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ً
اهمیت شــناخت خود و آ گاهی از رفتار بر کسی پوشیده نیست .معموال
هــم در پــی همیــن شــناخت و بــرای داشــتن حــس رضایــت در زندگــی
میخواهیم رفتاری را در خود تغییر دهیم یا ایجاد کنیم .اما پرســش مهم
این اســت کــه چگونه به تغییــر مطلوبمان دســت یابیم .ممکن اســت در
بهتریــن حالت بدانیم چه میخواهیــم و چه کاری باید بکنیم .در مســیر
رســیدن بــه آن رفتــار شــاید بارهــا برنامهر یــزی کنیــم امــا موفق نشــویم .به
قول نویسـ ٔ
ـنده باتجربــۀ این کتاب ما همه برنامهریزانــی عالی اما مجریانی
ً
ضعیفیم .واقعا چرا در این زمینه آنقدر بد عمل میکنیم؟
نویسـ ٔ
ـنده کتــاب در همــان ابتــدا بهصراحــت میگوید ایــن کتاب در
ارتبــاط با تغییــر رفتار بزرگســاالن اســت و این ســختترین کار برای بشــر
چکــس نمیتوانــد مــا را بــه تغییــر وادارد مگــر اینکــه
یشــعور اســت .هی 
ذ 
ً
خودمــان واقعــا بخواهیم کاری در ایــن زمینه انجام دهیم .در بســیاری از
مواقع با وجود شناخت خودمان به دلیل اینکه روش درست تغییر رفتار را
نمیدانیم و عوامل تأثیرگذار در آن را نمیشناسیم شکست میخوریم و به
رفتار مطلوب نمیرســیم .این کتاب کمک میکند از پس این کار دشوار
برآییــم و رفتارهای خودآ گاه یا ناخودآ گاه نامطلوبی را که گاهی به عادت
تبدیل شدهاند بهبود دهیم.
در انتشــارات آریاناقلم در ادامۀ انتشــار کتابهای حوزۀ توسعۀ فردی
تصمیم به انتشــار این کتاب گرفتیم .کتابی از ز بــان مربی باتجربهای که
سعی کرده است حاصل سالها مشاوره و مربیگری خود را در حوزۀ رفتار
ب هصــورت راهکارهایــی ســاده و عملیاتی بیان کنــد .این کتــاب در کنار
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کتابهای بیحدومرز ،هنر دســتیابی و کشف شــمال حقیقی در افزایش
خودآ گاهی ،رسیدن به خواستهها و ایجاد و ماندگاری رفتار مطلوبمان به
ما کمک میکند.
تسلط بر مطالب این کتاب نیاز به تأمل و تمرین بسیار دارد .نویسنده
وعدهووعید نمیدهد که مســیری ســاده پیــش رو داریــد و در کوتاهمدت
میتوانید به آن برســید .او تأ کید میکند که فقط دانستن و آ گاهی کافی
نیســت بلکه باید دســت به عمل بزنیــد .خیلی از مواقع مــا فقط تغییری
را میخواهیــم اما حتــی تالش هم نمیکنیــم و منتظریم اتفــاق بیفتد ،اما
تأ کید این کتاب به تمرین و ممارست همیشگی است .امیدوارم خواندن
این کتاب آغاز تمرین شما برای تغییرات مطلوبتان باشد.
بعضــی از مــا ممکــن اســت در هنــگام خواندن ایــن کتاب بــه اندک
واژههایــی بربخور یــم کــه کمتر بــا آنها مأنوســیم یا تاکنــون آنهــا را ندیده یا
نخواندهایم .این ذو قورزی مترجم فرهیختۀ کتاب ،آقای محســن وارثی،
را در برگزیدن معادلهای متناســب با مفاهیــم ارج مینهیم و از اینکه ما
را به جس ـتوجوگری در دریای وسیع و غنی واژگان زبانمان فراخواندهاند
ٔ
مطالعه کتاب با هم لــذت این یادگیری را
سپاســگزاریم و در کنار لــذت
میچشیم.
سمیه محمدی
مدیرعامل انتشارات آریاناقلم
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محیطــی کــه انســان امــروزی در آن زندگــی میکنــد پــر اســت از اســباب
ً
حواسپرتی و پریشــانفکری که او معموال و اغلــب اوقات نقش آنها را در
ممانعت از رســیدن به اهداف خود دس ـتکم میگیرد .این کتاب دربارۀ
همیــن اســباب و انگیزههــای محیطــی اســت و اینکــه حواســمان باشــد
چگونــه مــا را برمیانگیزانند تا رفتارهــای خاصی مرتکب شــویم .افزون بر
این ،راهکارهایی ساده ولی شدنی برای مدیریت آنها مطرح میکند.
پیــام اصلــی نویســندۀ واقعبیــن و باتجربــۀ کتــاب ،دکتــر مارشــال
گلدسمیث ،این است که برای ایجاد تغییرهای ماندگار در رفتار و کردار
خــود بایــد مراقب ایــن اســباب و علــل و انگیز ههــای محیطی باشــیم .او
تألیفــات ســودمندی در حوزههــای رهبری ،رفتار ســازمانی ،تغییــر رفتار و
مربیگــری دارد که کتاب پیش روی شــما زبدۀ مطالعات و تجربیات وی
در همین حوزههاســت ،که با بیانی شیرین ،انباشــته از نمونههای واقعی
از مســائل و مشــکالت مراجعــان خودش ،به رشــتۀ تحریر درآورده اســت.
قضاوت بیشــتر دربارۀ مطالب کتاب را به خواننــدۀ گرامی وامینهم .ولی
دربارۀ ترجمه و انتخاب معادل برای کلیدواژۀ این کتاب نا گزیرم توضیح
مختصری بدهم.
ً
ایــن کلیــدواژه ( ،)triggerکــه اتفاقا عنــوان اصلی انگلیســی کتاب نیز
هســت ،در معنای واقعیاش به «ماشــه» یا «چکاننده»ی اســلحۀ گرم و در
معنای مجــاز یاش بــه «هرآنچه باعث حرکت یــا واکنش خــاص بهویژه از
یشــود» گفته میشــود .باری ،ب ه دلیل کاربرد فراوان این واژه در
نوع بدش م 
گوناگون اسم و فعل و صفت در این کتاب ،معادلهای موجود
نقشهای
ِ
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پیشــنهادی
گهــای معتبــر انگلیسی‑فارســی و نیــز معادل
در اغلــب فرهن 
ِ
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی برای این واژه در رستۀ روانشناسی ،یعنی
«تلنگر» ،را چندان مناســب نیافتم .ازاینرو ،در پی معادل دیگری بودم که
هم دقیق و خوشآوا باشد و هم مشتقپذیر .سرانجام پس از مدتی بررسی،
«انگیزه» را یافتم! در تأیید کاربرد این معادل برای معنای موردنظر نویسنده
از  ،triggerبایــد بگو یــم که معنایش در فارســی بهطورکلی عبارت اســت از
«آنچه یا آنکه در کســی کشــش ،تمایــل و نیرویی درونی بــرای انجام دادن
کاری یا رســیدن به مقصودی ایجاد کند» .افزون بر این ،فرهنگســتان یکم
زبان و ادب فارسی نیز واژۀ «انگیزه» را بهجای «محرک بالفعل» برگزیده بوده
است ،که با معنای مستفاد نویسندۀ کتاب خیلی قرابت دارد .خوانندگان
باریکبیــن را برای آ گاهــی از جزئیات فنیتر به فرهنگهای معتبر فارســی
ارجاع میکنم .با این تفاصیل من ،دســتکم تا این زمان ،معادل رســاتری
سراغ نمیتوانم کرد که در این بافت ،بهتر از «انگیزه» خودنمایی کند.
نکتۀ دیگر این است که در بعضی جاها ناگزیر از دادن پانوشت برای
ادای پارهای توضیحات روشــنگر یا معادل انگلیسی برخی لغات بودهام.
ایــن قبیــل پانوش ـتها را بــا عــدد نشــان دادهایــم و معــدود پانوشــتهای
نویسندۀ متن اصلی را با ستاره.
اکنون دیگر مطلبــی باقی نمانده مگر اینکه مراتب سپاســگزاری خود
را به چند تن ابراز کنم .پیش و بیش از همه ،از همســرم سپاسگزارم ،که
ً
وقت مصــروف در ترجمــۀ این کتــاب از ِآن او و
واقعــا بخش عمــدهای از ِ
پســرمان بوده اســت .ازای ـنرو ،همین جا ترجمــۀ این اثــر را از اعماق قلبم
به آنهــا تقدیم میکنم .دیگر ،ســرکار خانم ســمیه محمــدی ،مدیر محترم
پشــتیبانی بیش از
انتشــارات آریاناقلــم ،اســت ،که از بابــت شــکیبایی و
ِ
تصورم در به سرانجام رســیدن کار از ایشان سپاسگزارم .دوست فاضل و
مهربانم در همین مجموعه ،جناب آقای محمدعلی معینفر ،نیز از آغاز تا
انجام کار مرا مورد مهر و حمایت خود قرار داد ،که بسیار وامدار او هستم.
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سرویراستار و نسخهپرداز آریاناقلم ،سرکار خانم لیال نبیفر و جناب آقای
نپــور ،نیز بــا باریکبینی و فروتنــی مثالزدنی خــود ،متن را از
کیــوان دهقا 
حشــو و زوائــد پیراســتند و آن را بــه زیور ســامت و سالســت آراســتند .از
ایشــان نیز بسیار سپاسگزارم .باوجوداین ،مسئولیت تاموتمام هرگونه سهو
ـص راهیافتــه بــه ترجمه با من اســت و همیــن جا از همــۀ خوانندگان
و نقـ ِ
باریکبین و دانا درخواســت میکنم چنانچه به این موارد برخوردند به ما
گوشزد کنند.
شاد و تندرست باشید
محسن وارثی
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آنچه مدیرعامالن و رهبران فکری دربارۀ

خلق رفتارهای ماندگار
و کار با مارشال گلدسمیث میگویند

«من اقبال بلندی داشتهام که سالهاست با مارشــال کار میکنم .او به روشهای
متعدد به من کمک کرده است .خلق رفتارهای ماندگار نمایانگر پیشرفت طبیعی
در آثار مارشال اســت و بســیاری از ایدههای موجود در آن پیشتر به من و بسیاری
از مراجعان او کمک کرده اســت .همانند تمام کتابهــای او ،میدانم که رویکرد
متمرکز ،عملی و خردمندانۀ مارشال در این کتاب به شما در رهبری کمک خواهد
کرد ،ولی مهمتر از آن ،میتواند یار یرسان شما در زندگی باشد!»
جیم یونگ کیم
دوازدهمین رئیس بانک جهانی

«بدون کمک مارشال گلدسمیث ،پیر را تعلیم دادن دشوار است .تحت مربیگری
او میتوانید رفتارهای قدیمی خودتان را برای خلق پیامدهای تازه تغییر دهید».
دینا مولیگان
مدیرعامل گاردین الیف ،از زمرۀ قدرتمندترین زنان در کسبوکار به گزارش فورچون 50

«کتابــی عالی اســت .مارشــال در ایــن کتــاب ،بهیمــن حرفــۀ درخشــانش در مقام
نویســنده و مربــی اجراییای که بــه مدیرعامــان کمک میکنــد رهبــران موفقتری
باشند ،چالشی بسیار مهمتر و اساسیتر پیش میکشد :هریک از ما چگونه میتواند
ً
به فردی که واقعا دوست دارد باشد بدل شود؟ این کتاب را بخوانید تا دریابید».
مارک ِت ِرک

کانس ِرونسی ،شریک مدیریتی سابق گلدمن ساکس ،نویسندۀ سرنوشت طبیعت
رئیس و مدیرعامل نیچر ِ
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«مربیگری مارشــال رهبران را به تمرکز بیوقفه بر رفتار خــود فرامیخواند .رفتار رهبر
ِ
یشــود برای کســب نتایج عالی و بهبود مستمر .این
و همچنین رفتار تیم پایهای م 
کار کلید موفقیت شرکتهای تحت مدیریت واحد ،جهانی و دانش‑محرکۀ آینده
خواهد بود .خلق رفتارهــای ماندگار تمرکز ما بر ایجاد تغییــر موردنیاز برای موفقیت
را شتاب میبخشد».
آیشا ِاوانز

نایبرئیس و مدیر عمومی اینتل ،جزو ده رهبر برتر زن نسل آینده به انتخاب فورچون

«اگر میخواهید رفتارتان را تغییر دهید ،بهترین فردی شــوید که میتوانید باشــید،
بــر عادتهــای بــدی کــه اســباب دردســرتاناند غلبــه کنیــد و در زندگــی کمتــر
ً
افســوس بخورید ،پس ایــن کتــاب را بخوانیــد – و نصایح آن را فــورا بــه کار بندید.
خلــق رفتارهای ماندگار مارشــال گلدســمیث حاوی سرراس ـتترین ،روش ـنترین،
یتــوان بــرای به
صمیمانهتریــن و ماندگارتریــن توصیههــای عمل ـیای اســت کــه م 
ً
کار انداختن تغییــر در زندگی دریافت کرد .مارشــال تمام تقریبا چهل ســال تجربۀ
مربیگری خود را به پای این کتاب گذاشته و بینشهای عمیق ،داستانهای گیرا
و فنون قدرتمندی را با شــما در میان میگذارد که میتوانیــد آنها را هماکنون به کار
گیریــد و از منافــع آن درزمینــۀ حرفه ،روابــط و آرامــش خاطرتان در ســالهای پیش
رو بهرهمند شــوید .روال پرسشــگری او بهتنهایــی ارزش بهای کتــاب را دارد .خلق
رفتارهای ماندگار بهترین اثر مارشــال گلدسمیث تاکنون است و من خواندن آن را
ً
جدا توصیه میکنم».
کوزس
جیم ِ

نویسندۀ مشترک کتاب چندمیلیوننسخهای چالش رهبری،
عضو اجرایی شورای رهبری دانشکدۀ کسبوکار لیوی در دانشگاه سانتا کالرا

«ما مدتهاســت که در فهرســت ثینکرز 50از ترکیــب توصیههای عملــی و بینش
انسانی جاودانی مارشــال گلدســمیث بهرهمندیم .خلق رفتارهای ماندگار بهترین
ِ
کتاب او تاکنون است».

دیرالو
کرینر و ِدس ِ
استوارت ِ

ݢ ݢبنیادگذاران ثینکرز ،۵۰پیشروان جهانی در ارزیابی و اشاعۀ تفکر مدیریت
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تحسینهایی بر کتاب

«مــن از هــواداران تمامعیار مارشــال گلدســمیث هســتم – و پس از خوانــدن خلق
رفتارهای ماندگار شما هم خواهید بود .مارشــال قول میدهد اگر کارش را در مقام
نویسنده خوب انجام دهد و شما نیز در مقام خواننده/یادگیرنده همین کار را بکنید،
به فردی که دوست دارید باشید نزدیکتر خواهید شد و نیز کمتر افسوس خواهید
خورد .خیلی هم بد نیست! پس آن را بخوانید!»
ِکن بلنـچارد
یکی از نویسندگان پرفروشترین آثار غیرداستانی در تاریخ،
نویسندۀ مشترک مدیر یکدقیقهای و دوباره شورانگیزی کنید! بازنشسته نشوید

«سی سال اســت که من مارشــال را میشناســم و با او کار میکنم .خلق رفتارهای
واقعی مهیب دربارۀ رفتارمان با خودمان
ماندگار ،که مجموعهای اســت از حقایق
ِ
و نیز نحــوۀ بهتر کــردن زندگــی ،گام بعدی مارشــال به جلو در مســیر شــگفتانگیز
حرفهایاش به شمار میرود».

َ
دیوید الن

پیشرو جهانی در حوزۀ بهرهوری شخصی ،نویسندۀ کتاب چندمیلیوننسخهای کار را تمام کنید
ِ

«مارشــال گلدســمیث در خلــق رفتارهای مانــدگار حکمــت حاصــل از چند دهه
ـمکش تغییر واقعی رفتارشان
کمکرســانی به مردم – مراجعان و دوستان– در کشـ
ِ
را فشرده کرده است .گرچه کتاب با شیوهای گیرا و آسانیاب نوشته شده ،خیلی
ً
عمیق است .مارشال صرفا مربی نیست .او حریفی مدعی است با زبان تحریکآمیز
و بذلهگویانه .اگر شــما برای “برانگیختن” تغییر موردنظرتان نیاز به بازخورد دارید،
مارشال برترین گزینۀ من است».
ریتا گونتر مکگراث
اثرگذارترین متفکر استراتژیک در جهان به گواهی ثینکرز ،50نویسندۀ پایان مزیت رقابتی

«کتابی است حکمتآمیز با داستانهای شیرین دربارۀ نحوۀ به فعل درآوردن خود».
فیلیپ کاتلر
استاد ممتاز بازاریابی در دانشکدۀ مدیریت ِکال گ ،دانشگاه نورثوسترن ،متفکر پیشرو جهانی در عرصۀ بازاریابی
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روزی پای هم ــکارم ،فیلیپ ،روی پلههای زیرزمین خانهاش ســـر خورد و
س ــرش محکم به زمین برخورد کرد .چند لحظهای که روی زمین درازکش
افتاده بود و بازوها و ش ــانههایش گزگز میکرد ،به خیالش رسید فلج شده
اس ــت .از فرط بیرمقی ،نتوانست روی پا بایستد و به دیواری تکیه داد و
صدمۀ واردش ــده را وارسی کرد .مورمور ش ــدن دست و پایش حا کی از آن
ب ــود که هنوز حس دارند (که خبر خوبی بود) .س ــروگردنش ُز ق ُز ق میکرد.
میتوانس ــت قط ــرات خون ــی را که از پش ــت س ــر زخمیاش چکـــه میکرد
احس ــاس کند .میدانس ــت که باید خ ــود را به اورژانس برســـاند تا معاینه
ً
ش ــود و زخم ــش را تمیز کنند ک ــه احیانا شکس ــتگی و خونریزی داخلی
ً
نداش ــته باش ــد .همچنین میدانس ــت که اص ــا در وضعیتی نیســـت که
بتواند رانندگی کند.
صبح ش ــنبه ب ــود .همس ــر فیلی ــپ و پس ــرانش ،ک ــه دیگـــر از آبوگل
درآم ــده بودن ــد ،خانه نبودن ــد و او در خان ــۀ دنج حومۀ ش ــهرش تنها بود.
تلفنهمراهش را از جیبش بیرون کشید که درخواست کمک کند .هرچه
میان اسـ ـمها جسـ ـتوجو کرد متوجه ش ــد حتی یک دوس ــت هـــم در آن
نزدیکی ندارد که بتواند با خیال راحت در موقعیت اضطراری به او تلفن
کند .پیشازاین ،هرگز تالش نکرده بود با همس ــایههایش آشنا شود .چون
دچار خونریزی ش ــدید یا حملۀ قلبی نشده بود ،اکراه داشت با اورژانس
تماس بگیرد .همان لحظه چش ــمش به ش ــمارهتلفن زوج میانســـالی که
چن ــد خانه آنطرفتر زندگ ــی میکردند افتاد و تماس گرف ــت .زنی به نام
کاتر ی ــن پاس ــخ داد .او را در خیابان دیده بود ولی بهندرت همکالم شـــده
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بودند .موقعیتش را برای کاترین توضیح داد و او خود را بهســـرعت رساند
و از در پش ــت خانه ،که قفل نش ــده بود ،وارد منزل فیلیپ شـــد .او را در
زیرزمی ــن پیدا ک ــرد .کمکش ک ــرد روی پا بایس ــتد و او را بـــه نزدیکترین
ج س ــاعتی که تحت معاینه بود پیشش
بیمارس ــتان رس ــاند و در طول پن 
ماند .بله ،دکترها گفتند ضربۀ ش ــدیدی به س ــر فیلیپ وارد شده و چند
هفتهای درد خواهد داش ــت ،ولی شکس ــتگی نداش ــت و خوب میشد.
کاترین او را به خانه برگرداند.
فیلیپ درحالیکه تا پایان روز در خانۀ تاریکش اســـتراحت میکرد،
با خود فکر کرد که چی ــزی نمانده بود به مصیبتی گرفتار شـــود .لحظۀ
تیز خشک ضربه را به خاطر
ِ
برخورد سرش به زمین و همینطور صدای ِ
آورد ،مانند صدای چکشی بود که روی پیشخان مرمرین فرود میآید و
سنگ را به قطعات ریز خرد میکند .برقی را به یاد آورد که از دستها
و پاهایش رد ش ــد و وحش ــتی را که از تصور فلج شـــدن احساس کرده
بود .فکر کرد که چقدر خوششانس بوده است.
ول ــی افتادن فیلی ــپ در او چیزی بیش از احس ــاس شـــکرگزاری برای
فلج نشدن برانگیخت .پیش خود دربارۀ مهربانی مثالزدنی همسایهاش،
کاترین ،فکر کرد که چگونه تمام روزش را فداکارانه وقف او کرده بود.
نخس ــتینبار بود که در عمرش دربارۀ نحوۀ زندگیاش میاندیشید .با
خود گفت« ،باید در پیدا کردن دوسـ ـ ْ
ت بهت ــر عمل کنم ».نه بهاینعلت
که ممکن است در آینده به افرادی مانند کاترین نیاز پیدا کند تا زندگی
او را نجات دهند ،بلکه دوست داشت بیشتر شبیه کاترین بشود.
شاید الزم نباشد تکتک ما ضربۀ شدید کشندهای به سرمان بخورد
تا رفتارمان را تغییر دهیم .این فقط ظاهر امر است.

این کتاب دربارۀ تغییر رفتار بزرگســاالن اســت .چرا اینقدر در این زمینه
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بــد عمــل میکنیم؟ چطــور میتوانیــم بهتر عمل کنیــم؟ چگونــه چیزی را
که بایــد تغییر دهیم انتخاب کنیــم؟ چگونه دیگــران را متوجه تغییر خود
کنیم؟ چگونه میتوانیم برای تبدیل شدن به انسانی که میخواهیم باشیم
عــزم خــود را جزم کنیــم تا بــا چالــش همیشــگی و فراگیری که هر انســان
موفقی باید بر آن غلبه کند دستوپنجه نرم کنیم؟
مــن بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرس ـشها بحثــم را با تمرکز بر اســباب و
انگیزههای 1محیط اطرافمان آغاز خواهم کرد .اثر آنها عمیق است.
یشــود که به پندار و کردار ما شــکل تازه
انگیزه به هر محرکی 2گفته م 
میبخشد .هر ساعت که بیداریم مردم ،رخدادها و شرایطی که توان بالقوۀ
تغییــر دادن ما را دارنــد برانگیختهمان میکننــد .این انگیزههــا ناگهانی و
نامنتظــر بــروز میکننــد .ممکــن اســت ماننــد ضربۀ ســر فیلیــپ لحظات
ْ
مهمی باشند یا به اندازۀ بریدن کاغذ کماهمیت .شاید خوشایند باشند،
مانند شنیدن تعریف و تمجیدی از معلم که انضباط و بلندپروازی ما را
افزایش و زندگــی ما را  180درجه تغییر میدهد .یا ممکن اســت بیفایده
باشــند ،مانند بســتنیقیفیای کــه ما را اغــوا میکند رژیم غذایــی خود را
بشــکنیم یا فشــار یکی از همطرازان که ذهن ما را آشــفته میکند تا کاری
را که میدانیم اشتباه اســت بکنیم .شاید هم غرایز رقابتجویانۀ ما را به
جنبش درآورند .دامنۀ این قبیل انگیزهها ممکن است از وعدهووعیدهای
معمــول در محیــط کار بــرای دریافــت چــک حقوقــی بــا رقــم درشــتتر تا
مشاهدۀ آزارندۀ پیش افتادن رقیب از ما را در بر گیرد .انگیزهها میتوانند
نیــروی مــا را تحلیــل ببرنــد ،ماننــد خبر بیمــاری شــدید عزیزی یــا َعرضۀ
شرکتمان برای فروش .میتوانند به اندازۀ صدای باران که خاطرۀ شیرینی
برایمان رقم میزند طبیعی باشند.
1. triggers
2. stimulus
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تعداد انگیزهها در عمل بیشــمار است .آنها از کجا میآیند؟ چرا ما
را وادار میکننــد برخالف منافعمان رفتار کنیم؟ چــرا به آنها بیتوجهیم؟
چگونــه میتوانیــم لحظــات برانگیزنــدهای را کــه مــا را خشــمگین یــا از
یشــوند احساس کنیم همهچیز در
مســیرمان منحرف میکنند یا باعث م 
جهان خوب اســت بهدقت مشخص کنیم – تا بتوانیم خوبها را تکرار و
از بدها پرهیز کنیم؟ چه کنیم انگیزهها به نفعمان کار کنند؟
ْ
محیط نیرومندترین ســازوکار برانگیزنده در زندگی ماست – و همیشه
هم در جهت منافع ما کار نمیکند .ما برنامهریزی میکنیم ،هدفگذاری
سر رسیدن به این اهداف از شادی خود صرفنظر میکنیم.
میکنیم و بر ِ
ولــی محیطمــان پیدرپــی مداخلــه میکنــد .بوی کبــاب از آشــپزخانه به
مشــام میرســد و مــا توصیــۀ پزشــکمان بــه کاهــش کلســترول را فرامــوش
میکنیــم .همکارانمان هر شــب تا دیروقت کار میکننــد ،بنابراین خود را
ملزم احســاس میکنیم که همپای آنها قبول مسئولیت کنیم و درنتیجه،
بــه دیــدن بــازی بســکتبال فرزندمــان نمیرو یــم و همینطــور یکــی پس از
دیگــری .تلفنهمراهمــان جیرجیر میکنــد و ما بهجای دوختــن نگاهمان
بــه چشــمان محبــوب خــود دزدانــه به صفحــۀ چشــمکزن تلفــن نگاهی
میاندازیم .اینگونه اســت که محیط اطرافمان رفتارهای نامطلوب در ما
برمیانگیزد.
ً
چون عوامل محیطی غالبا خارج از کنترل ما هســتند ،ممکن اســت
فکــر کنیم کار زیادی نمیتوانیــم دربارۀ آنها بکنیم .خود را قربانی شــرایط
ـیر سرنوشــت تصور میکنیم .من
و همچون عروســک خیمهش ـب ِ
بازی اسـ ِ
ْ
این را نمیپذیرم .سرنوشــت همان دســت ورقی اســت که به ما دادهاند.
ْ
ْ
دست ورق است.
انتخاب نحوۀ بازی ما با این
فیلیــپ بااینکه ضربۀ ســختی به ســرش خورد ،تســلیم شــرایط نشــد.
سرنوشــت او این بود که بیفتد ،سرش ضربه ببیند و بهبود یابد .انتخاب
او این بود که همسایۀ بهتری بشود.
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اگر در صفحات این کتاب تأمل نکنیم و با شتاب از آنها بگذریم ،احساسی
یشــود کــه بــرای همــهآشناســت؛ عیان نیســت ولــی واقعی
در مــا ایجــاد م 
اســت :افسوس و پشیمانی .هربار که از خودمان میپرسیم چرا آن آدمی که
احساس نهفته به سراغمان میآید.
میخواهیم باشیم نشدهایم ،این
ِ
بخــش بزرگی از تحقیق من برای نوشــتن این کتاب برآمده از پرســش
ســادهای اســت که از مــردم کــردهام« ،بزرگترین تغییــر رفتاری کــه انجام
َ
دادهایــد چیســت؟» پاس ـخها تمــام اشــکال مختلــف را در بــر میگیرنــد،
ولــی دردنا کتریــن آنهــا – کــه بیشــک آتــش هیجــان محیــط را دامــن
میزنــد– از یــادآوری رفتــاری ناشــی میشــود کــه مــردم میبایســت تغییر
دهنــد ولــی ندادهاند .آنــان دربارۀ ناکامیشــان در تبدیل شــدن بــه آدمی
ً
که میخواســتهاند باشــند تأمل میکننــد .و غالبا این ناکامی با احســاس
غمانگیز افسوس و پشیمانی بر آنان چیره میشود.
آستن ،لیدی کاترین
ما شبیه بانوی سلطهجوی غرور و تعصب ِجین ِ
ِد بــورگ ،نیســتیم ،کــه بــه ذوق طبیعـ ِـی موســیقاییاش میبالــد و بعد با
صراحــت لهجــۀ تمــام میگو یــد« ،ا گــر مــن تعلیــم موســیقی گرفتــه بــودم،
حاال اســتاد تمامعیاری بودم ».برخالف لیدی کاتریــن ،هنگامیکه ما به
فرصتهای بربادرفتــه ،انتخابهای بهتعویقافتاده ،کوش ـشهای ناکرده
و اســتعدادهای ناپرورده در زندگیمــان فکر میکنیم ،نیش تیز افســوس و
ً
پشــیمانی را احســاس میکنیم .معموال هم زمانی اســت که مشکل بتوان
کار زیادی صورت داد.
یکــه داشــتم بــا تیموتــی مصاحبــه میکردم ،افســوس و پشــیمانی
زمان 
ورزشی شبکهای
بهوضوح در فضا احســاس میشــد .زمانی ،او در بخش
ِ
تلویزیونــی تهیهکننــدۀ اجرایی قدرتمندی بود .زندگــی حرفهای تیموتی در
شــبکه نابهنــگام در میانــۀ دهۀ چهــارم زندگیاش پایــان یافت ،زیــرا او با
یســاخت .یک دهۀ بعد ،در نیمــۀ پنجم زندگی ،تیموتی
مافوقهایش نم 
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از راه مشاور ه گذران عمر میکرد .البته هنوز هم دارای تخصص و خبرگی
موردنیاز شرکتها بود ،ولی هرگز به ِسمت اجرایی ثابت پیشینش دست
بازیکن همراهی نیست.
نیافت .مشهور شده بود به اینکه:
ِ
تیموتی سالها فرصت داشته است تا به ریشههای اشتهارش به این
آغاز نخســتین کارش در
صفــت فکر کند .ولــی تا روزی کــه دختــرش در ِ
تلویزیــون از او درخواســت نصیحتی پدرانه کــرد ،هرگز آنها را روشــن بیان
نکرده بود.
تیموتی گفــت« ،به او گفتم صبــر بزرگترین فضیلت اســت .تو داری
در حرفهای کار میکنی که همه نگاهشــان به ســاعت است .برنامه رأس
نمایــش اتــاق فرمان
یشــود .صفح ههــای
ســاعت معیــن شــروع و تمــام م 
ِ
همهچیــز را برحســب صــدم ثانیــه نشــان میدهنــد و دائــم کار میکننــد.
همیشــه برنامۀ دیگــری برای نمایش آماده هســت .ســاعت مــدام درحال
تیکتاک اســت .این موقعیت یــک جور هول َ
ووالی عجیــب در دل همه
میاندازد .ولی اگر مســئولیت با تو باشــد ،صبر تو هم ارزیابی میشــود .تو
میخواهی همهچیز همیناالن ،یا حتی زودتر ،انجام بشــود .خیلی پرتوقع
یکــه بــه خواســتهات نمیرســی ،ممکــن اســت مأیــوس و
یشــوی و زمان 
م 
عصبانی بشوی .حاال دیگر با مردم مثل دشمن رفتار میکنی .آنها نهتنها
یشــوند بد به نظر برســی .و اینجاست
تو را ناامید میکنند ،بلکه باعث م 
که از کوره درمیروی».
لحظــۀ گفتوگو با دختر برای تیموتی برانگیزنــده بود .تا پیش از بیان
ایــن مســائل ،نفهمیــده بــود کــه بیقــرار یاش ســر کار چقــدر تحــت تأثیر
محیط بیرحم شــبکۀ تلویزیونی بوده – و چقدر بهســرعت به بخشهای
دیگر زندگیاش رخنه کرده است.
او توضیــح داد« :دیــدم بــه آدمی تبدیل شــدهام کــه وقتی به دوســتی
ایمیــل میزنــم و در عــرض یــک ســاعت از او جوابــی نمیگیــرم عصبانی
میشوم .بعد شــروع میکنم به آزار دادنش که چرا به من محل نگذاشته.
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ً
اساســا ،با دوس ـتهایم طوری رفتار میکنــم که یکزمانی با دســتیارهای
نطــوری به دنیــا نــگاه میکنــم .اینجوری
یکــردم .مــن ای 
تهی ـهام رفتــار م 
نمیشود زندگی کرد».
تیموتی به گفتوگوی صمیمانۀ پدر‑دختری نیاز داشت تا با جرقهای،
احســاس نیرومند پشــیمانی را در او شــعلهور کنــد .او در پایــان مصاحبه
گفت« ،اگر میتوانســتم چیزی را در زندگیام تغییر بدهم ،دوســت داشتم
صبورتر بشوم».
وقتی ما شرایط کنونی خود را ارزیابی و نحوۀ رسیدن به این موقعیت
را دوباره بررســی میکنیم ،احساس افســوس را تجربه میکنیم .آنچه را در
مقابل آنچه میبایســت انجــام میدادیم در ذهن
عمــل انجام دادهایــم در
ِ
مرور میکنیم – و به طریقی خود را ناکارآمد میپنداریم .پشیمانی میتواند
آسیبرسان باشد.
به همین علت ،آنچنانکه بایدوشاید به حس گزنده و آزارندۀ افسوس
اعتنا نمیکنیم .با آن همچون عاملی بیخطر رفتار میکنیم ،چیزی که یا
انکارش میکنیم یا توجیه .به خود میگوییم« ،من انتخابهای احمقانهای
کــردهام ولی آنهــا از من چیزی ســاختهاند که االن هســتم .تأســف خوردن
بابــت گذشــته وقت تلف کردن اســت .من درســم را گرفت ـهام .حاال وقت
حرکت به جلو است ».این هم یک راه نگریستن به افسوس است – شاید
تســوز یهایمان .این واقعیت
درد آ گاهی از فرص 
نوعی خودپایی 1در برابر ِ
چکــس از افســوس و پشــیمانی در امان نیســت (ما تنها نیســتیم) و
کــه هی 
ْ
اینکــه زمان مرهم همۀ زخمهاســت مــا را آرام میکنــد( .ا گــر دردی در کار
ْ
سوزی دیگر بدتر از تجربۀ خود درد نخواهد بود).
نباشد ،آ گاهی از فرصت
من میخواهم نگرش دیگری پیشــنهاد کنم ،بهعبارتدیگر در آغوش
درد برآمده
ـیدن افســوس (البته نهچندان تنــگ و نهچندان طوالنــی)ِ .
کشـ ِ
1. self-protection
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از افســوس باید الزامآور باشــد ،نه اینکه بهچشــم مزاحــم آن را از خود دور
کنیم .هنگامیکه دســت به انتخابهای بد میزنیم و نــاکام میمانیم یا
به عزیزانمان آســیب میزنیم ،باید احســاس درد کنیم .ایــن درد میتواند
محــرک 1و در بهتریــن معنای کلمــه ،برانگیزندۀ 2انجام دادن کاری باشــد
– و یادآور این نکته باشد که شاید خرابکاری کرده باشیم ولی میتوانیم
بهتر عمل کنیم .این یکی از قویترین حسهایی اســت که ما را بهسوی
تغییر هدایت میکند.
اگر من در این کتاب کارم را درست انجام دهم و شما هم سهم خود
را ادا کنیــد ،دو چیــز اتفــاق میافتــد )1 :بــه آدمی کــه میخواهید بشــوید
نزدیکتر خواهید شد و  )2کمتر افسوس خواهید خورد.
حاضرید شروع کنیم؟
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