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  معرفي کتاب مورد مطالعه
 موفق و محبوب سخنران و سندهينو (Darren Hardy) يهارد دارن نوشته (The Compound effect) مرکب اثر کتاب
 کرده تگوگف ييکايآمر موفق نيکارآفر و فرد صدها با و کاستيآمر در تيموفق مجله هيريرتحريدب و ناشر هم که است ييکايآمر
 يها مجموعه و شرکتها يانداز راه و حوزه نيا در فراوان ياثرگذار و تيموفق نهيزم در يونيزيتلو يها شبکه يانداز راه با هم و

  .رود شمار به ايدن سطح در موفق و مطرح نانيکارآفر از يکي عنوان به توانسته متعدد يها مجموعه به مشاوره و مختلف

 و قشر هر در يمخاطب هر و جوان ر،يپ زن، مرد، کارمند، ر،يمد که است ينحو به آن يگذار هدف و مضمون و مرکب اثر کتاب
 آنجا ات. باشد ازمندين آن به تيموفق تداوم و تيموفق يبرا و شود بهرمند آن از ازشين فراخور به بتواند يا حرفه و شغل و سن
 يکياکتت و ياستراتژ چه از اي ديريگ يم ادي يزيچ چه ستين مهم: ديگويم و کنديم بزرگ ييادعا کتاب مقدمه در سندهينو که

  .ديآ يم دست به مرکب اثر جهينت در تيموفق د،يکن يم استفاده

 هفرسود باور نيا دهند؛يم سوق تيموفق يسو به را ما روزمره، کوچک يهاعادت و ماتيتصم چگونه که ميآموزيم کتاب نيا در
 با ميآموزيم و ميگذاريم يکنار به است، بيغر و بيعج يکارها مستلزم اي و ديآيم دستبه يشانس ت،يموفق که را غلط و

  .ميابي دست هاآن به م،يپنداشتيم چهآن از ترساده اريبس مان،اهداف راه در استمرار و مؤثر يهاعادت کسب

 و يکاف تالش و دنيورز استمرار با دارد باور مرکب اثر کتاب يسندهينو ،يهارد دارن اما د؛يآينم دستبه شبهکي تيموفق
 در که است ياصول حاضر و يح ينمونه خود او. کرد دايپ دست يهدف هر به توانيم ،يآرام به اگرچه ح،يصح جهت در حرکت
 گرد مرکب اثر کتاب در را هاآن و آموخته اهدافش، به دنيرس راه در تالش هاسال از پس را اصول نيا او. دهديم ارائه کتابش
  .است آورده

 بارنيخستن مرکب، اثر کتاب. اندگرفته قرار مزيتا ورکيوين يروزنامه کتب نيترپرفروش فهرست در بارها تاکنون يهارد يهاکتاب
  .است گشته مبدل تيموفق ينهيزم در کتب نيرگذارتريتاث و نيترمحبوب از يکي به تاکنون، و شده منتشر ۲۰۱۰ سال در

  

  چيست؟ مرکب اثر

  .ديستين ديباش ديداشت دوست که يآدم آن چرا دهديم نشان شما به وضوحبه مرکب اثر در يهارد دارن

 اي شود ورشکسته شود، چاق ندارد دوست کسچيه. شماست يلحظه به لحظه يها انتخاب محصول شما، يزندگ: ديگويم او
  .افتديم اتفاقات نيا چرا يول رد،يبگ طالق

 ،يکالرپر پسيچ بسته کي نخوردن: مثل( ديرينگ قرار قيتشو مورد انجامش بخاطر وقت چيه ديشا که يکوچک يکارها درواقع
 رروزه خوردن: مثل( دينشو سرزنش يآن بخاطرش گاهچيه اي) ... و همسرتان با هاشام قرار به يبنديپا ،يمال مراودات روزانه ثبت

  .دهنديم شکل را شما تيموفق عدم اي تيموفق) و ... منزل شام به دنينرس روزانه، مخارج ثبت عدم اي ،ينمک پفک کي
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  .دارد همراه به يبيعج و بزرگ جينتا زمان گذر در که ماست تياهم کم ظاهربه و کوچک يهاانتخاب يجادو مرکب اثر

 ازدواج يکس چه با که نيا. سازنديم را ما ندهيآ که هستند هاانتخاب نيا. ميهست گوناگون يهاانتخاب حال در ما روزه همه
 رکبم اثر يرو هانيا همه نه؟ اي ديشو حاضر کننديم مصرف مخدر مواد که يدوستان جمع در نه؟ اي ديبرو دانشگاه به د؟يکنيم

  .گذارديم اثر ما يزندگ

  

  مرکب اثر کتاب از قسمتي

  کند:يم آغاز نيچن را خود کتاب يهارد دارن

 چيه. انددهيمال رهيش را سرتان هاستمدت که ديبگو شما به را تيواقع نيا کندهپوست و رک يکس دهيرس آن وقت باالخره«
 طبخ يبرا يايمخف پخت دستور چيه بزند، را خالص ريت تيموفق ريمس در موجود مشکالت به که ندارد وجود ييجادو يگلوله
  .ندارد وجود آن به دنيرس يبرا يبرانيم راه چيه و تيموفق

 از هفته در لويک ۱۵ ديتوانينم. ديرسينم يدالر ۲۰۰،۰۰۰ يانهيسال درآمد به نترنتيا يپا گذراندنوقت روز در ساعت دو با
 يزندگ قرص، کي با ديتوانينم د،يکن پاک نشسته تانصورت بر که را ياساله ۲۰ گرد کرم، کي با ديتوانينم. ديکن کم تانوزن

  .ديکن راهروبه را خود يعاشقانه

 تيموفق هب ديتوانينم باشند، داشته تيواقع است ديبع که رسنديم نظربه يعال چنانآن که ياکنندهگمراه يهاطرح با نيهمچن
 عزت ،شهرت ت،يموفق به راحت يليخ و ديبخر تانمنزل کينزد مارتوال فروشگاه از را يابسته داشت امکان اگر. ديبرس ماندگار
  .شديم يعال د،يافتييم دست آن داخل يتندرست و يسالمت خوب، يعاطف روابط نفس،
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  .ستين خبرها نيا از يول

 غاتيبلت نيا که ديهست رهيغ و شدن ترجذاب شدن، ترجوان اندام، تناسب شدن، پولدار يبرا يغاتيتبل ديشد يهجمه ريز دائما
 نيا يدالر ۳۹ زيناچ قسط سه فقط يازا در و يتالش مختصر با و شبهکي که کننديم ادعا يهمگ و شونديم پرشورتر روز هر
  .کننديم برآورده را اهايرو

 جه،ينت در و اندکشانده يگمراه به را ما است، تيموفق به يابيدست يالزمه که ييکارها يدرباره ،يتکرار يغاتيتبل يهااميپ نيا
  .مينيبب هستند، تيموفق به دنيرس يالزمه که را ينياديبن يول ساده، اصول ميتوانينم گريد

 اند،هبست را مردم گوش و چشم که هااميپ نيا گرنظاره و گذاشت نخواهم دست يرو دست گريد. امشده خسته مسأله نيا از گريد
  .بود نخواهم

  .»امنوشته هيپا اصول به تانبازگشت يبرا را کتاب نيا

 تيموفق يبرا که را ياهياول و ساده اصول اند،کرده احاطه طرفهمه از را ما که يهکنندگمراه غاتيتبل اثر در است معتقد يهارد
 نيا دوباره است الزم حال،. مياسپرده يفراموش دستبه دارند، ما ريتاثيب ظاهرا و کوچک اعمال و هاعادت در شهير و است الزم
  :ميشنويم ادامه در. ميکن تالش ماناهداف به دنيرس راه در وسته،يپ اما آهسته آنان، يريکارگبه با و مياموزيب را اصول

 يابيدست وندر. است دشوار يکار تيموفق به يابيدست: بدهم شما به يهشدار ديبا م،يکن صحبت مورد نيا در شتريب کهنيا از قبل
 ينهيزم رد که يکس و بانفوذ ثروتمند، يفرد به شدنليتبد. است کنندهکسل يگاه يحت و يطوالن فرسا،طاقت ت،يموفق به
  .دارد فرساطاقت و کند يروند است، يجهان سطح در اشيکار

 رييتغ خوشدست تانيزندگ بالفاصله بايتقر شود،يم گفته کتاب نيا در که ياصول کردنلدنبا با. دينکن برداشت بد را حرفم
 ونيزيوتل يپا دوباره ديبرو است بهتر د،يزاريب تيمسئول قبول و نظم کارکردن، از اگر يول. ديد ديخواه را آن جينتا و شوديم

 ياعتبار کارت کي اگر البته د؛يببند ديام است، شبهکي تيموفق يتوخال يهاوعده از پر که يغاتيتبل يبرنامه نياول به و دينيبنش
  .»ديدار معتبر

  

  مرکب اثر هاي تحسين
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 ،يسيتر انيبرا از. است شده درج مرکب اثر نيتحس در تيموفق صنعت يهانيبهتر از تن ۲۹ ينظرها اظهار کتاب يابتدا در
  .هستند تيموفق عرصه يها قله از خود يهمگ که نزيراب يآنتون از ژهيو ياميپ تا…  ماکسول، يس جان لد،يکنف جک

 ونهچگ که دهديم نشان شما به است، شده نوشته سودآور و شده اثبات ياتيتجرب اساس بر يکاربرد و قدرتمند کتاب نيا«
 ها دهيا زا است يا نهيگنج مرکب اثر. ديببر را استفاده حداکثر دوروبرتان يها فرصت از تا يريکارگ به را خاصتان يها استعداد

  .»است ممکن که ديکرديم فکر تاکنون ازآنچه تربزرگ يها تيموفق به دنيرس يبرا
  ثروت راه کتاب ينويسنده و سخنران تريسي، برايان

  !»ديکن عمل آن به نکهيا ترمهم و ديبخوان را مرکب اثر. العادهفوق يزندگ کي داشتن يبرا يديکل يفرمول«
  برسيد دلخواهتان جايگاه به خود فعلي جايگاه از چگونه: موفقيت اصول کتاب ينويسنده کنفيلد، جک

 ؛ديهست يواقع يراهنما کي دنبال اگر. است نوشته يشخص شرفتيپ و تيموفق ينهيزم در ديجد کتاب کي يهارد دارن«
 که تاس همان مرکب اثر بخشد، تحقق تانياهايرؤ به و دهد رييتغ را تانيزندگ توانديم که يواقع ييابزارها با يواقع يابرنامه

  !»ديهست دنبالش
  خودکار ميليونر ازجمله تايمز نيويورک پرفروش کتاب هشت ينويسنده و FinishRich.com گذاربنيان باخ، ديويد

  .»ديرو باال تيموفق نردبان از پله دو واحد آن در تا سازديم قادر را شما مرکب، اثر«
  فروش قرمز کتاب و فروش يگنجينه هاي کتاب ينويسنده گيتومر، جفري

 چه به تيموفق يبرا ديبدان ديخواهيم. هستند تيموفق يوجو جست در که يکسان يهمه يبرا ست يضرور يکتاب مرکب اثر«
 کي مرکب اثر. است صفحات نيهم در ها جواب يهمه د؟يده انجام ييکارها چه ديبدان ديخواهيم د؟يدار ازين ييها يزيچ

  .»تيموفق يبرا است مختصر و شفاف يعمل يراهنما
  رهبري انکارناپذير قانون ۲۱ پرفروش کتاب ينويسنده و سخنران ماکسول؛ سي جان

 دينک خلق را يزندگ آن و ديکن عبور تانيرو شيپ يها چالش از د،يشو روزيپ ها رقابت در تا کنديم کمک شما به مرکب اثر«
  !»ديهست قشيال که
  ثروتمند ذهن اسرار عنوان با تايمز نيويورک پرفروش کتاب ينويسنده هارواکر،.تي

 از ادهاستف در د،يکن کنترل را آن د،يباش ستميس صاحب چگونه دهديم ادي شما به که ست ياتيعمل يراهنما کي مرکب اثر«
  .»ديده شکل تانيها خواسته و ازهاين برحسب را آن و ديکن دايپ مهارت آن

  رابينز آنتوني
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  نويسنده درباره

  

 شانزده حدود. کاستيامر در ۱۹۷۱ هيفور ۱ متولد ، (success magazine) تيموفق مجله هيريتحر ريدب و ناشر ،يهارد دارن
 در خودش که ست ياصول همان بردن کار به جهينت دارن،. ست يشخص شرفتيپ و تيموفق صنعت سرآمدان جزو که است سال
  .کنديم يبرداربهره آن از مرکب اثر

 با يرکتش مالک يسالگوهفتستيب در. ديرس سال در دالر ونيليمکي بربالغ يدرآمد يسالگهجده در او ن،يکارآفر کي عنوانبه
 داد مشاوره بزرگ يهاموسسه و هاشرکت از ياريبس به کرده، ييراهنما را نيکارآفر هزاران او. بود دالر ونيليم ۵۰ ساالنه درآمد

  .است متعدد يرانتفاعيغ يهاسازمان و مختلف شرکت نيچند رهيمدئتيه عضو و

 از تاکنون که يکتاب نوشت؛ ۲۰۱۰ سال در را مرکب اثر کتاب يهارد. شد »تيموفق« محبوب يمجله ناشر ،۲۰۰۷ سال در او
  .روديم شماربه او اثر نيبهتر منتقدان نظر
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) ۲۰۱۱( »تو يزندگ سال نيبهتر« و) ۲۰۱۴( »ييهوا ترن« به توانيم ان،يم نيا در که نوشته زين يگريد يهاکتاب يهارد دارن
 تو، يزندگ سال نيبهتر کتاب در و پردازديم نانيکارآفر يرو شيپ يهاچالش به ،ييهوا ترن کتاب در يهارد. نمود اشاره

  .دهديم ارائه يشخص اهداف به يابيدست و يزيربرنامه يبرا يکاربرد ياوهيش

 و شرويپ کارشناسان با توانديم که دارد قرار يفردمنحصربه تيموقع در ت،يموفق مجله هيريتحر ريدب و ناشر عنوانبه دارن،
 نانيکارآفر ،عامل رانيمد نيبرتر از ياريبس ديفزايب ستيل نيا بر و کند مصاحبه يشخص شرفتيپ و تيموفق حوزه در برجسته
 دهالعافوق تيموفق يرازها از هامصاحبه نيا در که کيالمپ قهرمانان و برجسته هنرمندان ستاره، فوق ورزشکاران ن،يآفرتحول
  .دهديم قرار عموم ارياخت در را آن و دارديبرم پرده هاآن

 او. دهديم ليتشک را او يزندگ فلسفه و وکارکسب ياصل هسته ،يشخص شرفتيپ و تيموفق به دارن ديشد عالقه و اقيشتا
 تجربه را يترکامل و تريغن يزندگ تا کند کمک شانبالقوه يهاييتوانا به يابيدست در گرانيد به که نديبيم متعهد را خودش
  .کنند

 هفرسود باور نيا دهند؛يم سوق تيموفق يسو به را ما روزمره، کوچک يهاعادت و ماتيتصم چگونه که ميآموزيم کتاب نيا در
 با ميآموزيم و ميگذاريم يکنار به است، بيغر و بيعج يکارها مستلزم اي و ديآيم دستبه يشانس ت،يموفق که را غلط و

  .ميابي دست هاآن به م،يپنداشتيم چهآن از ترساده اريبس مان،اهداف راه در استمرار و مؤثر يهاعادت کسب

 و يکاف تالش و دنيورز استمرار با دارد باور مرکب اثر کتاب يسندهينو ،يهارد دارن اما د؛يآينم دستبه شبهکي تيموفق
 در که است ياصول حاضر و يح ينمونه خود او. کرد دايپ دست يهدف هر به توانيم ،يآرام به اگرچه ح،يصح جهت در حرکت
 گرد مرکب اثر کتاب در را هاآن و آموخته اهدافش، به دنيرس راه در تالش هاسال از پس را اصول نيا او. دهديم ارائه کتابش
  .است آورده

 بارنيخستن مرکب، اثر کتاب. اندگرفته قرار مزيتا ورکيوين يروزنامه کتب نيترپرفروش فهرست در بارها تاکنون يهارد يهاکتاب
  .است گشته مبدل تيموفق ينهيزم در کتب نيرگذارتريتاث و نيترمحبوب از يکي به تاکنون، و شده منتشر ۲۰۱۰ سال در

  خالصه کتاب
  عمل در مرکب اثر – اول فصل

 باتث داشتن عامل نيترمهم تيموفق به دنيرس يبرا که دارديم انيب و دارد مرکب اثر مفهوم حيتوض در يسع کتاب اول فصل
 نيا در کردن يداريپا و هوشمندانه و کوچک يها انتخاب که دارديم انيب مرکب اثر. است مراحل يتمام در آن حفظ و قدم

 وچکک جينتا جاديا به منجر يجزئ راتييتغ نيهم يول نکند جاديا يمحسوس راتييتغ ظاهر به است ممکن هرچند ها، انتخاب
 ياديبن راتييتغ به تينها در دياکرده انتخاب که يريمس در قدم ثبات داشتن با که ديبدان و دينشو ديام نا پس. شوديم داريپا و

  .ديکنيم دايپ دست

  :اول فصل مهم نکات
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  .کنديم صحبت يداريپا و ثبات يعني تيموفق مهم اصل مورد در يهارد دارن ، مرکب اثر اول فصل در

 وشباه چقدر ستين مهم: بود نيا پدرم ياصل فلسفه« دارد،يم عنوان و کنديم يمعرف پدرش را خود تيموفق عامل نيترمهم او
  .»ديکن جبران اديز تالش با را خود يذات يهاييتوانا اي تجربه مهارت، هوش، نداشتن ديبا. ديدار مهارت چقدر. ديهست

  .کنم حل اديز تالش با را مشکل که داد ادي من به او. شوميم روبرو يمشکل چه با نداشت تياهم

  !»ديآينم دست به يبزرگ تيموفق چيه بودن، جماعت رنگ باهم د،يگويم نه که باش يآدم: «بود نيا پدرم گريد فلسفه

 يهاپاداش آوردن دست به اصل ،»مرکب اثر. «دارد وجود من تيموفق پشت در که دارديبرم پرده يراز از ،»مرکب اثر: «نکته
  .است هوشمندانه و کوچک يهاانتخاب از يامجموعه قيطر از بزرگ

  .کننديم جاديا نياديبن تفاوت کي و شونديم انجام زمان طول در که زيناچ ظاهربه و کوچک ييهاگام

  نياديبن يهاتفاوت=  زمان طول در يداريپا+  هوشمندانه و کوچک يهاانتخاب

  يويماکروو فکر طرز

 بيفر کي شبهکي تيموفق: دهديم ادامه او. است خوب يهاعادت جاديا و نظم ،يکوشسخت ت،يموفق راز است، معتقد دارن
  .است ازين زمان ماه ۲۷ به حداقل تيموفق آوردن دست به يبرا. است

 فود تفس مثالً که ديآ دست به يسرعت همان به ديبا تيموفق که اعتقاد نيا از کنديم رها يآن جينتا از شمارا مرکب، اثر درک
 يشانس اي عيسر يهاحلراه يبرا و ديزنينم گول را خودتان گريد ديديفهم را مرکب اثر کار وهيش کهيهنگام. شوديم حاضر
  .کرد دينخواه تالش

  ها انتخاب – دوم فصل

 ندچ هر ميتصم هر گريد عبارت به. دارند ما يزندگ وضع و اهداف در ميمستق ريتأث ما يها انتخاب که کنديم مطرح فصل نيا
 که تهالب. رنديگيم را ما تيموفق يجلو که هستند تياهم يب ماتيتصم يگاه. سازنديم را ما يزندگ ريمس تياهم يب و يجزئ
 .هستند کوچک اما بد ميتصم نيچند يامدهايپ ها نيا گفت توانيم اما شود، ورشکست اي و باشد چاق خواهدينم کسچيه

 مانيزندگ ييشکوفا و بهبود باعث تا ميريبگ آگاهانه ماتيتصم چگونه اموزديب که است آن کنديم دنبال فصل نيا که ياصل هدف
 و دينک انتخاب فکر با هم يجزئ و کوچک يزهايچ يبرا يحت يعني. است خودآگاه ماتيتصم گرفتن يبرا تالش اول نکته. شود
  .ديريبگ ميتصم

  

 يدرصد ۱۰۰ تيمسئول يزندگ جوانب همه در که است نيا کرد خواهد يانيشا کمک ريمس نيا در که يموضوع يبعد وهله در
 مشکالت لح در يسع ت،يمسئول قبول با يگريد سمت به اتهام انگشت گرفتن يجا به مسائل با برخورد در يعني. ديباش داشته
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 نيا اما ديادهآور يبدشانس ديکن فکر يگاه ديشا. است دشوار ديهست اعمالتان مسئول خودتان فقط نکهيا رشيپذ. ديباش داشته
  .ديکن ييشناسا را خوب يها فرصت است يکاف بودن شانس خوش يبرا. است فيضع يها ميتصم هيتوج يبرا يابهانه فقط

 زا جنبه آن به که ياقدام هر ديبا ها انتخاب از يآگاه يبرا که است آن داشت توجه ديبا ها انتخاب مورد در که يبعد مهم نکته
 است ييراهکارها جمله از مختلف مسائل مورد در يسينو گزارش و عيوقا ثبت. ميکن ثبت و ييشناسا شوديم مربوط مانيزندگ
 نهيهز کردن ثبت با م،يدار مخارجمان و خرج و ها نهيهز اصالح به ميتصم ما اگر مثالً. گردانديم باز تيموفق ريمس به را ما که
 کمک ها نهيهز درست تيريمد در را ما امر نيهم و ميدار خود چشم شيپ را  ها آن اتييجز ميدار روز طول در که ييها
 لعم قدرتمندتر شما خواست يراستا در مرکب اثر د،يکن تانيزندگ در کوچک راتييتغ جاديا به شروع زودتر هرچه. کنديم

  .کرد خواهد

  .ميباش تمانياهميب ظاهربه و کوچک ،يتکرار يهاانتخاب مراقب ديبا ما: نکته
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  ها عادت: سوم فصل

 عادت چگونه که آموزديم ما به و کنديم اشاره دارد ما يها انتخاب و ماتيتصم بر که يريتأث و ها عادت نيهم به سوم فصل
 يدگزن به يوقت. ميکن نهينهاد خود وجود در را مثبت يها عادت چگونه تيموفق به دنيرس يبرا و گذاشته کنار را خود بد يها

 نيا به نه است خوب يها عادت داشتن هم آن و ميشويم هاآن نيب در مشترک يژگيو کي متوجه ميکنيم نگاه موفق افراد
 اساس بر که ياروزانه هيرو گريد عبارت به. ستين اديز بدشان يها عادت تعداد اما دارند که البته ندارند بد عادات که يمعن

  .است مردم ريسا و موفق افراد نيب تفاوت جاديا عامل باشد شده ميتنظ خوب يها عادت

 اول گام. داد انجام ديبا را ييکارها چه خوب يها عادت کردن نيگزيجا و بد عادات ترک يبرا که آموزديم فصل نيا ادامه در
 عادت نيهم چون. ميکن يپوش چشم کنند،يم جاديا ما در بد عادات که ييگذرا و يمقطع يها لذت از که است آن ريمس نيا در
. ودب ماتيتصم و کارها انجام در ييچرا دنبال به ديبا دوم گام در. شوند يزندگ در فاجعه جاديا به منجر توانديم بد کوچک يها
 خود در ندک مجبورتان که ديباش داشته يمحکم ليدل ديبا ديکن جاديا خود يزندگ در يبزرگ يها شرفتيپ ديخواهيم اگر يعني
 هرچه. تاس تيموفق به دنيرس يبرا شما يزشيانگ يروين و شما حرکت الزمه ييچرا و ليدل نيا. ديکن جاديا يضرور راتييتغ
  .شوديم شتريب تيموفق به دنيرس يبرا هم شما اراده و زهيانگ باشد تريقو ليدل و ييچرا نيا

 يروين و کرده ميترس خود يبرا را يمشخص اهداف که يمعن نيا به کجا؟ به که است نيا ديپرس خود از ديبا که يسؤال آن از بعد
 تمام اهناخودآگ ديکنيم نييتع را ياهداف خود يبرا يوقت گريد عبارت به. ديريگ کار به اهداف آن به دنيرس يبرا را خود زهيانگ

 نيا يرو و ديکن هيته را خود يزندگ يها هدف نيترمهم از يفهرست است الزم پس. شوديم متمرکز آن يرو بر تان ذهن
  .شوم ليتبد يشخص چگونه به ديبا اهداف نيا به دنيرس يبرا که ديکن تمرکز موضوع

 ريمس ميبگو مختصرتر طور به بخواهم اگر. ديآيم دست به يخواهيم که يتيشخص به شدن ليتبد با که است يزيچ تيموفق
  :است نگونهيا

. دهديم ليتشک را تيموفق سمت به شما ريسم» ديآور دست به ديبا که يها عادت+  بد يها عادت فهرست+  اهداف نييتع«
 به توانيم ها آن انجام با که کرده ارائه مثبت عادات جاديا و بد ها عادت کردن کن شهير يبرا يعمل ييراهکارها فصل نيا در
  .کرد اذعان راهکارها نيا العادهفوق جهينت

  :سوم فصل مهم نکات

  :بد يهاعادت کردن کنشهير يبرا ياستراتژ پنج

  .ديکن ييشناسا را شونديم بدتان يهاعادت آمدن وجود به باعث که ييهامحرک ابتدا: اول

  .ديکن يسازپاک هامحرک از را اطرافتان: دوم

  .ديکن نيگزيجا خوب يهاعادت با را بدتان يهاعادت: سوم
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  .ديکن شروع آرام است الزم يگاه بدتان، يهاعادت از يخالص يبرا: چهارم

  .ديکن شروع تيجد با و بارهکي است الزم يگاه بدتان، يهاعادت از يخالص يبرا: پنجم

  خوب يهاعادت جاديا يبرا ياستراتژ شش

  .ديدارنگه آماده تيموفق يبرا را خودتان: اول

  .کردن کم نه د،يکن فکر کردن اضافهبه: ومد

  .دييبگو اعتماد مورد يفرد به را تانيکارها: سوم

  .ديکن دايپ تيموفق همراه کي: چهارم

  .ديکن جاديا رفاقت و رقابت: پنجم

  .ديريبگ جشن کوچک، هرچند تان،يهايروزيپ به دنيرس از بعد: ششم

  تکانش: چهارم فصل

 نيرت مبهم و نيقدرتمندتر از يکي عنوان به بزرگ تکانش از فصل نيا در يهارد دارن. است چهارم فصل ياصل موضوع تکانش
 آن بار کي اگر يول ستين ياساده کار تکانش جاديا که است آن ديبدان ديبا که يمهم نکته اما. است کرده ادي تيموفق يروهاين
 يرييغت هر و است صورت نيهم به هم يرييتغ هر با کردن دايپ قيتطب گريد عبارت به. بود ديخواه موفق گريد ديکن جاديا را
 ليبدت يمدت از بعد يوقت اما است يکند اريبس شرفتيپ زمان هر در قدم کي تنها. شوديم شروع کوچک قدم کي برداشتن با
  .شوديم ظاهر عيسر و مرکب صورت به آن جينتا و تيموفق و افتاده اتفاق بزرگ تکانش گفت توانيم شود عادت به

 ديکن هيته روزانه برنامه کي عوض در. ديده انجام يکوتاه زمان مدت در را زيچ همه دينکن يسع و ديباش نيب واقع باشد ادتاني
  .کند نيروت برنامه کي به ليتبد تانيبرا را ديجد عادات که

  :شامل گرفت کار به ديبا بزرگ تکانش جاديا يبرا که يقدم پنج

  .تانياصل يها ارزش و اهداف اساس بر ديجد يها نتخابقدم اول: ا 

  .مثبت يرفتارها قيطر از ديجد يها انتخاب نيا بستن کار بهقدم دوم:  

  .شوديم ديجد يها عادت ساختن به منجر که سالم اقدامات آن تکرارقدم سوم:  

  .شوديم تانيزندگ در نظم به منجر که ييها تمير و ها هيرو ساختنقدم چهارم:  

  .يطوالن زمان مدت يبرا ماندن قدم ثابتقدم پنجم:  
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. دياردهک جاديا آن يبرا هيرو کي يقو احتمال به که ديد ديخواه د،يکنيم نگاه ديدهيم انجام تيموفق با که ييکارها به يوقت
 موزشآ نهيزم نيا در مثال نيبهتر. باشد ترسخت و ترقيدق ديبا هم آن به مربوط يها هيرو باشد تربزرگ هدفمان و چالش هرچه

 زود هاشب ها، نيپوت بودن زيتم مثل يقيدق يول کوچک يها هيرو گرفتن قرار هم کنار از ها آموزش نيا. است ينظام يها
  .شوديم منجر خوب سربازان تيترب نام به يبزرگ هدف به تينها در يول شده جاديا…  و شدن داريب زود هاصبح دن،يخواب

 خود يبرا که ييها هيرو اساس بر را روز انيپا و شروع ديکن تالش و ديکن يزيربرنامه قبل از را خود يروزها ديبا کار نيا يبرا
 است الزم يول. ديکن يزيربرنامه ديکنيم که ييها انتخاب و ديزيخيم بر که يزمان از را خود روز. ديکن کنترل دياکرده ميترس
  .ديکن اعمال خود برنامه در يراتييتغ يکنواختي دام در شدن گرفتار و يدلزدگ از يريجلوگ يبرا اوقات يگاه

 و اعمال يوقت و ديکن جاديا تمير کي تا دييمايبپ هم سر پشت را ها گام ديبا شد هيرو کي به ليتبد تانروزانه برنامه وقت هر
 تانهدف به را شما که دياگرفته ميتصم که يکار هر. گفت ديخواه آمد خوش بزرگ تکانش به شوند تمير يدارا شما يرفتارها

 کار نيا يبرا. شماست نظر مورد تمير يدارا که ديکن حاصل نانياطم و شود يريگيپ مداوم طور به است بهتر کند ترکينزد
  .ديکن يريگيپ را آن هيرو روز هر و ديکن هيته خود ماتيتصم نيترمهم از جدول کي ديتوانيم

  :چهارم فصل مهم نکات

 هاآن شوند؟يم ثروتمند شتريب ثروتمندان رسند؟يم يشتريب يهاتيموفق به موفق، افراد چرا که ديانشده زدهشگفت حالتابه ايآ
  .برديم جلوروبه شمارا وقفهيب د،يبرس تکانش به وقت هر شما. اندافتهيدست تکانش به

  د؟يفراخوان تانيزندگ به را بزرگ تکانش ديتوانيم چگونه: نکته

  اهدافتان و هاارزش اساس بر ديجد يهاميتصم و هاانتخاب: اول

  سازنده و مثبت يرفتارها قيطر از هاانتخاب آن بستن کار به: دوم

  يديکل يهاعادت به آن ليتبد و مثبت يرفتارها آن يکاف تکرار: سوم

  روزانه منظم يکارها به هاتمير و هاهيرو ليتبد: چهارم

  )ماه ۲۷ حداقل( يطوالن دوره کي يبرا بودن داريپا و قدمثابت: پنجم

  .آمد خواهد سراغتان به بزرگ تکانش سپس

 يرو از دينبا ديکنيم ميتنظ خود يبرا که يتمير و برنامه که است آن ديباش داشته توجه آن به ديبا حتماً که يانکته فقط
 نداشت يبعد موضوع. شوديم يدلزدگ و شدن خسته زود باعث موضوع نيهم چون ديريبگ سخت خود به يليخ و باشد جانيه

 هب د،يکن يتنبل خود يها برنامه ياجرا ريمس در اگر يعني. است اهداف به دنيرس يبرا الزم يها برنامه ياجرا در قدم ثبات
 ادامه در و جينتا رفتن دست از آن جهينت ... و رفتن باشگاه مثل ديکن ترک هفته دو يبرا است برنامه جزو که را يکار مثال طور
  .شوديم رو به رو مشکل با بزرگ تکانش آن
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  راتيتأث: پنجم فصل

 راتيتأث تواننديم شوند بيترک يوقت تياهم يب ظاهر به چقدر هر ما يها انتخاب شد، گفته گذشته فصول در که طور همان
 تيهدا تيقموف سمت به را شما تا ديکن تيريمد را راتيتأث نيا چگونه ديبدان که است الزم پس. بگذارند يزندگ يرو بر يديشد
  :کند

  :شامل گذارنديم اثر ما حرکت روند يرو بر که يراتيتأث از نوع سه

  .کنديم هيتغذ ها آن از تان ذهن که ييزهايچ: ها يورود ·
  .ديگذرانيم را تان زمان ها آن با که يمردم: ها مشارکت ·
  .شما رامونيپ: طيمح ·

  هايورود: اول

 و دهيچيپ کند،يم افتيدر مغزتان که يزيچ کنترل ليدل نيهم به. هستند ناخودآگاه د،يکنيم افتيدر که ييزهايچ شتريب
  .است دشوار

 بخشالهام مطالب از را مغزتان صبح هرروز است نيا کار حداقل. ديباش خود مغز به تانيهايورود مراقب توان حد تا است الزم اما
  .ديپرکن يفرد بهبود يهاياستراتژ و

  .ديده گوش يفرد بهبود يهاکتاب و هاصوت روزبه طول در

  .ديباش شماست در کمبود احساس فقط هدفشان که يغاتيتبل يهااميپ مراقب

  هاارتباط: دوم

 وقتمان رشتيب که ميشويم ليتبد يانسان پنج يتيشخص يهايژگيو از يازهيآم به ما: «نوشت ،يفرد تيموفق مدرس ران ميج
  .»ميگذرانيم هاآن با را

 ندهيآ در درآمدمان و نگرش ،يسالمت تيوضع مييبگو ميتوانيم رامونمانيپ يهاانسان به توجه با ما: دهديم حيتوض ران ميج
  .بود خواهد چگونه

. ميکن يبررس را درآمدمان زانيم و تفکر طرز ،يزندگ تيفيک اطرافمان، يهاآدم يبررس با ميتوانيم ما دارد؛ اعتقاد ران ميج
 ام تيدرنها. ميباش هادهيعق و هانگرش کدام معرض در که کننديم نييتع ميگذرانيم هاآن با را زمانمان که ييهاآدم درواقع
 انهم خورند،يم رامونمانيپ يهاانسان که ميبخور را ييغذا همان ميکوشيم جيتدربه ما. هاآن از يالگوبردار به ميکنيم شروع
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 که ميپوشيم را ييهالباس همان و ننديبيم هاآن که ميکنيم تماشا را ييزهايچ. کننديم مطالعه هاآن که ميبخوان را ييزهايچ
  .ميشيانديم هاآن همچون جيتدربه و ميکنيم صحبت هاآن مثل يحت. پوشنديم هاآن

  طيمح: سوم

 زمال طيشرا نيا در. ديکنيم يزندگ آن در که باشد يطيمح آن از تربزرگ اريبس تانيدرون يايرو است ممکن مواقع يبرخ
 وند،ش محدود شيها شهير يوقت د،يبکار گلدان در را بلوط درخت کي اگر. ديبخش تحقق را هدفتان تا ديشو خارج طيمح از است

  .شوديم متوقف رشدان

  !طورنيهم هم شما. خواهديم يشتريب يفضا بزرگ، بلوط درخت کي به شدنليتبد يبرا بلوط نهال

  :پنجم فصل مهم نکات

 ندک کار آن عملکرد توان نيباالتر با تان ذهن ديخواهيم اگر. ديزيبپره کنديم دور هدف ريمس از را شما که ييها تيموقع از
 را تمثب و بخش الهام يها دهيا و ديزيبر رونيب را يمنف افکار. ديباش آگاه ديدهيم آن خورد به که ياطالعات به نسبت ديبا
 لتريف شود وارد ذهن به است قرار که ياطالعات يبرا که است نيا ذهن از محافظت يبرا مؤثر يها روش از يکي. ديکن نيگزيجا

  .ديبگذار

 با و دياشب داشته آمد و رفت شتريب دارند بخش الهام و مثبت يها عادت و رفتارها که يدوستان و افراد با ديکن يسع نکهيا گريد
 اشتهد خود يبرا تيموفق همکار کي که است نيا گريد روش. ديکن ارتباط قطع کننديم دور حيصح ريمس از را شما که يافراد
 او اب ها تيموفق و مشکالت ها، برنامه ر،يمس مورد در و باشد يشخص توسعه و مطالعه به متعهد شما مثل که يشخص د،يباش

  .ديکن صحبت

  

  دنيبخش شتاب: ششم فصل

 ريمس در ما همه. شونديم ادي يذهن موانع عنوان به آن از که ميکن برخورد يموانع به است ممکن خود مسائل و کار در ما همه
 جينتا ات ديشو مبارزه وارد تيقاطع با د،يبرخورد يتيمحدود به يوقت. ميشويم رو به رو ياديز يفرد يها تيمحدود با شرفت،يپ

 ادامه گريد مانيها تالش ندادن جهينت اي يمتوال يها شکست خاطر به که ميريبگ ميتصم ييجا است ممکن. ديريبگ ترعيسر
  .ندارد يادهيفا دادن

 برنامه موانع نيا به توجه بدون شما اگر يول رسنديم آن به هم گرانيد که ييجا. است ساز سرنوشت نقطه همان نيا ديبدان يول
 دادن شتاب با که است برنده يشخص آن تينها در که دو مسابقه آخر قدم چند مانند. ديزنيم جلو هيبق از ديده ادامه را خود
  .رديبگ يشيپ هيبق از و کند رد را انيپا خط توانش و خود به
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 ياه راه نيتر يديکل از يکي نيا. ديخوريبرم تيمحدود واريد به که ييجا يحت ديکن عمل انتظار حد از فراتر ديکن يسع
  .شد ديخواه هم تريقو بلکه ديرسيم تان هدف به تنها نه ها، تيمحدود و مشکالت با کردن مبارزه با. است تيموفق به دنيرس

  :ششم فصل مهم نکات

  يبخش شتاب
 کردن رها يبرا هاوسوسه و هابيفر. ندارد وجود يمزاحمت و يپرتحواس چيه. است آسان زيچهمه باشد، يعال طيشرا يوقت

  .کندينم راست شما يهاقدم يمانع چيه و ستندين اغواکننده تالش

  .ديآيم يآدم سراغ به دنيکش دست وسوسه د،يآيم شيپ يمشکل يوقت اما

 ياکه ديننک آرزو: «گفت ران ميج که يطورهمان. ديکن اثبات شرفتيپ يبرا را تانيستگيشا ديبا شما که است يوقت همان نيا
  .»ديبود بهتر خودتان ديکن آرزو بود، ترآسان کاش

  !ديبسپار خاطر به
  .ديدهيم انجام خود تيمحدود نقطه به دنيرس از پس که افتديم اتفاق ييتکرارها با يواقع رشد

  !ديکن برابر چند را جتانينتا
 طهنق به کهيهنگام. ديريبگ نظر در خود بيرق نيترسرسخت عنوانبه را خودتان که است نيا کار نيا يبرا روش نيبهتر

  .ديبده انجام دارند انتظار شما از گرانيد که يازحدشيب شهيهم. ديبرو باالتر و باال ديرسيم خود تيمحدود

 جلوتر ياکمر خودتان د،يبرو شتريب يکم ديتوانيم که ييجا. ديخواهينم يشتريب يليخ يانرژ اي پول معموالً ياضاف تالش يبرا
  .ديشو ظاهر انتظار از فراتر و ديده انجام بهتر را کارتان. دياوريب دوام شتريب يکم. ديبده هل

  خوب يهاعادت جاديا يبرا ياستراتژ شش

  .ديدار نگه آماده تيموفق يبرا را خودتان ·
 تانيگزند به ديتوانيم را ييزهايچ چه دينيبب د،يکن نظر صرف آن از ديبا که ييزهايچ يرو تمرکز يجا افزودن؛ اصل ·

  ؟ديکن تريغن را تانيزندگ اتيتجرب هاآن کمک به تا »ديکن اضافه«
  يريپذتيمسئول از يعموم شينما کي ياجرا: دييبگو گرانيد به را تانيکارها ·
  .ديکن دايپ تيموفق همراه کي ·
  رفاقت و رقابت ·
  .ديريبگ نظر در ديجد رفتار کي به دنيچسب خاطر به خودتان از يقدردان يبرا کوچک هرچند يپاداش! ديريبگ جشن ·
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  کتاب بررسي و نقد جلسات برگزاري نحوه گزارش
رويه برگزاري جلسات به برگزار مي گردد.که در فضاي مجازي واتساپ تب منتخب با توجه به شرايط موجود بررسي کنقد و 

 باشدکه شامل دو گروه واتساپي مي نفر ميباشد . ۴۷الزم به توضيح است که تعداد اعضاي باشگاه در حدود شرح ذيل مي باشد
ليه اعضادر اين گروه عضو هستند ودر زمان برگزاري جلسات دسترسي براي گروه اول با عنوان باشگاه کتابخواني موننکو که ک

کليه اعضاء با رعايت منشور اخالقي باشگاه فراهم مي باشد و افراد مي توانند به به بحث و بررسي و تبادل نظر بپردازند گروه 
اند  لب مربوط به کتابهايي را که مطالعه نمودهدوم با عنوان گروه بحث ازاد مي باشد که افراد ميتوانند هر زمان که بخواهند مطا

(در منشور اخالقي تهيه شده تاکيد شده که فقط مطالب مربوط به حوزه کتاب و مطالعه بارگذاري گردد)براي استفاده ساير 
.اعضا در اين جا به اشتراک بگذارند  

رسال ميگردد مبني بر معرفي کتب مطالعه ارسال ايميل به اعضاء در خصوص معرفي کتاب (براي اعضاي باشگاه ايميلي ا.۱
 شده حداکثر سه کتاب به همراه خالصه اي از کتابها  )
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.ارسال ليست کتب معرفي شده به هماراه لينک خالصه کتابها  بر اي اعضبه منظور نظر سنجي از اعضاءليست کتب به همراه ۲
ها اقدام نمايند انسبت به  انتخاب کتبلينک خالصه براي اعضا ارسال ميگردد تااز بين کتب معرفي شده   

منتخب اعالم ميگردد و از اعضا درخواست کتابي که بيشترين راي را اخذ نموده به عنوان کتاب  ،.پس از بررسي نظرات۳
 ميگردد کساني که کتاب را ندارند اعالم کنند که کتاب برايشان تهيه گردد.

تهيه و توزيع کتاب براي اعضا.۴  

ن :معموال ميزبان شخصي است که کتاب برگزيده را معرفي کرده است و وظيفه تهيه پادکست و خالصه کتاب .انتخاب ميزبا۵
منتخب را برعهده دارد .و در طول برگزاري جلسه ميزباني جلسه را به همراه مدير طرح و برنامه و مسئول کتابخانه بر عهده 

.دارد  

رگزار مي گردد.. جلسات به صورت اتالين و بعد از ساعات کاري ب۶  

و نظرات و ميزبان و مدير طرح و برنامه و مسئول کتابخانه آغاز ميگرددو اعضا نيز حضوري فعال دارند ي. هر جلسه با همراه۷
 پيشنهادات خود را به همراه تجربيات عملي در خصوص موضوعات مطرح شده بيان مي کنند 

ت و موارد مربوط به باشگاه کتابخواني از طريق ايميل و واتساپ الزم به توضيح است اطالع رساني در خصوص برگزاري جلسا
 براي اعضاء انجام مي شود.

 خالصه اي از نقدها و بررسي هاي انجام گرفته توسط اعضا

ه سالجاري با مديريت مدير طرح و برنامه و همراهي مسئول اجلسات نقد و بررسي کتاب اثر مرکب در چهار جلسه در خردادم
برگزار گرديد کتابخانه و ميزبان جلسه سرکار خانم مهسا براتي (پيشنهاد دهنده کتاب اثرمرکب )   

 جلسه اول 

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  زمان برگزاري
  ۲۱:۰۰الي  ۱۷:۳۰  نفر ۱۴  (انتخاب ها) کب در عمل) فصل دومفصل اول(اثر مر  ۱۰/۰۳/۹۹شنبه 

  

در خصوص روش آهسته و پيوسته حرکت کردن براي رسيدن به موفقيت بحث شد و برخي از دوستان تجربيات در جلسه اول 
عملي خود را دراين خصوص بيان نمودند و اکثريت بر اين اصل تاکيد داشتند که روش اهسته و پيوسته روش مناسيب است 

ندازه گيري و همراه با برنامه ريزي باشد بخش تاثيرگذار ولي مشروط براينکه اهداف(کوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت) قابل ا
.اين دوفصل از ديدگاه دوستان مسئوليت پذيري و آمادگي براي ايجاد تغييرات مي باشد.بطورکلي مهم ترين مبحث اين کتاب 

 باال مان يزندگ خود در مورد خود و يآگاهايجاد تحول است .و اولين قدم به سمت تغيير و تحول آگاهي است.اول سعي کنيم 
دن آگاه ش يگر از راههايد يکيجاد کنم. يد ايرا با يراتييهستند و چه تغ يم چيهستم و االن انتخاب ها يمثال من ک مديببر

د يک دفترچه ثبت کنيخود را در  يدهايخر يک ماه تماميک دفترچه کوچک است مثال در عرض يع روزانه در يثبت کردن وقا
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کار را  نيز ايت استفاده از وقت تان نيرين در مورد مديد حذف شوند همچنيهستند و با يرضروريها غ نهيد که کدام هزينيو بب
ر نه تيد وقت خود را بهتر و بهيتوان يم يد به راحتيتلف کردن وقت آگاه شو يتلف شده و الگو ياز وقت ها د. اگريانجام ده

  .ديت کنيريمد

 جلسه دوم 

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  زمان برگزاري
  ۲۰:۱۱الي  ۱۷:۳۰  نفر ۹  فصل سوم (عادت ها)  ۲۳/۰۳/۹۹جمعه 

 

قبل از تشکيل جلسه دوم نظرسنجي در خصوص زمان برگزاري جلسات از اعضا انجام شد که اکثريت موافق تشکيل جلسه در 
با مرور مطالب فصل سوم کتاب تشکيل گرديد.  ۲۳/۰۳/۹۹روزهاي آخر هفته و تعطيل بودند. بنابراين جلسه دوم در روز جمعه 

و طبق روال معمول فايل صوتي فصل سوم به همراه پرسشنامه ارزيابي عادت ها در گروه به اشتراک گذاشته شد.اين فصل از 
ر اين ذک کتاب به عقيده اعضا باشگاه جذاب ترين فصل کتاب مي باشدکه يکي از همکاران با مبحث ترک عادتها شروع کرد و

نکته که عادتها هرچه قديمي تر شوند قدرتمندتر مي شوند در واقع عادت رفتاري است که تا حدودي يا به طورکامل غير ارادي 
انجام هر کار متداول  يمثبت هم هستند. مثال اگر قرار بود برا يجنبه ها ي،عادتها داراه مان روزمر يدر زندگ انجام ميشود.
 کلمش دچار تانيزندگ بالشک.) …آماده کردن صبحانه،رساندن بچه ها به مدرسه، رفتن به محل کار و د(ماننديروزانه فکر کن

برجسته و مشترک افراد  يژگيک ويدهند. يم سوق خوب يزندگ کي سمت به را ما که هستند خوب يعادتها فقط پس.شد يم
سته يارتر،شايشود مطلع تر،هوش يخوب باعث م ين عادتهايرا دارا هستند.ا يادين است که همه آنها عادات خوب زيموفق ا
و نکته اصلي اين بخش تاکيد بر اين نکته که ترک عادتها به صورت تدريجي بايد باشد .شتر و آماده باشنديب يمهارتها يتر،دارا

 بايد انجام شود.دتها به صورت تدريجي عايا آني که نتيجه گيري کلي اين بود که ترک 

 جلسه سوم 

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  برگزاريزمان 
  ۲۰:۰۰الي  ۱۸:۰۰  نفر ۷  فصل چهارم (تکانش)  ۲۸/۰۳/۹۹چهارشنبه 

 

 يندشه به کيد که آغاز حرکت هميگو يتکانش مفصل چهارم در خصوص مبحث تکانش بحث شد که دوستان بيان کردند که 
شود. و با  يار سخت ميد متوقف کردن شما بسيبه حرکت افتاد يوقت يول.استن يشه سخت ترين گام هميافتد. و اول ياتفاق م
د که چرا افراد موفق يحتما تا به حال متوجه شده ا.د داشتيخواه يج بزرگيد، اما نتاياز دارين ينکه به تالش کمتريوجود ا

 يروين يدارا آنها شوند؟ يم تر شانس خوش ها شانس خوش و شادتر ، شادها پولدارتر، پولدارها…شوند يشه موفق تر ميهم
دوستان در گروه پيشنهاد دادند که .ديکن يزيخود را از قبل برنامه ر ين است که روزهايانکته  مهم اين که .هستند  تکانش

مان  يقه به اهداف مهم زندگيچند دق يو برادهند انجام در محل کار  سبک  يچند تا حرکت ورزش يهر روز سر ساعت مشخص
ه صورت ه ها بيرو اين  يوقت مير باشين مورد انعطاف پذيو کامال هم در ا م يهر قسمت از روز برنامه داشته باش يو برا .ميشينديب

 چيشد که ه ميک قطار پرسرعت خواهيتم خواهد شد و مثل ير يدارا ما يدرآمدند زندگ ، ماهانه و ساالنهيمنظم هفتگ
 .را متوقف نخواهد کردماز يچ
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  جلسه چهارم 

  مدت زمان برگزاري  اعضاي فعال  فصول مطالعه شده  زمان برگزاري
  ۲۰:۰۰الي  ۱۸:۰۰  نفر ۸  فصل پنجم (تاثيرات) و ششم (شتاب بخشيدن)  ۲۸/۰۳/۹۹جمعه 

 

 به شرح ذيل مي باشد و ششم فصل پنجمخالصه اي از نظرات دوستان در 

اثر مرکب چيست و اثر موجي چه بر ما مي آورد و عادات خوب و بد چگونه زندگي ما را ايجاد مي کنند و  فهميديم حال که 
ريتم زندگي چه تاثيري بر همه اينها دارد، الزم است اين نکته را نيز بدانيم که براي تغيير و اصالح و ايجاد اثر مرکب مثبت در 

محيط سه عامل اساسي هستند  –ارتباط ها  –د نيز آگاه باشيم. ورودي هاي ذهن ما زندگي مان بايد از آنچه بر ما تاثير مي گذارن
 .که بر رفتار و عادات و رويه و ريتم زندگي مان اثر مي گذارند

ورودي هاي ذهني آن چيزي است که مغز ما تغذيه مي کند، اخبار و اطالعات و ديتا و آن چه مي شنويم و مي خوانيم و حس 
عمدتا مثل يک ليوان خالي است و اين ما هستيم که تصميم مي گيريم چه آب يا معجوني را داخل آن بريزيم.  مي کنيم. ذهن ما

گرچه خيلي از ورودي ها در اختيار ما نيست و ما بعضا در معرض هستيم! اما مي توانيم تا جايي که مي شود که کنترل ورودي 
 …يهوده و ديدن فيلم هاي زرد و شنيدن غيبت و ناله و افسردگي و ياس وذهن و مغز مان را در دست بگيريم و به جاي اخبار ب

 .روزانه آن چيزي را به ذهن و مغزمان وارد کنيم که بيشتر مفيد فايده براي مان باشد

درصد  ۹۵موضوع دوم ارتباطات است. افرادي که با آنها ارتباط داريم، گروه مرجع ما هستند و همين گروه مرجع است که 
آدمي تبديل مي شويم که بيشتر وقت مان را با آنها مي گذرانيم. پس  ۵ت يا شکست ما را تعيين مي کند. ما به ميانگين موفقي

بايد به دقت اين گروه دوستان و گروه مرجع و ارتباطاتمان را بررسي کنيم با بعضي قطع رابطه کنيم، با بعضي رابطه مان را 
 .شته باشيممحدود کنيم و با بعضي توسعه روابط دا

و موضوع سوم محيط است، تغيير محيط، چشم انداز را تغيير مي دهد. محيط فيزيکي، محيط خانه، محيط کار و محيط اطراف 
 انرژي مان را در بخشش به ما بايد بگونه اي باشد که مثبت و سازنده باشد و براي حمايت و پشتيباني از اهداف ما آماده باشد

ديگران متمرکز کنيم. اگر مي خواهيم اعتماد به نفس خودمان بيشتر شود، سعي کنيم اعتماد به نفس اطرافيان مان را باال ببريم. 
اگر حس اميدواري و مثبت انديشي مي خواهيم بايد در شخص ديگري اين ها را القا کنيم و اگر موفقيت براي خودمان مي 

اين اثر ديگران است بر زندگي ما! از موجي کمک به ديگران و بخشيدن سخاوتمندانه وقت و  راي ديگران هم بخواهيمخواهيم ب
انرژي مان به آنها اين است که خودمان بزرگ ترين ذينفع اين نوع دوستي خواهيم بود. و وقتي هم آموختيم يکي از تاثيرگذارترين 

شد، لذا با بهبود وضع اطرافيان در واقع زندگي خودمان را به سمت خوبي تغيير داده بخشها بر زندگي هر کس اطرافيانش مي با
 .ايم

 در آخر بيان شد که نکته کليدي اثرمرکب اين است که 

زانه هاي روتان هستيد، بايد عادتدهد که رموز موفقيت اين هستند که بفهميد شما مسئول زندگيبه ما نشان مي  اثر مرکب
تان را بيشتر کنيد و از ناحيه راحتي تان خارج شويد. دستيابي فوق العاده سريع به اهداف گاهي کنيد، ارادهسالمي را ايجاد 

اگر دوستم  .ممکن است مضر باشد و معموالً امکان ندارد. در عوض، صبر و پيشرفت پايدار شما را به مقصودتان خواهد رساند
شده، آن را به من هديه کند، من به ديگري هديه کنم يا با نوشتن مطلبي  کتاب ((اثر مرکب)) را خوانده است و از آن متاثر

درباره کتاب، ديگران را تشويق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعه و اطرافيانم هم موجي از لذت و تغيير مثبت 
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ايجاد تکانش همراه با ريتم مناسب و ثبات را احساس کنند و همه با هم با اثر مرکب و ايجاد عادات خوب و ترک عادات بد و 
 .قدم، تک تک زندگي هاي بهتري تجربه کنيم و بالتبع جامعه اي بهتر را تجربه کنيم

 


