ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

قانون موفقيت )(٢

ﭘﺸﺘﮑﺎر= زﻣﺎن * ﺗﻼش
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن= ﺗﻨﺒﯽ -ﺗﻼش
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف= ﯾﮏ ﻫﺪف  +ﺗﻼش
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ= ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن  +ﭘﺸﺘﮑﺎر  +ﺗﻼش

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن :ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ:
 .۱آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ /ﺑﺮاﯾﺎن ﺗﺮﯾﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮاﭼﻪ داﻏﯽ.
 .۲ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی /اﺣﻤﺪ ﺟﻮﮐﺎر.
 .۳رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ /دﯾﻞ ﮐﺎرﻧﮕﯽ  /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮزاﯾﯽ.
 .۴ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ /آﻧﺘﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ.

ﭘﺸﺘﮑﺎر

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی:
اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻃﻊاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ متﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺼﻤﯿامت
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻟﺰوﻣﺎً آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿامت درﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﴎﯾﻊ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
در داﺳﺘﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای دروی
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﻮده ،ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻧﱰﺳﯿﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﻓﺮدا ﻫﻢ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ
ﻣﺰرﻋﻪ را درو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ روزی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﴪش ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ منﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮو داسﻫﺎﯾامن را ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺮدا آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻨﺪمﻫﺎ را درو ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :آه ﺑﭽﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ آدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﺘامًٌ آن ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً آن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ .آﻧﮕﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻫﻢ
ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﴬت ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ادﯾﺴﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ۱۶
ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﴏف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮد ،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ منﯽﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر منﯽ
ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ:
ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎور منﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﻓﮑﺎر و ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﱰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ورودی را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ذﻫﻦ و ﻣﻐﺰ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرمتﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾامن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫامﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﺰی ﺑﺮای ﺗﻮامنﻨﺪی و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺷﻮﻧﺪ.
داﺳﺘﺎﻧﮏ) :(۱در ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻗﺒﻠﯽ
ﯾﮏ وزﻧﻪﺑﺮدار ،ورزﺷﮑﺎری از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺒﺖ منﺎﯾﺪ .اﻣﺎ

او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪ .ﺳﭙﺲ از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وزﻧﻪای را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از
رﮐﻮردش ﮐﻤﱰ اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وزﻧﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای
ورزﻧﻪ ﺑﺮدار ﺟﻮان و دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﯽ ﺑﻪ وزﻧﻪ ﺑﺮدار داده
ﺑﻮدﻧﺪ .او در ﺑﺎر اول از ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد وزﻧﻪای را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
از رﮐﻮردش ﮐﻤﱰ ﺑﻮد و در ﺣﺮﮐﺖ دوم ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﮐﻮردش ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۵
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور وزﻧﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ.
داﺳﺘﺎﻧﮏ) :(۲در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ دﻧﯿﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﻧﺘﻬﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ اﺳﺘﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻨﺰل ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ داده اﺳﺖ ،متﺎم آن روز و آن ﺷﺐ را ﴏف ﺣﻞ
ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ
دﺳﺖ از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮمنﯽدارد و ﴎاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻞ ﻧﮑﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﻣﯽرود ،اﺳﺘﺎد
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻬﻮت ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا او آن دو ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو منﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻞ رﯾﺎﺿﯽ داده ﺑﻮد.
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