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 آنها   ی ر ی ادگ ی و نحوه    ی زندگ  ی ضرور   های   مهارت 

 مقدمه 

د  یزندگ  یضرور   یمهارت ها  یادگیری  یبرا " زندگدی نکن  تکیه  گرانیبه  از  که  را  آنچه   ی . 
 " .بیاورید به دست باید را هاکه چگونه آن دیاموزیو به خود ب  یرید یاد بگ خواهید می

 و خامی  آماده نبودن

 در حال حاضر بر افکار من حاکم است.  میبگو توانمیاست که م یهمان احساس نیا

ا  :دی نیبب در  زندگی  مرحله  نیمن  فارغ  با  یتقر  از  بشده  کینزد  یلیالتحصبه  و   شتر یام 
. در دانمیم  دهی فایکامال  ب  را  امگرفتهیاد    و دانشگاه  ها در مدرسهسال  یرا که ط  ییزهایچ

  استانداردهای الزم تا    امنوشتهخود    نامهانیپاهزار کلمه در    20از    شی سه ماه گذشته من ب
و    امکردهخود کار    یدوره کارآموز   نیآخر  یبرا   گان یساعت به طور را  350را برآورده کنم،  

دو ساعت   wordسند    کیدر مورد نحوه ساخت جدول در    ضروریکالس    کی  یبرا  روزید
 کردم.  یرانندگ

 . کندمی دی من را ناام این کلمه یواقع  یبه معنا

زندگیکه    یافراد  در  به من    هدف خاصی  نظر من(  )از   باید   چگونه  که   گویند میندارند 
 دستورالعمل   ارائه  یکه وقت من را برا  یاز افراد  شودیباعث م   نیرا اداره کنم. ا   امیزندگ

م  ای  گیرندمیخودشان    پیشنهادی کرده   ترعاقل  را آنها    "،سن "  ای   "تجربه"که    کنندیادعا 
 است، ناراحت باشم. 

 جالب:   ت ی واقع

  ی زندگ   ی دربارهدیدانش مف  چیو ه  ، سنتان باال برودد ینی بنش  یمدت طوالن  یممکن است برا
 است.  جیرا این خیلی ،به جهنم . دیرینگ ادی

1

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 موردنظر  مهارت های ضروری زندگیکه    یکسان گرفتن همه  دهیمعتقدم که ناد  من ن،یبنابرا
س ندارند،  را  استانداردها  یخوب  استیشما  مردم  مورد   ینی پا  العادهفوق  یاست.  در 

ا  ییهاهیتوص حت  ،کنند میروزها    نیکه  من  تشو  یدارند.  را  مراقب   کنممی  قیشما    که 
 . دیباش  نیز من ی هاهیتوص

 توجه کنید: در مورد من  به این آمارها 

 0.75مالقات در هفته =  نیانگی ، م2=  کی دوستان نزد :ی اجتماع  ▪
 2016: شروع آگوست امرابطهآخرین   ،آشنا شدم  دختراناز  نفر 9با   قرار مالقات: ▪
 چ، ی: هیگذار هیسرما/ییانداز، داراپس  وروی  300+    ورو ی  650پول در بانک =   ثروت: ▪

 (ی)وابسته مال کنممی یبا مادرم زندگ
 نیتمر  نیانگی، ممتریسانت  183  قد  بدن،  یدرصد چرب  8  لوگرم،یک  78.5  سالمت: ▪

 5.9=  یانرژ  نی انگی ، م2.6در هفته = 

قبل از    را  گویندمیدرباره آنچه که  که مردم    یمؤاخذو    منابع   دی که شما با  میگویم من فقط  
 ارزش وقت گذاشتن را ندارد.  شنیدن هر چیزی.  دیریگوش دادن به آنها در نظر بگ

 یقبل از ارائه مشاوره در مورد موضوعات خاص، در مورد دستاوردها   یشتر یافراد ب  کاشیا
فکر   ب   ای  .کردندمیخود  موارد  کردندمی  انیحداقل  در  است  ممکن   گویند میکه    یکه 

 متخصص نباشند. 

افرادی هستند  اگر    اما   . دی دارد، به او گوش ده   را   خواهید می که شما    ی ز ی چ  ی اگر شخص “
 گرفته شوند."  ده ی ناد   د ی ندارند، با   خواهید می را که شما   ی ز یچ   که 

 ی سومال   مون یس 

 ن ی . اما ااستی بوده  بد  دوران  ،دوران مدرسه  میکه بگو  ستین  یدیجد  زیچ  نی ا  هرحالبه
)انتخاب    رود ینم  شی بر وفق مراد شما پ  زیچطور همه چ  نکهیو در مورد ا  دینیکه مشکل را بب
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 یخود را فعاالنه به سمت   ی و زندگ  دیریآن را بپذ  تیه مسئولو اینک  ،است  زیچ  کی   احمقانه(
 . است  دیگری زیچ (ی)انتخاب عال دی کن تیهدا  یبهتر 

مشکالت تمرکز   یکه رو   دیهرگز به خودتان اجازه نده  د،یتمرکز کن  هاحلراه  یرو  شهیهم
 د یکن

 م ی ر ی بگ   اد یرا    ی زندگ   یضرور   ی چرا مهارت ها

 . شودیتر مسخت طیشرا  ندهیمن معتقدم در آ

 ،یلیفس  ی هاجهان و کاهش سوخت  تی جمع  شی افزا  ، یفناور   ع یبا رشد سربه این معنی که  
  ، از مشاغل   یار یو بس  شوندیم  ترابکمی(  …و    تی امن  ،ی)آب، پول، غذا، انرژ   یزندگ   لیوسا

 .شوندیخودکار م

. گردد فراهم    یشتر یمشاغل ب  شودمیباعث    ی فناور   گویندمیکه    دیرا نخور  یافراد   بیفر
منحصر عمدتا     دیجد  یشغل  یخواهد گرفت و فرصت هارا    یشتر یبافراد    یجاوری  ابلکه فن 

 . شدماهر خواهد  اریافراد بس به

 یزندگ   یضرور   یمهارت ها  یر یادگی،  این تغییرات( در برابر  ی)تا حد  تنها راه دفاع از خود
 . دهدمی ش یشما را افزا یزندگ ت ی فیک یاست که به طور تصاعد

را انجام    ییکارها  دیاگر بتوان  نهیزم  نیاست. در ا  یاقتصاد  تیامن   عتا  یطب  یاصل  موضوع
از   یب یترک  ای  قیتخصص عمداشتن  آن سخت است )چه با    تکثیر و کپی برداریکه    دیده

 . دیریبگ  یشیخود پ یاز رقبا  شاید منحصر به فرد( ی مهارت ها 

توانامیدوباره بگو   د یاجازه ده کار   یی :  انجام    تواندنمی  یگر یکس د  چیکه ه  هاییانجام 
 جانشین قابل    ریغو    یضرور   ندهیدر اقتصاد آ، شما را  (یزندگ   یضرور   یمهارت ها)   دهد
 .  کند می

 که:  کندیم  انیب "قی کار عم"به نام  خودکتاب  نیدتریجد در وپورتی کال ن 
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 شامل این سه دسته هستند: شکوفا خواهند شد،   نده یکه در اقتصاد آ   یافراد 

با ماش   ی)افراد  باال  های سطح   ی فن آور   در   متخصص کارگران   .1 آالت    نیکه در کار 
 مهارت دارند(

.  "است  زیهمه چ  صاحب  بازار "برنده  نی ا  در  )صدک برتر هر صنعت.  سوپراستارها .2
نظر گرفتن مهارت ها  خصوصبه در آن شما مستق  تالیج ی د  یبا در  با کل   ما  ی که 

 (د یکن یمجهان رقابت 
سرما  ی)افراد  مالکان .3 ترج  یگذار هی سرما  یبرا  ی کاف   ه یکه  در    حا  ی دارند، 

 دارند(  یاسابقهی ب ROIسطح باال که معموال   یفناور با  ییهاآپاستارت

د من  یگر یروند  بینی   که  متوسط    نی ا  امکرده  پیش  طبقه  که   ی ها شغل)   کارگر  و است 
زحمت داشتن کارمندان   گریها د. شرکتدهندمیخود را از دست    گاهیجا  یآرامبه(  یمعمول
  یادوره  صورتبهرا    زیدادن حقوق کامل، همه چ   یجابه  دهند یم  حی و ترج  خواهندیرا نم
 کنند.  یسپار برون( یکارُمزدیا  آزاد ان کارمند  یبه معن ) لنسرهای فربه 

نو آلتوچر  مزیج انتخاب کن" کتاب    سندهی ،  را    میت با    ش ی از پادکست ها  ی ک یدر    " خودت 
 : که   کند می  ان ی ب  س ی فر 

در  لحاظ  از  ای  شوندمی  اخراج  یآرام بهطبقه متوسط  " و مقام  تنزل   سمت  مشاغل خود 
 است.  یوحشتناک زیچ نیو ا   ابندییم

که بازنشسته   یتا زمان  می کنی مکالج را ترک    ای  رستانیکه دب  یشرکت از زمان  یک  تصور که  نیا
، بردیمما را از گهواره به گور    گریدعبارتبهیا  "شرکت از ما مراقبت خواهد کرد"    میشویم

 . اشتباه است

اگر به رشد و درآمد   ( کنند می  یکه کار خود را برون سپار   است  ییهاشرکتصحبت در مورد  ) 
کن نگاه  درآمد    دیآنها  و  رشد  با  را  آن  مقا  گرید   یهاشرکتو  سهام  بازار   د، یکن   سهیدر 

هم   وجه چیهبه مقا  با  ا ندستین  سه یقابل  رشد شرکت  نی.  گذشته  سال  پنج  طول  در  ها 
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را   هایها فقط منششرکت  نیا  رایاند، زدرآمد داشته  افزایش  درصد  400تا    300اند و  کرده
 . کنندینم ی سپار برون

شرکتشرکت  نیا مانند  حسابدار   ی هاها   یی وکارهاکسب  ،یحقوق  یهاشرکت  ،یبزرگ 
که وظا آژانس  مدیران کل  ی هاسطح معاونت  ف یهستند  به  ازهارا  برون    خود   ی خارج 

اگر اقتصاد   را یسر و کار داشته باشند، ز  انبا کارمند   خواهندینم  گرید   رایز  کنند،یم  یسپار 
 " باال خواهد بود. اری بس ،سکی، رمواجه شود مقررات رییا با تغی دچار رکود شود

آماده شدن بهتر   یبرا  ییگرا واقع   نوعی  بلکه  ست،ین  انهنیبدب   یک نگاه  نیمن معتقدم که ا
   اعتقاد دارم.آن   تیبه فور من  است و   ندهی آ یبرا

 ی کنون  یتیرشد جمع  خصوصبه،  ام کردهبه آن فکر    یطورکلبه  که منموضوعی است    نیا
بیشتر  "  ی کره زمیندما  شی"افزا  بهباتوجه  ندهی آ  یآماده شدن بهتر برا  یعالقه من را برا 

 است.  کرده

 : که   ه است کرد  ان یب   جو روگانبا    ی گر یدر پادکست د   س ی فر   م ی ت 

  کمیاب   آب  ژهیو منابع به  در آن  که  ییهاتیرفتار مردم در موقع  تی به واقع  شتری هرچه ب"

نگاه مشوندمی نم  کنم، ی،  ازماه  6  یک ذخیره  که داشتن  کنمیفکر  کنسرو شده    یغذا  ه 
 چندان احمقانه باشد" 

 : که   کند می   ان ی در ادامه ب ی و 

 ". کنند می رفتار    ، کندمی اقتضا   ط یکه شرا   طور همانمردم  "

(، با  امکرده)که معتقدم    کرده باشمخوب درک    یکاف   اندازهبهانسان را    یاگر من روانشناس
مردم   شوند،یم  ابیو منابع کم  ابدییم  شیفشار افزا  ی؛ وقت اساسا  موافقم.    تی واقع  نیا

 . دهند میرفتار  رییتغ( survival)  به هر قیمتی"  بقا"و به حالت  شده یعصبان
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ا  یثروتمند   اریباهوش و بس  ار یافراد بس تا  )به   که  روندیم  شیحد پ  نیوجود دارند که 
برابر  ین ی رزمیز  یها پناهگاه الکترومغناط  مقاوم در  برا اند کردهفکر    "EMP "  یسیبمب   ی ( 

 ی ت یهرم جمعدر چنین وضعیتی  .  قائل هستند   یاحتمال  هم  یمالتوس   تی وضعنوع    نیا
 پابرجا نخواهد ماند.  یسادگبه

 به این ویدئو توجه کنید: 

 ویدئو 

  ا ی  شودیم  یبانیپشت  د ی تأ   ی ر ی سوگباشد که با    یارسانه  یها حماقت  نهایاز ا  ی برخ  دیشا
 .هستم اطالعیب آن  وجود دارد که من از   یاشده و اثبات  یحل واقع راه

چه    ندهیدر آ  نکهی است که به اعتقاد من صرف نظر از ا  یز یچ   ریز  هیتوص   نهای با وجود همه ا
 . د یکن تیآن را رعا دیبا خواهد شد، 

 ی را یاد بگیرید" زندگ   ی ضرور   یمهارت ها "

 م؟ ی ر ی بگ اد یرا    ی زندگ  ی ضرور   ی چگونه مهارت ها

 ت ی بر اهم   دی تأک  مقاله  نیبخش کل ا  نیترکنندهخسته  احتماال    باید بگویم:قبل از شروع  
برای  دو بار در هفته    ای  کی که    ستین  نیا  و تکرار  نیتمراز    و تکرار است. منظور من  نیتمر

 ی جد   مهارتیاگر در مورد بهبود هر    بلکه   د،یتالش کن  یزندگ  یضرور   یمهارت ها   یادگیری
 ی دوره زمان  کیرا در    یخاصزمان    دی با  د،ینیآن را بب   مثبت  جینتا  د یخواهیو م  دیهست

و   .دیبه آن اختصاص ده  طوالنی مدت برا  ینورون ها   مسیرهای عصبی  ه  ساخت   یشما 
 دارند.  ازیبه زمان ن شدن

 شوند می کسل کننده    سرعت به و    شده   ت یتقو   ی آرام بهمهارت ها 

مانند   یزندگ  ی ضرور   یمهارت ها  برای یادگیری  دیجد  یعصب  و مسیرهای  اتصاالت  جادیا
به طور منظم   دیبا  .از حد رشد کرده است  شی است که ب  ی کردن راه در جنگل  عالمت گذاری
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  و  شوندمیدوباره محو  ها ریمس  همه صورت نی ا ریدر غ  .دیاز آن عبور کنو   دیکن  زیآن را تم 
 . کنند میاز حد رشد  شیب گیاهان مزاحم

 . روند یم  نی نشوند، از ب  نیکه به طور فعال تمر  یزمان  ،دهیچیپ   هایفعالیت  ریمهارت ها و سا

ن  خاطربه)  یعصب  یرهای مس  جادیا زمان  به  مطالب(  شوندار  ازی سپردن  ساخته  تا  د. ند 
 . شوندمی تریقو زمان  طول درده با استفاده مکرر و گستر ها  ناپس یس 

 .میبپرداز  ،بهتر شوید  یتا واقعا  در زندگ   دیریبگ  ادی  دیبه آنچه با  دیای ب  .است  یصحبت کاف

 ست ی شامل چ ی زندگ   یضرور   ی مهارت ها

 ؟ ترند مهم   یر ی ادگ ی  ی برای  زندگ   یضرور   ی مهارت هاکدام  

 ی جان ی هوش ه   -  1

مهارت   چندل  شام  و   احساسات اشاره دارد  یاب ی درک، کنترل و ارز  ییبه توانا   هوش هیجانی
ترکبا  که    است مورد    احتماال  .  اند شده  بی هم  عاطف"در    EQ" مانند    یو جمالت   "یهوش 

 درست است؟  د،یادهی شن "است IQاز  بهتری یشغل تی موفق  کنندهینی بشیپ

 د؟ ی ر ی بگ  اد ی  د یبا   را  ی ز ی چه چ

EQ   شامل : 

 ی: خود شناس   -  1

از    یار ی. بسنهیبه  طیبه سمت شرا  رییتغ  یخود برا  تیضعف شخص  و   دانستن نقاط قوت
 یبعدا  از زندگ   شودیکه باعث م  سازند یم  خود  ضعف  نقاط   افراد شغل خود را بر اساس

 . د یبساز دی محکم از آنچه واقعا  هست یا هیخود را بر پا ی. زندگ لذت نبرندخود 

 : ی م ی خود تنظ  -  2
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 ی اگسترده  ی کاربردها  مورد  نای  .بلندمدت بهتر   یهاحلراه  یبرا  زیغرا و    کنترل احساسات
 ت، یعصبان  ،ی ختگیخودانگ  ،یجنس  یانرژ   تی پول، هدا  تیریدارد مانند انتخاب غذا، مد

 ...   ندیناخوشا طیدر شرا به ادامه تالش و کار مجبور کردن خود

 ی اجتماع  ی آگاه   -  3

 یطرف مقابل چه احساس   اینکه  است،  گرانیجهان از چشم د  دنید  ییتوانابه معنای    اساسا  
 .یهمدل یا همان دیگویمدارد و چه  

 ی اجتماع   م ی تنظ   -  4

 احساس خوب   جادیچقدر در ا  نکهی ا  گردد،یشما برم  یکل  ی اجتماع  یها به مهارت  مورد  نیا
 این موارد .  د یآنها شما را درک کنند، خوب هست  کهیطور بهخود    انیو ب   گران ید  در   آرامش   و 

 . شودمیشما  یو کالم  ینوشتار  ،یارتباط  یشامل مهارت ها

 عمل متقابل قانون    -  5

و    هاانسان  ی همکار   میان  موجود  ییایپو  دیشما با   د؟یرا نداشت   یک ی  نیانتظار ا  احتماال  
 .د یپشت آن را درک کن ی روانشناس

 م ی ر ی بگ اد یرا    ی زندگ  ی ضرور   ی مهارت ها  چطور 

 ی خود شناس   -  1

نقطه قوت    5  و   مدیریت خود  یهاکتابخواندن    ،یلیخود تحل  قینقاط قوت خود را از طر
 .  دی ابیب Big Fiveو  MBTIمانند  یتیشخص یهاانجام تست  و  دیبرتر خود را بشناس 

 خود   تی ر ی مد   -  2

سازنده ▪ عادت  چند  روزمره  ایجاد  برنامه  در  لباس   د یکن  بگنجانید  خود  را  )خوب 
،  هانهیهزدرآمد و    یر یگیسالم غذا خوردن، مطالعه روزانه، ورزش منظم، پ  دن،یپوش

 ( ...و  گاهیصبح روتین های 
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کن  د یریبگ  ادی ▪ کنترل  موثر  طور  به  را  خود  احساسات  ادی چگونه   تواند یم  نی. 
 ن یا  دهمیم که من انجام    ی باشد، اما کار   مقاله جداگانه  کموضوع ی  خودیخود به

احساسات    نیتر  جیمقابله با را  یبرا  را  (if then)"  اگر ... آنگاه  "برنامه    کی است که  
 .م ینمایماجرا   ،کنممی حس که  یا مسدودکنندهو   یمنف

 ی زمان   .د یکن  یز ی خود را برنامه ر  یزندگ  دهدمیکه به شما امکان    دیابیرا ب  یستمیس ▪
دوباره   تانبه اهداف   یابیو در صورت دست  دیخود را اصالح کنید  خارج شد  ریکه از مس

  ی ا قهیدق  5ژورنال    استفاده از  شروع   برای  .هدفی جدید برای خود تعیین نماید 
 )لینک فایل پی دی اف(  .شودمی هیتوص شدتبهامر  نیا یبرا

نوشته    "زی چ  کی آن  "  لد،ینوشته استفان پرسف  "دی کار را انجام ده ":  کتابهای  خواندن ▪
 ی کاو ونینوشته است  " عادت مردمان موثر  ۷" کلر و  یگر 

 ی اجتماع  ی آگاه   -  3

کار را با داشتن   نی(. اشود میایجاد  به مرور زمان  که  )   ی= تجربه اجتماع   یاجتماع  یآگاه
در هفته( با دوستان، گپ زدن با بار    3تا    2مالقات منظم )   مانند  ی اجتماع  یسرگرم  کی
. کلمات  دیدر همه جا انجام ده  شتری کوچک ب  یگفتگوها  شروع   ن،یآنال  صورتبه  هابهیغر

به احساس و منظور آنها فکر   دیکن  یو سع  دیکن  لیو تحل  هیو زبان بدن آن شخص را تجز
 .  دیکن

 ی اجتماع   م ی تنظ   -  4

که    ی(. به همان روششود می  جادی )که به مرور زمان ا  ی= تجربه اجتماع   یاجتماع  میتنظ
و   رفتار  دیکن  یبار سع  نی اما ا  ،این کار را نیز انجام دهید  د ی کنیم  نیرا تمر  یاجتماع  یآگاه

 . دیبگذار ریو بر او تأث دی کن تی هدا دیخواهیکه م  یجایبهاحساسات طرف مقابل را 

 قانون عمل متقابل   -  5
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را  زیچ  چی است که ه  یبدان معن  مفهوم  نیا  اساسا   واقعا    زیچ  چی و ه  ستین   گانیواقعا  
 ا یدر مورد دادن    دی نانوشته وجود دارد که با  یکد اجتماع   کی.  ستی و شرط ن  دی بدون ق

 را رعایت کنید.  نیقوان  این و عاقالنه است که دی گرفتن لطف از آن آگاه باش

 :  هوش هیجانی   -   ضروری زندگی   پیشنهادی برای یادگیری مهارت های    مطالب بیشتر 

یابی   کتاب  ،  هیچانیهوش  کتاب   دوست  د  آین    یراهنما کتاب    ،یکارنگ  لینوشته 
 . لئودمک س ینوشته کر  یاجتماع   ی هامهارت 

 ی شغل   ی مهارت ها  -  2

اما منظور   است.  یضرور   یمهارت هامجموعه    جزو   زین  ی شغل  یمهارت ها  گیرید یابله  
  با  یعمر. تقر  کی  یاز خود برا  یمال  تیحما  منظوربه  ازیمورد ن  یمهارت ها  اصلی چیست؟

  ی کاف   اندازهبه. اگر  است  شخصی  اولویت های  نیترمهمموضوع جز    نی، اافراد   همه  یبرا
 . رفتخواهد   پیش شما بد یزندگ د، یاوریپول به دست ن

تا   دیرا حذف کن  تانیزندگ   یمنف  ی ها از جنبه  یار یکه بس  دهدیامکان را م  نیپول به شما ا
کن  ییزها یچ  یرو  به آن  دیتمرکز  واقعا   باال و    دیدهیم   تیها اهمکه  سلسله مراتب   یبه 
متنوع   قیاز عال  یعیوس  فیط  ، برآورده ساختن. دسترسی به درآمد باالدیمازلو برس  یازهاین
 .  کندمی ری پذامکانرا 

دنبال    یبرا  الزم را  مانده  یزمان باققرار دارند،    یمناسب  ت یدر وضع  یکه از نظر مال  یافراد 
که واقعا  آنها   کنندمی  یهای فعالیتخود را صرف    یزندگ  اما   ، خود را دارند  قیعال  ریکردن سا
 . دانند یم را معنادار 

 ه ی توص  نیا  در عوض.  دی" را نخورد یانجام ده  ،د یآنچه که دوست داریا  خود    اقی"اشت   بیفر
 :دی را دنبال کن یشغل

 " دی سرگرم کننده است انجام ده  تانی"آنچه را که برا  انیمبتد  یبد برا  هیتوصموضوع ویدئو:  
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 ویدئو 

 د؟ ی ر ی بگ   اد ی   دی با  در این زمینه   را   یز یچه چ  ی زندگ   یضرور   ی مهارت هابرای بهبود  

   : د ی اموز یرا ب   ی اقتصاد باالی  باارزش   ی هاو مهارت   متخصص شوید صنعت   یک در    -  1

 ی ر ی ادگیدارد،    برای آن وجود  ییباال   یکه تقاضا   را یاد بگیرید  یمهارت  ،درآمد  جاد ی ا  یبرا
 ی . مهارت یمدت فور   کوتاه  یهاحلنقاط قوت شماست. بدون راه  با  مطابقآن دشوار است و  

 .دل شوی تجارت تبد  کیبعدا  به  دی که بتوان  دی اموزیرا ب

 فروش    -  2

 ک ی   دیتولو    کمک به مردم  یدانش الزم برا  داشتن  صرفبه  که شما  نیست  گونهنی اهمیشه  
 گران ید  هکه چگونه آن را ب  دیاگر ندان  .شد  دیواقعا  در کسب و کار خود موفق خواه  ،محصول
  .آوردچیز زیادی به دست نخواهید    د،یرا در مورد ارزش آن متقاعد کن  گرانیو د  دیکن  عرضه
در  نیهم مالقا   بارهمورد  م  زین  یابیدوست  ،یخواستگار   ت، قرار  فروختن .  کندیصدق 

مؤلفه  ی کی  شهیهم  خودتان بخواه  - است    یعال  ی زندگ   کی  ید یکل  یهااز  چه    ،د یچه 
 نخواهید. 

 ی هوش مال   -  3

که در   یو زمان  دی کن  یر ی گ یرا پ  هانهی هز  د،یکن  تیریپول خود را مدباید  که چگونه    د یبدان
کرد  تینها درآمد  کسب  به  برا  دیبتوان  د،یشروع  را  ارزش  یآن   تانیهاییدارا  حفظ 

  د یده  صیرا تخص  هانهیهز  دیتوانی نحو م  نی که در کجا به بهتر  دی. بداندیکن  یگذار هیسرما
 . دیانداز کنپس م منظ شکلبه و طور خودکار ه و ب

 قانون   و   ی ن ی کارآفر   -  4

 ی ها کمک  مه،ی ، بکند میچگونه کار    یاتیمال  سیستم  د،یخود را بدان  اموال   یحسابدار روش  
...    ستمیسو    ی اجتماع رشته  از  ی زندگ  چطور؟رفاه،  کننده    یها کردنتی ریمد  یک  کسل 
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  ، دی آیم  انی پول به م  یپا  یاما وقت  د،یرا بدان  زیهمه چ   ستیشده است. الزم ن  لیتشک
 . کنید  ینگهدار  خودپول از  و بهتر شتریب  دهدمیبه شما امکان  چیزها نی ا دانستن

 م ی ده  ش ی خود را افزا   ی زندگ  ی ضرور   ی چطور مهارت ها

 د؟ ی ر ی بگ اد یآن را    د یچگونه با 

 تخصص و مهارت در صنعت  -  1

انتخاب    یبرا  یشتر ی. هر چه مدت بدی عمر خود انتخاب کن  هی بق  یصنعت را برا  یک ▪
  در   یقیتا تخصص عم   کشدیم طول    شتری ب   د،ی شک داشته باش  و   دیمورد صبر کن  نیا

زمان    یاندهیفزا  به طورحرفه خوب است.    کی  ازین  شیکه پ  دیکن  جادی حوزه ا  آن
دانش "   حجم  رایز   فتدیب  تفاقا  یا نهیزمدر هر    هاشرفتیتا پ  کشدیطول م  یشتر یب
 . ابدییم شیافزا سرعتبه مهارت به آن یابیدست  یبرا ازیمورد ن "ه یپا

است و    ادیز  برایش  آن دشوار است، تقاضا  یر یادگ یکه    دیمهارت را انتخاب کن  یک ▪
رو انتخاب کن   یز ی )با دانستن نقاط قوت خود(. فقط چ  دیدار  یعیطب  یت یدر آن مز

  ی هایآگه  و   نینکد یدر ل  یشغل   یهایآگه   بهفقط    کنمیم  هیو بهش بچسب. توص
روزنامه محل   یشغل کن  تانیدر  فقط  دینگاه  کن  یکی . سپس  انتخاب  را    دی را  آن  و 

 . دی معکوس کن  یمهندس
  وپورتیکال ن نوشته" رد ی بگ   ده ی شما را ناد تواند نمی   چکس ی ه" کتاب خواندن: ▪

 توجه کنید: ارائه شده    هوهن   ی چارل   توسطبه این ویدئو که  

 ویدئو 

 فروش   –  2

  د ی دوست دار  شما  که  یکه در آن محصول/خدمات دیشغل پاره وقت انتخاب کن   کی ▪
 وقت!(  مهیارزشمند/ شغل ن  ی)تجربه زندگ  دیفروشبمحصول خود را    ای  فروشندیم  را

 اثر چت هولمز  ییفروش نها   ن ی ماش کتاب خواندن:  ▪
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 ی هوش مال   -  3

 صورتبهپول خود را    ها،نهیاز درآمد و هز  excel  لی فا  کی: با نگه داشتن  تیریمد ▪
که در    دی اختصاص ده  ییهایگذار هی آن را به سرما  شتریب  د، ی کن  تیریمد   یهفتگ

  اکسل   ل ی فا   کی  نجای. در اآورندیشما به ارمغان م  یرا برا   ی مناسبیطول زمان بازده
 .کنمیاست که من استفاده م )لینک فایل اکسل( موجود برای دانلود 

سرما :یگذار هیسرما ▪ متخصص  )خانه   ستمین  ی گذار هیمن  امالک  اجاره  ها،  اما 
خوابگاه  ی هااتاق  ها، نگیپارک کمپهتل،  اشنگ یها،  اجاره  برق،    زات ی)تجه  ا ی(، 
موس  یهاونیکام /یصنعت  زاتیتجه آالت  خودکار   ،یق یکوچک،  مشاغل   ، مبلمان( 

  یهادستگاهخودپرداز،    یهادستگاه  دن،برنزه کر  یهاسالن  ،ییشوخشک)کارواش،  
(،  ها، محصوالت و ...کتاب  ، یآموزش  یهادورهمحتوا )   یهاستمیسفروش خودکار(،  

قرضه،  لبوردهای)ب   غاتیتبل اوراق  )سهام،  کارها  نمونه   ،)ETFدارای   پربازده( ی ها  
 ی از افراد   دیتوانید م ی اگر فکر کن  شوید:احمق ن  . امارسند یمبه نظر    یخوب  لیپتانس
پولتان را در   نکهای  از  قبل  د،یریبگ  یشی پ  کنندیامرار معاش سهام معامله م  یکه برا

 . دیابتدا خودتان را آموزش ده دیبازار قمار کن 
و    م یتقس  ق،یجمع، تفر  د، یدرصدها را محاسبه کن   سرعت به  دی : بتوانع یسر  یات اضیر ▪

و    دیمانند جدول ضرب را مرور کن  هیمحاسبات اول  یحت  کنممی  هی. توصدیضرب کن
 . دیرا به طور منظم انجام ده یاضیساده ر ن یچند تمر

 گراهام   نینوشته بنجام  هوشمند   گذار ه یسرما  کتاب خواندن: ▪

 ی روانشناس   –  3

 ی خاص   یهاانتخاب  گرانید  ایچرا شما    نکهیا  ترق یعمو درک    هاانسان  یواقع  تیبا درک ماه
ما به   عتیقفس طب دنی . ددیقدم جلوتر هست  ک ی شهی، همدیدهیم ( انجام یمنطق  ری)غ

به آنها تسلط داشته    دیوجود دارد که با   یعناصر مهم  نجایاز آن است. در ا  یفرار نسب  یمعنا 
 . دی شبا
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 د؟ ی ر ی بگ اد ی  د ی با  را   در این حوزه   ضروری زندگی   درباره مهارت های   ی ز ی چه چ

 زبان بدن    -  1

دختران   یچه زمان  دیبدان  د، ی دهببه خود    یاحساس بهتر   ،در مردم  ی احساس راحت  جادیا
د چگونه متوجه تنش ی بدان  شوند،یمردم ناراحت م  یچه زمان  دیبدان  ،شوندمی  شما  جذب
 و ...  دیشو

 ی ر ی ادگ ی تعصبات و    ، یساز   ی شرط   -  2

بیشتر برای جلوگیری از ارتکاب اشتباهات  است و آن را    ریکه تفکر شما چقدر خطاپذ   دیبدان
و حفظ    یبرا  را  نهی به  طی محو    طیشرا   ،دانش  هاانسانکه چگونه    دیدرک کن   ،آموزش دهید

 .گیرندمیبه کار  بقای خود

 ی تفکر، حافظه و نگهدار   -  3

مدت   یطوالن  نگهداری   زان ی و م  دی حافظه خود را بهبود ببخش  دیتوانیم  که چگونه  د یبدان
است که افراد   یز یچ  عیسر  یر یادگی  ییتوانا  را افزایش دهید.  دیری گیم  ادیکه    ییزهایچ

 . کندمیجدا  نده یرا از افراد بزرگ در آ معمولی

 و احساس   زه ی انگ  -  4

چرا    دی اموزیب را    ی برخ  هاانسانکه  احساسات  احساسات  و   کنندمی  تجربهاز  چه    این 
این   دیدهناجازه    و   دیا یو غم کنار ب  یدی خشم، ناام  ،یچگونه با افسردگ  .دارند  یی کاربردها

در شوند  باعث  چ   یزندگ  موارد  آن  بتواند ینرس  خواهیدمیکه    ی ز یبه  از سرعت به)   دی .   )
یا  زیعز  کیمانند مرگ    ی منف  یهاتیموقعو    احساسات بیرون    نیسنگ  یجسمضربه    و 

 . بیاید 

 تی شخص   –  5
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شما   اطراف بر  طیکه از مح  ییزهای ( و چیذات  یهایژگیو خلق و خو )  مزاج و   ن یتفاوت ب
  ی ها انتخاب(  گرانیباعث شده شما )و د  یکه چه عوامل   دی. بداندی را بدان  گذاردیمتاثیر  
 ،یط ی و تحت چه شرا  دی اعتماد کن  ی . )مثال : به چه کسدی داشته باش  ندهی آ  یبرا  یتر قیدق

 هستند   ترمناسب  فیکدام وظا  یبرا  یافراد  هاست، چ  ترمناسبشما    ی برا  یشغل  ریکدام مس
... ) 

 ی گروه ی و اجتماع  ی روانشناس   -  6

به دنبال تعلق به    یاجتماع  واناتیح   اساسا  که چگونه مردم    د یبدان گروه   کیهستند که 
آموزش   کرده و   یگروه را رهبر   کیو چگونه    کنندمیخاص هستند. چگونه آنها در گروه عمل  

 . دهندمی

 م ی کن  ت یخود را تقو   ی زندگ  ی ضرور   ی چطور مهارت ها

 د؟ ی ر ی بگ اد یآن را    د یچگونه با 

صفحه(   1000از    شی)ب  را  استاندارد  یدر مورد روانشناس  دانشگاهی  یکتاب درس  ک ی  -  1
به نکات باال دارند شروع   را  شباهت  نیشتریکه ب  ییهافصلبا    د،ی. آن را بخواند یکن  تهیه
 شه ی هم  یشما را برا  یزندگ   احتماال  ارزش وقت گذاشتن را دارد و    واقعا    انجام این کار  .دیکن
 خواهد داد.  رییتغ

 دهند میقرار  مورد استفاده    هاانسانکه    ی ایشناخت   ی های ر ی سوگ   و   مغالطات   نی تر  جیرا  -  2
 است.  یمنبع عال کی نی. ادیکن یبررس ایپدیکیو در را 

شما به آنچه    دنیکه مانع رس  یاحساسات مزاحم منظم  ی برا"اگر ... آنگاه" برنامه    کی   -  3
 . دی کن هی، تهشوندمی خواهید می

و هر صبح    تهیه کنیدعظمت    رسیدن به  یخود برا  پاکسازی ذهن  یبرا  ی نوار صوت  کی  -  4
 . دیکن  به آن گوشو عصر 
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مانند زبان بدن،    یشناسمختلف روان  یهارمجموعهیدر مورد ز  را  بیشتری  یهاکتاب  -  5
  ی رگذار یتأثو نحوه    یشناسو جامعه  تی شخص   یساز هی نماحفظ اطالعات،    ،ترع یسر  یر یادگی

 . دی کن مطالعه

 نه یبه   یر یادگ ی   -  4

ا  نهیبه   یر یادگی شما  م  نیبه  را  استراتژ   دهدیامکان  برا  یدیجد  یهایتا   ش ی افزا  یرا 
 ی الگو   کیسپردن    خاطربه. اگرچه مغز در  دیریبه کار بگ   ییخود با حداکثر کارا   یزندگ  تیفیک

 نی . ادیبرسان  حداکثرخود را به    یر ی ادگ ی  ییتوانا  دی ناکارآمد است، اما قطعا  با  اریبس  دیجد
 ، یساز   نه یبه  جایبه  کنمیم  هیاست که توص  یزندگ   یضرور   یمهارت ها   ستیتنها مهارت از ل

آن تسلط   رب  دی است که همه با  یهسته اصل  مهارت مانند یک  نی. ایدآن را به حداکثر برسان
 داشته باشند. 

 د؟ ی ر ی بگ  اد ی  د یبا   ی راز ی چه چ

 د یجد  یهامهارت نهیبه یر ی ادگینحوه  ▪
ها را خالصه آن  م، یبخوان  نه ی به  به طوراطالعات را  از    ی امجموعهیا    کتاب  کیچگونه   ▪

 . میاوریب ادیبه  را در آن   نهفته یدانش ضرور  از، یو در صورت ن میکن
 حذف را    یو عوامل حواس پرت  کرده  یبند   تیاولو  کارهایمان را  ،کنیم  چگونه تمرکز ▪

   نمایم.

 م ی ده  ش ی خود را افزا   ی زندگ  ی ضرور   ی چگونه مهارت ها

 د؟ ی ر ی بگ اد یآن را    د یچگونه با 

 ی مهارت آموز   -  1

 ( و جاش کافمن9:40)  س یفر  میکسب مهارت مانند روش ت  نهیمنبع خوب در زم  نیچند
 از آنها استفاده کنید.  دی توانیموجود دارد که 
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 ویدئو 

 مراجعه نماید.  لینکفارسی تماشا کنید به این  سیرنویزبا  ویدئو را خواهیدمیاگر 

 خواندن کتاب   -  2

 نیتریو تکرار ضرور   یدیکردن اطالعات کل  لتریجذب و ف   یچارچوب برا  یشما به نوع ▪
 .  دیدار  ازیآنها به طور منظم ن

 ی ر ی ادگی   ی چارچوب براتدوین   ▪
 وپورت یاثر کال ن  "کتاب کار عمیق".  یو حذف عوامل حواس پرت  یبند  تی تمرکز، اولو ▪

 . دیکلر را بخوان یاثر گر  "آن یک چیز"و 

 نتیجه گیری

  ، گیرندمیشما قرار    نیکه مورد تحس  یو افراد  د یکه در حال حاضر هست  یشخص  نیتفاوت ب
فشار " و    هاکتاب  یهاهی. نگران همه توصاندخواندهاست که آنها    ییها کتاب  تعداد  صرفا  در

ا  "یزمان در  توض  نیکه  زماندینباش  ،امداده  حیمقاله  تا  تمام    با  یتقر  د،یشو  سالهکه    ی. 
  کنم ی)که فکر م  د یثابت قدم باش  ریمس  نیاگر در ا  د، یارا خوانده  نی مکره ز  یرو   یها کتاب
 (.بود  دیخواه

که الزم    یز ی وجود ندارد، تنها چ  افراد  یدر مورد ارتقاء رتبه اجتماع  یخاص   ایبزرگ    زیچ  چیه
   :هستند دو مورد نیاست ا

 ت یاز واقع ترقیدق  یر یتصو .1
 انجام شود. دیآنچه با  شفافیت درباره .2

 است.  و اقدام عمل ماندیم  یکه باق  یز یتنها چ
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