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 آشنايي

 »منش«موثر بودن، خواه در زندگي شخصي خودمان و خواه در زندگي ديگران، محصول 

هفت عادت توصيه شده در . ماست، نه ثمره قواعد و فنوني براي اداره يا كنترل كردن ديگران

مشروط براينكه آنها را به خوبي . ايدار استپاي براي ايجاد تغيير بنيادي و اين كتاب، برنامه

  . كارگيريدبياموزيد، به ديگران تعليم دهيد و متعهد شويد كه در زندگي روزمره به

داري تر ناشي از خويشتننفس افزون و اعتماد بهاحترام به خودستين ثمره اين هفت عادت نخ

 كه خود حاصل مستقيم ، استبهبودي ايجاد شده در روابط با ديگراندومين ثمره آن تأثير و . است

ايجاد  انگيزهسوم اينكه خواهيد توانست بر ديگران تأثير بگذاريد و در آنها . احترام به خويشتن است

  .ثمره چهارم، خالقيت و شادي و هيجان و اشتياق براي آموختن خواهد بود. كنيد

: رداختن به چنين تحولي دو چيز استپبهاي . شبه است و نه تغيير يكتحولاين برنامه بر اساس 

) 2       . كوشش براي دريافتن و آموختن اين هفت عادت و تعمق درباره مطالب ارائه شده) 1

 و متعهد بودن به عمل به اين عمل كردن) 3و . ايد به ديگران آنچه آموختهدرنگبيآموزش 

      شوند،افزار ذهنتان ميبدين ترتيب اين مطالب بخشي از تفكر و زندگي و جزيي از نرم. عادات

  .كنيد از آن خودتانندس از مدتي احساس ميپاي كه گونهبه

  تأثير  تغيير برداشت

. فتار اشخاص را تغيير دهيد، تصويري را كه از نقش خود دارند عوض كنيدخواهيد راگر مي

هاي ما، درست يا برداشت. ، شيوه نگرش ما به جهان و امور و نقش خودمان استبرداشتمنظور از 

تواند ميتغيير برداشت . ها و رفتارها و درنتيجه منشأ روابط ما با ديگران استشأ گرايشننادرست، م

به به گفته آلبرت اينشتين، . گيري ايجاد كندهاي چشميشرفتپاي ما صي و حرفهدر زندگي شخ

       توانيم از همان سطح تفكري كه كه آن مشكالت راهنگام رويارويي با با مشكالت اساسي، نمي
  . وجود آورديم، حلشان كنيمبه

  

  نگاهي به هفت عادت

توان آموخت، و ها را ميعادت. ست ادانش، مهارت و اشتياقعادت عبارت از فصل مشترك 

نكته آن است كه فراموش نكنيم كه اين . جاي آن عادت جديدي آموختهمچنين كنار گذاشت و به

هاي آني، تنها به حلراه. شودمدت حاصل ميبر است و با صرف هزينه و تالش طوالني زمانيعمل

  . د داشتايدار نخواهپردازد و اثربخشي پمداواي مشكالت اضطراري مي
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 قابليت توليد و توليدآن را تعادل ميان . يابنداين هفت عادت مستقيماً به موثر بودن ارتباط مي

فظ قابليت توليد، تا اصل ح. سازندمجموع مهارت، دانش و اشتياق، قابليت توليد را مي. دانيممي

داشت، جوهر اين بر. هاي دراز مدت است و روشهاي دوربردنگرشاندازه زيادي معطوف به 

  . موثربودن است

شود،  ايجاد ميمرور زمانبهوجود آوريد كه  بهفرهنگي زايااگر بتوانيد بر اساس اصول درست، 

توانيد مطمئن باشيد كه آنگاه مي. مند شويدتوانيد از باالترين سطح همكاري و كارگروهي بهرهمي

ت عادت كامالً درهم تنيده و به يكديگر اين هف. ايددست آوردههاي موثر بودن را بهاصول و عادت

.  برسداتكاي متقابل به اتكاز حالت اكنند تا به انسان كمك مي همچنين. آيندمرتبطند و به توالي مي

 ميان اين دو قرار استقالليوستار بلوغ و اتكاي متقابل باالترين نقطه آن است، و پترين تقطه ايينپاتكا 

   .گيردمي

 دعامل باشي: 1عادت 

عهده گرفتن، عامل بودن يعني مسووليت خود را به.  استعامل بودناساسي ترين عادت 

مالمت نكردن اوضاع و شرايط يا اشخاص، يا اين بهانه كه رفتار شما حاصل شرطي شدن 

لند و ويعني مسو. مردمان موثر عاملند.  استواكنشي بودننقطه مقابل عامل بودن، . شماست

  .  انتخاب آگاهانه خودشان استرفتارشان حاصل تصميم و

هاي مختلف جبرگرايي، رفتار و خصوصيات ما را در سه جنبه ژنتيكي، رواني و محيطي نظريه

هايي، افرادي معتقدان به چنين نظريه. كند و قائل به اختيار و انتخاب آگاهانه نيستندتحليل مي

حال آنكه افراد عامل، . كنندميواكنشي هستند و همواره ديگران يا خود و يا شرايط را مالمت 

 بتوانند صحت و اعتبار آن را دروناًكنند كه كه خودشان ها و اصولي را انتخاب ميفقط ارزش

  . تشخيص داده و تأييد كنند

ها براي تشخيص ميزان عامل بودن خود، اين است كه ببينيم وقت و يكي از بهترين راه

توانيم حلقه نگراني خود را از حلقه چيزهايي كه يم. كنيمانرژي خود را صرف چه چيزهايي مي

با نگريستن به امور درون حلقه نگراني خود . خصوصي نداريم جدا كنيمدرباره آنها نگراني به

توانيم يابيم كه چه چيزهايي بيرون از اختيارمان قرار دارند و در مورد كدام چيزها ميدرمي

با تمركز بر . گيرند قرار ميحلقه نفوذنام چكتري بهدسته اخير در دايره كو. كاري انجام دهيم

بدين ترتيب . كه حتي بزرگتر از حلقه نگراني شودجاييتوان آن را گسترش داد تا اين حلقه مي

  .اسخ مناسب خواهيم دادپها است كه همواره به نگراني
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  . ايان آغاز كنيدپذهناً از : 2عادت 
و هدفتان را بشناسيد، تا بدانيد كه به  روشني مقصدمفهوم ضمني اين عادت اين است كه به 

. روز هدايتتان كندخواهيد بدان برسيد، روزبهتا آنچه سرانجام مي. خواهيد برسيدكجا مي

  . شت خود داردپ در آفرينش ذهني ، يكآفرينش ماديهمواره دو آفرينش وجود دارد، هر 

 و از طريق تخيلتان، خود را به  خود را در دل و ذهن خويش حك كنيدشعار رسالت شخصي

بياموزيد با وضوح و روشني آينده موردنظر خود را مجسم كنيد،  اگر. توانائي خويش متصل كنيد

چنين كشفي شعار رسالت شخصي . ترين اصول زندگي خود را كشف خواهيد كردبنيادي

بري متفاوت از ره.   خواندعادت رهبريتوان اين عادت را مي. شماست و بايد آن را بنويسيد

انجام رسانم خواهم بهرهبري با اين مسئله سروكار دارد كه چه اموري را مي. مديريت است

انجام توانم امور معيني را به بهترين وجه بهانديشد كه چگونه ميكه مديريت به اين ميدرحالي

  .برسانم

يشرفت پالتر به رهبران با كسب و دروني كردن اين عادت در خود، همواره از منظري با 

سنجند تا به مسيري اشتباه اند مينگرند و آن را با مقصدي كه درنظر داشتهظاهري امور مي

  . نيفتند

بايد فرصت كافي داد . بر است و نبايد براي آن عجله كردنوشتن شعار رسالت امري زمان

كه راز تعهد، چرا . نحوي درگير آن هستند در آن مشاركت داشته باشندتا همه كساني كه به

ايبند نباشد كاري عبث پو نوشتن شعار رسالتي كه افراد به آن . مشاركت راستين همه افراد است

  . است

كنيد و اين دست گيريد، احساس امنيت دروني ميچنانچه بتوانيد اختيار زندگي خود را به

در . ايدد را باال بردهبه اين ترتيب قابليت توليد خو. شود در شما مي»ذهنيت فراواني«باعث ايجاد 

  . اندذهنيت كمبودمقابل كساني كه منشأ احساس امنيت آنها ديگرانند، داراي 

توانيم با آسودگي و اطمينان به ذير دروني است كه ميپ با احساس وجود يك كانون تغيير نا

ديگر چهار عامل امنيت، هدايت، حكمت و قدرت كامالً به يك. استقبال تغييرات و تحوالت برويم

ت مانند مكآورند و اين حدايت روشن، حكمت ميامنيت و ه. وابسته و داراي اتكاي متقابلند

با جمع شدن و هماهنگ بودن اين چهار . بخشدسازد و جهت مياي قدرت را نمايان ميجرقه

  .شودعامل نيروي عظيم شخصيتي اصيل، متوازن، و فردي صاحب تماميتي منسجم آفريده مي
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  ت امور  نخست را  قرار دهيدنخس: 3عادت 
جاي واكنش نشان به. ردازندپجاي مديريت زمان، به مديريت خويشتن ميمردمان موثر به

و  هاردازند، به اولويتپجاي اينكه به ضخامت امور نازك بدادن به مسايل اضطراري، و به

 در واقع 3 عادت. دهندامورنخست را نخست قرارمييعني . كنندهاي خود توجه ميارجحيت

  ! 2تحقق درآوردن عادتآفرينش عيني و فيزيكي است،يعني درواقع به

 گيرند، نظم زندگيشان ناشي ازيش ميپمديريت خويشتن را در  طور موثرافرادي كه به

و اين اراده و تماميت وجود و تعهد و توانايي را . نش اراده آزاد آنهاستديريت خودشان و كُم

با نگاهي به مديريت . ها و معيارها سازنداالت خود را تابع آن ارزشها و حدارند كه احساس

  . امور مهم و امور اضطراري: كنيمبينيم كه وقت خود را صرف دو دسته مسايل ميزمانمان مي

. طلبندآورند و اقدام فوري ميزيرا به ما فشار مي. اندامور اضطراري غالباً مريي و ملموس

درست جلوي روي ما قرار دارند و و اغلب اوقات انجام . قه ديگرانندمعموالً اموري مورد عال

  . دادن اين امور خوشايند و آسان است گرچه جزو امور مهم نيستند

اي مهم باشد، به اين مفهوم كه اگر مسئله. حال آنكه امور مهم به نتايج مورد نظر ما مرتبطند

 مهم چون اضطراري نيستند، امور. كندهايمان كمك ميترين هدفها و مهمبه رسالت و ارزش

رداخته پهاي اول و دوم نرورش عادتپاگر به . تري دارند افزونعامل بودننياز به ابتكار عمل و 

  . مانيمباشيم، به سادگي در دام امور اضطراري خواهيم افتاد و از امور مهم باز مي

امور مهم و ) 1. ود دارندها در مديريت زمان ما وج دسته اصلي از فعاليت4در حقيقت 

امور  بي اهميت و ) 4اهميت و اضطراري و امور بي) 3امور مهم و غير اضطراري،) 2اضطراري، 

ها هستند كه مردمان موثر بيشترين وقت اي از فعاليتگروه دوم در واقع دسته. غير اضطراري

  . يابنداط ميهاي اين گروه به اهداف و رسالت ارتبفعاليت. كنندخود را صرف آن مي

درنگ به آنها دهند وبايد بيها و مشكالت را تشكيل مياقدامات گروه اول معموال بحران

ي هستند ولي اهميتي در ردسته سوم اضطرا. چرا كه هم مهم هستند و هم اضطراري. ردازيمپب

  . هرچند براي ديگران مهم باشند. ريزي شده ندارنديشبرد رسالت و اهداف برنامهپ

هايي است كه نه مهم هستند و نه از همه فعاليتاي نهايت امور دسته چهارم آميزهو در 

را به  كارهايي كه تمام روز. گرددمجموعه اموري كه فقط اتالف وقت محسوب مي. اضطراري

  . ايمرسد كه هيچ كاري انجام ندادهنظر ميايان روز بهپردازيم، اما در پآنها مي

هايي بيانديشيم كه انجام مداوم و درست آن زندگي شخصي و يا تچنانچه به اعمال و فعالي

اين هفت . گيرديابيم كه تماماً در دسته دوم جاي ميكند، درمي با تحول مواجه مي رااي ماحرفه

هاي دسته سوم و چهارم مردمان موثر خود را از فعاليت. گيرندعادت نيز در همين دسته قرار مي
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     توجهي به اموردسته دوم، امور دسته اول با بي. مهم نيستنددر هر حال زيرا . دارندبرحذر مي

رداختن به امور دسته دوم بايد از صرف وقت پبراي . روز وقت بيشتري از ما خواهد گرفتبهروز

  .بگوييم» نه«طور خوشايندي  و به بكاهيم4 و 3هاي دسته

ريزي و سازمان دادن، رشد و گسترش مههرگونه فعاليتي در راستاي ايجاد روابط عميق، برنا

  . هاي شخصي، ورزش، مطالعه عميق و آموزش مداوم، تماماً در دسته دوم قرار دارندمهارت

يعني ابتدا با . ريزي روزانه، به برنامه هفتگي،ماهانه و ساالنه توجه كنيمجاي برنامهبايد به

 به هدفي مشخص دست يابيم و خواسته خود را در آينده بشناسيم و آنگاه با 2 رورش عادتپ

  . هاي خود را در راستاي آن هدف تنظيم كنيماولويت دادن به امور، فعاليت

 كه خودآگاهي.  عادت مستلزم برخورداري از چهار خصيصه بشري است3توفيق در اين 

 كه الزمه ايجاد اراده آزادت دوم هستند و  كه الزمه عادشعور و تخيلالزمه عادت اول است، 

رورش اين سه عادت به مديريت بر خويشتن و احساس ايمني دروني پبا . عادت سوم است

به اين ترتيب به ذهنيت فراواني هم . نفس و استقاللاتكا بهيعني به احساس . يابيددست مي

ش مثبت نشان دهيم، نه تنها از ما واكنيابيم كه چنانچه به ديگران درمي   يعني . يابيمدست مي

 را ايجاد عاملزيرا مجالي براي ارتباط متقابل با ساير افراد . افزايدمي    كاهد، بلكه بر ما نمي

  . كنيممي

 مبتني بر اصولاول اينكه : نج خصيصه مهم داردپمديريت امروز يا مديريت بر خويشتن 

 معطوف به شعوردوم . مور واقعاً مهم كنيددهد كه وقتتان را صرف ااست و به شما فرصت مي

 توجه فردتانرسالت منحصر بهسوم به .سازدهاي وااليتان مياست و برنامه ريزي را تابع ارزش

وجود كند تا  در زندگيتان تعادل بههايتان كمكتان ميچهارم با مشخص كردن نقش. كندمي

  . گذاردتري را در اختيارتان ميمينه وسيعريزي هفتگي زنجم اينكه از طريق برنامهپو . بياوريد

  افزايش توليد و قابليت توليد: تفويض

دهد كه ديده و ماهر، اين توانايي را به شما ميتفويض و انتقال مسووليت به افراد آموزش

. خورددر اينجا تفاوت ميان توليد كنند و مدير به چشم مي. تر كنيدنيروهايتان را صرف امور مهم

كند ولي مدير با صرف همان نده، با صرف توان و وقت خود يك واحد محصول توليد ميتوليدكن

-دست ميكند و اين با تفويض بهصد و يا بيشتر واححد محصول را توليد مي ي ده،ژمقدار وقت و انر

  . آيد

در  مانند توليد كنندگان است ولو  كه خود نگرشيتفويض آمرانه. دو نوع تفويض وجود دارد

ها به در اين شيوه توجه مدير به جاي روش.  استتفويض ناظره مدير صورت گيرد و دوم جايگا

  :نج نكته توجه داشتپبراي تفويض ناظر بايد به . نتايج معطوف است
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براي زيردستان توصيف شود و زمان . ، نتايج بايد روشن و شفاف باشندنتايج مورد نظر .1

 .رسيدن به آن نيز تعريف شود

امترهايي را كه شخص بايد در آن محدود عمل كند شفاف شود ولي از ياد ارپ، راهنماها .2

 .نبريم كه اين عوامل بايد اندك و معدود باشند تا مانع برانگيختگي نشود

تواند در ، مشخص شدن منابع انساني و مالي و فني و سازماني را كه شخص ميمنابع .3

 .ايجاد نتايج موردنظر به آنها رجوع كند

 .دست آمده و زمان مصرف شدهتعيين معيارهايي براي ارزيابي نتايج به ،سنجش معيار .4

 .ها و جرائمي كه با توجه به ميزان مطلوبيت نتايج شامل افراد خواهد شداداشپ، عواقب .5

  

  برنده بيانديشيد/ برنده : 4 عادت
ه  و دو يا چند جانبست كه همواره جوياي منافع متقابل اين ا»برنده/ برنده«مفهوم نگرش 

با اين نگرش، همه كساني كه در . در عادت چهار، جايي براي رقابت و مقايسه وجود ندارد. باشيد

گيري سهيمند، احساس مطلوبي خواهند داشت و نسبت به اجراي برنامه احساس ه يا تصميمژروپيك 

  . كنندمي تعهد 

 نيز »برنده/ بازنده«نگرش . گرايي است نگرش معطوف به قدرت»بازنده/ برنده« نگرش 

     مختص كساني است كه همواره براي جلب رضايت ديگران و ايجاد محبوبيت در ايشان كوتاه

وقتي دو طرف با نگرش .  است»بازنده/بازنده« يك نگرش ديگر هم ممكن است  و آن . آيندمي

ضعي با هم وارد مذاكره بشوند، چنين وبازنده، يعني دو موجود لجوج و مصمم و خودرأي / برنده

  . يش خواهد آمدپ

برنده عادت رهبري است و مستلزم كاربرد همان چهار خصيصه / كارگيري نگرش برندهبه

يادگيري همچنين مستلزم . فرد انساني يعني خودآگاهي، تخيل، شعور و اراده آزاد استمنحصربه

رتباط متقابل و اين نگرش فلسفه جامع زندگي و ا.  استمتقابل، تأثيرگذاري متقابل و منافع متقابل

  . نج بعد استپقانون طاليي عمل و داراي 

 و بايد سه برنده مستلزم شهامت و همچنين مالحظه بسيار است/ ؛ ايجاد نگرش برندهمنش .1

گي اساس كه براي نگرش ژمنش داراي سه وي. عادت قبلي در شخص نهادينه شده باشد

هايي كه انتخاب ترين ارزشرفژ، به مفهوم تعهد به تماميت) 1. برنده ضروري است/ برنده

، اين نگرش فراواني ذهنيت) 3كاري، و ، ايجاد تعادل ميان شهامت و مالحظهبلوغ) 2. ايمكرده

 .  كه براي همه كس به وفور وجود دارد

انچه . گيرندبرنده صورت نمي/ ها بر اساس نگرش برندهها وتصميم؛ همه توافقروابط كيفيت .2

اي غني يا سطح ردهپ يا حساب سبانك عاطفي معتبرخورداري از  است نوع رابطه يا برهمم
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.  شوداطاعت عناد آميزبه  كمبود ذخيره در بانك عاطفي ممكن است منجر. اعتماد باالست

چنانچه . وجود آورندشتيباني كنند و اعتماد بهپها طوري طراحي شوند كه از هدف بايد نظام

ه يا توافق دست بكشيم تا ناچار از ژروپد بايد از آن ياده كردن نبوپبرنده قابل / نگرش برنده

 . اعمال خالي از صداقت نباشيم

گيرند و به دوصورت توافق نحوه اجرا و ها براساس كيفيت روابط صورت مي؛ توافقهاتوافق .3

نج ركن نتايج مطلوب، راهنماها، منابع، معيار پبر همان  هاتوافق. شوندتوافق شراكت ديده مي

 . واقب استوارندسنجش و ع

هاي آن از اين نگرش تواند بقا يابد كه نظامبرنده فقط در سازماني مي/ برنده ؛ نگرشهانظام .4

ها و اهداف دست تا رسالتاداش دهنده بر اين مبنا برقرار شود پبايد نظام . شتيباني كنندپ

 .يافتني شوند

برنده /بازنده يا بازنده/رندهتوان از طريق نگرش ب؛ براي رسيدن به اين نگرش نميفرايندها .5

چهار مرحله در رسيدن به اين نگرش بايد . ذيرفتن آن كردپوارد شد و افراد را ناچار به 

هاي عمده را دوم نگراني. نخست مسئله را از ديد طرف مقابل بنگريد.مدنظرقرار گيرد

و . واهند بودحل قابل قبول يا مطلوب خسوم مشخص كنيد كه كدام نتايج، راه. شناسايي كنيد

توانند به همان نتايج منجر شوند مشخص اي را كه ميها و امكانات تازهحلچهارم، ساير راه

 كنيد

  

  

  س بخواهيد به شما گوش كنندپنخست گوش فرا دهيد، س: 5عادت 
نخست خودتان وضعيت ديگري را درك كنيد، .  يعني بگذار اول من به تو گوش كنم5عادت 

گردد و كليد ايجاد اين عادت مستقيماً به شيوه ارتباط برمي. تفاهم قرار گيريدآنگاه بخواهيد مورد 

برنده شيوه گوش / توان آزمايي نگرش برنده. برنده است/ همدلي و روابط مبتني بر نگرش برنده

  . بينددادن است تا بتوانيد دريابيد طرف مقابل، آن وضعيت را چگونه مي

  ي باشيد تا بتوانيد به سخنان ديگران گوش كنيد و نگران بايد سرشار از احساس امنيت درون

بايد آنقدر قابليت انعطاف داشته باشيد تا بتوانيد خود را با . خطر افتادن خود و باورهايتان نباشيدبه

شويم بايد اي مياز آنجا كه با گوش دادن به ديگران وارد حيطه ناشناخته. هر وضعيتي تطبيق دهيد

ذير درونتان پچنانچه به كانون تغييرنا. رورش داده باشيمپ 3و2و1هاي ساس عادتمنش خود را بر ا

  . ه ديگران عوض شويد و تغيير كنيدبمتصل نباشيد امكان دارد با گوش دادن 

وقتي .  استاعتمادبراي ايجاد ارتباط بايد بتوانيد انگيزه ايجاد كنيد و واالترين شكل ايجاد انگيزه، 

    ايجاد احساس. ها و مواضع شماستآسايد و آماده شنيدن حرفديگري مي ،اعتماد ايجاد كنيد
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دلي يعني با نيت فهميدن و دادن سرشار از هم فراگوش. دردي كردن است متفاوت از همدلي هم

دردي نوعي اما هم. يعني از چارچوب مرجع آن شخص به مسئله بنگريد. قصد درك گوش كنيد

  . رساندسازد و به آنها خوراك منفي ميالً افراد را متكي ميموافقت است و معمو قضاوت و

  

  )ي گروهي ايجاد كنيدژانر(ي ژسينر: 6 عادت

هايي بهتر از حلراه. هاي تازه و بهتر گروهي استحلاين عادت ثمره نهايي يا ايجاد راه

به . ي ضد مصالحه و سازش استژسينر. يشنهاد كرده بودندپآنچه نخست هر يك از افراد 

كار در اين جاست كه خالقيت خود را به. تعبير ديگر يعني كل بزرگتر از مجموع اجزاي آن است

  . گيريدمي

ردازيد و به پي بژبرنده بايد به ايجاد سينر/ براي رسيدن و عمل كردن به شيوه برنده

. يابيدتوانيد به اين مهم دست  مي6 و 5 و 4هاي كارگيري عادتبا به. ذهنيت فراواني برسيد

آنگاه . ارتباط  برقرار كنيدهاي طرف مقابل گوش كنيد و در نهايت احترام دقيقاً به حرف

   . كار بريدهاي خالق خود را بهتوانايي

نيمه راست . است  آناناستيالي مغزيانديشند و اين ناشي از هاي مختلف ميافراد به شيوه

 بيشتر پمغز چ. تاج ايجاد تعادل استانديشد و اين تفاوت مح ميپمغز متفاوت از نيمه چ

  . ما به هر دو نيمه نياز داريم  و منطقي و مغز راست بيشتر شهودي و خالق است ويتحليل

هنگامي كه با احساس امنيت دروني با . هاستارج نهادن به تفاوت ترين نكته، توجه ومهم

.  و به ايشان احترام بگذاريمكرده توانيم آنها را دركها در ديگران مواجه شويم مياين تفاوت

برنده و درنهايت ايجاد / هر چه سطح اعتماد متقابل و همكاري باالتر رود به كسب نگرش برنده

  . شويمتر ميي نزديكژسينر

  )بازسازي خويشتن(اره را تيز كنيد : 7عادت 

ين  عادت مبتني بر ا6مابقي .  عبارت است از ايجاد مجال براي بازسازي خويشتن7عادت 

- ردازيد، خودبهپ ب7طور منظم به عادت اگر به. سازدها را ممكن ميعادت است زيرا ساير عادت

 عبارت است از ايجاد تعادل 7عادت . رورش خواهيد دادپها را نيز در خويشتن خود ساير عادت

  :ميان چهار بعد وجود است

ذيه درست، مراقبت موثر از جسم و توجه شايسته به تن شامل تغ: جنبه جسماني .1

ها كه مهمند ولي اين امور به دسته دوم فعاليت. استراحت مناسب و ورزش منظم
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اضطراري نيستند تعلق دارند و در صورت اهمال در آنها ناچار از فعاليت در دسته 

 .شويماول، يعني امور اضطراري و مهم مي

در دست شود كه رهبري زندگيمان را بازسازي بعد معنوي باعث مي: جنبه معنوي .2

 2عمالً به عادت ، بعد معنوي با ارتباط مستقيمي كه به كانون وجودمان دارد. بگيريم

توانيم اين رداختن به هنر مطلوبمان ميپبا مطالعه مفيد و منظم و يا . شودمربوط مي

 .رورش دهيمپبعد را 

  ذهن خود را به،ريزي براي مطالعهيوسته و برنامهپرف و ژبا آموزش : جنبه ذهني .3

گردد زيرا در وجودتان  برمي3رورش بعد ذهني به عادت پ. داريمتمرين وامي

توان به ها و تجربيات نيز ميبا نوشتن ايده. كندشتكار ايجاد ميپانضباط و تعهد و 

 .رداختپرورش اين بعد پ

 و 5 و 4هاي رورش اين بعد از شخصيت بيشتر به عادتپ: عاطفي/ جنبه اجتماعي .4

.  اصول رهبري متقابل، ارتباط سرشار از همدلي و همكاري خالقبه.  مربوط است6

ابعاد اجتماعي و عاطفي كامالً به هم مربوطند زيرا مقدمتاً از طريق روابطي كه با 

 . شونديابند و نمايان ميرورش ميپديگران داريم 

  

  نگاهي مجدد به هفت عادت: جمع بندي
شود زيرا در تضاد با باورها و سوب ميداشت محرهريك از اين هفت عادت نوعي تغيير ب

به جاي مسووليت . به توليد توجه دارند، جاي قابليت توليدبه بيشتر مردم. عادات  قبلي ماست

تصور عموم بر اين است كه . اندازندذيري ، تقصير را به گردن عوامل خارج از خود ميپ

  .تايج مورد نظر منتج نشودها ممكن است به نيش تعيين شده و تعيين هدفپسرنوشتشان از 

بيشتر مردم . رسند و از توجه به امور مهم غافلندافراد معموالً به موارد فوري و اضطراري مي

اغلب توقع دارند كه ابتدا ديگران به آنها . بازنده بيانديشند/ اند كه برندهچنان شرطي شده

ند در حالي كه اين عادت دانبيشتر مردم سينرژي را نوعي سازش مي. گوش كنند و درك شوند

كنند زمان كافي براي و در نهايت اغلب تصور مي. عمالً سرشار از خالقيت و هيجان است

  . پردازندو يا تنها به پرورش يك بعد خود مي. بازنگري در خويش و بازسازي خويش ندارند

ا بايد  سزايي دارد زيرا ابتدرعايت ترتيب و توالي در پرورش اين هفت عادت اهميت به

منش ما توسط سه عادت اول پرورش يابد و به پيروزي شخصي و استقالل دست يابيم و آنگاه با 

  . ايجاد سه عادت بعدي به پيروزي عمومي و اتكاي متقابل برسيم
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شناخت اصول و پايبند ماندن به آنها كه الزمه موثربودن است تنها در سايه پرورش دقيق و 

  . آيد عادت حاصل مي7كاربردي اين 
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