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 نویسندهدرباره 

 

 المللوی در زمینوه رهبوری بین سوخنران و نویسونده، کارشوناس ،0مکسوول .جان سی
اسووت.  بووه فووروش رفتووههووای او  میلیووون نسووخه از کتاب 61بوویش از توواکنون . اسووت

 ،. دکتر مکسوولاند او بیش از دو میلیون رهبر را در سراسر جهان تعلیم داده هایسازمان
های  شوورکت ه او بوورایسووالاسووت. هر  INJOYو خوودمات نرووارتی  EQUIPمؤسوو  

Fortune 500کوادمی ارتوش ایواالت متحوده  مانندهایی  و سازمانالمللی  ران بین، رهب آ
تورین  پرفروش در کنود. مکسوول کوه سوخنرانی میفوتبوال ملی و لیگ  West Pointدر 

 BusinessWeekو  New York Times ،Wall Street Journal ها ماننود روزناموه
ه معلوم رهبوری دنیوا نامیود بهترین Leadershipgurus.net سایتاز سوی  زند، میقلم 
تواالر  در دهمین سوالگردبود که  و هنرمندی یسندهنو وپنج یستبنین یکی از او همچ .شد

 هوای او کتاب میلیون نسخه از  بیش از یکاز او نام برده شد.  Amazon.com افتخاری
 کیفیاا  12  و شاا و داوا اهباا  ت ساا  هباا    قااون ا کنروانویاار   ا  12 بووا عنوواوین

 به فروش رفته است.اهب    کالج ک  الزم
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داند چطوور ممکون اسوت  خوب نیاز است. شخصی که می متفکرانهمیشه به وجود 
داند چرا همیشه رئیسش خواهود بوود فورق  همیشه شغلی داشته باشد، با شخصی که می

گواه  یوک سوازمان هی  ایجوادبرای  ها آنکنند،  خوب مشکالت را حل می متفکراندارد. 
رحموی کوه  بوه افوراد بی ندرت به آنان. نیستند و همیشه به آینده بهتر امید دارندبدون ایده 

مثول آدولوف  کننود. کسوی ، رحم میفریبشان دهندکنند یا  یبردار  بهرهاز آنان  کوشندمی
شووود کووه  حاکمووانی می اقبووالی نصوویبچووه : »زمووانی ادعووا کوورد دیکتوواتور نووازی، ،هیتلوور

دهنود،  را توسوعه می فکور کوردنفرایند خوب افرادی که « مردمانشان اهل تفکر نیستند.
وضوعیت  حتوی وقتوی تحوت حکوموت حواکمی سوتمگر یوا حکومت کننود خود  توانند می

 خوب موفق هستند. متفکراناینکه، هستند. خالصه  دشوار دیگری
 هوا آنمیوان  تنوو  . بوا اینکوهام سوال روی افوراد موفوق مطالعوه کورده به مدت چهل

ور فکور چط ها آنمشابه است:  ها آندر میان همه  چیزکه یک  ام ، دریافتهآور است حیرت
خبور سوازد.  کنند! یعنی چیزی وجود دارد که افراد موفق را از افوراد نواموفق مجوزا می می

دهیود،  تغییورتفکرتوان را  اگرکنند.  افراد موفق چطور فکر می پی بردتوان  میخوب اینکه 
 !دکن تغییر می تان یزندگ
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 ؟خود را تغییر دهیدتفکر چرا باید 

تواند کارهوای  . تفکر خوب میای نیست تفکر، کار سادهبزرگ شمردن ارزش تغییر در 
هایی  د و فرصوتی شما انجام دهود: درآمود ایجواد کنود، مشوکالت را حول کنوزیادی برا

توانود سوطک کلوی جدیودی بوه لحوا  شخصوی و شوغلی در  خوب اندیشیدن می .بیافریند
 گی شما را تغییر دهد.تواند زند  اختیار شما قرار دهد و واقعًا می

 توجه کنید: زم است به نکات زیرال برای تغییر دادن تفکرتان

 شود . تغییر دادن افکار به خودی خود انجام نمی1

خووب بوه سوراس کسوی  های ایودهدهود.  خوود بوه خوود رم نمی ،تفکر در متأسفانه تغییر
خواهیوود  خواهیوود ایووده خوووبی بیابیوود، بایوود آن را جسووتجو کنیوود. اگوور می آینوود. اگوور می نمی

شودید،  یبهتور  ایوده خوود کوار کنیود و وقتوی متفکور متفکری بهتر شووید، الزم اسوت روی
. در واقع، میزان تفکر خوبی که هر بوار از شوما دنشو یمبه ذهن شما سرازیر های خوب  ایده

 .رسیده بودشما  قباًل به ذهنزند، در ابتدا به میزان تفکر خوبی بستگی دارد که  یسر م

 تغییر دادن تفکر ساده نیست. 2

 فقو  کسوانیاگر کسی بدون فکر کردن چیزی را به زبان آورد، منترر دردسر باشید. 
برنوده لبرت اینشتین، ند. آندار این کار ای است، عادت به  کار ساده تقدند فکر کردنمع که

فکور کوردن کوار سوختی : »گفوت تاریخ متفکرانبهترین یکی از  و جایزه نوبل در فیزیک
 دشوواریچوون فکور کوردن کوار بسویار  «کننود. فکور میاست  به همین دلیل افراد کمی 

 برای بهبود این فرایند کمک بگیرید. خواهید از هر چیزی است، شما می

 گذاری دارد ارزش سرمایه. تغییر تفکر، 3

شوود توا از  ن اسوتخرا  میطال، بیشتر از فکور انسوا» ،نویسنده 1گفته ناپلئون هیل   به
وقتی شما زمانی را برای یادگیری نحوه تغییر تفکر خود و مبدل شدن به یوک  «.دل زمین

                                                           
1. Napoleon Hill 
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کنیود. معوادن طوال روزی  می گذاری روی خود سرمایهدر واقع متفکر بهتر در نرر بگیرید، 
گذاری روی اموال  ممکون  سورمایه کنود  ازار سهام سوقو  می  ارزش برسند یمبه اتمام 

الماسی اسوت کوه هرگوز معدن اما ذهن انسان با توان فکر کردن همانند  د،است رکود کن
 ارزش تعیین کرد.برای آن توان  نمی شود و تمام نمی

 یدشوی بهتر تبدیل متفکرچگونه به 

خواهیود فوردا متفکوری  ند خوب فکر کردن مسل  باشید؟ آیا میفرایبر  خواهید یمآیا 
تفکور شوما را ارتقوا پوای بگذاریود کوه  جاری فرایندبهتر از امروز شوید؟ پ  الزم است در 

 کنم مراحل زیر را دنبال کنید: . توصیه میدهد می

 خوب قرار دهیدورودی . خود را در معرض اطالعات 1

ند همیشه به دنبال شرو  فرای ها آن. هستندها  ایده خوب همیشه سرچشمه متفکران
 زیرا همیشه هرچه بکارید، درو خواهید کرد.فکر کردن هستند، 

به مطالعه کتاب بپردازید، مجالت تجاری را مرور کنید، نوار گوش دهید و وقت خوود 
شخصوی  یودها ، خوواهکند ی شما را شیفته میخوب سپری کنید. وقتی چیز متفکرانرا با 
کوه تفکور شوما را  تان ، آن را بنویسوید و در مکوان موورد عالقوهایده خودتوانیا  شدبا دیگر
 انگیزد قرار دهید. برمی

 خوب قرار دهید متفکران. خود را در معرض 2

کوردم  که روی این بخش کار می طور همانوقت خود را با افراد شایسته سپری کنید. 
، بووه شوود وسوعت تفکووراتم بیشوتر می و گذاشووتم در میوان میافوراد مهووم  را بوواهایم  و ایوده

، دوستان نزدیک یا همکوارانم، متفکور ام همه افراد زندگیخود پی بردم.  راجع به ای نکته
او مهربوان  بابینم،  کنم هرکسی را که می . سعی میورزم به همه عشق میهستند. اکنون 

از ایون قبیول  کنم و ها و دروس صوتی کوه برگوزار موی ها، کتاب باشم و مایلم در کنفران 
ی را که بوه دنبالشوان افراداما  .یفزایمب بیشتری به ارزش افرادتوانم  تا جایی که می ،موارد
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افکوار و  بوا ، همگویکونم یسوپر  هوا آناوقوات خوود را بوا کنم توا  می شانانتخاب هستم و
دائموًا در توالش بورای رشود یوافتن و یوادگیری  هوا آن ند.کشو شان مرا به چوالش میاعمال

ی شوورکتم همسورم مارگوارت، دوسوتان نوزدیکم و مودیران اجرایو هوا آن ،در واقوع هسوتند.
 خوبی هستند! متفکران ها آن تک هستند. تک

 تیوزبین، اشوخا  دیگور را تیزبینها بیان داشته است که افراد  المثل نویسنده ضرب
باشوید،  تیزبینخواهید متفکری  . اگر میکند تیز میدرست مثل آهن که آهن را  کنند  می

 ید.تعامل کن تیزبینبا افراد 

 داشته باشید یافکار خوببخواهید که . 3

نود تفکور، هدفمنود باشوید. فرای در خصوو فکر خوبی باشید، باید خواهید مت اگر می
توسوعه یوافتن قورار  مناسب برای فکر کوردن، تیوزبین شودن وهای  در مکانخود را مرتبًا 
داشوته باشوید  به خواطررا در اولویت قرار دهید.  ین کاراو افکار خود را پیاده سازید.  دهید

 فکر کردن یک نرم است. که
فوود در  فسوتای  )رستوران زنجیره Chick-fil-Aشرکت رئی   ،تین ک  د  با  تازگی به

به او گفتم که مشغول کار روی ایون کتواب هسوتم و از او  صبحانه خوردم.منطقه آتالنتا( 
گفوت  تنها نوه. او اسوت یوا خیور، اولویت زیادی قائل کردن فکرآیا برای اوقات  که پرسیدم

ایون برناموه بوه او . خود را چه نامیده اسوت« فکر کردن زمانی برنامه»که به من گفت بله، 
هدفمنود او خلول  بورود کوه در تفکور زنودگی آور سرسوامکند تا به جنگ سورعت  کمک می
هور هور مواه یوک روز کامول و هر دو هفتوه، نصوف روز، برای گوید  . دن میکند ایجاد می

: دهود میاو توضویک  فکور کوردن، اختصوا  داده اسوت. بوهدو یا سه روز کامل را سال، 
حواسوم چوون مون زود  ا تمرکزم روی موضو  اصلی حفظ شود کند ت کمک میاین روند »

 .«شود پرت می
و روش خوود را  زموانی یوا برناموه خواهید کاری نریور ایون انجوام دهیودممکن است ب

بوه مکوان  کنیود  بورای انجوام دادن انتخواب می کاری را عه دهیود. مهوم نیسوت چوهتوسو
 بردارید و عقاید خود را مکتوب کنید. یکاغذ و قلممخصو  فکر کردن بروید، 
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 . به افکار خوب خود عمل کنید4

، ایده خود را عملوی ها آنموعد انقضا دارند. باید قبل از سررسید تاریخ انقضای  ها ایده
با یک جمله حوق مطلوب متهور جنگ جهانی اول، و خلبان ماهر ، 1ریکنباکر ادیسازید. 

م: بوه گوویبوه شوما ب یا کلمه شوش یوک فرموول ،توانم برای موفقیت من می» :را ادا کرد
 .«بروید ها سپ  به دنبال آن  فکر کنید کنند زهایی که نرر شما را جلب میچی

 بگیرد شکل خوب دیگر به عواطف خود اجازه دهید تا تفکر. 5

کتواب توانیود بوه احساسوات خوود تکیوه کنیود. در  فکر کردن، نمی فرایندبرای شرو  
حو  روش عمول خوود را کوه بتوانیود قبل از اینها  مدت، نوشتم س آغوز یی وز   شرس 

یود توا اگور منترور بمان .یدعملوی سواز  رویوه خوود را هموراه بوا احساسواتتوانیود  می، کنید
انجوام ، احتموال دارد هرگوز آن را کاری بوه شوما دسوت دهوددادن احساسی شبیه انجام 

احساسوی ید تا توانید منترر بمان . نمیهم مصداق داردبرای فکر کردن  همین امر. ندهید
بوا وجوود ایون، دریوافتم وقتوی شوما آن را داشوته باشوید. دادن شبیه فکر کردن به انجام 

ند از عواطف خوود این فرایبرای تغذیه  توانید یمشوید،  یند خوب فکر کردن مفرایمشغول 
 .خود شتاب بخشیدحرکت ذهنی  بهاستفاده کنید و 
پردازیود و  ند منرم خوب فکر کردن می. وقتی به فرایامتحان کنیدخود  نزداین کار را 

سوعی دهید این لحروه را دوسوت داشوته باشوید و  برید، به خود اجازه  از موفقیت لذت می
، احتموال دارد افکوار و شوبیه مون هسوتیدبر انرژی ذهنی موفقیت سوار شوید. اگور  کنید
 را برانگیزید.ایتازه ازندههای س ایده

 فرایند را تکرار کنیداین . 6

از  کوشنندمویو  دارندفکر خوبی  افرادی کهکند.  یک فکر خوب، زندگی را خوب نمی
 هوا آن د.شوو خوتم مینووایی  به بودبختی و بیکارشان استفاده کنند، اغلب  در کارشانآن 

دارنود، فقو   یوک پیوامفق   ،نویسند یم ک کتاب، فق  یآفرینند یم یشگفتفق  یک بار 
                                                           
1. Eddie Rickenbacker 
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ایوده خوود تنهوا عمر خود را صرف تالش برای حمایت یوا تورویج  و کنند یمیک بار اخترا  
آن را اسوتخرا  و دائموًا کنند. موفقیت از آن  افورادی اسوت کوه کووهی از طوال دارنود  می
پنجواه سوال بوا آن  کوشنندمویکننود و  نه از آن  افرادی که یک مروارید پیودا می کنند  می

ی طال اسوتخرا  کنود، تواند مقدار زیاد زندگی کنند. برای تبدیل شدن به شخصی که می
 کنید. تکرارخوب فکر کردن را مرتبًا  الزم است فرایند

 بروید به مکان مناسب ،برای فکر کردن

این کار یک نروم اسوت. اگور شوما  ای نیست. چندان پیچیدهکار شدن،  متفکر خوب
شش کاری را که در قسمت باال ذکر کردم انجام دهیود، سوبک زنودگی خوود را در جهوت 

د، نوآی بوه سوراس شوما می های خاصی که روزانه ایدهکنید. اما با  بهتر فکر کردن تنریم می
 چه باید کرد؟

از آن برای کشف و توسعه افکار خوب خودم ه شما بیاموزم که را ب ندییخواهم فرا می
 است.بوده من کارآمد  برایام. قطعًا این تنها راهکار نیست، اما  استفاده کرده

 پیدا کنید کانی را برای فکر کردن. م1

افکوار خووبی بوه  شده بروید و انترار داشته باشید یینتع اگر برای فکر کردن به مکان
. بهتورین مکوان چند فکر خوب به ذهن شما خطوور خواهنود کوردسر شما بزند، سرانجام 

برای هر شخصی متفاوت اسوت. برخوی افوراد در خوب برای فکر کردن کجاست؟ مکان 
دوست دارند بوه پوار  کنند. برخی دیگر مثل دوست من، دیک بیگز،  حمام بهتر فکر می

چشومه ، هواپیموا یوا در من برای فکر کوردن در خوودروی خوودمن بهترین مکا نزدبروند. 
ها  سوتم، ایودهدر رختخواب ه زمانی کهمثل هم دیگری  در جاهای و استخر است. آبگرم

بواور  .گوذارم روی میز کنار تخوتم میدفتر یادداشتی  اوقاتیبرای چنین آیند.  به سراغم می
را عادت دادم بورای فکور  مخود کهد نآی میافکار به سراغم اوقات به این علت اغلب  دارم

، الزم طور مداوم ایده ایجواد کنیود بهخواهید  خود بروم. اگر می فکر کردنکردن به مکان 
انجام دهید. مکانی را پیدا کنید که بتوانید آنجا فکر کنید و طرح افکوار  همین کار رااست 



 مقدمه

 
01 

ی را بورای افکوار خوود را فرامووش نکنیود. وقتوی مکوان هوا آنخود را روی کاغذ بیاورید توا 
 یافتم، افکارم مکانی را در من پیدا کردند.

 . برای شکل دادن به افکار خود مکانی پیدا کنید2

. رونود بوه کوارتمامًا آید که  کم پیش میگیرند و  می کامل به خودشکل  ندرت بهها  ایده
کوه دوسوتم دن  طور همواند تا ملمووس شووند. ها شکل داده شو باید به آناوقات بیشتر 

 زمواندر  «بوتوه آزموایش شوفافیت و تردیود گذاشوت.بوه  بایودرا  ها ایوده»گوید:  می 1ریلند
. بسویاری اوقوات بوه نگه داریودبیشتر  بررسیرا برای  آنخواهید  ، میتان ایده گیری شکل

احمقانوه  زند، در روشونایی روز خیلوی به سر آدم میدیر  هنگام شبرسد فکری که  نرر می
تنرویم کنیود. یکوی از  دقت بوهرا  هوا آن. های خود سؤاالتی مطرح کنیود رباره ایدهدباشد. 

اسوتاد، ، هایاکواوااس. آی. برای انجام این کار، نوشتن افکارتوان اسوت.  ها روشبهترین 
، یوادگیری فکور یوادگیری نوشوتن»آمریکا نوشت:  یرئی  دانشکده و عضو مجل  سنا

روی کاغووذ دانیوود، مگوور اینکووه آن را  طووور شووفاف نمی هرا بوو چیووز ی هکووردن اسووت. شووما 
 .«بیاورید

دارد یوا خیور.  بوالقوهای استعداد  فهمید آیا ایده دهید، می وقتی افکار خود را شکل می
آموزیود. شوکل دادن زموان،  طور چیزهایی درباره خود می همینچه چیز دارید.  فهمید می

 :که سازد اندازد، زیرا مجسم می قلب مرا به تپش می
 کنند. اغلب زندگی را بامزه می آیند، نمی به کارافکاری که  :طبعی شوخ 
 اندازد به شگفتی میکنم، مرا  لحراتی که با خدا ارتبا  برقرار می :تواضع. 
 آن را و صووورت ذهنووی هسووتم  هها بوو موون عاشووق بووازی کووردن بووا ایووده :هیجااان

 نامم. می «سازی آینده»
 شود مانعی برای من محسوب نمی، واقعیت در این لحرات :خالقیت. 
 موهبوت تورین بزرگخلق کرده است. این کوار  فرایندخداوند مرا برای این : تعهد 

 بخشد. من است و به من لذت می
                                                           
1. Dan Reiland 
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 های واقعوی خوود را  آید، انگیزه ای در ذهنم به گردش درمی وقتی ایده :صداقت
 کنم. کشف می

 و  اعتقواد داریودبه چوه چیوز  فهمید میدهید،  وقتی فکری را شکل می :اشتیاق
 .ارزش دارد واقعًا چه چیزی

 بوهفکور کوردن  حاصولام،  ام ایجواد کورده بیشترین تغییراتی که در زندگی :تغییر 
 موضوعی بوده است.

توانید افکار خود را شکل دهید. فقو  مکوانی را پیودا کنیود کوه  تقریبًا در هر جایی می
اخوتالل توجوه خوود را البی بنویسوید، بودون جوایی کوه بتوانیود مطو باشد  مفیدبرای شما 

 .سؤال کنید های خود ایدهمتمرکز سازید و درباره 

 . مکانی برای بسط دادن افکار خود بیابید3

را بورای شوکل دادن آن در ذهون خوود ی و زموان رسود بزرگی به ذهنتان میاگر افکار 
در آن . ار بکشویدتوانیود دسوت از کو و حوال می، فکر نکنید کار تموام شوده کنید صرف می
 فکوور کووردن را از دسووت خواهیوود داد. فراینوودهای  برخووی از ارزشوومندترین جنبووه صووورت،

 .رسانید می خود بیشترین ظرفیت بهها را  دهید و ایده های دیگران را از دست می ایده
. شوودم ام اغلووب مرتکووب چنووین خطووایی می در زنوودگیاعتووراف کوونم قووباًل ابتوودا بایوود 

از فکر به عمول درآورم  قبل از اینکه آن را با کسی در میان بگذارم، ای را  ایدهخواستم  می
این شیوه را هم در محول  .پذیری را از آن ایده داشته باشندبیشترین تأثیر  افرادی کهحتی 

بسویار مراتب  کار گروهی بهها یاد گرفتم  بستم. اما با گذشت سال به کارکار و هم در خانه 
 بخش است. فرادی نتیجهکار انبیشتر از 

توانود بوه شوما کموک کنود افکوار خوود را توسوعه  به نوعی فرمول دست یافتم کوه می
 گوید: دهید. این فرمول می

بورای ، مناسوب زمااندر  ،مناسب محیطدر مناسب،  افراد به عالوه مناسب افکار
 مناسبنتیجه =  مناسب دلیل
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ظرفیتوی بورای تبودیل . مثل هور شخصوی، هور فکوری ناپذیر است این ترکیب خدشه
یابیود، بوه  دارد. وقتی مکانی را برای بس  دادن افکار خوود می  العاده ی فوقشدن به چیز

 .یابید دست می ظرفیتآن 

 افکار خود بیابیدسازی . مکانی را برای پیاده4

رم فورود به اه ،بالبر عالوه  های بزرگ ایده» :گویدمی ،نویسنده سی. دی جکسون،
. تأثیرگذار نیسوتاند، چندان بمای که تنها به شکل یک ایده باقی  هر ایده .«نیاز دارندهم 

شوود.  شود که از حالت انتزاعی به کواربردی مبودل می قدرت واقعی ایده زمانی نمایان می
 6061و  6091های  فکر کنید. وقتی او این نرریات را در سوال اینشتینت ینرریه نسب به

ای در سوال  . با توسعه انرژی هستهرسیدندبه نرر نمیژرفی چندان های  ، ایدهکردمنتشر 
نمایوان شود. وقتووی  نرریوات آن، قودرت واقعووی 6091ای در سوال  و بموب هسوته 6091

 ، کل دنیا تغییر کرد.پیاده کردندرا  ها آنرا توسعه دادند و  اینشتینهای  دانشمندان ایده
. یواده سوازیدرا با کمک دیگوران پ ها آن بایدد، نواقع شوخواهید افکارتان مؤثر  اگر می

 های خود را بوا ، ابتدا ایدهفکر کردن فرایند مرحله سازی برای کاربردی ریزی برنامههنگام 
 افراد زیر در میان بگذارید:

 دسوت به شوما  ، ح  بزرگواریکنید سازی پیادهرا ای  ایدهاگر خودتان  :خودتان
پذیرند کوه صواحب ایوده، آن را مطورح  ای را می زمانی ایدهافراد فق  خواهد داد. 

آیوا : »کنم موی، از خود سه سوؤال را آموزش دهم درسی اینکه. قبل از کرده باشد
منود  بهرهآن از دیگوران  مونباور به ؟ آیا شوم مند می بهرهآن از دارم؟ آیا  باور آن را

دهم، آن را پیواده بو مثبوتاگر نتوانم به هر سوه ایون سوؤاالت پاسوخ « ؟شوند می
 م.کن نمی

 ای را  اگور تأثیرگذارنوودگان ایووده صووادق باشوویم  بگذاریود :اصاا ی آفریناان نقش
 تأثیرگذارنودگان. گذشوته از ایون، شودنخواهود  محقوق ایوده مشتاقانه نپذیرند، آن

 کنند. همراهی می سازی پیادهافرادی هستند که افکار را از ایده تا 
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 بیونش مقودمدر خو   واقوع افوراد نوزدسازی افکوار  پیاده :تأثیرپذیرترین افراد ،
 دربوه تغییراتوی نزدیوک هسوتند کوه بیش از همه  ها آنبخشد.  بزرگی به شما می
بورای را « خووانش واقعیوت»د توان این نتیجه می .افتند اتفاق می نتیجه ایده جدید

ا حتوی وقتوی شوم که گاه موضو  از این جهت مهم است. این شما به دست دهد
 متفکوران سوایررا بوا تفکور ، شکل دادن و بسو  دادن فرایند خلق ،خوشنودیبا 

 .به نتیجه دلخواه نرسید ممکن است، باز هم دکنی میخوب کامل 

 افکار خود بیابید درآوردن پروازبه برای را . مکانی 5

جوایزه نوبول موفوق بوه کسوب  6011، فیلسوف فرانسوی که در سوال 1برگسون آنری
مرد متفکور عمول  مانند و فکر کند مانند مرد عمل»هر شخص باید  گفت که، شدادبیات 

چوه بوه فکور کوردن پو  در زندگی واقعی هی  کاربردی نداشوته باشود، تفکر، اگر « .کند
. آمووزش مولود و سوازنده باشود توانود بدون عمل کوردن، نمی ؟ فکر کردنخورد دردی می

اگور . سازد یمسازنده رهنمون شما را به تفکر  ،فکر کردن خوب نحوه تسل  یافتن بر روند
بتوانید نرم خووب فکور کوردن را توسوعه دهیود و آن را بوه عوادت دوره عمور خوود مبودل 

شد. وقتی افکار خود را خلوق کنیود و خواهید  مولدسازید، در تمام طول عمر خود موفق و 
کننده و  سورگرم هوا آنپورواز دادن شکل و بس  دهید و پیواده سوازید، آنگواه ها را سر و  آن

 آسان خواهد شد.

 متفکر خوب ی ازتصویر

اسوت، اموا « متفکور خووبی» ،گوید یک همکار یا دوست شنوید شخصی می اغلب می
ممکون اسوت یوک  یوک شوخص،از نرور . کسوی هوراین مرحله یعنی چیزی متفواوت از 

دیگور، در حوالی کوه از نرور فوردی  برخوردار باشد  یباالی ضریب هوشیمتفکر خوب، از 
گواهی ابه معن شاید داسوتان  سوردرآوردن ازدر  توانوااهمیوت یوا  کم چیزهوایاز  شوخص آ

تفکور خووب، فقو  یوک چیوز مون معتقودم . باشود پلیسی هنگام خواندن داستانی مرمووز

                                                           
1. Henri Bergson 
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 شودنفکر کردن تشوکیل شوده اسوت. متفکور خووب  ویژهاز چندین مهارت  نیست، بلکه
 .تان بهترین توانایی بهها  مهارتاین یعنی توسعه دادن 
 دکتوری مدر  یا پایه سومتحصیالت  ثروتمند یا فقیر متولد شده باشید، فارس از اینکه

 شورایطی جدا از هور د باشی تندرستی قد تمام آینهیا  ببریدناتوانی رنج  از چند داشته باشید،
هور بخواهیود باید  فق  نید یاد بگیرید متفکر خوبی باشید توا ، میبرید یمکه در آن به سر 

 شوید. این فرایند روز وارد
کوه کنند  تعریف می 2و جری پوراس 1کالینز جیمز سی. ،سوختن ب ک  موندادر کتاب 

. اسوت ییآمریکوا وکار او  کسوب تجلوینووعی شورکت کوه  چیست  خیالیمعنای شرکت 
 :3کنند ها را تعریف می شرکت گونه این ها آن

 بوه نوامآنوژ  اثر میکول های صحنهمانند یک اثر بزرگ هنری است.  خیالییک شرکت 
 رموان. بوه در نرر بیاوریودرا او داوود کلیسای سیستین یا تندی  سقف در را  آفرینش آدم

فکر کنید. به سمفونی نهم  جنو   و مروفوتیا  فینهوکلب  ای مثل  العاده و فوق ماندگار
 ماننوود، زیبوواطراحووی  بووابووه سوواختمانی . بیندیشوویدشکسووپیر  هناا   یاان  بتهوووون یووا 

فکور  3روهوه در فون می  لودویگ و 0رایت لوید فرانک های دو معمار سرشناس،شاهکار 
 وابسوته بوه آنچیوز  هموهعملکورد کوه  اشواره کنیودخاصی  قطعه هی  توانید به کنید. نمی

بوه  تواکننود  مویهم توأثیری کلوی ایجواد  در کنارهمه قطعات  اهمیت دارد.کار کل باشد  
 شود. منجر ماندگارخلق کاری بزرگ و 

تبودیل شووند تفکر به شخصی « قطعات»طور است. الزم است  فکر خوب هم همینت
 :هستندقطعات شامل یازده مهارت زیر  ایند. ه دست آور ند چیزهای بزرگی را بکه بتوا
 خرد تفکر تصویر بزرگ دیدن 
 تفکر متمرکز ظرفیتسازی رها 
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 کشف لذت تفکر خالق 
 گرایانه واقعیص اهمیت تفکر تشخ 
 آزاد کردن قدرت تفکر استراتژیک 
 امکانتفکر انرژی  کردن احساس 
  تفکر انعکاسی های عبرتپذیرفتن 
 رایجپذیرش تفکر  به چالش کشیدن 
 تشویق به مشارکت در تفکر اشتراکی 
  غیرخودخواهانهتفکر  ازتجربه کردن رضایت 
 هدفمندتفکر  منافعاز  برخورداری 

 

سوعی در  هوا آنیابید کوه  ، درمییافته به هر نو  تفکر مطالعه فصول اختصا ضمن 
ل سوعی شوده بوه شوما   در این فصوو چیس کردن این نکته را ندارند که فکر کردن  بازگو

، آوریود هوا را بوه دسوت می هور یوک از مهارت. وقتوی فکر کنیود چگ ن  آموزش داده شود
چگونوه گیریود  کنند. یواد می می عملگر بد شوید برخی از شما خوب و برخی دی متوجه می

کوه  یهوای همه انوا  فکر کردن را توسوعه دهیود و متفکوری برتور شووید. بوه هموه مهارت
تفکور اشوتراکی کوه بوه شوما  فراینوداز جملوه  خواهید یافت ، تسل  دهیدانجام  توانید می

 کند نقا  ضعف خود را جبران کنید و زندگی خود را متحول سازید. کمک می


