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 ی تر بودن در زندگ فعال   ی عادت برا   6:  فعال بودن در مقابل منفعل بودن 

 مقدمه 

  نشانانآتش،  رسدیمبه ذهنم    که  یز یچ  نیاول  باشم  ترفعال  که چگونه  کنمیمفکر    یوقت
.  بخشیدندرا تجسم    بودن(  گرکنش)   فعال بودن  دهیآنها اسپتامبر است.    11روز  در    ورکیوین

 فکر کنند، اجازه ندادند   کیخود را بر عهده گرفتند که بدون اتالف وقت، استراتژ  فهیآنها وظ

سابقه    یب  یتی که با وضع  یآنها فقط زمان  .بگذارد  ریتأث   کارشان  یرو  اتاحساس  در  غرق شدن
   .کار درست را انجام دادندمواجه شدند 

را   فرار کردن جنگ و    نیب  مهم  میاز آنها تصم  کیفاجعه بزرگ روبرو شدند و هر    کیآنها با  
آنها عقب ننشستند و وضع از تمر  یاضطرار   تیگرفتند.  آنها  خود   ناتیرا تماشا نکردند، 

 اوضاع و به دست آوردن مجدد کنترل استفاده کردند.  تثبیت  یبرا

مق ما  ترکوچک  اریبس  اس یدر  زندگ  میتوانیم،  خود    یدر  به    میباش  تر فعالروزمره  تا 
که    ی، افراد باشندی م  رشد  طرز فکر افرادی که داری  . مشابه  میاب یخود دست    یها خواسته

 اد ی هستند تا    یدر زندگ  ید یجد  یها به دنبال فرصت  شهی هستند هم (  proactive)فعال  
خود   شرفتیدهند تا بتوانند بدون توجه به سنشان به پ  عهرشد کنند و خود را توس  رند،یبگ

  ادامه دهند.

 ( reactiveگرا )واکنش    یا  منفعل  نیدر مورد تفاوت ب  م یمقاله قصد دار  نیدر ا  نیبنابرا
 ۶. سپس به  میاتخاذ نگرش فعاالنه نگاه کن  ی ا یو به مزا  م یبودن و فعال بودن صحبت کن

  .میاندازیم ینگاه د،ی اتخاذ کن  تانیتر بودن در زندگفعال یبرا  دیتوانیکه م  یعادت

  د، یخواهیم  یبه دست آوردن آنچه از زندگ  یها برا راه  نی از بهتر  یکی  : ی جانب   ادداشت ی 
دانلود    را  گانیکاربرگ قابل چاپ را  نیشروع، ا  یاست. برا  SMARTاهداف    نییو تع   جادیا

 . کندیاهداف هوشمندانه مؤثر کمک م نییکه به شما در تع دیکن یبررس کرده و 

 ست؟ ی بودن و فعال بودن چ منفعل   ن ی تفاوت ب
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شما قرار    منفعالنه  ایفعاالنه    التیتما   ریوجود دارد که تحت تأث  یاز زندگ  یمختلف  یها جنبه
نسبت به جهان دارد که به او    یکه فعال است، نگرش خاص  ی. به طور خالصه، فردرد یگیم

است   نی. فعال بودن مستلزم اتمام و کمال قبول کندرا    خود  یهاتیمسئول  دهدیماجازه  
  که درصورتی   زیهمه چ   رییتغ  یو ابتکار عمل را برا  ردیخود را بپذ  یزندگ   تیکه فرد مسئول

 طشان یاجازه دهند شرا  نکهی ا  جایبهکه فعال هستند،    ی. افراد ردی به عهده بگ  داندبالزم  
و    کنندیم  یزندگ  شانیها ارزش عمل کند، بر اساس    شانی هامحرکه انتخاب  یرو ین  عنوانبه

منتظر اتفاقات    نکهیا  جایبهکه فعال هستند    ی. افرادکنندی م  یر ی گم ی تصم بر اساس آن  
را امروز انجام   ییو کارها  کنندینم  یفرافکن  خود  ندهیآ  در مورد . آنها  کنند یمباشند، عمل  

 که فردا به نفعشان باشد. دهندیم

ابتکار عمل را بر عهده    ها تیهستند در موقع  ری پذواکنش  منفعل یا  که  یافراد  گر،ی د  یاز سو
 کند. آنها  تی هدارا    شانیزندگکه مسیر    دهندیماجازه    ی. آنها به عوامل خارجرندیگینم

پشت در    فتدبی  ممکن است  یچه اتفاق  ندهیکنند که در آ  ینی ب  شیبخواهند پ  نکهی ا  جایبه
که در حال رخ دادن هستند واکنش   ییزهایو به چ   شوندیم، پنهان  افتد یماتفاقاتی که  

 افراد   ،رندیگینمو اعمال خود را بر عهده    یزندگ  تیکه مسئول  ی. مانند کساندهندیمنشان  
عوامل   سرزنش  آن را اصالح کنم" به  توانمیماتخاذ نگرش "من    جایبه  گرا واکنش    منفعل و 

 . آورندیم روی  ،زندیمی از آنها سر اشتباه ی کههنگام یخارج

 : م ی دو نوع از افراد نگاه کن   ن ی به چند تفاوت در طرز فکر ا   د ییا ی ب

 فعال:   - الف 

اکنون    نیا  توانستمیم" ▪ انجام دهم، و  بهتر  را   توانمیام که چگونه مگرفته  ادیکار 
 "بهبود بخشم  ندهیروش خود را در آ

 ." ردی گبسر راهم قرار  تواندینم زیچ چی و ه کنمیعمل م  میهابر اساس ارزش من" ▪
 ".بهانه وجود ندارد  یبرا  ییجا ،من  یدر زندگ" ▪
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 ی رون یب  یهامحرک  ریمن تحت تاث  کهدرحالی.  کنمیمخود را کنترل    تی من موفق" ▪
و    تعیین کننده است  است که  هامحرکبه آن    نحوه پاسخ دادن منولی  هستم،  

 ."کنمیم زندگی میهاارزشبر اساس  شهیهم
 فقط به خودم وابسته هستم."  جمینتا  به یابیدست ی"من برا  ▪

 نفعل: م  - ب 

ا  است که   طیشرا  ای  تی وضع  نیا" ▪ من   ریتقص  نیباعث شکست من شده است، 
 " .ستین

 ".کنندیم  رییاغلب تغ میهاتیاولوو  کنمیم من بر اساس احساساتم عمل " ▪
 ".اورمیب  یانجام ندادن کار  یبرا  یمن دوست دارم بهانه خوب" ▪
منتظر   دیمن با  ت ی . موفقاموابسته  گرانیافراد اطرافم هستم و به د  ریتحت تأث  من" ▪

 ".رخ دهد  یگر ید طیباشد تا شرا 
 وابسته هستم."   گرانی به د را یاز خود ندارم ز ابتکار عملی"من  ▪

 ؟  رسد ی م چگونه به نظر    کسب و کار   ی ا یدر دن  موضوع   ن ی ا  حاال 

را که به آنها محول شده    ییهستند، کارها  ریپذ واکنشمنفعل یا  که    یبه طور روزمره، افراد 
 ی رو   شانیتا کار بعد  مانندیو منتظر م  نندینشیو سپس دور هم م  دهندیاست انجام م

بهبود کار خود   یبرا  ییهاراهمتخصصان فعال به دنبال    گر،یظاهر شود. از طرف د  زشانیم
 رشد در حرفه خود هستند.  یبرا ییهافرصت یو جستجو 

 شخصی   ،ردی گیممورد توجه قرار    شتریب  یچه کس  دی کنیم، فکر  رسدیم   ع ی نوبت به ترف   یوقت
است   "  مصمم و زرنگ  "که    یشخص  ای،  شودیم محوله    فی و منتظر وظا  ندینشیم که عقب  

 گری دعبارتبه  .دهدیمبه خرج    ابتکار عمل  ،و ادامه دادن  راتییجستجو و غلبه بر تغ  یو برا
 است.  در حال تکامل اطرافش با جهانهمراه 
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فعال باشند تا بتوانند سرپا بمانند.   دیکه چگونه کسب و کارها در کل با  دیفکر کن  نیبه ا
محبوب اوا  یهاتلفن  تیمطمئنم  در  اگر  دیدار  خاطربهرا    2000دهه    لی تاشو  از   یک ی. 

ا  ی هاشرکت م   هایگوش  نیسازنده  کسب  شدیمتوجه  عالکه  بنابرا  یوکارشان   ن ی است، 
 ای . آدیدینمدر نحوه تولید محصول خود    ندهی آ  یهادر سال  یر ییتغ  چیه  جادی به ا  یاز ین

 د یها با ؟ نه، شرکتحفظ کند  توانستیمسابق را  آن تجارت همچنان رونق    دی کنیمفکر  
را   "تر و بهتررگ بز"  یفعال باشند و محصول بعد  در دنیای کسب و کار،ماندن    برای پیشرو

 مداوم کشف کنند.  به طور

 دارند:    با هم   ی تفاوت اصل   ک یبودن و فعال بودن   منفعل 

از بروز    نیبنابرا   دهند،یواکنش نشان م  تیموقع  کیقبل از وقوع    (کنشگرا)   افراد فعال
سمت به    زیتا همه چ  مانندیمنتظر میا منفعل  گرا  . افراد واکنشکنندیم   یر یمشکل جلوگ

   .کنند یم تقال   حل مشکل یو سپس برا   خراب شدن پیش رود

که    دانندیم  و   نندی ببمی  را در افق    وقوع یک مشکلگرا  واکنش  منفعل یا  اغلب اوقات، افراد
منجر   یبیآس  چیاز آن وارد عمل شوند، اما چون مشکل هنوز به ه  یر یجلوگ  یبرا  توانندیم

زیاد و تفکر    یبه انرژ   ازیفعال بودن ن  ی، براچرا؟ چون.  رندیگ یم  دهی نشده است، آن را ناد
و سپس   ندیا ی تا مشکالت به وجود ب  دیمنتظر بمان  اگر  کهیحالدراست،    یاستراتژ   و یافتن

مشکالت    ن یکه ا  ی، زمانحالنیباا.  ، انرژی کمتری مصرف خواهید کردد یبا آنها برخورد کن
بس  ند،یای ب  شیپ آن  با  کارها  تر دهیچیپ  ار یمقابله  انجام  کم  یاز   ی برا   که   است  ی نسبتًا 

 است.  اتفاقات مخرب الزم از آن یر یجلوگ

 : 1  مثال 

ا  هاسالکه    دیفکر کن  یبه فرد  گاریرا تجربه کند، س  یجد  یعارضه جانب  چیه  نکهی بدون 
را   لذتی  ی، احساسرسانندیم  بیکه به بدن خود آس  دانندیمآنها    کهدرحالیاست.    دهیکش

. کنند یم  یاب ی از خطرات بالقوه درازمدت ارز  ش یب   آورندیمبه دست    دنیکش  گاریکه از س
چون هنوز اتفاق د،  ن باش  رو روبهرشد  بزرگ در حال    مشکل  کی   با  ممکن است  کهدرحالی
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. چند سال بعد، آنها به دهندیمادامه    دنشانیکش  گاریآنها به س  نی بنابرا  ،نیفتاده است
ر آنها اشوندیممبتال    ه یسرطان  را    نی.  از آن   توانستندیمو    کردندیمپیش بینی  اتفاق 

 سالم نا  زهیانگ  نیا  میکنند، اما چون هنوز با عواقب آن مواجه نشده بودند، تسل  یر یجلوگ
 شدند. 

 : 2مثال  

هر روز در   ش،ی پ  ی. چند تعمیم داد  هاشرکت  ی ا یبه دن  توانیمرا    دادهایرو   یتوال  نیهم
کارها   توسطبود. تمام روز    بر پا  انیبه خط پا  دنیرس  یبرا   یا مسابقهمن    یمحل کار برا

روز بعد شروع  از    ،دمیرسیمبه خانه    نکهی ا  محضبه، کامالً غرق بودم و  شدمیمبمباران  
قدم به عقب    کیوقت داشته باشم که    ی که حت  کردمی. احساس نمکردمیمترس    احساس

 به آن را   یدگیکه آماده رس  یز یاز آن چ  شیتر مشکل نگاه کنم: ببزرگ   ریبرگردم و به تصو
واکنش نشان    گران ی. تمام روز، هر روز، به مشکالت دگرفتمیمبه عهده  مسئولیت  ،  داشتم 

نبودم که خودم آنها را حل کنم. داشتم با سرعت   یتیو در موقع  شدیم حل    دیکه با  دادمیم
 . از پا افتادمتا  رفتمیم  شیتمام پ

 برخورد کنم و با این کار  فعاالنهوقتم    تیگرفتم با به عهده گرفتن مسئول  میکه تصم  یتا زمان
  جاد ی ا  یهر روز صبح برا  در  قهیاز شغلم به دست آوردم. من با اختصاص ده دق  ی درک بهتر 

شروع کردم.   ،انجام شود  دی که با  ی هر کار   یبند   تیروز و اولو  همان  یبرا  یاستراتژ   کی
و به   شدمیم مواجه    هاکه در طول روز با آن  یکار را انجام دادم، مشکالت کوچک   نیا  یوقت

در    قهی صرف ده دق  یدر ازا   یادیتا حد ز  شد،یم  منجرپر استرس    اریبس  ی کار   تی موقع  کی
که با آن به سمت از دست   ی. من سرعترفتیم  نیاز ب  برای حل آن، مشکل هر روز صبح  

به    وبارهرا د  می احرفه  یو کنترل زندگ  مکاهش داد  را  رفتمیمپیش    امیذهنتوانایی  دادن  
 خودم گرفتم. دست 

 :  دهند ی دو کار را انجام م   این   از   ی کی است که مشکالت    ن ی ا  قت یحق 
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هستند قابل    تیریکه هنوز قابل مد  یزمان  ای  شوند،یمنآشکار    ،که منفجر شوند  یتا زمان  ای
 هستند.  نیز حل

 یدر زندگ  وقوع مشکلینگرش فعاالنه از    کی  داشتن   با  توانیمکه چگونه    دیفکر کن  نیبه ا
 ل یمشکل بزرگ تبد  کیبه    ندهیدر آ  تواندیمکه    دینی بیم  ی مشکل کوچک  ایکرد. آ  یر یجلوگ

از آن استفاده کن  دی توانیوجود دارد که م  یفرصت  ایآ   ا،یشود؟   در اما    د،یدر حال حاضر 
 د؟ یایبه سراغتان ب  خودش تا دی مانیمو منتظر  دی نینشیم عوض

 منفعل بودن در مقابل    (کنشگرا )   وجود دارد که در آنها فعال  یاز موارد  ی ادیز  یهانمونه
دهد.   رییشما تغ  یا حرفهو    یشخص  یرا در زندگ  جینتا  ی ر یبه طور چشمگ   تواندیم بودن  

خود    یتر بودن در زندگفعال  یبرا  دیتوانیکه م  میندازیب  ییها عادت   یبه برخ  ینگاه   د ییایب
  .د یطرز فکر اتخاذ کن نیا  یای از مزا ی مندو بهره

 ی بودن در زندگ تر فعال   یعادت برا   6

 د ی کن  ی نی ب  ش ی مشکالت را پ  -  1

  و معضالت   واقعًا به عوارض  نکهیبه مشکالت، قبل از ا  یدگ یرس  یتا آنجا که ممکن است برا
. اگر  د یکار را انجام ده  نی ا  دیتوانیم . چند راه وجود دارد که  دی شوند، فکر کن  لی بزرگ تبد

نوع کار  نقش  کیدر    یبه  برا  ،د یکنیم فعالیت    یخدمات  یا  است  انجام    یممکن 
را که ممکن است از آنها   یمسائلاز  ی تا برخ دیوقت بگذار  ی مشتر  تی رضا یهاینظرسنج 

 . دی کن یر یمشکل بزرگ جلوگ  کیشدن آنها به   لیو از تبد بشناسید  یخوببهرا  د ی آگاه نباش

 گام انجام دادنهنکه در گذشته    یمشکالت   لی و تحل   هیتجز  یبرا   دیتوان یم  ع،یصنا  ریسادر  
خود    کردیو رو   دیقدم به عقب بردار  کی  ،، داشتیددیدهیمکه به طور منظم انجام    یفیوظا

 . دیاصالح کن  ،مناطق مستعد مشکالت نی ا یساز  منی ا یرا برا
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  نکه یدر مورد ا  قیخود و تحق  یهاپروژه  تجسم  یبا صرف زمان برا   دیتوانیم  نی شما همچن
مردم   نکهیا  ای )  انددادهانجام    تیبا موفق  در گذشته  مشابه را  یهاپروژه  گریچگونه افراد د

   .دیجلوتر باش یک قدم ی( از مشکالت احتمالاند شدهمرتکب   یچه اشتباهات

مق زمان  دیتوانیتر، مکوچک  اس یدر  روز  بررس  یهر  به  کارها  یرا  اختصاص    تانیفهرست 
. به طور ریخ  ای  شوندیانجام م   به صورت روزانهد که  نوجود دار  یفیوظا   ای آ  دینی تا بب  دیده

شدن به مهلت   کیبا نزد  و   دیکنیم آن اجتناب    انجام  وجود دارد که از  یمعمول، اگر کار 
 یک   به  ممکن است  ندهیدر آ  آن وظیفه  رسیدگی بهترتیب اثر ندادن به    ، انجام آن کار  مقرر

لحظه    نیتا آخر  منتظر ماندنزیرا  .  انجام دهید  ترع یسر، سعی کنید آن را  شود  لی مشکل تبد
از آنها   شدیم که    شودیم  یمنجر به استرس و عوارض  شهی هم  باً یکارها تقر  دادن  انجام  یبرا

 کرد. یر یجلوگ

 مشکالت  ی راه حل برا  افتن ی   -  2

در   دیتوانیهمچنان م   ، اتفاق بیفتد   دیکردینم  ینیبشیکه پ   دیروبرو هست  یاگر با مشکل
تا   دی مشکل شروع کن  یابی بیو ع  ی. با طوفان فکر عمل کنیدفعال    به صورت  حل  راه   افتنی

  ی دگ یآن رس  یبه سرعت به علت اصل  دیتا بتوان  دیکن  ییشروع آن را شناسا   یزمان و چگونگ
 . دیکن

تصم  دیکن  نیتمر با  به    باشیدراحت    یر یگ  میکه  شو  کیو  متعهد  ا دیبرنامه  از    نجا، ی. 
 نیی تع  ،دیاز تکرار مشکالت انجام ده  یر یجلوگ  یبرا   ندهی در آ  دی را که با  یاقدامات  دیتوانیم
  د، یشویکه با آن مواجه م  یمؤثر مشکل در دفعات بعد  تیریمد  یبرا   یا برنامه  ای   دیکن

 . داشته باشید

 و برنامه   طرح   –  3

به شما کمک    ن ی. ادید، بگذرانیمنتظر اتفاقات باش  نکهیا  جایبه  یز یروز خود را با برنامه ر
 ان یدر پا  دیکن  عادت.  دینامربوط منحرف نشو  ی و با کارها   دی تمرکز خود را حفظ کن  کند یم
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فهرست روز  کارها  یهر  رو  دیخواهیم که    ییاز  بعد  کن  یروز  تمرکز  . نمایید   جادی ا  ،د یآنها 
کرده   یز یانجام آن برنامه ر  یبا آنچه برا   سهیدر مقا   دیادادهرا که در آن روز انجام    ییکارها

 ت یخود را اولو  یآت  فی، وظا تشان ی اهمآنها بر اساس    یو با رتبه بند   مقایسه کرده  دیبود
 . دی کن یبند 

 دی رسانیم  انیبه پا  اتمام کاردر هنگام    تانیهاتیاولورا با دانستن  خود  هر روز    ، بی ترتنیابه
 ادی. به  دیکن  شروع خود    فیوظا  نی ترمهم  انجام  با  خود را  صبح  ین ساعاتاول  د یتوانیو م

 ی ها پروژه  میخود و تقس   یهاتیاولو  تیریو مد  یز یکمک به برنامه ر  یکه برا   دی داشته باش
 . دیکن نییضرب االجل تع  ت،یریو قابل مد ترکوچکبزرگ به اهداف 

تا به اهداف    دیآن کار کن  یرو   دیبه آنچه که با  تریجزئ  دیدگاهیبه شما    تانیکارها  ستیل
 ر یدر مس   خود را  و   بمانید  تا شما متمرکز  کندیم کمک    نی . ادهدیمارائه    تان برسید،بزرگتر

 .دهید مهم را کاهش  هایانجام کار  یخطر فراموش حالنیدرعو   دیحرکت نگه دار

  د یتوانیم  ا ی که آ  دیکن  یابیارز  دیتا بتوان  دیخود را درک کن  یمهم است که تعهدات فعل  نیا
 .ر یخ ای دیانجام ده نی را در هر زمان مع یاضاف   فیوظا

 د یکن   فعالیت کارآمد  به صورت    –  4

 ترفعالبه شما کمک کند    تواندیم  ها کمک به انجام کارآمدتر کار  یبرا  ییهاروشتوسعه  
 .  دی باش

 برای نمونه: 

  از ین  کهدرصورتی  تانیاصل  فی وظا  یگام به گام برا  یاهیرو   یهانوشتن دستورالعمل ▪
غ  باشد کسی  بگ  تان یهاتیمسئولشما    ابیدر  بر عهده   دیتوانیمهمچنین    .ردیرا 

 .د یکن جادیا خود یاتیح  یهااتیعمل یبرا یفلوچارت
 حالتچون در این  ،  مهم است  که وجود دارد  ییهاهیرو و    هایمشاز خط    یآگاه ▪

 .دی انجام ده باید  یچه کار  رمنتظرهی غ  تیموقع کی در صورت مواجهه با   دیدانیم
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مضاعف، و   یموثر، اجتناب از انجام کارها   یهمکار   یبرا  کارکنانارتباط با    یبرقرار  ▪
 منابع ایاز اتالف وقت  یر یجلوگ

فهرست  فرایندهای  یساز ساده  با ▪ توسعه  کدگذار خود،  الفبا،  حروف  رنگ،   یها، 
است تا کارتان قابل اسکن   دیشما مف  یکه برا  یانجام هر کار   ای  هالیفا   ینگهدار 
   .دی کن یسازمانده را فتانی وظا شود،

 است  آور  مشغلهوقت گیر و که   یهایکار یسپار  برون ▪
کار    یز یچه چ  دی تا مشخص کن  د یکن  یموجود خود را به طور منظم بررس  فرایندهای  ▪

 کند ینمکار  یز یو چه چ  کندیم
 دی ارائه ده کنندیمشما کار   یکه برا  یباال را به افراد تیفیبا ک  آموزش ▪
 د یکن  مرتب و منظمخود را  ی کار  یفضا ▪

  ی رو  عامدانه  تمرکز  یزمان الزم را برا  رایز  د،یباش   ترفعال  کند یبودن به شما کمک مکارآمد  
را صرف   ی. هر چه زمان کمتر دهدیبه شما م  را  به اهدافتان  دنیرس  ی برا  های مهمکار  انجام

زمان   د،یهمکار کن  کیبه    یدادن نحوه انجام کار   حیتوض  ایگم شده    یها لیفا  یجستجو
 داشت. دیخواه ندهیآ در مورد  یز ی برنامه ر یبرا  یشتر یب

 در کارتان مداومت داشته باشید و    د ی کن  یر ی گ یپ   -  5

 که در دراز   یموارد   یر یگ ی پ  یفعال بودن هستند. برا  یبرا یاتیاز عوامل ح  تداومو    ی ر یگیپ
قبالً  ا ی دینکن افتیدر یاگر پاسخ خصوصبه د،یدار ازیمدت به نفع شما هستند، به اراده ن

 . دی باش بهره برده ،تی موقع یک کوتاه مدت یای از مزا

  ک یپس از    یا  دیجلسه همچنان منتظر پاسخ هست  یک یز یربرنامه یاگر پس از تالش برا
 د ییکه تأ   دی اارسال کرده  یمهم  لی می ا  ای  دیا نکرده  افت ی در  یپاسخ  زیآمتی مصاحبه موفق

که موضوع    دهدیمبه طرف مقابل نشان    تنهانه  نینشده است، تماس مجدد الزم است. ا
کمک به   یتا برا   کندیم است، بلکه او را وادار    تیبااهمشما مهم و    یمورد بحث هنوز برا 

 انجام دهد.  یشما اقدام 
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  دراز مدت   بطوا تا ر  دیکن  یر یگیپ  دیاآنها کار کرده   یکه برا را  یانیمهم است مشتر  نیهمچن
  محض به دیتوانینم. شما د یکن نیرا تضم ندهیآ خود در و تجارت با آنها ایجاد کنید یمثبت

به حال  خدمات شما پرداخت کردند، آنها    ایمحصول    خرید  یرا برا  پولی  انتانیمشتر  نکهیا
 ی ها رسانه  یا  لیمیا  قیچه از طر  د،ی کن   تیتقو  شتریرابطه را ب   نیا  دی . شما باخود رها کنید

 . مستقیم با آنها برداشتن تلفن و تماس ای  ،ی اجتماع

نشان    گرانیبه د  د،یکن  پیگیری  دیخواهیکه م  دیهست  انجام کارهاییکه به دنبال    یزمان
 د یدست از کار نخواه  د،یکه موفق نشو  یو تا زمان  در دست شماستکه ابتکار عمل    دیدهیم

 . دیکش

 د یر ی بگ اد یرا    ی سازگار   انطباق و   –  6

 رمنتظره ی غ   ط یانطباق با شرا  یشما برا  ییهستند و توانا  ر ییکسب و کارها دائمًا در حال تغ
 .گذاردیم ریفعال بودن تأث یشما برا  ییبر توانا

تغ  یهنگام با  شو  د،یمواجه هست  ی ر ییکه  چرا  د یمطمئن  درک  رخ  رییتغ  یی که  را   داده 
حرکت مؤثر   یبرا   دیو چگونه با  ستیچ  رییبالقوه تغ  راتیتأث  . همچنین باید بفهمیدایدکرده

 . دیو درک کن نموده ل یو تحل هیتجز تغییر مورد نظر را و دهید قیخود را تطب   ،رو به جلو

باش  نکه یا  یبرا چگونه    دی اموزیب  د،ی فعال  با  دیتوانیمکه  د  اترییتغ  انطباق  به   گران یرا 
 دادن   انتقال  دهند.  قیتطب  با موقعیت جدید  که چگونه خود را  دیده  ادیو به آنها    بیاموزید

بسیار مهم    ، ست یآن چ  دی و فوا  دادهرخ    رییتغ  نیچرا ا  نکهیا  تغییر به دیگران و   و فهم  درک
 است. 

.  دیکن  یبررس ببینید و آن را  را  تربزرگ   ریو تصو دی قدم به عقب برگرد  ک ی  دی اوقات با  یگاه
 ی برا  ازیمورد ن  یو انرژ   دی خود اختصاص ده  یاستراتژ   ای مجدد کار    ی ابیارز  یرا برا   یزمان

 .دیحرکت به جلو را دوباره به دست آور
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 ، د یکنیم  تیریرا مد  یا نشدهحل    ی ر یهمکارتان درگ  ایخانواده، دوست    یاز اعضا  یکیاگر با  
. به  د یبزرگ نگاه کن  ری . به تصودی قدم به عقب بردار  کی صحبت کردن در محافل،    جایبه

اما    ،ایدکردهمرحله با تعارض برخورد    نیکه شما تا ا  با این.  دینگاه کن  سوءتفاهماحتمال  
 د ی جد  کردیرو   کی ارائه    ی برا   نی؛ بنابراو کارآمد عمل کنیدموثر   ،در حل مشکل  دی انتوانسته

 . دی نگاه کن پیش آمده یر یدرگ تعارض و  تازه به دیدگاهیبا   ای دیوقت بگذار 

  ایجاد این تعارض   خود را در  سهمممکن است    یحت  د،ی کار را انجام ده  نیا  د یاگر بتوان
 . دیآن را برطرف کن درک جدیدتانو بر اساس  دیده صیتشخ

 نتیجه گیری

و به طور مؤثر   دیدهیمرا توسعه    حل مسئله  یها مهارت  ،د یکنیم  یز ی از قبل برنامه ر  یوقت
 ی ر یتأث  د،یتر شوفعال  ی. وقت شودیم  ترسختاشتباه کردن    ،دی کنیمخود ارتباط برقرار    م ی تبا  

آورد.   دیخود را به دست خواه  یو کنترل زندگ  دی شناسیم  بهتر  را  دیخود دار  طیکه بر شرا
 ی زندگ  یایاز مزا  دیبتوان  و  دیشو  ترفعالخود    ی تا در زندگ  تمرین کنید  ا شش عادت ر  نیا

 . دیشو  مندبهره دیخواهیمکه   ای

 منبع: 

developgoodhabits.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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