاه كـردن             هدف اين نيست كه دقيقاً از زند      

همـواره  . مان به نحو احـسن اسـتفاده كنـيم    هاي به زندگي آنان در ما اين اشتياق به وجود آيد كه از توانايي          

 .خودت باش اما در حد كمال

اراي آرامـش درونـي     د.  هـستند   بـين  رسند همه چيز را با هم دارند، عموماً خوش          افرادي كه به نظر مي    

هـاي الزم      افراد مشخصه  ههم. رسند  هاي روحي، احساسي و يا فكري خود مي         بوده و در اكثر مواقع به هدف      

 افرادي كه همـه چيـز را بـا هـم دارنـد              هرسد در هم    هايي دارند كه به نظر مي       را ندارند اما بعضي ويژگي    

 :مشترك باشد

هاي آنها كدام است و چطور بايد آن را           ان چيست، توانايي  ش دانند كه هستند، ضعف و قوت       مي: شناخت خود 

كه از نظـر جـسمي        اي را حتي در زماني      العاده  كند كه كارهاي خارق     اين آگاهي به آنها كمك مي     . انجام دهند 

 .ضعيف باشند، انجام دهند) مانند مادر ترزا(

عتقـاد داشـت كـه شكـست        وينستون چرچيل از صميم قلـب ا      . ترس براي آنها مفهومي ندارد    : اطمينان

 .نخواهد خورد

 .اند نه به خودشان توجه آنان به افرادي است كه به آنها كمك كرده: ها آگاهي به ارزش انسان

تواننـد منتظـر طلـوع        گونه افراد نمي   اين. دهند  بي صبري در مورد كاري كه انجام مي       : احساس اضطرار 

 .آفتاب روز بعد باشند

گرا و داراي اشتياق براي رسيدن به آن هستند و تمام هم و غم                آرمان :حس دارا بودن مأموريتي شخصي    

 .دهند خود را به آن اختصاص مي

 .كنند افراد را جذب مي:  شخصيهجاذب

 .هايشان است كنند و تمام تمركزشان برتوانايي خود را با ديگران مقايسه نمي: آگاهي به ارزش خود
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كنـد و مـداوماً بـه سـمت تحقـق             ا را از مسير منحرف نمـي       جديد، آنه  هافكار و ايد  : مداومت در مسير  

 .شان در حركت هستند مأموريت شخصي

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

هـا اوقـات بيـشتري بـراي انجـام            هـاي گذشـته انـسان      اعتقاد اكثريت افراد بر اين است كه در زمـان         

شود خوب، چقدر بيشتر از امروز وقت داشتند؟ معمـوالً            اما هنگامي كه از آنها سؤال مي      . كارهايشان داشتند 

تنها تفاوتي كه بين امروز و صدسال قبل وجود دارد اين است كـه مـا بـا                  . در جواب چيزي ندارند كه بگويند     

ـ        . هاي بيشتري براي پركردن وقت خود مواجه هستيم         گزينه تـر    ام سـريع  يكي از داليل مهم اين موضـوع انج

 .كارهاست

صدسال پيش مردم امريكا زمان طي كردن عرض امريكـا را از سـه هفتـه بـا درشـكه، بـه يـك هفتـه                          

توان از نيويورك تا سانفرانسسيكو را در چهارساعت و نـيم             امروزه مي . مسافرت با قطار كاهش داده بودند     

 .ايي هم تماشا كرد كيلومتر طي كرده در اين مدت شام خورد و فيلم سينم١٠٠٠با سرعت 

تـر انجـام       امروز شتاب بسيار زيادي پيدا كرده است و به دنبـال ايـن شـتاب مـا امـور را سـريع                      هجامع

 .دهيم مي

گويـد كـه در زمـان          مي (Timelock)زمان قفل شده    رالف كيز محقق و نويسنده، در كتابي تحت عنوان          

 . افراد عملي نيستهه و فشرده شدهاي تعيين شد قفل شده حتي اضافه كردن يك ثانيه به برنامه

بايست برآورد شـود      اول مي .  قبل آماده كردن و چاپ يك طرح گرافيكي بسيار زمان بر بود            هدردو ده 

 حـروف مـتن بـراي تايـپ         هپس از آن انداز   .  كاغذ بايد به اين منظور اختصاص يابد       هكه چه فضايي از صفح    

سـپس طـرح توسـط      . ردي ايـن قبيـل مـشخص شـود        ها و موا    طول خط، فواصل بين پاراگراف    . تعيين شود 

آن گاه براي حصول اطمينان از درستي آن بايستي آن را با چـسب در محـل مـورد                   . شد  ها اجرا مي    تايپيست

 محلي بـود كـه بـراي آن در          هدرستي انجام شده بود، متن به انداز       اگر همه چيز به   . نظر در طرح چسبانيد   

دقت آن را اندازه نمود و مجدداً چسبانيد و يا اينكه دوباره كار را               هبايست ب   وگرنه مي . نظر گرفته شده بود   

 .از ابتدا شروع كرد

تمام كارهاي ياد شده را در ظرف چند دقيقـه و بـا اسـتفاده از                . اما حاال همه چيز تغيير پيدا كرده است       

 .توان انجام داد كامپيوتر شخصي مي

دهيد، مشتريان از شما انتظار دارند كه كـار را            جام مي تر ان   مسئله اينجاست كه چون شما كارها را سريع       

رغـم آنكـه زمـان زيـادي         علـي . سـيد   در فرصتي تحويل دهيد كه چند سال پيش غير ممكن بـه نظـر مـي               

امـروز  . جويي شده، بايد درزمان باقي مانده كار بيشتري انجام دهيد تا به اهداف تعيين شده برسيد              صرفه

حتي وقت فكر كردن به كارهايي كه در حـال      . بر بودند  ي است كه كارها زمان    عجله به مراتب بيشتر از زمان     

توانيم به خود اجازه دهيم كه راجع به مسائل طراحي فكـر كنـيم و شـايد راه                    انجام آن هستيم، نداريم و نمي     

 . بهتري پيدا كنيم

ولوژي ايـن موقعيـت را      زيرا تكن . توانيم ارتباطات را قطع كنيم      هاي مرخصي و استراحت نمي     حتي در زمان  

آيـد چـون ايـن        بـه نظـر مـي     . ترين نقاط به تلفن همراه جواب دهيم       به وجود آورده كه حتي در دورافتاده      

  . تكنولوژي وجود دارد، بايستي از آن بهره برد
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 :ايم ما همه بيش و كم جمالتي از اين قبيل را در طول زندگي به كرات گفته

 روزي كتابي خواهم نوشت، •

 فر دور دنيا خواهم رفت،روزي به س •

 روزي اثري هنري خلق خواهم كرد و يا  •

 .يك روز، يك سال از عمر خود را وقف كمك به مردم خواهم كرد •

اما دقت كنيـد كـه      . ايم  پردازي كرده  خواهيم انجام دهيم، خيال     تقريباً همه ما راجع به كاري كه روزي مي        

 . ايد رو شده اي از آنچه برايتان مهم است روبه شانههر وقت با جمالت فوق مواجه شديد، بدانيد كه با ن

 :كند كه ما به اين سؤاالت پاسخ دهيم زماني زندگي واقعاً معني پيدا مي

 چه چيزي واقعاً براي من مهم است؟ •

 به دنبال تحقق كداميك از اهدافم هستم؟ •

 خواهم به جا بگذارم؟ چه ميراثي از خود مي •

ت كه به ما كمـك كنـد فاصـله و شـكاف آنچـه كـه بايـستي انجـام                     ترين هدف اين مقاله اين اس       اصلي

. مـان حـك كنـيم    گرفت، با چيزهاي انجام شده را از بين ببريم و اين ايده را به خاطر سپرده و در حافظه       مي

 :هر روز به هنگام بيدار شدن از خواب بپرسيم

 »يم مهم است چه خواهم كرد؟راستي برا دهم و با آنچه به امروز براي كم كردن فاصله چه انجام مي«

  

  

 بخش دوم

 چه چيز براي ما مهم است
 .بايستي درك كنيم چه چيزي برايمان مهم است

ترين حقوق هر يك از ما كـدام          ها در زندگي ما چيست؟ به عنوان يك شهروند با ارزش            باالترين اولويت 

 ايد از جان خود بگذريم؟است؟ چه چيزي ارزش آن را دارد كه به خاطرش بجنگيم؟ و براي چه هدفي ب

. توانند اصولي اساسي براي خود وضع كنند تا دريابند كه چه چيزي براي آنها مهم است                 تك تك افراد مي   

.  شخصيت شما بايد باشـد     هدهند اين اصول بايد نشان   . اين اصول نبايد از كلمات پيچيده تشكيل شده باشد        

مأموريت، : اين فرآيند از سه عنصر    . و وقايع باشد   احساس شما نسبت به مسائل مختلف زندگي         هبيان كنند 

 .نقش و ارزش تشكيل گرديده است

هر كـدام از مـا در       . كند  اين سه عنصر در پيدا كردن چيزي كه واقعاً برايتان مهم است، به شما كمك مي               

گذارند و     مي ها اثر   ها برروي ارزش    اين نقش ). اختياري يا اجباري  (رو هستيم    هاي متفاوتي روبه    زندگي با نقش  

  مـان از مأموريـت   هـاي بنيـادين مـا بـر برداشـت      هاي ما و ارزش  از طرفي هم نقش   . پذيرند  از آنها اثر مي   

 ).پذيرند و اثر مي(گذارند  مان در زندگي اثر مي شخصي
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كنـد كـه     تعامل و اثرگذاري متقابل آنها بريكديگر به مـا كمـك مـي   هدرك اين ارتباطات سه گانه و نحو 

 :بدانيم 

 چه كسي هستيم و

 . ترين است چه چيزي براي ما پراهميت

توانند كمك    ها مي   هاي اساسي خود كنيم، اين ارزش       اگر زماني را صرف شناسايي، تدقيق و نوشتن ارزش        

تـايي   بايستي به خاطر داشته باشيم كه اين سه پايه و يا معادله سه       . زيادي براي تعادل در زندگي به ما بكنند       

براي به . هر سه عنصر بايستي بر زمين محكم باشند تا بتوان به آن تكيه كرد     . لي واحد هستند   اصو هكنند بيان

 . دست آوردن تعادل در زندگي و كنترل آن بايد هر سه عنصر فعال باشند

  

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

هـا     مهم ايـن اسـت كـه ايـن نقـش           هدر هر صورت نكت   . گيريم  شي را به عهده مي    ما به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه نق      

 .همگي واقعي هستند و به همين دليل بايد به هر حال به نحوي با آن كنار بياييم

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

 موجودات هر كدام نقشي به عهده داريـم  هعضويت فراگير ما و بقي    در اين   :  زمين هاي به نام كر     عضوي از مجموعه  

در غير اين صورت زندگي برروي      . ها برخوردي آگاهانه شود     ها محترم شناخته شده و با اين نقش         كه بايستي اين نقش   

 .سازد كره خاكي را ناممكن مي

 بشري بتواند به كـار      هاي اينكه جامع  بر. شود   بشري به عهده ما واگذار مي      هدومين نقش به عنوان عضويت در جامع      

. ها در طي هـزاران سـال متحـول شـده اسـت              بسياري از اين نقش   . خود ادامه دهد، هر كدام از ما داراي نقشي هستيم         

هـا    برخي ديگـر از نقـش     . ها به دليل نياز افراد به يكديگر در جهت منافع عمومي به وجود آمده است                برخي از اين نقش   

 .هايشان است ودن افراد با يكديگر و متنوع بودن نيازمندي متفاوت بهدر نتيج

 ما پدر و مادر و يا احتماالً خواهر و برادر داشته و داريـم               ههم. سومين نقش عضو بودن در خانواده است      

 بشري ممكن است به طور مستقيم مرتبط با         ه خاكي و جامع   هما در رابطه با كر    . دهند  كه تشكيل خانواده مي   

هـا     ما نقشي مهم به عنوان فرزند، خواهر يا برادر، دايي يا خاله و ديگر نسبت               هنباشيم، اما هم  هاي خود     نقش

 .داريم

به طور مثال محلـي كـه در        . دهد  ها به ما مي    چهارمين نقش، نقشي است كه عضويت در نهادها و گروه         

 .كنيد، محل كار، شهر، منطقه، استان و در نهايت كشور آن زندگي مي

خوبي قابل درك است كـه زنـدگي شخـصي           شود، زماني به    ا و نقشي كه از آنها حاصل مي       ه  اين عضويت 

هر فرد موجودي منحصر به فرد است، شما حتي بـا           . فرد و شخصيت خاص او نيز در اين تعريف لحاظ شود          

گيري هر   عالوه بر اين، تركيب محيط زندگي و تجارب شخصي در شكل          . خواهر و برادر خود متفاوت هستيد     

درك و فهـم ايـن خـصوصيات        . آورد  سزايي دارد و شخصيت منحصر به فردي را به وجود مي           د نقش به  فر

منحصر به فرد قدم بسيار مهمي در فرآيند شناخت عميق از خود و به دنبال آن شناسايي و اقدام در جهت                     

 . آن چيزهايي است كه واقعاً برايمان مهم است

هـا در     اين ارزش . هاي اساسي است     برايمان مهم است، ارزش    عنصر بعدي در پيدا كردن چيزي كه واقعاً       
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بهتـرين تعريـف بـراي      . مركز آنجه ما هستيم قرار دارند و به همين دليل تعريف دقيـق آن مـشكل اسـت                 

چيزهايي كه به اعتقاد ما بيشترين اهميت و باالترين اولويـت           «: هاي بنيادين يا اساسي عبارت است از        ارزش

  » .رندمان دا را در زندگي

هاي بنيادين    هر چه قدر بتوانيم ارزش    . ها در بين افراد مختلف متفاوت است        بديهي است كه اين ارزش    

 . توانيم خود را كامالً بشناسيم خود را به دقت تعيين كنيم، به همان اندازه نيز مي

 
  هاي بنيادين  ارزشهچهار قانون طبيعي دربار

مـان در    كه علت رنج و ناخشنودي خود را، در زماني كه زنـدگي   كند  درك اين قوانين طبيعي به ما كمك مي       

 .گيرد، دريابيم هايمان قرار مي تعارض با ارزش
 

هاي دروني هستيم كه به شدت برعملكرد و رفتار بيرونـي مـا اثـر                 هر يك از ما داراي ارزش     : قانون اول 

 .گذارد مي

انسان به دنبال آن است كه اعمـال و رفتـار   نهاد و طبيعت .  قانون اول استهدر حقيقت ادام : قانون دوم 

 . مان باشد هاي عميق بنيادي ما منطبق و همساز با ارزش

تـوانيم از قـدرت حاصـل از آن            مي  هاي بنيادين خود،    با شناسايي و دقت بخشيدن به ارزش      : قانون سوم 

 .براي افزايش ثمربخشي خود استفاده كنيم

مان سازگار است احساس صـفا و آرامـش درونـي      هاي بنيادين   شزماني كه اعمال ما با ارز     : قانون چهارم 

به ويژه در روزگاري كه ما در آن زنـدگي          . آرامش دروني يكي از اهداف اساسي زندگي است       . خواهيم كرد 

 .كنيم مي

 
  هاي بنيادين خود را شناسايي كنيد ارزش

هاي    است افراد مختلف، فعاليت    آنها ممكن . وار بنويسيد  هر چه را كه برايتان مهم است، به صورت فهرست         

هـاي    به دنبال چيزهايي باشيد كه واقعـاً ارزش       . هاي متفاوت و يا حتي احساسات متنوع باشند         گوناگون، محل 

. هـاي بنيـادين دشـوار اسـت         گيري بـراي ارزش     تصميم. دانيد از كجا شروع كنيد      نمي. بنيادين شما هستند  

 :سؤاالت زير شايد بتواند كمك كننده باشند

 تر است؟ هايي كه در زندگي به عهده دارم چه چيزي مهم در ارتباط با نقش •

 ها و چيزهاي ديگر واقعاً برايم مهم هستند؟ كدام افراد، فعاليت •

 خواهد چه كاري انجام دهم؟ دلم مي اگر تحت فشار و اجبار براي انجام دادن كاري نباشم،  •

 كردم؟  مدت چه ميام باقي مانده بود در آن اگر فقط شش ماه از زندگي •

  اعمال من حاوي چه نكاتي باشد؟هخواهد كارنام دلم مي •

 دهم؟ هاي خاص من كدامند؟ چه كاري را واقعاً خوب انجام مي ها و قابليت توانايي •

 برم؟ در تعامل با ديگران از چه چيز بيشتر لذت مي •

 خواند؟ آنها فرا مي آيا چيزهايي هستند كه يك نداي دروني مرا به انجام •
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هايي كه باالترين احساس آرامش دروني و سازگاري با خود را دارم به چـه كـاري مـشغول                     در زمان  •

 هستم؟

 كنم كه باالخره يك روز چه كار خواهم كرد؟ به صورت مستمر و پيوسته با خود فكر مي •

 براي چه چيزي حاضرم زندگي خود را بدهم؟ •

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

هـاي خـود را يادداشـت         بگذاريد و پاسـخ   ” چرا“ايد، يك     هاي بنيادين كه مشخص كرده      در مقابل ارزش  

هايتان اسـت     آيد، ياداشت كنيد و به احساسي كه برخواسته از پاسخ           تان مي  اولين نكاتي را كه به ذهن     . كنيد

  . توجه نماييد

 :تواند شبيه موارد زير باشد ها مي  ارزشهرسؤاالت شما دربا

 كنم؟ 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؟ •

 كنم؟ چرا پول خود را صرف موارد مرتبط با اين ارزش مي •

 كنم؟ رابطه و يا فعاليت ميچرا اين قدر از توان و انرژي خود را صرف اين پروژه،  •

كنم؟ آيا اهميت آن معادل مواردي كه اين قـدر وقـت و         چرا اين قدر كم وقت صرف اين ارزش مي         •

الـشعاع مـوارد اضـطراري و        كنم نيست؟ و يا اينكه واقعاً مهم اسـت امـا تحـت              انرژي صرف آنها مي   

 تعهدات ديگر قرار گرفته است؟

اي دست يابيد كه در       كنيد، تالش كنيد به فهرست فشرده       گاه مي هاي بنيادين خود ن     زماني كه به ارزش   

راستي براي من اهميت دارنـد و مـن          بله اين چيزهايي هستند كه به     «: مورد آنها بتوانيد به صراحت بگوييد     

 .»آماده هستم كه وقت، پول و انرژي خود را صرف آنها كنم

  .د را مشخص كنيدهاي اساسي و بنيادين خو ايد ارزش در اين صورت توانسته

  

  

 
 

  تان چيست؟ مأموريت شما در زندگي
در . بريم  هنگامي كه در زندگي آرمان و هدفي وجود نداشته باشد، در حقيقت گمراهيم و خود را از بين مي                  

اندازي براي زندگي، شغل، خانواده و شخص خودتان نداشته باشـيد، زمـاني اسـت كـه         حالتي كه هيچ چشم   

 . استزندگي شما را مه گرفته

انـداز    اي كـه چـشم      اما در لحظـه   . اندازي آرماني باعث ناتواني جسماني و رواني خواهد شد          كمبود چشم 

صبرانه منتظر صبح هستيد،      بي. آرماني زندگي خود را بنا كنيد توان و انرژي به زندگي شما بازخواهد گشت             

ي زماني كه با آرمان توأم باشد حـالتي از      زندگ. دهيد  رويد و چرا كاري را انجام مي        دانيد به كجا مي     دقيقاً مي 
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افراد بزرگ و موفـق ماننـد وينـستون         . صبرانه براي زندگي    انتظاري بي . اضطراب به آن اضافه خواهد شد     

 .اند چرچيل اين حاالت را تجربه كرده

 
  بيانيه مأموريت شخصي خود را بنويسيد

نيـادين مأموريـت شخـصي در زنـدگي         هـاي ب    ها و ارزش    طور كه اشاره شد، پس از نقش       قدم سوم همان  

كننده مأموريـت شـما در       مهم آن است كه اين بيانيه بيان      . بلندي و كوتاهي اين بيانيه مهم نيست      . باشد  مي

 .تان باشد زندگي

 :هاي زير در آن لحاظ شده باشد سعي كنيد هنگام تهيه بيانيه مأموريت شخصي، ويژگي

جود شما بوده و ارتباطي تنگاتنگ با زندگي درونـي شـما            ترين نهاد و    ترين و پاك    برخواسته از عميق   •

 .داشته باشد

 . نكات منحصر به فرد شما بوده و ظرفيت شما را نشان دهدهبيان كنند •

 .مبتني براصول واال بوده و اهدافي بلند را دنبال كند •

 . ابعاد فيزيكي، روحي، رواني و اجتماعي باشدهدربرگيرند •

 .كيفيت زندگي را ارتقا دهد •

 .ها را حفظ كند م آرماني بوده و نيز ارزشه •

 .هاي شما باشد  تعادلي پايدار بين شما، خانواده، كار، اجتماع و ديگر نقشهبيان كنند •

 .در شما ايجاد انگيزه كند •
 

 . مأموريت شخصي بعضي از افراد نكات مفيدي وجود داشته كه اهم آنها به قرار زير هستندهدربياني

 ايجاد نشاط •

 شتحصيل آرام •

  تفاوت و تمايزهبه وجود آورند •

 اي خوب ايجاد و به ثمر رساندن خانواده •

 هاي اجتماعي مشاركت در فعاليت •

 بهتر كردن زندگي ديگران •

  خوده حرفهالگو شدن در زمين •

 كسب موفقيت و ثمربخشي در يك زندگي هدفمند •

 اگر بتوانيم ايـن مفـاهيم را در         اي نيست، اما    البته گفتن اينكه چه چيزي واقعاً براي ما مهم است كار ساده           

ها و رويـدادهاي زنـدگي را    ايم كه تمام فعاليت چارچوب يك بيانيه بنويسيم، آنگاه معياري را به وجود آورده  

 .گيري و محك بزنيم به كمك آن اندازه

 . تان ارزشي برابر قانون اساسي براي يك كشور داشته باشد تواند براي شما و خانواده اين كار مي

 



 /مديريت بر خود

 

11 

  ترين نيرو در خلقت ظيمع
 . انسان به عنوان يك موجود فيزيكي با اتمهمقايس

 اتـم را نيـز تـشكيل        هانسان به عنوان يك موجود فيزيكي داراي روح، روان و احـساس اسـت كـه هـست                 

كننـد   هاي اطراف انسان عوامل محيطي هستند كه كمـك مـي    الكترون. يك مخلوق منحصر به فرد    . دهد  مي

هـايي    گـردد، نقـش     العاده به گرد اين هسته مي       اولين الكتروني كه با سرعت خارق     . تانسان كيست و چيس   

 . انسان استهاست كه در زندگي به عهد

سـومين  . هاي خود را ايفا كنيم      كند كه نقش    هاي بنيادين هستند كه به ما كمك مي         دومين الكترون ارزش  

اين مدل اتمي تـصويري واقعـي از انـسان          . الكترون مأموريتي است كه ما در زندگي براي خود قائل هستيم          

 .وان آن را آزاد كردت اي نهفته است كه مي العاده است كه دقيقاً نظير اتم در درون آن نيروي خارق

قـدرت روح بـشر حتـي       . قدرت عظيمي در روح بشر وجود دارد كه بايـد آن را دريافـت و رهـا كـرد                  

ترين نيروي طبيعت است كه فقط يـك اسـتثنا دارد و    نيروي اتم عظيم. تواند نيروي اتم را هم كنترل كند        مي

يشتر پي ببرند، انرژي مثبـت بيـشتري از         ها به اين ساختار اتمي ب      هر چقدر انسان  . آن نيروي روح بشر است    

  . دهند كه منجر به تغييراتي خواهد شد كه غير قابل تصور است خود بروز مي

  

  

 بخش سوم

 راستي مهم هستند انجام دادن كارهايي كه به
راسـتي برايمـان مهـم     مان تحقق يافته و در راستاي آنچه كه به اگر واقعاً مترصديم كه مأموريت شخصي   

 بكنيم، بايد زندگي خود را با همان دقت عملـي و تـالش              است كاري 

اي كه براي ساخت هر بناي مـستحكم ديگـري الزم اسـت، بنـا               حرفه

و ايـن   . براي حصول به اين هدف بايستي بستر آن را مهيا كنـيم           . كنيم

  . بستر عبارت است از كشف آن چيزي كه واقعاً برايمان مهم است

  

د و بايستي براساس آن حركت      هرمي كه در اين زمينه وجود دار      

 .تواند به شكل زير باشد كنيم، مي

 : ما بايد مسائل را در ذهن خود بپروانيم مثل

 پاسخ به يك مسئله •

 گذاري جديد يك سرمايه •

 تر  خوشبختهيك خانواد •

 اجرا

برنامه

كشف

وري شخصي هرم بهره  



 /مديريت بر خود

 

12 

زماني كه اين مسائل در ذهن ما خلق شد و تصويري آرماني از آنچه بايد انجام شـود و نتـايج حاصـل از                        

بـراي انجـام ايـن      . ر مغز ما به وجود آمد، قادر خواهيم بود كه اين آرمان را در عمل هم محقق سازيم                 آن، د 

 . ريزي نمود مهم بايستي مبادرت به برنامه

ها به منظـور     اي از فعاليت    ريزي به مفهوم تعيين توالي رخدادها قبل از اجراست، يا انجام مجموعه            برنامه

 .رسيدن به يك هدف مطلوب

تري   رويم، تصوير روشن    طور كه در فرآيند چيزهايي كه براي ما مهم است و شناسايي آن پيش مي               همين

بايـد  . ريزي خيلي مؤثر است    قدم بعدي برنامه  .  هر يك چه بايد بكنيم     هدانيم كه دربار    از آن پيدا كرده و مي     

 .دهيم خود نيز مهم هستند مطمئن شويم اقداماتي كه براي چيزهاي مهم انجام مي

ها بايد به صورت مكتوب باشد چون به ما كمك خواهد كرد كه تحقق يـافتن آن را بـه چـشم      اين برنامه 

اگر مفاهيم نوشته نشده و به صورت مكتوب در نيايد، مثل اين است كه يك آرشيتكت بدون آوردن                  . ببينيم

 . ها روي كاغذ، يك ساختمان بنا كند نقشه

يك روز بـاالخره ايـن    «هنداشته باشيم، بسياري از افكار در مرحل    تا زماني كه يك برنامه مدون و مكتوب         

به عالوه يك برنامه مدون و مكتوب، قدرت و تعهـدي را بـه وجـود                . مانند  باقي مي » كار را انجام خواهم داد    

 . آورد كه براي شروع كار الزم است مي
 

  ها را محقق كرد چگونه بايستي اين برنامه
مـان بـه     مأموريت شخـصي همان و بياني هاي بنيادي   ارزش  هايمان،    گام تعيين نقش  اقداماتي كه تا كنون به هن     

كشف اينكه كي هستيم و چـه چيـزي برايمـان           .  هرم ياري كرده است    ه الي هعمل آمده، ما را در ساختن اولي      

 .بيشترين اهميت را دارد

ـ شود، دومي اي كه براي دست يافتن به يك و يا چند هدف مهم تدوين مي    برنامه  هـرم را تـشكيل   هن الي

 .دهد مي

ما ناچـار هـستيم كـه    . هاي مشخص عمل كنيم حاال بايستي به باالترين سطح هرم رفته و بر مبناي برنامه          

ـ       اين اهداف جديد، وظايف و فعاليت      ـ  ههاي جديد را با بقي  زنـدگي يكپارچـه نمـاييم و بـه منظـور            ه مجموع

. گيري كنيم هاي مختلف تصميم ر جهت حل و فصل اولويت گيري از زمان محدودي كه در اختيار داريم، د          بهره

بايستي براي انجام اين مهم به دو قـانون طبيعـي ولـي             . ما بايستي بين اضطرار و مهم فرق و تميز قايل شويم          

 :كليدي توجه خاص مبذول شود

 هاي ما عبارت از چيزهايي است كه واقعاً در زندگي ما مهم هستند  اولويت •

 .كنند هاي واقعي ما نيستند، بلكه خود را به عنوان اولويت به ما تحميل مي لويتموارد اضطراري او •

مـوارد  . كنيم، اهميـت دارد     يادآوري اين دو قانون در زماني كه كاري را كه برايمان مهم است شروع مي              

مـان مهـم    اضطراري خواه مهم باشند يا نباشند هميشه هستند و اين آمادگي را دارند كه ما را، از آنچه براي                  

 . است، منحرف سازند

در ايـن زمـان     . ريزي اختصاص دهيد     ما اين است كه در هر هفته، زماني را به اين امر مهم برنامه              هتوصي

 :توان به موارد زير پرداخت مي
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 .ترين است، مرور كنيد آنچه را كه مهم •

 .اهداف بلند مدت مرتبط با آنچه را برايتان واقعاً مهم است، مرور كنيد •

هايي را كه، در همين مدت، بايد برداشته شـود،   في را كه بايد در اين هفته به آن رسيد و قدم      اهدا •

 .انتخاب كنيد

 .بندي كنيد رخدادهاي خارج از كنترل خود را زمان •

 .ريزي كنيد هاي بزرگ برنامه براي سنگ •

 .ريزي كنيد  چيزها برنامههبراي بقي •

  .رسد ديد، زمان عمل فرا ميريزي كر پس از اينكه براي تمام هفته برنامه

و درسـت در  ” االن وقـتش اسـت    “گـوييم     دهد كه به آن مـي       اي از زمان رخ مي      هميشه در لحظه  ” اجرا“

زماني كه در هر روز اعمال ما بر مبنـاي تـشخيص آن   . شويم همين لحظه است كه معموالً دچار گرفتاري مي    

آيي باالتري برخوردار خواهيم بود و احساس موفقيت  از كار   راستي براي ما مهم هستند،     چيزهايي باشد كه به   

طبيعي است هنگامي كه در طول يك هفته اعمال ما برخواسته از آن چيزهـايي باشـد                 . بيشتري خواهيم كرد  

 . كه برايمان اهميت دارند، عالوه براحساس موفقيت، حالت آرامش دروني نيز نصيب ما خواهد شد

 
  ار دارد؟ اعتقادات ما چه چيزي قرهدر پنجر

.  اعتقادات خود را ببيند، چون ايـن پنجـره بخـشي نـامريي از وجـود ماسـت            هتواند واقعاً پنجر    كس نمي  هيچ

كنـيم، ايـن    هر بار كه ما از جاي خـود حركـت مـي           . توان گفت كه اين پنجره در جلو صورت ما قرار دارد            مي

بينـيم از درون فيلتـر        كنيم و آنچه مي      مي ما از درون اين پنجره به دنيا نگاه       . پنجره هم با ما در حركت است      

 .اين پنجره عبور كرده است

اقيانوسي (گذراند،    بينيد، از صافي خود مي       اعتقادات شما همواره با شماست و آنچه را كه شما مي           هپنجر

كنـد كـه تـصويري از جهـان      و به ما كمك مـي ) ها و اطالعات كه هر يك از ما روزانه در آن شناوريم از داده 

 .راف به دست آوريماط

مـان    هاي مختلف و حتي احـساس        ارزيابي ما نسبت به ديگران، برداشت ما از موقعيت         هاين پنجره برنحو  

 هاي مواجه شويم كه نخواهيم آن را ببينـيم و بفهمـيم، از پنجـر    گذارد و اگر با داده  نسبت به خودمان، اثر مي    

كننده اين اسـت كـه هـر كـدام از مـا        مهم و گمراه هكتن. كنيم  اعتقادمان براي كنار گذاشتن آن استفاده مي      

ايم و معتقد هستيم صددرصد درست هستند، چـه باشـند چـه               هايي را در اين پنجره قرار داده        فرض پيش

 اعتقادات اثري اساسي بر رفتار و كردار ما دارد و به همين دليـل اسـت كـه تغييـر                     هبينيم پنجر   مي. نباشند

 اعتقادات ما ممكن است مـانعي اساسـي   ههاي نادرست در پنجر فرض پيش. دادن رفتار بسيار مشكل است 

تا اين نكته را در نيابيم كه ما دنيا را از درون            . مان ايجاد كند    هاي بنيادي   در راه سازگاري اقدامات ما با ارزش      

كنم كه     فكر مي  گذراند،  بينيم، و اين پنجره مدام تجارب ما را از درون فيلتر خود مي               اعتقادات خود مي   هپنجر

راحتي ممكن است به خود دروغ بگوييم و احتمـال موفقيـت             ما به . بينيم  گونه كه واقعاً هست مي     دنيا را همان  

ها به    واقعيت. ها باشند    و اقعيت  هكنند راستي منعكس  مان به   اعتقادات همگر اينكه پنجر  . خود را كاهش دهيم   
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 . كنيم بايد باشند خواهد و يا فكر مي مان مي آن گونه كه هستند و نه آن طور كه ما دل

مـان اسـت و       اعتقادات هترين اقداماتي كه بايد انجام دهيم احراز اطمينان از تميز بودن پنجر            يكي از مهم  

. اين مرحله دشوارترين كاري است كه بايـستي انجـام شـود           . هاي زندگي باشد     واقعيت هكنند اينكه منعكس 

 اعتقادمان، كه بخش عظيمي از      هزير پا گذاشته و اعتراف كنيم كه پنجر       ممكن است ناچار شويم غرور خود را        

 . برخي نكات ناصحيح استهرفتار ما متأثر از آن است، در برگيرند

اگر اين كار را انجام دهيد، اولين و بهترين قدم در رها شدن از پندار و گفتـار نادرسـتي را كـه سـد راه                          

 اعتقادات هر يك از ما تعـدادي اعتقـاد درسـت، تعـدادي              هنجردر پ . ايد  تان شده است، برداشته     پيشرفت

 . وجود دارد) درست يا نادرست(اعتقاد نادرست و برخي اعتقادات قابل بحث 

هـاي    هـاي درسـت و نادرسـت برخاسـته از قـضاوت             واژه. گذارنـد    اين باورها بر كردار ما اثر مي       ههم

يـاد  ” درسـت “ يا حقايق باشد، از آن تحـت عنـوان            قوانين طبيعي و   هاگر باوري منعكس كنند   . ماست  اخالقي

اما بـاوري كـه يـك قـضاوت     . شود اطالق مي” نادرست“شود و اگر ريشه در حقايق نداشته باشد به آن           مي

كليد موفقيت در اين اسـت  . ذهني است و يا برخاسته از يك نقطه نظر است، نه درست است نه نادرست    

خود را شناسايي كنيم و آنهايي را كه نادرست و يا نامناسب هـستند               اعتقادات   هكه باورهاي موجود در پنجر    

 .تغيير دهيم

  

 
 بخش چهارم

 تر اهميت نگاه وسيع
كنيم كـه     كه مبادرت به انجام كاري مي       اجراي فرآيند گفته شده نيازمند زمان است، به خصوص هنگامي         

گاري بـه وجـود آوريـم، بـه دسـتاوردي           اگر با كارهايي كه برايمان مهم است، ساز       . واقعاً برايمان مهم است   

 مهم اين است كه قـسمت دشـوار         هنكت.  محتوم آن آرامش دروني است     هو نتيج . رسيم كه دائمي است     مي

 مأموريت شخـصي را نيـز       ههاي بنيادين مشخص گرديده و بياني       ها و ارزش    نقش. اين كار انجام شده است    

هـاي   از هـدف ) و يـا تعـداد انـدكي   (توانيم تعداد زيادي    ياي قرار داريم كه م      ما اكنون در مرحله   . ايم  نوشته

ممكن است با موقعيتي مواجه شويم كه مسائل مهم از يك طـرف و مـسائل   . بلندمدت خود را محقق سازيم   

راستي مهم است، باز     اضطراري از طرف ديگر به ما فشار بياورند و ما را به صورت موقتي از آن چيزي كه به                  

 .يم كه فرآيند در اختيار ما بوده و هر وقت كه بخواهيم در حد كمال از آن بهره بگيريماما بايد بدان. دارد

هـا و   انـد، جـزو سـازمان    وكارهايي كه ايـن اصـول بنيـادين را بـه كـار گرفتـه               در واقع سازمان و كسب    

ي باعـث   دانند كه واقعاً كي هستند و چه چيـز          گرا مي   هاي آرمان   اين سازمان . اند  وكارهاي موفق بوده    كسب

سازند كـه     ها عملكرد خود را با چيزهايي منطبق مي         شود و همانند افراد موفق اين سازمان        موفقيت آنها مي  

 .شان مهم است براي سازمان و آينده

 
 ها نيز بايد خود را بشناسند سازمان

هـا از قبيـل شـركت سـهامي عـام، خـاص، بـا مـسئوليت محـدود،           براساس تعريفي قانوني تمامي سازمان    
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به . شوند  اتحاديه، شركت دولتي و ديگر انواع متداول سازمان، يك شخصيت حقوقي خوانده مي              يرانتفاعي،  غ

وجوه مشابهت بسياري غير    . شود  همين دليل با يك سازمان از نظر قانوني مانند يك فرد حقيقي برخورد مي             

شود، در طي زمـان رشـد     ميهمانند انسان يك سازمان متولد . از مورد فوق بين سازمان و فرد وجود دارد        

و . براي بقاي خـود بجنگـد     . تواند سالم يا بيمار باشد      سازمان مي . تواند عمر طوالني داشته باشد      كند، مي   مي

از . تواند بخرد و بفروشد، صـاحب دارايـي شـود           مي. هاي اقتصادي و يا سياسي به جنگ رقبا برود          در جدال 

  .  باالخره از بين برود اين كارها منتفع يا متضرر شود وهنتايج هم

هـا بـه شـكلي خودآگـاه يـا       هايي در زندگي هستيم كـه ايـن نقـش          ديديم كه هر يك از ما داراي نقش       

ها و  هاي موفق از نقش و نيز دريافتيم كه انسان. شوند هاي بنيادين ما هدايت مي     ارزش هناخودآگاه به وسيل  

 اين مـوارد    ههم.  مهم براي خود قائل هستند     هاي حاكم برآنها شناخت داشته و يك مأموريت شخصي          ارزش

  .ها مصداق دارد در سازمان

چنـين   هر سـازماني هـم    .  بشري است  ههاي آنان عبارت از كاركرد در بازار، ساختار سياسي و جامع            نقش

توانند نيروهاي مثبت و يا منفي ايجاد كنند هم براي            ها مي   همانند انسان اين ارزش   . هايي است   داراي ارزش 

به عنوان مثال، ممكن اسـت كنتـرل دقيـق بـرروي     . تر  بزرگ ه و هم براي خود سازمان و هم براي جامع         خود

افراد و بازار در يك سازمان ارزش تلقي شود، در حالي كه سـازمان ديگـري نـوآوري و ريـسك پـذيري را                        

 ارزش به حـساب     تر را براي خود يك     گرايي و مشاركت با جامعه بزرگ       ها برون   برخي سازمان . ترغيب نمايد 

 . آورد گرايي و تمركز بر خود را ارزش به حساب مي آورند، در حالي كه سازمان ديگر درون مي

تواند تحصيل سود و      مأموريت يك سازمان مي   . ها داراي نوعي مأموريت و يا آرمان هستند        تمام سازمان 

وري را در ميـزان       قيت و بهره  ها موف   ها، سازمان   سازمان ديگر نجات بشريت باشد، و درست همانند انسان        

 .دانند هاي بنيادي خود مي ها و ارزش انطباق و همسازي عملكردشان با نقش

نـدرت آن را تغييـر       سازماني كه داراي آرمان است، به اين ايدئولوژي محوري خود پايبنـد اسـت و بـه                

آورد كه بـا      ه وجود مي  هاي بنيادين در چنين سازماني يك زيربناي بسيار سخت و محكم را ب              ارزش. دهد  مي

هـا بـيش از يـك صـد سـال پابرجـا               در برخي مواقع ايـن ارزش     . هاي مختلف قابل تغيير نيست      روزها و مد  

 .اند مانده

 افراد داخل سازمان است دست يابد، بايـد         هاگر سازماني بخواهد موفق شود و بخواهد به آنچه خواست         

هاي زيـر   چنين سازماني بايد پاسخ سؤال. تمركز شودها و مأموريت م ها، ارزش    سازماني نقش  هبه دور هست  

 :را پيدا كند

 جهـان و يـا در قبـال كاركنـان،            را بايد در قبال جامعه، كـشور،      ) هايي  يا نقش (اين سازمان چه نقشي      •

  رهبران، سهامداران و باالخره مشتريان خود ايفا كند؟

هاي فوق هستند كـدام       ز نقش  تصميمات و رفتار سازمان در هريك ا       هكنند هايي كه مشخص    ارزش •

  است؟

كنـد؟ چـرا      مأموريت خاص اين سازمان چيست؟ كدام مقصود منحصر به فرد را در جهان دنبال مي               •

 رود؟ زنده است و به كجا مي
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مند باشد كه پاسخ سـؤاالت فـوق را بدانـد و قـدرت و انـرژي خـود را مـصروف و               اگر سازماني عالقه  

 .ها وجود دارد ها در سازمان  ديد كه چگونه واكنشي مشابه با انسانواقع خواهد متمركز بر آنها كند، به

 
  تر است اي وسيع ترين چيز تأثير در دامنه مهم

خواهـد در زنـدگي بـه آن          زماني كه فرد نسبت به هويت خودآگاه باشد و تصويري نيز، از آنچه كـه مـي                

 .ك زندگي بهتر را فراهم كرده استبرسد، داشته باشد، مباني الزم براي رفتن به دنبال رؤياها براي ي

اش چه بايستي باشد و يا اينكه بـا           توان به فردي گفت كه نقش، اصول بنيادي و مأموريت در زندگي             نمي

هيچ پاسخ درست يا غلطي براي ايـن  . تان بايد به چه ميزان باشد ها چه بايد بكند و يا اينكه قلمرو قدرت      اين

 شخـصيت  هدهند ن ماندالي جامعه و يا كشور خود بشويد، اين امر نشان         اگر شما نلسو  . ها وجود ندارد    سؤال

به همين تربيت، . برانگيز آن و دستاورد آگاهي از منويات دروني شماست       منحصر به فرد شما و پويايي الهام      

تان متمركز شده اسـت، آن    قطب نماي دروني شما برروي خانواده و تني چند از دوستان نزديك            هاگر عقرب 

 مهم، اقـدام    هنكت. تواند به شما كمك كند      در اينجا هم اين فرآيند به همان اندازه مي        . يار خوب است  هم بس 

تان   قدرت همأموريت شما و حيط   . راستي مهم است   براساس شناخت درست از خود و آن چيزي است كه به          

 . خواهيد شدهاي جدي مواجه هايتان با چالش خواهد باشد، باز هم شما در اجراي برنامه هر چه مي

برخي به علـت آموزشـي      . كنند  بسياري از افراد هستند كه فرآيندهاي مندرج در اين مقاله را دنبال مي            

اي نيز به شكل كامالً ابتكاري و بدون اينكه در معرض آموزشي خـاص قـرار                اند و عده    كه در اين زمينه ديده    

ن، در كشورشان، و يا در دنيا تغييراتي به وجود          شا  خود، در جامعه اطراف    هاين افراد در خانواد   . گرفته باشند 

اما اكثر آنان مردمي عادي هستند كه       . برخي از ايشان در كار خود افراد بسيار سرشناسي هستند         . اند  آورده

هاي بنيادين    كليد موفقيت، در اعمال اثر ارزش     . دهند  العاده انجام مي     خود كارهايي خارق   هدر زندگي روزمر  

در طـي ايـن فرآينـد، آنهـا بـه           . كننـد   هايي است كه هر كدام از آنها ايفا مـي           ر نقش و مأموريت شخصي د   

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

  

  زندگي ما در يك قالب سيماني قرار ندارد
ندگي مـا مرتبـاً در حـال        ز. اين تصويري واقعي از زندگي است     . زندگي يك مسافرت است و نه يك مقصد       

 .تغيير است

نـه تنهـا زنـدگي      . اي هنوز هم كامالً درست است        كليشه هاين جمل . تنها چيز ثابت در زندگي تغيير است      

كنيد، بلكه تمام مفاهيمي كه از آن صحبت كـرديم نيـز در معـرض تغييـر                   كند و شما هم تغيير مي       تغيير مي 

تـان    هاي بنيادي    ارزش  كنند،  هاي شما تغيير مي      زمان نقش  اين مطلب بدين معني است كه در طول       . هستند

بسته به اينكه در چـه  . تان در زندگي دچار تغيير خواهد شد  شوند و حتي احساس شما از مأموريت        عوض مي 

 . ايد  كرده سن و سالي باشيد، تاكنون اين تغييرات را تجربه

دار نباشـيد و   يك كودك خردسال را عهدهدر سن پنجاه سالگي ممكن است شما ديگر نقش پدر يا مادر  

همچنـين شـايد شـما در       . يا حتي ممكن است كه در نقش يك پدربزرگ يا مادربزرگ قرار گرفته باشـيد              

به عنوان مثال ممكن است شما خود را مكلف         . ها كامالً تفاوت كنند     اي از زندگي باشيد كه برخي نقش        مرحله
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حتـي در مـورد     . اند  د در حالي كه پيش از اين آنها مراقب شما بوده          تان بيابي   به مراقبت از پدر و مادر مسن      

 .  ممكن است كه اولويت نسبي آنها تغيير يابد كنند، هايي كه خود تغييري پيدا نمي نقش

. هايي كه شما آن را به عهده داريد، از اولويـت بـااليي برخـوردار خواهـد بـود             نقش يك مدير طي سال    

هـاي شـما بـه        اگر چه نقش  . كه فرزندان شما كوچك هستند نيز بسيار است       چنين نقش يك پدر زماني       هم

عنوان يك مدير و يك پدر هيچگاه از زندگي شما محو نخواهد شد، اما ممكن است اهميت خـود را، نـسبت            

 .هايي كه در زندگي به عهده شماست، از دست بدهند به ساير نقش

هـاي    خواه به خاطر اينكه نقش    . دستخوض تغيير شوند  تواند در طي زمان       هاي بنيادين شما نيز مي      ارزش

هـاي جديـد      شما در زندگي تغيير كنند، و خواه از اين رو كه شما نگاه جديدي به زندگي بيابيد و با موقعيت                   

 هدهنـد كـه شـما وارد يـك دور           سادگي به اين دليل رخ مي      ها به   برخي از مواقع تغيير ارزش    . رو شويد  روبه

 .ايد دهديگر از زندگي خود ش

تر در معرض تغيير هستند، گو اينكه آنها هم ممكن است در طول زمان تغييـر   شخصي كم هاي مأموريت

و يـا تقريبـاً ثابـت       (تر تعريف كرده باشيد، احتمال ثابـت مانـدن آن             هر چه كه اين مأموريت را كامل      . كنند

 .در طول زمان بيشتر است) ماندن آن

 باشيم اين است كـه زنـدگي در حـال تغييـر اسـت و بـه دنبـال آن                      مهمي كه بايد به خاطر داشته      هنكت

ريـزي كـرده و سـالي          مهم ديگر اينكه برنامه    هو نكت . چيزهايي كه براي ما مهم هستند نيز تغيير خواهند كرد         

قطعاً از ميزان تغييراتي كـه در       . ايم، مورد تجديد نظر قرار دهيم       يكبار آنچه را كه در اين فرآيند انجام داده        

و چقدر خوب است اگر در يكي از        . تان حاصل شده است متعجب خواهيد شد         كوتاه يكساله در زندگي    هورد

هـاي    ها و يا ارزش     اي در مورد يكي از نقش       اين تجديد نظرهاي ساليانه متوجه شويد كه كار چندان شايسته         

 ايد؟ بنيادين خود انجام نداده

هـاي بـسياري خـواهيم        بران اشتباهات خود موقعيـت    ما براي ج  . زندگي يك فرآيند است، نه يك واقعه      

. معني رشد چه به عنوان يك انسان و يا يك سازمان همـين اسـت              . اصالً معني پيشرفت همين است    . داشت

تر بعدي درس بگيريم، خود را بـراي          بزرگ هاگر ما اين آمادگي را داشته باشيم كه از هر شكست براي واقع            

اگر اين آمادگي را داشته باشيم كه اين معني را در خود نهادينه كنيم كه               . فتتر خواهيم يا    بعدي آماده  هواقع

گـاه بـه اتفاقـاتي كـه در          اسـت، آن  ” يك تجربه، يك فرآيند و يك مسافرت      “تمام تجربه زندن بودن فقط      

 قطعاً متوجه خواهيم شد كـه ايـن       . كنيم  دهد، به شكل يك توفان خانمان برانداز نگاه نمي          مان رخ مي    زندگي

  . هايي بزرگ هستند تجارب هر كدام درس

بـه خـاطر    . به جلو برويم اما سعي كنيم كه اشتباهات قبلي را تكرار نكنيم و فرآيند زندگي را ادامه دهيم                 

  هـا،   نقـش (داشته باشيم كه جمع و جور كردن اين فرآيند هنگامي كه تصويري آگاهانه از آن سـه الكتـرون                    

داشته باشـيم، كـه بـه دور        ) ي منحصر به فرد هر يك از ما در زندگي         هاي بنيادين و مأموريت شخص      ارزش

 .اي كه ما هستيم، در حال چرخش هستند هسته

تر كسي در آن گام گـذارده   اي برويد كه كم در بسياري از مواقع، اگر بخواهيد موفق شويد، بايد از جاده     

كار احساس نشاطي از اين ماجراجويي بـه        اما با اين    .  امن را رها كنيد    هممكن است الزم باشد كه حاشي     . است
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شويد بستر مستحكمي كه بر مبناي آگاهي نسبت به خودتـان و چيـزي                شما دست خواهد داد كه متوجه مي      

 .ايد، تمام تغيير را به وجود خواهد آورد راستي برايتان مهم است ايجاد كرده كه به

  

  زندگي سرشار، پاداشي دروني
 ههاي دروني و شناخت واقعي كه از خود داريم تنظيم كنيم، نتيج             تناسب با ارزش  اگر اعمال و رفتارمان را در       

  العـاده،   احساس آرامش درونـي، انـرژي فـوق       . العاده در زندگي خواهد بود      طبيعي آن تحصيل تعادلي خارق    

بـاً  بخشد كـه تقري  آيند، غنايي به زندگي ما مي گونه موارد به وجود مي تمركز و اثربخشي شخصي كه در اين  

سازد و اين دقيقاً همان چيزي است كه مـا از آن تحـت عنـوان                  ما را ناچار از سهيم كردن ديگران در آن مي         

 . كنيم ياد مي” زندگي سرشار“

معني زيستن يك زندگي سرشار چست؟ در حقيقت آنچه در پشت اين معني نهفته است همان مفهـوم                   

 :داردالمثل قديمي قرار  آميزي است كه در اين ضرب تناقض

 ».فقط با دهش و بخشش است كه ما واقعاً دريافت خواهيم كرد«

و كمـك بـه     ) روحي، جسمي، فيزيكي، احساسي و رواني     (زيستن يك زندگي سرشار يعني رفع تمام نيازها         

 مسائل مادي نيست، بلكـه مـراد مـا          همنظور از سرشاري و وفور فقط از جنب       . ديگرآنكه آنها نيز چنين باشند    

 . راستي مهم است تمام چيزهايي كه برايتان به. هايي است كه شما ممكن است بخواهيدتمام آن چيز

هـاي بنيـادين و مأموريـت         هـا، ارزش    همان طور كه قبالً هم عنوان شد، تركيب منحصر به فـرد نقـش             

 . شخصي شما با هر كس ديگر متفاوت است

 
  زندگي كردن با ذهنيتي سرشار

. راستي برايمان مهم است باشد، قدرت دروني ما آشكار خواهد شـد            ه به زماني كه زندگي ما همساز با آنچ      

 .شود اي شبيه واكنش اتمي پديدار مي دهد يك واكنش زنجيره زماني كه اين اتفاق رخ مي

مان برطرف شده، احساسي از آرامـش درونـي و كـسب دسـتاوردي                ما به دليل اينكه نيازهاي شخصي     

ساس باعث خواهد شد كه ما با اشتياقي بيشتر و آمادگي باالتري بـه              از طرفي اين اح   . مثبت خواهيم داشت  

شود كه ما متوجـه       زنجيره در جايي تكميل مي    . ديگران نيز در جهت رسيدن به زندگي سرشارتر كمك كنيم         

اگر به زندگي با اين ذهنيت      . شويم كه با اين خدمت به ديگران زندگي خود ما نيز سرشارتر شده است               مي

  . گاه از وفور و سرشاري بيشتري برخوردار خواهيد شد ننگاه كنيد آ

تـر و     درخـشان   تـر،     تر از بقيه هستند و يـا بـاهوش          شود كه سريع    هاي بزرگ نصيب كساني نمي      پيروزي

تمام چالش در اين است كه      . شود كه هربار كه افتاد از زمين برخيزد         پيروزي نصيب كسي مي   . ترند  ثروتمند

 . ه دنبال شودمطالب مندرج دراين مقال

قانون . هايي را كه براي شما مهم هستند، مشخص كنيد          نقش. شخصيت منحصر به فرد خود را بشناسيد      

ـ   . تان بنويـسيد    هاي بنيادي   اساسي شخصي خود را با تشخيص و تبيين ارزش          مأموريـت شخـصي     هيـك بياني

ـ              . سرشار از انگيزه خلق كنيد     اه آن را بـرروي كاغـذ       مـأموريتي كـه هميـشه در وجودتـان بـوده امـا هيچگ

 . در پايان مطالب زير را يكبار ديگر به طور جدي مرور و آن را به كار ببنديد. ايد نياورده
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  نگاهي جدي به درون خود بيفكنيد

فرآيندي را كه در طي اين مقاله معرفي شد، شروع كنيد و مقداري از احـساس آرامـش درونـي حاصـل از                       

 .نچه برايتان مهم است، لمس كنيددستاوردهاي زيستن همساز را، با آ

زماني كه پا در اين راه بگذاريـد،        . ايد، سعي كنيد آن را شروع كنيد        اگر هنوز اين فرآيند را شروع نكرده      

تـان و حتـي جهانيـان را بـه حيـرت             تان به وجود خواهد آمد كه اطرافيان        وقايع، تجارب و شناختي در زندگي     

 . اينها چه هستندههمدانيد كه  اما شما مي. واخواهد داشت

 .ايد ترين تشخيص داده آنها نتايج طبيعي زندگي سازگار و همساز با چيزهايي هستند كه شما آنها را مهم

  .تان قرار دهد خداوند آرامش دروني را پاداش تالش


