
تاچ لرن، مرجع دانلود رایگان خالصه کتاب صوتی و متنی

www.touchlearn.ir

https://touchlearn.ir


کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی

نویسنده: استفان کاوی
مترجم: گیتی خوشدل

ناشر: نشر پیکان
گروه سنی: بزرگسال
تعداد صفحه: 189

سال انتشار: 1989 میالدی
افتخارات: -

برای دسترسی به خالصه صوتی کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی و بررسی نظرات کاربران اینجا را کلیک کنید.
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نظر برخی از افراد برجسته دربارهی اینکتاب

شاه کلید و راز نهان موفقیت در رشتهای از اصول نهفته است و استفان کاوی استاد این اصول است این کتاب را بخرید و مهمتر اینکه به آن عمل کنید. 

آنتونی رابینز

نویسندهی کتابهای «توان بیپایان و بهسوی کامیابی»

 

استفان کاوی برای آمریکاییها همپای سقراط است. ذهن را به نکات پایدار از جمله ارزشها، خانواده و روابط اجتماعی سوق میدهد. 

برایان تریسی

نویسندهی کتاب «موفقیتهای کلیدی»

 

استفان کاوی موجودی خارقالعاده است، نوشتههای او پرمحتوا و پرمعناست؛ به مردم توجه دارد. کتاب هفت عادت مردمان مؤثر او حاوی کتابخانهای کامل از

کتابها و نوشتجات موفقیت است. اصولی را که در کتابش خاطرنشان میکند، تحول بزرگی در زندگی من پدید آورده است. 

کنت بالنکارد

نویسندهی کتاب «مدیر یک دقیقهای»



 

یکی از عادتهای بزرگی که میتوانید در خود گسترش دهید یادگیری و درونی کردن عقل و خرد استفان کاوی است. او به گفتههایش عمل میکند. کتاب او

یاریتان میکند تا برای همیشه در جمع پیروزمندان زندگی کنید. 

دنیس ویتلی

نویسندهی کتاب «بذرهای عظمت»

 

کتاب استثنایی هفت عادت الهام بخش کسانی است که مایلند مسئولیتهای متفاوت ـ فردی، خانوادگی و حرفهای ـ را در زندگی متمرکز کنند. این کتاب نسبت

به سایر کتابهایی که مطالعه کردهام کاری بهتر ارائه کرده است. 

پل تامسون

مدیر دانشکدهی مدیریت ماریوت

 

خداحافظ، دیل کارنگی، استفان کاوی در زندگیم نفوذ عمیقی پدید آورده است، اصول او نیرومند و کارساز است. کتاب هفت عادت را بخرید، آن را بخوانید و با

پیروی از اصولش زندگیتان را پربار و غنی سازید. 

رابرت آلن



نویسندهی کتاب «ایجاد ثروت»

 

دانش و معرفت در تمام جنبههای زندگی، سریعترین و امنترین راه به سوی موفقیت است. استفان کاوی تدابیر کامیابی را که مردمان بسیار موفق از آن

بهرهمند شدهاند، در این کتاب متمرکز کرده است. اصول موفقیت را باید آموخت و مطالعهی این کتاب شیوهی بسیار مؤثری برای آموختن چنین اصولی است. 

چارلز گیونز

نویسندهی کتاب «ثروت بدون ریسک»

 

استفان کاوی کتاب قابل مالحظهای را درباره اوضاع و شرایط انسان به رشتهی تحریر درآورده است. این کتاب به نکات ظریفی میپردازد، نیازهای باطنی انسان

را پاسخ میگوید و چنان برای زندگی فردی و حرفهای مفید است که قصد دارم آن را به تمام افرادی که میشناسم هدیه کنم. 

وارن بنیس

نویسندهی کتاب «در مسیر رهبری»

 

در دههی ۹۰ ایاالت متحده باید برای افزایش کارآیی فردی و حرفهای راهی بگشاید. تقویت نیروی انسانی، بهترین شیوه برای تحقق این هدف است و کتاب

هفت عادت در این زمینه بهترین راهنما و راهبر. اصول مندرج در این کتاب برای تمام عصرها و نسلها مفید و سودمند است. 



جی. راجرز

نویسندهی «راه و رسم آی.بی.ام»

 

تردیدی نیست که کتاب الهامبخش استفان کاوی، به عنوان کتاب مبانی روانشناسی در دههی «۹۰» مورد استفاده قرار خواهدگرفت. اصول همگانی و جهانی

این کتاب قابل استفاده در تمام جنبههای زندگی است. 

آریل بایبی

مدیر گروه اپرای متروپلیتن

 

اصول کتاب هفت عادت برای تمام مردم و همهی جنبههای زندگی به منزله کلیدهای موفقیت است. این کتاب دریچهای را به روی افکار و آرمانهای تازه

میگشاید. 

ادوارد برنان

مدیر شرکت سیرز

 



در شرایطی که مدیران شرکتها با نومیدی در طلب تقویت کارکنان و پرورش مدیران در تمام سطوح میباشند، کاوی با ارائه فلسفهای نیرومند بهترین تضمین را

برای موفقیت در کسب و کار فراهم میآورد. کتاب او ترکیب کاملی از عقل و خرد، شور و اشتیاق و تجربهی عملی است. 

روزابت کانتر

ناشر مجله «بررسی کسب و کار هاروارد»

بخش اول: برداشتها و اصول

از درون به بیرون

در این جهان هیچ تعالی راستینی وجود ندارد که بتوان آن را از درست زیستن جدا کرد.

«دیوید استار جردن» 

در مدتی بیش از ۲۵ سال کار با افراد در کسب و کار و دانشگاه و مسایل زناشویی و خانواده، با اشخاص بسیاری تماس پیدا کردهام که به موفقیت بیرونی قابل

توجهی رسیدهاند، اما دریافتهاند از درون تشنهاند و عمیقًا به تجانس شخصی و روابط مؤثر و سالم و بالنده با دیگران نیاز دارند.

شاید بعضی از مشکالتی که با من در میان نهادهاند برایتان آشنا باشند: 

هدفهای حرفهام را تعن کردهام و به آنها رسیدهام و از نظر حرفهیی به موفقیت قابل توجهی نیز رسیدهام. اما این موفقیت را به بهای زندگی شخصی و



خانوادگیام بهدست آوردهام. دیگر همسر و فرزندانم را نمیشناسم. حتی یقین ندارم که خود را بشناسم یا حتی بدانم که چه چیز واقعًا برایم مهم است، ناگزیر

از خود میپرسم: اصالً ارزشش را دارد؟ 

امسال پنجمین بار است که رژیم غذایی تازهیی را آغاز کردهام. میدانم که اضافه وزن دارم و به راستی میخواهم عوض شوم. همه مطالب این رژیم غذایی

تازه را خواندهام و هدفهایم را تعن کردهام و گرایش ذهنی مثبت را در خودم به وجود آوردهام و به خود میگویم که توانایی آن را دارم. اما واقعًا ندارم؛ چون

چند هفته نمیگذرد که رهایش میکنم. گویی نمیتوانم به عهدی که با خود بستهام عمل کنم. 

دربارۀ «مدیریت مؤثر» دورههای متعدد گذراندهام. از کارمندانم انتظار بسیار دارم و ساعیانه میکوشم با آنها صمیمی باشم و درست رفتار کنم. اما هیچگونه

وفاداری از جانب آنها احساس نمیکنم. تصور میکنم اگر روزی بیمار شوم و سرکار نروم، آنها تمام وقتشان را کنار آب سردکن بگذارنند. چرا نمیتوانم به آنها

بیاموزم که مستقل و مسؤول باشند، یا کارمندان مستقل و مسؤولی پیدا کنم؟ 

پسر نوجوانم یاغی و معتاد است، هر چه میکوشم، باز به من گوش نمیکند. چه میتوانم بکنم؟ 

همیشه کار روی سرم ریخته و هیچگاه فرصت کافی ندارم. هر روز و تمام روز و تمام هفته، احساس فشار و گرفتاری میکنم. در سمینارهای مربوط به

«مدیریت زمانبندی» شرکت کردهام و دهها نظام متفاوت برنامهریزی را آزمودهام. بعضی از آنها برایم سودمند بودهاند. اما هنوز صاحب زندگی شادمانه و بارور

و آرامی که میخواهم نیستم. 

میخواهم به فرزندانم ارزش کار کردن را بیاموزم. اما برای انجام دادن هر کار باید کوچکترین حرکت آنها را سرپرستی کنم... و گله و شکایت هر کدام از آنها را

تاب آورم. آسانتر است که خودم آن کارها را انجام دهم. چرا بچهها نمیتوانند خودشان با شادی و بدون گوشزد کارهایشان را انجام بدهند؟ 

گرفتارم. واقعًا گرفتار! اما گاه به این فکر میافتم که آیا آنچه میکنم در دراز مدت تأثیری خواهدداشت؟ به راستی میخواهم زندگیم پرمعنا باشد و چون وجود



دارم تغری ایجاد کنم. وقتی دوستان یا خویشاوندانم به موفقیت یا شهرت میرسند. ظاهرًا لبخند میزنم و با خوشحالی به آنها تبریک میگویم اما

درونًاخودخوری میکنم. چرا این احساس را دارم؟ 

شخصیتی قدرتمند دارم. میدانم در هر ارتباطی میتوانم نتیجه دلخواهم را بهدست آورم. بیشتر مواقع با نفوذ بر دیگران میتوانم آنها را به سوی راه حلی

بکشانم که خودم میخواهم. در هر وضعیتی به همه جوانب آن مینگرم و به راستی احساس میکنم آرمانهایی که به نظرم میرسند بهترین راه حل برای همه

کسانی است که در آن ذینفع هستند. اما احساس ناراحتی میکنم. همواره نگرانم که دیگران درباره خودم و آرمانهایم چه فکر میکنند. 

زندگی زناشوییام کسالتبار شده است با همسرم دعوا و مرافعه نداریم، فقط عالقه خود را به هم از دست دادهایم. نزد مشاور رفتهایم. سایر راهها را نیز

آزمودهایم. اما گویی هیچ چیز سبب نمیشود عالقهیی را که قبالً به هم داشتیم دوباره احساس کنیم. 

اینها مشکالتی عمیق و دردناکاند: مسایلی که راه حلهای سریع و ثابت ندارند.

چند سال پیش، من و همسرم ساندرا، با چنین مسألهیی روبهرو بودیم. وضع درسی یکی از پسرهایمان خراب بود. حتی نمیدانست چطور به سؤاالت امتحان

جواب بدهد، چه برسد به اینکه نمرههای خوب بگیرد. از نظر اجتماعی هم بلوغ پیدا نکرده بود و اغلب موجب شرمساری اطرافیانش میشد. در ورزش هم

بیدست و پا بود. جثهی الغر و کوچکی داشت و مثالً چوب بیسبال را در هوا میچرخاند و هنوز به توپ ضربه نزده، همه به او میخندیدند. من و ساندرا آرزو

داشتیم به پسرمان کمک کنیم. احساس میکردیم اگر «موفقیت» در هر زمینهیی از زندگی مهم باشد، مهمتر از همه نقشی است که به عنوان پدر و مادر به

عهده داریم. پس میکوشیدیم در مورد طرز برخورد و رفتارمان نسبت به او دقیق باشیم و به طرز برخورد و رفتار او هم توجه بیشتری نشان دهیم.

میکوشیدیم با استفاده از فنون مثبتاندیشی به او روحیه بدهیم. به او میگفتیم: «بیا پسرم! البته که تواناییاش را داری! ما یقین داریم که میتوانی، دستت

را کمی باالتر روی چوب بگذار و چشمانت را به توپ بدوز و تا توپ به تو نزدیک نشده ضربه نزن.» و اگر ذرهیی پیشرفت میکرد، او را تشویق میکردیم و

میگفتیم: «عالی است پسرم، ادامه بده.»



وقتی دیگران میخندیدند، آنها را سرزنش میکردیم که: «کاری به کار او نداشته باشید. دست از سرش بردارید. تازه بیسبال را شروع کرده!» پسرمان هم فریاد

میزد که هرگز پیشرفت نخواهدکرد و اصالً به بیسبال عالقه ندارد.

هر کاری میکردیم مؤثر به نظر نمیرسید و واقعًا نگران بودیم. میتوانستیم تأثیر این کار را بر «احترام به خود» او ببینیم. سعی میکردیم مثبت باشیم و او را

تشویق و کمک کنیم. اما پس از شکستهای مکّرر، سرانجام پا پس کشیدیم و کوشیدیم از زاویه دیگری به مسأله بنگریم.

در آن هنگام، در حرفهام به کار توسعه و تعلیم رهبری به مراجعانی گوناگون در سطح کشور اشتغال داشتم. در آن ِسَمت، برای آموزش به مدیران شرکت

آیبیام، درباره مسأله «نگرش و ارتباط»برنامههای هر دو ماه یک بار تهیه میکردم.

هنگامیکه برای تهیه و ارائه این برنامهها تحقیق میکردم به این موضوع عالقهمند شدم که ادراکی که از مسایل داریم چگونه به خود شکل میگیرد، و چگونه

این ادراکها بر نگرش ما و چگونه این نگرش بر رفتارمان حکم میراند. این امر موجب شد که «نظریه انتظار» یا پیشگوییهایی که خود را به اثبات میرسانند

یا «تأثیر پیگمالیون» را مورد بررسی قرار دهم و دریابم که ادراکهایمان تا چه اندازه عمیق در درونمان حک شدهاند. همچنین به من آموخت که باید به

عینکی که از طریق آن جهان را میبینیم ـ و همچنین به خود جهان ـ بنگریم و بدانیم عینک ما چگونگی تعبیرمان از زندگیرا تعن میکند.

وقتی من و ساندرا دربارۀ مفاهیمی که به مدیران شرکت آیبیام میآموختم و دربارۀ وضعیت خودمان گفتگو میکردیم، دریافتیم روشی که برای کمک به

پسرمان در پیش گرفته بودیم با شیوهیی که واقعًا او را میدیدیم هماهنگ نبود. وقتی صادقانه ژرفترین احساسهایمان را آزمودیم، دریافتیم که او را اساسًا

بیکفایت و به نحوی «عقب مانده» میدیدیم. حاال هر اندازه هم در طرز برخورد و رفتارمان با او توجه نشان میدادیم، تالشهایمان ـ بهرغم اعمال و گفتارمان

ـ به جایی نمیرسید، چون آنچه واقعًا به او منتقل میکردیم این بود که: «تو کارآمد و توانا نیستی و باید مورد حمایت قرار بگیری.»



اخالقیات شخصیت و اخالقیات منش

همزمان با پژوهشم درباره نگرش و ادراک،، عمیقًا به بررسی کتابهایی که از سال ۱۷۷۶ دربارۀ موفقیت در ایاالت متحده آمریکا منتشر شده بود نیز سرگرم بودم.

عمالً به مطالعه و بررسی صدها کتاب و مقاله در زمینههای رشد شخصی و روانشناسی برای همگان و مطالب مربوط به خودیاری پرداختم و چکیده و جوهر

آنچه ملتی آزاد و آزادیخواه کلید زندگی موفقیت آمیز میانگاشت در اختیارم بود.

به هنگام خواندن مطالبی که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون درباره موفقیت نوشته شده بود، دریافتم که در محتوای این نوشتهها الگویی حیرتانگیز پدید آمده

است. به علت درد خودمان و دردی مشابه در زندگی و روابط بسیاری از کسانیکه در طول سالها با آنها کار کرده بودم، این احساس در من قوت گرفت که

مطالب مربوط به موفقیت در ۵۰ سال گذشته، مطالبی سطحی و آکنده از توجه به تصاویر اجتماعی و فتونی حاکی از اصالحهایی سریع و آنی بوده است:

زخمبندها و تسکیندهندههایی اجتماعی که به درد مشکالت فوری و اضطراری میخورد و گاه موقتًا نیز آنها را حل میکرد، اما مشکالت مزمن نهفته در آنها را

دست نخورده به حال خود رها میکرد تا به عفونت ادامه دهد و بارها و بارها دیگر بار نمایان شود.

درست به عکس مطالب ۵۰ سال اخیر، تقریبًا همه مطالب ۱۵۰ سال نخست، بر پایه و اساس موفقیت بر موضوعی متمرکز شده است که میتوان آن را

اخالقیات منش خواند: ویژگیهایی مانند درستی و تواضع و وفاداری و خویشتنداری و شهامت و عدالت و صبر و سختکوشی و سادگی و فروتنی و قانونی

طالیی «آنچه به خود نمیپسندی به دیگری نپسند!» بنیامین فرانکلین بهترین نمونهی آن است، که در اصل برای پرورش اصول و عادتهایی در نهاد خود

میکوشد.

آموزش اخالقیات منش این بود که زندگانی مؤثر، اصولی بنیادی دارد و مردم فقط در صورتی میتوانند موفقیت راستین و خوشبختی ماندگار را تجربه کنند که

این اصول را بیاموزند و آن را بخشی از منش اصلی خود سازند.

اما بالفاصله بعد از جنگ جهانی اول، نگرش اصلی نسبت به موفقیت از اخالقیات منش به چیزی تغر کرد که میتوان آن را اخالقیات شخصیت خواند. یعنی



موفقیت به کنشی مربوط به شخصیت تبدیل شد: به تصوری که عموم از شخص دارند، گرایشها و رفتارها، و مهارتها و فنونی که به فرایندهای ارتباط انسانی

جال میدهد. این اخالقیات شخصیت اساسًا دو شیوه داشت: یکی فنون روابط انسانی و روابط عمومی، و دیگری گرایش ذهنی مثبت.

بخشی از این فلسفه به صورت بخشیدن الهام بیان میشد و گاه در اندرزهای معتبری نظیر اینکه: «گرایش شما تعنکننده حاالت شماست» و یا «لبخند

بیش از اخم، دل دوستان را به دست میآورد»یا «هر آنچه را که ذهن انسان بتواند تصور و باور کند، میتواند به آن دست یابد.»

سایر بخشهای نگرش شخصیت، آشکارا مداخلهگر و حتی لبریز از تزویر و ریا بود و مردم را به استفاده از فنونی تشویق میکرد تا دیگران را وادارند که به آنها

عالقهمند شوند یا نسبت به عالیق دیگران توجه کاذب نشان دهند تا بتوانند به آنچه میخواهند برسند، یا قیافه قدرتمند به خود بگیرند تا دیگران از ترس به

خواسته آنها تن دردهند.

بعضی از این نوشتهها منش را به عنوان یکی از شرایط الزم موفقیت تصدیق کردهاند، اما به جای اینکه آن را عامل اصلی و اساسی بدانند، یکی از ملزومات

دانستهاند. ارجاع به اخالقیات منش اغلب فقط در سطح حرف بوده، و تأکید اصلی بر تأثیر فنون مربوط به اصالحهای آنی و استراتژیهای بازی قدرت و

مهارتهای مربوط به نحوه ارتباط برقرار کردن و گرایشهای مثبت بوده است.

دریافتم بدون اینکه کامالً آگاه باشیم، من و ساندرا در مورد پسرمان میکوشیدیم از اخالقیات شخصیت استفاده کنیم. وقتی ژرفتر به تفاوت میان اخالقیات

شخصیت و اخالقیات منش اندیشیدم، دریافتم من و ساندرا میخواستیم از طریق رفتار شایستهی بچههایمان تصویر اجتماعی نیکویی به دست آوریم و به

نظر ما، رفتار این پسرمان با آن تصویر مطابقت نمیکرد. تصویری که از خود و نقش ما به عنوان والدینی خوب و با توجه داشتیم، بسیار ژرفتر و قدرتمندتر از

تصویری بود که از پسرمان داشتیم. بیشتر گرفتار نگرش خودمان و حل مسأله بودیم، تا نگران آسایش پسرمان.

وقتی من و ساندرا بیشتر باهم گفتگو کردیم، به طرزی دردناک از تأثیر قدرتمند انگیزهها و منش خود و نگرشی که نسبت به او داشتیم آگاه شدیم. میدانستیم

مقایسه کردن افراد کامالً مخالف ژرفترین ارزشهای ما است و میتواند به عشق مشروط بینجامد و سرانجامش اینکه پسرمان نتواند خود را ارزشمند بداند. پس



بر آن شدیم که توجهمان را به اصالح خودمان ـ البته نه بر فنون خویش بلکه بر ژرفترین انگیزههایمان و نگرشی که نسبت به او داشتیم ـ معطوف کنیم. به

جای اینکه بکوشیم او را عوض کنیم، کوشیدیم از او فاصله بگیریم و خود را از او جدا بدانیم تا بتوانیم هویت و فردیت و استقالل و ارزش او را احساس کنیم.

از طریق تأمل و اندیشه ژرف و ایمان، توانستیم پسرمان را به صورت منحصر به فرد خودش ببینیم. در وجودش سطوحی از تواناییهایی را دیدیم که با شتاب

و سرعت مناسب او متحقق میشدند. بر آن شدیم که بیاسام و از سر راهش کنار برویم و بگذاریم شخصیت خودش شکوفا شود. دیدیم نقش طبیعی ما این

است که او را تأد کنیم و از وجودش محظوظ شویم و به او ارج بگزاریم. همچنین آگاهانه مراقب انگیزههایمان بودیم و ایمنی درونمان را پرورش دادیم تا

احساس ارزشمندی ما به رفتار «شایسته» فرزندانمان بستگی نداشته باشد.

چون نگرشی را که سابقًا از پسرمان داشتیم را وا نهادیم و انگیزههایی ارزشمند را در خود بهوجود آوردیم، احساسهای تازهی پدید آمدند. دیدیم به جای اینکه

او را مورد مقایسه یا داوری قرار دهیم، از وجودش محظوظ میشویم. نخواستیم به زور او را در تصوری که داشتیم جا بدهیم، یا او را با معیارها و انتظارهای

اجتماع بسنجیم. نخواستیم از طریق مهربانی او را واداریم که به قالب قابل قبول اجتماع درآید. چون اساسًا او را با کفایت و قادر به کنار آمدن با زندگی

میدیدیم، در مقابل تمسخر دیگران از او حمایت نکردیم.

پسرمان از حمایت ما نیرو میگرفت، در نتیجه او هم میباید دردهای این کنارهگیری را تاب میآورد. این دردها را بیان کرد و ما نیز این دردها را شنیدیم و

پذیرفتیم، اما لزومًا به آن پاسخ مثبت نگفتیم، پیام به زبان نیامدهمان این بود که: «لزومی ندارد از تو حمایت کنیم، چون خودت اساسًا خوبی و اشکالی

نداری.»

پس از گذشت هفتهها و ماهها، پسرمان اعتماد به نفس آرامی را احساس کرد و استحکام یافت. با شتابی مناسب خودش شکوفاییاش را آغاز کرد. طبق

معیارهای اجتماعی نیز ـ از نظر تحصیل و ورزش و امور اجتماعی ـ بسیار سریعتر از فرایندی طبیعی به موجودی برجسته تبدیل شد. در طی سالها، چندین بار

برای احراز مقام رهبری چند سازمان مربوط به نوجوانان انتخاب شد. از نظر ورزش نیز در سراسر کشور مقام اول را بهدست آورد، و هر بار که ریز نمراتش را به



خانه میآورد باالترین نمرات را گرفته بود. شخصیتی فعال و بیریا پیدا کرده که به او این امکان را میدهد عاری از شیوههای تهدیدآمیز، با همه گونه افراد

ارتباط برقرار کند.

من و ساندرا معتقدیم توفیقهای «چشمگیر اجتماعی» پسرمان بیش از آنکه پاسخی به پاداشهای اجتماعی باشد، نمایانگر احساس سرشاری و خشنودی از

خود است. این رویداد برای من و ساندرا تجربهیی حیرتانگیز بود، و همچنین آموزشی برای شیوهی رفتار با سایر فرزندانمان و دیگر نقشهایی که در زندگی

برعهده داریم. از همه مهمتر اینکه در سطحی ژرف و در زندگی شخصی خودمان، توجه ما را به تفاوت اساسی میان اخالقیات شخصیت و اخالقیات منش ـ و

نقش آنها در حصول موفقیت ـ جلب کرد. مزمورخوان چه نیک اعتقاد ما را در این آیهی کتاب مقدس بیان کرده است: «دل خود را به حفظ تمام نگاهدار. زیرا

که مخرجهای حیات از آن است.» 

(عهد عتیق، امثال، باب چهارم، آیه ۲۳)

عظمت اصلی و عظمت فرعی

تجربهام در مورد پسرم، بررسیام درباره نگرش و ادراک، و مطالعهی مطالب مربوط به موفقیت، در هم ادغام و سبب شدند در زندگیم به بینشی روشن برسم و

دلیل امور را دریابم. ناگهان توانستم تأثیر قدرتمند اخالقیات شخصیت را ببینم و تفاوتهای ظریفی میان آنچه را که میدانستم حقیقت دارد ـ چیزهایی که

سالها پیش در کودکی آموخته بودم و عمیقًا به ارزش آنها واقف بودم ـ با عقاید مربوط به اصالحهای سریع و ثابت که هر روز احاطهام میکرد و اغلب آگاهانه

نامشخص مانده بودند، دریابم. در سطحی ژرف، دریافتم به چه دلیل ـ چون در طول سالها با انواع و اقسام افراد کار کرده بودم ـ آنچه تعلیم میدادم و

میدانستم مؤثرند اغلب با این طرز تفکرها و نگرشهای همه پسند تفاوت داشت.



منظورم این نیست که ارکان اخالقیات شخصیت ـ از قبیل: رشد شخصیت، آموزش مهارتهای مربوط به ارتباط مؤثر، یا تعلیم روشهای تأثیرگذاری و

مثبتاندیشی ـ سودمند نیستند. در واقع گاه برای موفقیت، اساسی و الزمند. منتها ویژگیهایی فرعیاند، نه اصلی. شاید به هنگام کاربرد توانایی بشری خویش

برپایه و اساسی که نسلهای پیشین برای ما بنا کردهاند، چنان سهوًا بر ساخته خودمان متمرکز شدهایم که پایه و اساسی که آن را محکم نگاهمیدارد از یاد

بردهایم. یا شاید آنقدر بیآنکه کاشته باشیم درو کردهایم، که نیاز به کاشتن را فراموش کردهایم.

اگر بکوشم با استفاده از این شیوههای تأثیرگذاری، مردم را به انجام دادن کاری وادارم که خود میخواهم، یا با استفاده از این روشها بکوشم که افراد بهتر کار

کنند یا سرشار از انگیزه باشند، یا مرا و خودشان را بیشتر دوست داشته باشند ـ حال آنکه منش خودم اساسًا دارای کاستی و دورویی و عدم صداقت باشد ـ در

دراز مدت نمیتوانم موفق باشم. این دو رویی عدم اعتماد ایجاد میکند و آنگاه هر کاری که بکنم ـ حتی استفاده از این روشهای به اصطالح ارتباط مؤثر ـ

ریاکارانه به نظر خواهدرسید. در این صورت روش و تدبیر و حتی نیت خیر نیز اثر نخواهدکرد. اگر اعتماد کامل وجود نداشته باشد، پایه و اساس الزم برای

موفقیت پایدار وجود ندارد. فقط نیکی اساسی به تکنیک جان میبخشد.

تمرکز بر تکنیک، مانند درس خواندن شب قبل از امتحان است. شاید گاه از عهده آن برآد، حتی شاید نمره خوبی بگیرید، اما اگر به طور منظم و پیوسته

بهای آن را نپردازید، هیچگاه بر آن موضوع یا آن درس تسلط نخواهیدیافت و ذهنی تعلیم یافته را نیز به دست نخواهیدآورد.

آیا هیچگاه اندیشیدهاید چه مضحک خواهدبود، هنگامیکه در بهار نکاشته و تابستان را به غفلت گذراندهاید، بخواهید در پاز به نیت برداشت محصول

شتابزده کار کنید؟ کشت و کار دارای نظامی طبیعی است. باید بهای آن را پرداخت و فرایند آن را دنبال کرد. همواره آنچه را میکارید درو میکنید. راه میانُبر

وجود ندارد.

این اصل نهایتًا در مورد رفتار انسانی و روابط بشری نیز صدق میکند. اینها نیز نظامهایی طبیعیاند که بر قانون کشت و کار اتکا دارند. در کوتاه مدت، در یک

نظام اجتماعی غیرطبیعی مانند مدرسه رفتن، شاید بتوانید با استفاده از قواعد ساخته و پرداخته انسان «قوانین بازی و مداخله در آن را بیاموزید» و به نحوی



با مسایل کنار بیاد. در ارتباطهای انسانی چند لحظهایی و کوتاهمدت نیز شاید بتوانید با استفاده از اخالقیات شخصیت از طریق جاذبه و مهارت و تظاهر به

توجه به امور مورد عالقه دیگران ـ کارتان را راه بیندازید و تأثیری خوشایند بگذارید. شاید بتوانید از فنون آسانی که به درد برخوردهای کوتاهمدت میخورند

استفاده کنید. اما ویژگیهای فرعی به تنهایی نمیتوانند در روابط درازمدت ارزش پایداری داشته باشند. نهایتًا اگر یکپارچگی و تمامیت وجود و نیروی بنیادی

منش وجود نداشته باشد، توان آزماییهای زندگی انگیزههای راستین آدمی را نمایان میسازد و شکست رابطهی انسان جانشین موفقیت کوتاهمدت میشود.

بسیاری از صاحبان عظمت فرعی ـ مشاهیری که محض استعدادهایشان شدهاند ـ فاقد عظمت اصلی یا نیکی منشاند، و دیر یا زود، این فقدان را در همه

روابط درازمدت آنها، خواه در رابطه با همکاران یا همسر یا دوست یا فرزندی نوجوان که دوره بحرانی زندگیش را میگذراند ـ خواهیددید. منش آدمی به

گویاترین وجه سخن میگوید. امرسون چه نیک گفته است: «آنچه هستی چنان در گوشهایم فریاد میزند که نمیتوانم آنچه را میگویی بشنوم.»

البته گاه نیز افراد منشی نیرومند دارند، اما فاقد مهارتهای ارتباطند. بیتردید این امر نیز بر کیفیت روابط تأثیر مینهد. منتها این اثرات نیز فرعی و ثانویاند.

در آخرین تحلیل، همه میدانیم آنچه هستیم بلیغانهتر از آنچه میگوم یا به انجام میرسانیم سخن میگوید. افرادی هستند که به آنها اعتماد کامل داریم

زیرا از منش آنها آگاهیم. خواه فصیح باشند و خواه الکن، خواه آگاه از فنون روابط انسانی و خواه ناآگاه، به آنها اعتماد داریم و در نهایت موفقیت با آنها کار

میکنیم.

در این گفتهی ویلیام جرج جردن نیز مصداق این معنا را میبینیم:

«در دستهای هر انسان، قدرت اعجابانگیز خیز یا شّر نهفته است: تأثیر خاموش و ناهشیار و نامریی زندگیش! یا تراوش پیوستهی آنچه آدمی به راستی

هست، نه آنچه وانمود میکند.»

تأثیر برداشت



«هفت عادت مردمان مؤثر» حاوی بسیاری از اصول اساسی برای کارآیی انسان است. این عادتها بنیادی و اصلیاند، و نمایانگر درونی شدن اصول درستی که

پایه و اساس خوشبختی و موفقیت پایدارند.

اما پیش از آنکه بتوانیم به راستی این هفت عادت را دریابیم، نخست الزم است، به «برداشتها»ی خود پی ببریم و ببینیم چگونه میتوان «برداشتها»ی خود را

عوض کرد.

هم اخالقیات منش و نیز اخالقیات شخصیت، نمونههایی از برداشتهای اجتماعیاند. واژه برداشت (Paradigm) که ریشه یونانی دارد نخست اصطالحی علمی

بود که امروزه به مفاهیم: نمونه، نظریه، ادراک، فرضیه، یا چهارچوب مرجع به کار میرود. به مفهوم عامتر یعنی «نگرش» ما از جهان ـ البته نه آنچه که با

چشمان خود میبینیم بلکه به معنای فهم و ادراک و تفسیری که از جهان داریم.

در اینجا منظورم از برداشت، نقشه است. با این فرض که همه میدانیم نقشه، خود منطقه نیست. نقشه فقط نمایانگر جنبههای معینی از منطقه است.

برداشت نیز دقیقًا همین گونه است. یعنی نظریه و توجیه یا الگویی از چیزی دیگر.

تصور کنید میخواهید در مرکز شیکاگو به نقطه معینی بروید. نقشه شهر کمکتان میکند تا به مقصدتان برسید. اما اگر نقشهیی اشتباه در اختیارتان قرار گرفته

باشد، و مثالً بر اثر اشتباه چاپی روی نقشه دیترویت نوشته باشند نقشه شیکاگو، هر اندازه هم که در راه رسیدن به مقصدتان بکوشید، تالشتان به جایی

نخواهدرسید و نتیجهیی جز ناکامی نخواهدداشت.

شاید در مورد رفتارتان بیشتر دقت کنید: ساعیانهتر بکوشید، در نهایت پشتکار به پیش بروید، بر شتاب خود بیفزاد. اما تالشهایتان موجب خواهدشد که هر

چه سریعتر به جای نادرست برسید.

شاید در مورد گرایش خود بیشتر دقت کنید: مثالً به مثبتاندیشی بپردازید. بازهم به جای درست نمیرسید. البته شاید اهمیت ندهید. شاید گرایش مثبت



شما سبب شود که در هر کجا که باشید احساس رضایت کنید.

نکته اینجاست که هنوز گم شدهاید. مشکل اصلی به رفتار یا گرایش شما بستگی ندارد. به نقشه نادرستی مربوط است که در دست دارید.

اما اگر نقشه درست شیکاگو را در دست داشته باشید، آنگاه پشتکار شما اهمیت پیدا میکند. و اگر در طول راه با موانعی ناکام کننده روبهرو شوید، آنگاه

گرایش شما میتواند واقعًا مؤثر باشد. اما الزمترین و مهمترین شرط این است که نقشه درست و دقیق را در دست داشته باشید.

همه ما نقشههای بسیاری در سر داریم که میتوانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: نقشههایی از امور به گونهیی که هستند ـ یا واقعیات ـ و نقشههایی از

امور به گونهیی که باید باشند ـ یا ارزشها. و همه تجربههایمان را از روی این نقشههای ذهنی تفسیر میکنیم و ندرتًا دقت آنها را مورد سؤال قرار میدهیم.

معموالً حتی از داشتن این نقشهها بیخبریم. به سادگی فرض میکنیم آنگونه که امور را میبینیم عین واقعیت است، یا همانگونه که باید باشند.

و گرایشها و رفتارهایمان زاده آن فرضیات است. نگرش ما از امور، منشا طرز تفکر یا شیوه عمل ماست.

پیش از آنکه فراتر روم، به اکتشافی عقالنی و عاطفی دعوتتان میکنم. چند لحظه به تصویر صفحهی بعد بنگرید. سپس به تصویر صفحه مقابل آن نگاه کنید

و آنچه را که میبینید به دقت توصیف کنید.

آیا تصویر زنی را میبینید؟ تصور میکنید چند ساله است؟ چگونه به نظر میرسد؟ چه پوشیده است؟ فکر میکنید چه نقشهایی دارد؟

احتماالً در تصویر دوم زنی ۲۵ ساله و بسیار زیبا را توصیف میکنید که مطابق روز لباس پوشیده و بینی کوچک و ظاهر موقری دارد. شاید اگر مرد مجردی

باشید، بخواهید به خواستگاری او بروید. اگر هم در کسب و کار لباس باشید، شاید بخواهید او را به عنوان مانکن استخدام کنید.

اما اگر به شما بگویم که اشتباه میکنید و این تصویر زنی ۶۰ یا ۷۰ ساله است که غمگین به نظر میرسد و دماغ گندهیی دارد که قطعًا نمیتواند مانکن باشد و



حتی اگر بخواهد از این سوی خیابان به آنسو برود باید کمکش کنید، آنگاه چه پیش میآید؟

حق با کیست؟ دیگر بار به تصویر بنگرید. آیا میتوانید پیرزن را ببینید؟ اگر نمیتوانید؟ به کوشش ادامه بدهید. آیا میتوانید بینی بزرگ و شال او را ببینید؟

اگر در حضور یکدیگر به این تصویر مینگریستیم، میتوانستیم باهم بحث کنیم. میتوانستید آنچه را که میبینید، برایم توصیف کنید. من هم میتوانستم

آنچه را که میبینم، برایتان توصیف کنم. میتوانستیم آنقدر باهم گفتگو کنیم تا بتوانید آنچه را که در تصویر میبینید به وضوح نشانم دهید و من هم آنچه را

که میبینم به روشنی نشانتان دهم.

اما چون قادر به این کار نیستم به تصویر صفحه ۵۰ نگاه کنید و آنگاه مجددًا به این تصویر بنگرید. آیا اکنون میتوانید تصویر پیرزن را ببینید؟ الزم است که

نخست تصویر پیرزن را ببینید و آنگاه به مطالعه مطلب زیر ادامه دهید.

نخست سالها پیش در دانشکدهی امور بازرگانی دانشگاه هاروارد با این تجربه مواجه شدم. مربی میخواست با استفاده از این تصویر، به شیوهیی روشن و

آشکار نشان دهد که دو شخص میتوانند به امری واحد بنگرند و باهم مخالفت کنند و حق نیز با هر دو نفر باشد. اگر چه این امر منطقی نیست، روانی است.

مربی دسته بزرگی از تصاویری را همراه آورده بود که روی نیمی از آنها تصویر زن جوان صفحه ۲۴ نقش شده بود و روی نیمهی دیگر تصویر پیرزن صفحه ۵۰.

مربی تصاویر را میان شاگردان تقسیم کرد. تصاویر زن جوان را به یک طرف کالس داد و تصاویر پیرزن را به طرف دیگر. از ما خواست به مدت ده ثانیه به

دقت به تصویر نگاه کنیم و آنگاه تصویر را به او بازگردانیم. آنگاه تصویر صفحه ۲۵ را که تلفیقی از هر دو تصویر است توسط فیلم برای شاگردان نشان داد و از

آنها خواست آنچه را که میبینند توصیف کنند. تقریبًا همه شاگردانی که نخست تصویر پیرزن را دیده بودند، این بار هم تصویر پیرزن را دیدند.

آنگاه استاد از یکی از شاگردان خواست آنچه را که میبیند برای شاگردی که طرف دیگر کالس نشسته بود توصیف کند. در ادامهی گفتگو، مشکالت ارتباط

نمایان شدند.



«پیرزن؟ منظورت چیست؟ این زن که ۲۰ تا ۲۲ ساله است!»

«دست بردار. چرا شوخی میکنی؟ این زن که ۷۰ یا ۸۰ ساله است!»

«انگار حالت خوب نیست! مگر چشم نداری؟ این زن که جوان و بسیار زیباست.»

«زیبا؟ این یک عجوزه پیر است.»

گفتگو همچنان ادامه داشت و هر یک از طرفین از موضع محکم خود مطمئن بود. و همه اینها بهرغم امتیاز بسیار مهمی پیش آمد که این شاگردان از آن

برخوردار بودند: بیشتر حاضران در این مباحثه پیشاپیش میدانستند که همواره نقطه نظر دیگری نیز وجود دارد؛ یعنی همان چیزی که بسیاری از ما هیچگاه

به آن اقرار نمیکنیم. با این حال، نخست فقط تعداد معدودی از شاگردان به راستی کوشیدند که تصویر را از چهارچوب مرجع متفاوتی بنگرند.

پس از مدتی گفتگوی بیحاصل، یکی از شاگردان برخاست و به سوی تصویر رفت و به یکی از خطوط آن اشاره کرد و گفت: «آیا گردنبند زن جوانی را

نمیبینی؟» دیگری گفت: «اینکه لب پیرزن است.» تدریجًا توانستند تفاوتهایی را که میدیدند باهم در میان نهند و سرانجام یکی از شاگردان و آنگاه یکی

دیگر و آن وقت یکی پس از دیگری، تصویر هر دو را تشخیص بدهند. از طریق گفتگوی آرام و مدام و سرشار از احترام، سرانجام همه ما توانستیم نقطهنظر

دیگری را ببینیم. وقتی چشم از تصویر برداشتیم و دوباره به آن نگریستیم، بیشتر ما بیدرنگ توانستیم تصویری را که در ده ثانیه نخست شرطی شده بودیم

ببینیم و تشخیص بدهیم.

اغلب اوقات به هنگام کار با افراد و سازمانها از این «نمایش نگرش و ادراک» استفاده میکنم زیرا در مورد تأثیرگذاری و کارآیی شخصی و جمعی، بینشهای

ژرفی ایجاد میکند. بیش از هر چیز، نشان میدهد که شرطی شدن تا چه اندازه بر نگرشها و برداشتهایمان تأثیر میگذارد. اگر مدت ده ثانیه بتواند چنان

تأثیری بر نگرش ما داشته باشد، وای به حال شرطی شدن ناشی از یک عمر: یعنی همه تأثیرهایی که از خانواده و مدرسه و کلیسا و محیط کار و دوستان و



همکاران و برداشتهای اجتماعی موجود نظیر اخالقیات شخصیت پذیرفتهایم و جمیعًا تأثیر خاموش و ناهشیار خود را بر ما گذاشتهاند و به چهارچوب مرجع و

برداشتها و نقشههایمان شکل بخشیدهاند.

همچنین نشان میدهد که این برداشتها منشا گرایشها و رفتارهایمان هستند و برون از آنها نمیتوانیم با تمامیت وجودمان دست به عمل بزنیم. اگر برخالف

آنچه میبینیم حرف بزنیم و عمل کنیم نمیتوانیم جامعیت وجودمان را حفظ کنیم. اگر شما یکی از آن نود درصدی بودید که به هنگام شرطی شدن، زن جوان

را در تصویر تلفیقی دیده بودید، قطعًا نمیتوانستید تصور کنید که باید در گذشتن از خیابان به او کمک کنید. هم گرایش و هم رفتارتان نسبت به او

میبایست با نگرشی که از او داشتید مطابقت کند.

این امر توجه ما را به یکی از نواقص اصلی اخالقیات شخصیت جلب میکند. کوشش برای تغر دادن گرایشها و رفتارهای بیرونی، اگر نتوانیم آن برداشتهای

اصلی را که منشا بروز گرایشها و رفتارهایمانند بیازمام، در دراز مدت مؤثر واقع نمیشود.

همچنین این «نمایش نگرش و ادراک» نشان میدهد که برداشتهایمان تا چه اندازه بر شیوه ارتباطمان با دیگران تأثیر میگذارد. هر چقدر هم که فکر کنیم و

به شیوهیی روشن و عینی به امور بنگریم، باز درمییابیم که دیگران نیز ظاهرًا از نقطه نظر کامالً روشن و عینی خودشان، این امور را به شیوهیی متفاوت

میبینند. «دیدگاهمان به این بستگی دارد که در کدام نقطه نشسته یا ایستادهایم.»

همه میل داریم فکر کنیم امور را همانگونه که هستند میبینیم و موجوداتی واقعبین هستیم. حال آنکه چنین نیست. جهان را نه آنگونه که هست بلکه آن

گونه که خود هستیم، یا آنگونه که شرطی شدهایم میبینیم. به محض اینکه برای توصیف آنچه میبینیم لب به سخن میگشام، خود را توصیف میکنیم:

نگرشها و برداشتهای خودمان را. وقتی دیگران با ما مخالفت میکنند، بیدرنگ فکر میکنیم اشکالی در آنها وجود دارد. اما همانطور که این «نمایش نگرش و

ادراک» نشان میدهد، افراد صمیمی و صادقی که ذهنی روشن دارند نیز امور را به شیوهیی متفاوت میبینند: هر یک از طریق عینک تجربه منحصر به فرد

خودش!



این بدان معنا نیست که واقعیات وجود ندارند. در «نمایش نگرش و ادراک» دو نفر که نخست از طریق تصاویری متفاوت شرطی شده بودند، باهم به تصویر

سوم مینگرند. اکنون هر دو به واقعیاتی مشابه نگاه میکنند ـ به خطوط سیاه و فضاهای سفید ـ و هر دو این واقعیات را تصدیق میکنند. اما تفسیر هر یک

از این افراد از واقعیات نمایانگر تجربههای پیشین است و واقعیات، بدون تفسیر آنها به خودی خود معنایی ندارد.

هر چه از برداشتهای اصلی و نقشهها و فرضیات خودمان ـ و از میزان تأثیر تجربهمان ـ آگاهتر باشیم، بیشتر میتوانیم مسؤولیت آن برداشتها را بهعهده بگیریم

و آنها را بیازمام و با واقعیت بسنجیم و به دیگران گوش فرادهیم و نسبت به نگرشهایشان گشوده باشیم و در نتیجه، تصویر گستردهتر و دیدگاهی بسیار

عینیتر بهدست آوریم.



این یک نسخه نمونه از کتاب است، برای دریافت نسخه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
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