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کاناپه
براییافتنراهموفقیتبایدقاتالنآن را بشناسید

۷قاتل موفقیت را بشناسید
دکتر برایان ای .رابینسون |  مترجم  ،عاطفه رضواننیا
قاتل موفقیت را بههمراه توضیحاتی مختصر درباره این که با
برای آن که سرعت دستیافتن به موفقیت را در شما تقویت کنیمِ ۷ ،
این قاتالن چه کار باید بکنید ،به شما معرفی میکنیم.

 ۱چند کار ه بودن
آنواحد
مطالعات نشــان میدهد وقتی شــما در ِ
از ایــن وظیفــه بــه آن وظیفــه میپریــد ،درواقــع
مغــز خــود را وادار میکنید مدام در تــاش برای
متمرکزشــدن باشــد که این کار باعث میشــود
بهرهوری شما تا۴۰درصد کاهش یابد.
راهحل چیست؟
مطالعات نشــان میدهــد وقتی ســرعت خود را
کاهش میدهید – بهجــای آن کــه آن را افزایش
دهید -و در هر زمان فقط روی یک وظیفه تمرکز
میکنید ،بهرهوری؛ اثربخشی و موفقیت خود را
افزایش میدهید.

ی کردن
 ۲امن باز 
مطالعات نشان میدهد شــانس موفقیت شما با
خطرپذیری بیشتر ،افزایش مییابد .راه رسیدن
ِ
به موفقیت از منطقه امن نمیگذرد.
راهحل چیست؟
از منطقــه امنتــان خــارج شــوید .بهجــای آن
کــه از شــغلهای ناشــناخته اجتنــاب کنیــد به
محدودههــای ناآشــنا و پیشبینیناپذیــر وارد
شــوید ،از هرآن چه جدید است اســتقبال و خود
را مقاوم کنید.
یتر کا ر کردن
 ۳ساعات طوالن 
مدیران بسیار کارآمد،
مطالعات نشــان میدهد
ِ

کمترینتعدادساعت(بهطورمیانگین ۵۲ساعت
در هفتــه) را کار میکنند ،درحالــی که مدیرانی
با بهرهوری کمتــر طوالنیترین ســاعات (بهطور
متوسط ۷۰ساعت در هفته) کار میکنند.
راهحل چیست؟
وقتــی کمتــر و باهوشتــر کار میکنیــد ،کارتان
ســریع تر پیش میرود؛ کیفیت آن بهتر میشود؛
سالمتر میمانید؛ مسیر شغلی پایدارتری دارید و
طوالنیتر عمر میکنید.
 ۴تمرکز بر مشکالت
ویژگی طبیعی
همان
بافی
درســت اســت منفی
ِ
اســت که ایمنی شــما را حفظ میکنــد؛ اما این

ویژگی شما را از رســیدن و دستیابی به موفقیت
دور میکند .مطالعات نشــان میدهد بدبینها
کمتر احتمال دارد از نردبان شغلی باال بروند.
راهحل چیست؟
جنبههــای مثبــت را ببینیــد و روی راهحلهــا
تمرکز کنید .بهجای آن که فکر کنید دســتیابی
به فرصتها کار سختی اســت؛ در هر سختی در
پی فرصت باشید.
 ۵خود را تحقیر کردن
بیناحساسشفقتبهخویشتنو موفقیت رابطه
مســتقیمی وجود دارد .خــود را کوبیــدن بعد از
شکســت ،شــانس دوباره بلندشــدن از زمین را
کاهش میدهد.
راهحل چیست؟
برای رسیدن به راز موفقیتِ ،
خود ویرانگرتان را
شناسایی کنید .عیبجوی درون تان را خاموش
کنید .با خودتان به نرمی صحبت کنید؛ خودتان
را تأیید کنید و چشــماندازهای تشــویقکننده و
انگیزهبخش داشته باشید.
 ۶ترس از شکست
ترسازشکستبهترسازموفقیتمنجرمیشود.
روان شناسان چرایی موفقبودن برخی نسبت به
دیگران را ایــن طور توضیح میدهنــد؛ زیرا آنها
چارچوب ذهنی برنده دارند که به «طرز فکر رشد»
معروف است.
راهحل چیست؟
شکســت را با آغوش بــاز بپذیریــد ،از آن بیاموزید
و این دیدگاه را داشــته باشــید که شکست به نفع
شماست نه به ضرر شما.
 ۷اجتناب از ذهن تنبل
مطالعات متعدد نشان میدهد لحظاتی که ذهن
ن آگاهی
به هیچ چیزی نمیاندیشد ،لحظات ذه 
به سالمت جسمی و ذهنی فرد؛ بهرهوری بیشتر،
حافظه بهتر ،سیســتم ایمنی قویتر ،مشــکالت
سالمتی کمتر ،شادی بیشتر و زندگی طوالنیتر
میانجامد.
راهحل چیست؟
لحظاتــی هیــچکاری انجــام ندهید؛ یــک خواب
نیمروزی داشته باشــید یا به طبیعت بیندیشید.
هیچکارینکــردن درواقع فاصلهای اســت که به
شما در تصمیمگیریهای مهم کمک میکند.

عکس هفته

قطب شمال و چادر سرخ پوستی!
یکــی از راههای مهم کــه به تطبیق مــردم منطقه
بــا شــرایط آبوهوایــی کمک کــرده ،زیســتن در
چادرهای سرخ پوستی به اســم «چام» است .این
چادرها در مقابل توفانهای سنگین ،یخ و بادهای
منبع:فرادید

برای زندهماندن در شــرایط ســخت شــبهجزیره باید مرتب

منظرهبیانتهای«تندرا»درفصلپاییزمحلبازیکریستینای

فعالیت کرد؛ هیزم شکســتن ،یخ شکســتن با تبــر و آب آوردن.

چهارسالهاست.اویخهاینازکرامیشکندوبرکههایکوچک

اینها کارهایی اســت که در همه فصول به صورت روزانه انجام

آب درست میکند .با رســیدن زمســتان ،الیههای یخ سختتر

میشود حتی وقتی دمای هوا زیر  ۵۰درجه سانتیگراد باشد.

میشودوکریستینارویزمینهاییخبستهاسکیتمیکند.

بزرگان

اینشتینچهعادتهایعجیبوغریبیداشت؟
بعضیها میگویند ذهنهای بــزرگ همانند هم فکــر میکنند .البته ایــن حرف جای بحــث دارد ،ولی به نظر
میرسد که همه آنها یک چیز مشترک داشته باشند؛ آنها عادتهای عجیبی دارند.آلبرت اینشتین یکی از
باهوشترین افرادی که تا به حال روی زمین زندگی کرده است از این قائله مستثنا نیست.

بدون جوراب ،همیشه
بله،آلبرتاینشتینبهدالیلیازجورابپوشیدننفرتداشت.اوهیچ
وقت جوراب نپوشــید .یک بار در نامهای به همسرش السا نوشت که
او باید همیشه چکمههای بلند بپوشد تا پاهای لخت و بدون جوراب
خودرامخفینگهداردوتنهادلیلاینکهچراآلبرتاینشتینجوراب
نمیپوشــید این بود که او در کودکی زمانی که جوراب میپوشید در
عرض یک یا دو روز ،انگشت بزرگ پایش آنها را سوراخ میکرد .این
ماجرا میتواند موضوعی را درباره ذهن آلبرت اینشــتین بیان کند؛
تفکراتاوچنانبرایشمهمبودندکههیچموضوعیحتیجورابهم
ارزشاینرانداشتتاحواساوراپرتکند.

۲

خوابیدن  ۱۰ساعت در روز
این میزان ســه ســاعت از میانگین خواب افراد در این روزها بیشتر
است .این بدین معنی نیست که اینشتین فردی تنبل و خواب آلود
بوده است .هم ه ما میدانیم که یک شب خواب راحت و سالم برای
مغزعالیاست.امادرکلهفتتا ۹ساعتخوابدرروزکافیاست.
با وجود این مهم اســت بدانید همه ما خصوصیــات متفاوتی داریم.

یک حصار ساده ،یک فاصل ه  3سانتیمتری همهچیز را برای
ببر گرسنه به هم زده بود
 ۱۰ســال پیش به باغوحشی رفتیم که بخش
هیجانانگیــزش مربوط به دوتا ببر میشــد.
ببرهــا تــوی داالن دراز و بزرگــی بودنــد کــه
انتهایش تاریک بــود و ما چیزی نمیدیدیم.
تــوی داالن اصلی ،داالنهــای دیگری هم
بود که ببرهــا از هر کــدام کــه میرفتند از
یکیدیگرسردرمیآوردند.برخالفهمه
باغوحشها که قفسها را با حصار فلزی
میســازند ،ببرها را بــا شیشــه از ما جدا
کرده بودند .ما این طرف بودیم ،آنها آن
طرف .به نظر همه چیز طبیعی میآمد.
اولش فکر میکردی خــب ،نباید فرق
زیادی بین حصار و شیشــه باشد ولی
بود .درســت برعکــس ،خیلی خیلی
فرق داشت .ما برای آنها بودیم ولی نبودیم.
میخواستندچیزیراکهمیدیدندیکلقمهکنندولینمیشد.ازآنطرف،آنها
برای ما بودند ولی دیگر ببر نبودند .میرفتیم توی صورتشــان .فکرش را بکن؛
تویصورتببر!بافاصلهایکمتراز 3سانتیمتر.پنجهمیکشید،میغرید،ولی
چه فایده .صداشان بود ولی نبود ،درســت مثل وقتی که توی کامپیوتر چیزی را
 cutمیکنی ولی هنوز pasteنکردهای .ببری با آن هيكل ،با آن عظمت شده بود
مثلیکگرب هخانگی.آنهمنبود،شدهبودپیشی.یکحصارساده،یکفاصل ه3
سانتیمتریهمهچیزرابههمزدهبود.هم هعواملطبیعیبودندولیحاصلشیک
اتفاقغیرطبیعیمیشد،چیزیکهاصالانتظارشرانداشتی...
ازکتاب:لذتیکهحرفشبودنوشته«پیمانهوشمندزاده»،نشرچشمه

تربیت فرزند
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این 6سالطالیی
کودکشما
  مرتضی نظری

لجرا َالی» به این منطقه سفر کرد تا به یکی از خانوادههای
مردم ِن ِنتس هزاران سال بههمراه گلههای گوزن خود در سراسر شبهجزیره یاماال در قطب شمال روسیه کوچ کردهاند .سال َ « ،۲۰۱۶ا ِ
ِ
ننتس بپیوندد و شیوه زیستشان را از پاییز تا زمستان به تصویر بکشد.

شدید مقاومت میکند.

چشمتوچشم با ببر

برای بعضی از ما شش ساعت خواب ،کافی به نظر میرسد در حالی
که بعضیها مثل اینشــتین  ۱۰ســاعت خواب را دوســت دارند .او
تمام طول عمر خود را به فکر درباره جهان و کائنات اختصاص داد.
سواالت شجاعانهای پرسید و بهترین و روشنترین جوابها را برای
آنها پیدا کرد .پس منطقی به نظر میرســد که به خواب بیشــتری

نیاز داشته باشد .اینشتین همچنین هرروز چرتهای کوتاه میزد.
گفتهشدهاستبرایاینکهچرتهایشطوالنینشود،بایکقاشق
و بشــقاب فلزی روی مبل مینشســت .اجازه میداد خــواب برای
یکلحظه بر او چیره شود و ســپس – بوم! با صدای برخورد بشقاب
به زمین بیدار میشد.
پذیرش کار روزمره به عنوان یک عادت
اینشتینهمیشهفکرمیکردکهکارمحقراودریکادارهدولتیثبت
اختراعات در شهر برن ،هم ه چیزی است که او میخواست .حتی با
اینکهحقوقاوپایینبودوشغلشبهنظرخستهکنندهمیرسید.اما
در حقیقت این ماللت همان چیزی بود که اینشــتین عاشقش بود.
هنگامی که کار یکنواختی را انجام میدهیم که به مهارت و تســلط
خاصی نیاز ندارد ،مغز ما به ســرعت آن را میپذیــرد و با آن منطبق
میشود .خیلی زود یاد میگیریم که کار مورد نظر را بدون حتی فکر
کردن هم انجام دهیم .این موضوع به تفکرات مــا اجازه میدهد تا
آزادانه از یک موضوع به موضوعی دیگر حرکت کنند.
آیا الگویــی در این جا میبینید؟ همــ ه این عادات تقریبــا در یک چیز
مشترک جمع میشوند .آلبرت اینشــتین فرمول خاصی برای نبوغ
خودنداشت.اوفقطنیازهایخودرادنبالمیکرد.بهسادگی،اوفقط
میخواست تا در تفکرات خود ،رها و آزاد باشد که به او کمک میکرد
نظریههایخودراکهعلمرابرایهمیشهتغییردادند،کاملکند.البته
موضوعمهمترازعادت،بهترکردنخودتانبهصورتمداوماست.

در هفتــه کودک قــرار داریم و ایــن روزها بهانه ای اســت برای
توجهی دوباره به کودک و دوره کودکــی .دوره ای که زیربنای
شــخصیتی جامعه تا حد بســیار زیادی در همین شــش سال
نخست شکل می گیرد .مایه آرامش و امنیت کودکان و فرزندان پیش دبستانی
خودباشیم.بچههادراینسنینجنبوجوشدارند،میسازند،خرابمیکنند
ودوبارهمیسازندومابایدباآنهابسازیموهمراهیشانکنیم.اگرمیخواهیم
کودکان
کودکانمادرآیندهبهانواعفقروناتوانیدچارنشوندبایدبذرتوانگریدر
ِ
ایرانبپرورانیموازتوجهبهاینمواردغافلنشویم:
پرهیــز از آمــوزش مســتقیم بــه کــودکان بــه ویــژه دربــاره نــکات اخالقــی
ارائهپاسخهایسنجیدهبهپرسشهایکودکانوپرهیزازارائهیکپاسخبههمه
حرفزدنوقصهگفتنبرایکودکان
همبازیشدنباکودکانوارتباطکاملچشمیباآنهابهنحویکهحسکنند
بهآنهااهمیتمیدهیم.
تشویق،تشویق،تشویق!
وقتی با کودکان به ســر می بریم ،صبور باشیم و با پرســش های مکرر آنها با
حوصلهبرخوردکنیم.
مشــارکت دادن بچهها در تصمیمگیریهــا و نظرخواهــی از آن ها حتی اگر
اِعمالنکنیم.
فراهمآوردنمحیطشاد،پرانرژیومملوازامیدوامنیتدرخانهومحیطهای
آموزشیوتربیتی
پرهیزازانتقالمشکالت،کاستیهاودشواریهادرحضورکودکان
بهادادنبهخردساالندرجمعهایخانوادگیودوستانومراقبتازشخصیت
آنها
افزایشمطالعهوتقویتتوانمندیهایفکری،روحیوروانیوالدینومربیان
همجواری و مصاحبــت با افراد موفــق در دیدارهــای دوســتانه و خانوادگی
انتقالپیامهایآموزشیواخالقیبهشیوهکامالغیرمستقیمودرقالبروش
هایموردعالقهکودکانباکودکانمهربانوصمیمیباشیموباوجوداین دربرابر
خواستههاینامعقولآنهاقاطعومنطقی.
موانع تخیل را از ســر راه برداریم و مانع پرواز پرنده خیــال و رؤیاهای کودکان
نشویم!
مایهآرامشوامنیتکودکانوفرزندانپیشدبستانیخودباشیم.بچههادر
اینسنینجنبوجوشدارند،میسازند،خرابمیکنندودوبارهمیسازندوما
بایدباآنهابسازیموهمراهیشانکنیم.
کمترتذکربدهیموبیشترآزادیعملومیدانآزادفعالیترابرایآنهافراهم
کنیم.

