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15 قانون ارزشمند رشد
نویسنده: ژان بقوسیان - مجله موفقیت 275

زیرا  فروخته است؛  دنیا  در سراسر  کتاب  میلیون جلد   21 از  بیش  جان .سی مکسول 
پندهایی عملی ارائه می کند که الهام بخش، انگیزاننده و آموزنده هستند. او در کتاب 

جدیدش به ارائه 15 قانون ارزشمند رشد و بهبود فردی می پردازد.

1. قانون هدفمندی
از خود بپرسید: »در زندگی می خواهید به کجا برسید؟« رشد فردی خودبه خود اتفاق 
نمی افتد. باید کاری کنید که اتفاق بیفتد و روش پیشرفت، بدون منتظر ماندن برای 
زمان و انگیزه مناسب را یاد بگیرد. همین امروز خودتان را به عمل تشویق کنید. هرگز 
نگران اشتباه کردن نباشید. از این سواِل رابرت.اچ شولر الهام بگیرید: »اگر می دانستید 

شکست نمی خورید، برای انجام چه  کاری تالش می کردید؟« شجاع باشید.
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آماده  قیمت  آن  پرداخت  برای  دارد.  قیمتی  ارزشمندی  نیست. هر چیز  آسان  رشد 
 باشید؛ اما همیشه به یاد داشته باشید که ایمان ترس را مغلوب می کند. همواره 
باور داشته باشید که رشد خواهید کرد و فرایند تغییرتان را بر پایه اهداف مستحکم 
انتخاب های صحیحی  بر عهده می گیرید،  را  زندگی تان  وقتی مسئولیت  قرار دهید. 
برای خودتان انجام دهید. همان طور که النور روزولت گفت: »در طوالنی مدت این 

خودمان هستیم که زندگی مان و خودمان را شکل می دهیم«.

2. قانون آگاهی
آیا می دانید که هستید؟ اگر خودتان را نشناسید و ندانید می خواهید چه کار کنید 
این کار مستلزم  را تجربه کنید.  یا به چه چیزی دست یابید،  نمی توانید رشد فردی 

کنکاش درونی است.

آبراهام کاپالِن فیلسوف توضیح می دهد که: »اگر به گفته سقراط یک زندگی مطالعه  
نشده ارزش زیستن ندارد، پس یک زندگی بکر ارزش مطالعه را دارد.« افرادی را بیابید 
که روش زندگی شان موردپسندتان است، آن ها را بررسی کرده و از آن ها الگوبرداری 

کنید.

مثل  ارتباطات  استادان  فیلم های  ماهر،  عمومی  سخنران  یک  به  تبدیل شدن  برای 
جانی کارسون و بیلی گراهام را ببینید. از الگوهایتان درس بیاموزید.

3. قانون آیینه
تالش  این  شایسته  که  باشید  داشته  باور  عمیقا  باید  خود  ارتقای  برای  تالش  در 
به خود  نسبت  منفی  احساس  »اگر  می نویسد:  فروش  مربی  زیگالر،  زیگ  هستید. 
که  افرادی  اغلب  دهیم.«  انجام  مثبت  به روشی  را  کارها  نمی توانیم  باشیم،   داشته 

خودباوری ندارند، برای رشد هیچ تالشی نمی کنند.
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اگر کمبود خودباوری برای شما هم مسئله است، پیش از تالش برای ارتقای خود در 
سایر حوزه ها، بر این موضوع کار کنید. بدانید که هر انسانی ارزشی ذاتی دارد؛ آن 
ارزش را در خودتان پیدا کنید. برای ارتقای تصویری که از خود دارید، با لحنی مثبت با 
خودتان سخن بگویید. خودتان را تشویق کنید، هیچ وقت خودتان را دلسرد نکنید.

خود را بر اساس آدم های اطرافتان ارزیابی نکنید. بدانید که تمرکز بر خودتان اشکالی 
ندارد. از دست »باورهای محدودکننده« خالص شوید؛ یعنی همان محدودیت هایی 
که خودتان در ذهن به  وجود آورده اید و فکر می کنید نمی توانید بر آن ها غلبه کنید. 

وقتی کار خوبی انجام می دهید، خودتان را تشویق کنید.

4. قانون تامل
یک  بار کوکاکوال نوشابه اش را این طور تبلیغ کرد: »مکثی که طراوت می بخشد.« شما 
نیز برای رشد به چنین مکث طراوت بخشی نیاز دارید. زمانی را به تامل درباره آنچه 
که  درس هایی  بر  اندیشمندانه  مروری  دهید.  اختصاص  آموخته اید،  تجربیاتتان  از 
آموخته اید، کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که در مسیر درستی گام برمی دارید.

توقف و تامل برای دستیابی به رویاها ضروری است. این قانون در مورد هر فرد بزرگی 
که به موفقیت های برجسته دست  یافته، صادق است. همه به زمانی برای تامل نیاز 

دارند.

جیم راِن فیلسوف پیشنهاد می دهد که: »در انتهای هر روز، باید نوار عملکردتان را 
به عقب ببرید. نتایج یا باید تشویقتان کنند یا تلنگر بزنند. وقتی تامل می کنید، از 
خودتان بپرسید: »بزرگ ترین دارایی من چیست؟« و »چه چیزی بیش از همه برایم 

رضایت بخش است؟« پاسخ ها را بیابید.
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5. قانون ثبات
برای رشد به شما  نیز نمی توانند  انگیزه های دنیا  نباشید، همه  اگر منظم و منضبط 
کمک کنند. برداشتن گام های الزم روزانه برای رشد محتاج نظم است. به گفته جورج 
لوریمر: »اگر می خواهید هر شب با رضایت به خواب روید، باید عادت کنید که هر 
روز با هدف بیدار شوید.« شانِس خوِب تغییِر درونی را به خودتان بدهید. کارتان را 

با ساده ترین چالش ها آغاز کنید و به پیش روید.

ایان مک گرگوِر صنعتگر می گوید: »من با همان اصول رام کنندگان اسب ها کار می کنم. 
کار را با پرچین های کوتاه یعنی اهدافی که به  سادگی قابل دسترس هستند آغاز کرده 

و سپس پیشرفت می  کنم«.

6. قانون محیط
ممکن است باانگیزه، منظم و آماده تغییر باشید؛ اما شاید محیط شما را عقب نگه 
دارد. با فرمول »رشد= تغییر« محیط اطرافتان را از نو بیارایید. شرایط را بررسی کنید 
تا ببینید چطور باعث عقب  ماندن شما می شود. تنظیمات جدیدی بیابید که شما را 
تقویت کند، نه اینکه مانعتان شود. محیط شما شامل افرادی است که در زندگی تان 

هستند. اگر آدم های اطرافتان شما را محدود کنند، نمی توانید پیشرفت کنید.

دیوید مک ِکلِلند روانشناس اجتماعی از دانشگاه هاروارد می گوید افرادی که هر روز 
یا  موفقیت  مسئول  درصد،   95 مرجعتان«  »گروه  هستید  یعنی  ارتباط  در  آن ها  با 

شکستتان هستند. آن ها را با دقت انتخاب کنید.

7. قانون برنامه ریزی
رشد فردی را ماموریتی بدانید که نیازمند بیش ترین جدیت برای رسیدن به هدف 
است. در حوزه هایی از زندگی که تصمیم به رشد دارید، عامل باشید. جان مکسوِل 
نویسنده هر سال در روز آغاز سال نو، پس از گذراندن ساعاتی با خانواده سراغ تحقیق 
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می رود. او تا شب سال نو کار می کند و تقویم قرار مالقات هایش را دقیقه به دقیقه 
مکسول  است.  گذرانده  چگونه  را  گذشته  سال  در  وقتش  ببیند  تا  می کند  بررسی 
تنظیم  به دقت  را  آینده  در سال  گذراندن وقتش  روش  استراتژیک  مرور  پس ازاین 

می کند.

طراحی  را  تکرار  قابل  و  روش  هایی سنجیده  کنید.  برنامه ریزی  با دقت  را  زندگی تان 
کنید تا در دستیابی به اهدافتان به شما کمک کند. زمان کار و اوقات فراغت خود 
را سازمان دهی کنید. در ساختاربندی روزهایتان ثابت قدم باشید؛ از زمان ارزشمندتان 

به بهترین نحو استفاده کنید.

8. قانون درد
رویدادهای دشوار زندگی اصال خوشایند نیستند؛ اما می توانید از تجربیات دردناک 
درس بیاموزید و رشد کنید. آخرین کاری که در شرایط دشوار باید انجام دهید، این 

است که برای خودتان احساس تاسف کنید.

هرکسی گاهی با شرایط منفی دست  و پنجه نرم می کند. آن ها را به فرصت هایی برای 
یادگیری تبدیل کنید. از رویدادهای بد زندگی تان چیزی مثبت به دست آورید.

دایانا نایاِد شناگر می گوید: »من مشتاقم خود را وقف هر کاری کنم؛ تا زمانی  که ببینم 
این تجربه مرا به سطح جدیدی می برد، درد یا ناراحتی موقتی برایم معنا ندارد.«

تجارب وحشتناک می تواند شما را به سوی فرصت های جدید هدایت کند. یک مرغدار 
را در نظر بگیرید که هر سال در بهار مزرعه اش مملو از جوجه بود. بعد از یک سیل 
بسیار بد، مرغدار به همسرش شکایت کرد که دیگر راه چاره ای ندارد و نمی داند چه 
کند. همسرش گفت: اردک بخر! مانند همسر مرغدار باشید. مصیبت را به شروعی 

جدید تبدیل کنید.
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9. قانون نردبان
هرکسی که از نردبانی روی یک زمین نامسطح باال می رود، دنبال دردسر می گردد. هر 
چه باالتر روید، همه چیز مرتعش تر می شود. تالش برای ارتقای خود بدون توجه به 
شخصیتتان منجر به ناکامی می شود. هر چیز ارزشمندی به مبنای شخصیت بستگی 

دارد. اینکه چقدر می توانید باال روید، به اینکه چه کسی هستید بستگی دارد.

روس  مقامات  باشد.  مهم  برایتان  موفقیت  از  بیش  باید  داشتن شخصیت خوب 
بود.  استالین  ژوزف  منتقد  کردند که  زندانی  دلیل  این  به  را  الکساندر سولِژنیتِسن 
را  تو  می کنم،  تقدیس  را  تو  »زندان،  نوشت:  غم انگیزش  تجربه  درباره  سولِژنیتِسن 
برای اینکه در زندگیم بودی تقدیس می کنم، برای خوابیدن روی حصیر چوبی زندان، 
من یاد گرفتم که برخالف باورم هدف زندگی کامیابی نیست، بلکه تعالی روح است.«

10. قانون ِکش
آمادگی قدم گذاشتن به بیرون از حوزه آسایش را داشته باشید و خود را مانند یک 
کش بکشید. بسیاری از مردم این کار را دشوار می دانند تا جایی که نمی توانند به 
شکل ارزشمندی پیشرفت کنند. آن ها کم تر از آن چیزی باقی می مانند که در صورت 
داشتن اشتیاق یا توانایی می توانستند باشند. کشیدن خودتان نیازمند تغییر است 
که همواره ذاتا دردناک است. منبسط شدن همچنین به ریسک نیاز دارد که اقدامی 
شجاعانه است؛ در غیر این صورت زندگی خسته کننده و غیر رضایت بخش می شود. 
فرد  وحشتناک  پاداش  »یکنواختی  هوایی:  عکاسی  پیشگام  ای.جی.باکام  گفته  به 

محتاط است«. افراد موفق هرگز نمی خواهند در گوشه امن خود بمانند.

11. قانون جایگزین ها
توسعه فردی همواره جایگزین هایی را در بر دارد. برای استفاده از همه توانتان باید 
خواهان قربانی کردن بخشی ارزشمند از زندگی تان باشید. انتخاب شما اثری مستقیم 
روبه رو می شوید، همه نکات  انتخاب های دشوار  با  زندگی تان دارد. وقتی  بر مسیر 
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می کنید  تعریف  که  جایگزین هایی  کنید.  ارزیابی  به دقت  را  مربوط  منفی   و  مثبت  
باشید  امیدوار  و  کنید  آرزو  و  کنید  باید تحملشان  که  ندانید  را مشکالت جدیدی 
همه چیز درست می شود. از انتخاب ها و جایگزین های دشوار استقبال کنید. پذیرفتن 

مسئولیت اعمالتان نشانه بلوغ و رشد است.

12. قانون کنجکاوی
اگر یاد نگیرید، نمی توانید رشد کنید. »چرا« را به کلمه محبوب خود تبدیل کنید. 
افزایش  برای  رشد  کنید.  و  بگیرید  یاد  بیشتر  می توانید  باشید،  کنجکاوتر  چه  هر 
کنجکاوی، ذهنیتی مانند یک فرد تازه کار داشته باشید. از نشان دادن کمبود دانشتان 
نترسید. پیتر دراکر استاد مدیریت یک  بار گفت: »بزرگ ترین نقطه قوت من به عنوان 
یک مشاور این است که نادان باشم و سواالت زیادی بپرسم.« اگر وقت خود را با 
برای سوال پرسیدن راحت تر خواهید  به اندازه شما کنجکاوند،  افرادی بگذرانید که 
بود. یادگیری یک مطلب جدید در روز را هدف خود قرار دهید. بدانید که شکست  
فرصتی استثنایی برای یادگیری در اختیارتان قرار می دهد. همیشه خوش بین باشید. 

بپذیرید که هر مشکلی چندین راه حل دارد.

13. قانون الگوبرداری
وقتی شخصی دانا راهنمای شما در مسیر رشد باشد، رشد فردی ساده تر می شود. 
کتاب های متعددی برای کمک به شما در دسترس اند که ازجمله آن ها می توان به 
کتاب »دیل کارنگی« برای بهبود مهارت های افراد با عنوان آیین دوست یابی اشاره 
کرد. یک مشاور استخدام کنید تا گام هایی که باید بردارید را به شما نشان دهد. 
اگر کسب وکارتان را تازه آغاز کرده اید، انتظار نداشته باشید مشاوری را از سطوح برتر 
دنیای کسب و کار پیدا کنید. در عوض، شخصی را پیدا کنید که چند سطح باالتر از 

شما کار کرده باشد و از او الگوبرداری کنید.
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14. قانون گسترش
است.  قابل گسترش  کرده اید،  کسب  که  موفقیتی  هر  داده اید،  انجام  که  کاری  هر 
کارشناسان ادعا می کنند که مردم فقط از 10 درصد توانشان استفاده می کنند. افراد 

می توانند بسیار بیش ازآنچه درگذشته داشته اند را به دست آورند.

»چطور  تفکر  به  را  می توانم؟«  »آیا  تفکر  زندگی،  در  بیشتر  موفقیت  کسب  برای 
می توانم؟« تبدیل کنید. سوال »آیا می توانم؟« خودبه خود شما را محدود می کند. 
سوال »چطور می توانم؟« نشان می دهد که برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد. آن 

راه حل را کشف کنید.

15. قانون همکاری
مهم  برایتان  که  افرادی  نیازهای  به  بچرخد.  فردی  رشد  نباید حول محور  زندگی تان 
هستند، توجه کنید. ببینید چطور می توانید به بهبود زندگی شان کمک کنید. این 

بهترین راه برای ایجاد رضایت و شادی درونی است.

پاسخ های  دنبال  به  همیشه  آمریکایی  مخترع  و  رئیس جمهور  فرانکلین  بنجامین 
درست برای سواالت مهم بود. یکی از بزرگ ترین واقعیت هایی که کشف کرد این بود 

که کمک به دیگران بهترین کاری بود که می توانست انجام دهد.

او هر روز را با سوال: »امروز باید چه کار خوبی انجام دهم؟« آغاز می کرد و با سوال: 
»امروز چه کار خوبی انجام دادم؟« به پایان می برد.
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