ﭼﻬﺎر دروﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺟﻠﻮی
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪنﻣﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن
ﻫﺴﺘﯿﺪ« .ﺟﻤﻠﻪ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ درک ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی از آن را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺪاده اﯾﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻋﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه
ﺗﻮان ﻋﻨﻮان »ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ« را ﺑﺮاﯾﺸﺎن رزرو ﮐﺮد وﻟﯽ
ً
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ،اﻓﺮاد دروغ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ از آن
ﺑﯿﺨﺒﺮﻧﺪ؛ دروغ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬر از ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﺴﯿﺮ را دﺷﻮارﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از اﯾﻦ دروغ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .از آﻧﻬﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارم
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﯾﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ،
ً

ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ ﮐﺮده
اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﻋﺪه زﯾﺎدی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ اش در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ.

وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارم
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروغ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﻢ .در ﺟﻬﺎن،
اﯾﻦ
ً
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﮔﺸﺘﻦ در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﻓﯿﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دارﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی
ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮارد ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺮاد ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﺑﺮﺧﯽ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روزاﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ
دارﯾﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ روزی ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در ﺣﻖ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮی روی زﻣﺎن ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻨﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ
ذﻫﻨﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﻗﺖ دارﯾﺪ؟ ﻫﻨﻮز روی اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺧﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن دارﯾﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺎﻋﺪه و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ  ۲۰و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﯾﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮوع ﮐﺮدن زﯾﺎدی ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎری اراده زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻻزم اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎدآوری دﺷﻮاری ،اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج داد و ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﻮد.
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮادی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور و ﻣﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﺣﻮزه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻫﻠﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﻔﺮی ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم از درب
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻗﺪم اول را ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻌﺪی ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

