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داستان فیل
روان شناس��ان کش��ف کرده اند که مغز ما تحت فرمان دو س��امانه ی متفاوت است: ذهن 
منطقی و ذهن احساسی؛ این دو برای سلطه یافتن با هم رقابت می کنند. ذهن منطقی که به 
فیل سوار تشبیه شده است، اندامی متناسب می خواهد، ذهن احساسی که به فیل تشبیه شده 
است، شکالت و شیرینی می خواهد. ذهن منطقی می خواهد موقعیت کاریش را تغییر دهد، 
ذهن احساسی برنامه ی ر وزمره ی راحت می خواهد. طی این کشمکش ممکن است تالشی  

جهت تغییر نابود شود یا در صورت غلبه بر عقل احساسی، تغییر به سرعت رخ  دهد.
نویس��ندگان این کتاب بعد از سال ها تحقیق در حیطه ی روان شناسی ، جامعه شناسی و 
غیره، تالش دارند که برای انسان ها روشن کنند که چگونه به کمک الگوی تغییر شغل، جامعه 
و زندگیش��ان را تغییر دهند. ش��ما نیز می توانید با استفاده از الگوی یاد شده به موفقیت مورد 

نظرتان برسید.
کتاب کلید را بزن     

نوشته ی چیپ هیث ودن هیث     

www.takbook.com



11

مقدمه
حتماً شما هم با خواندن نام کتاب، تعجب می کنید و به دنبال مفهوم این نام و ارتباط آن با 
موضوع یادگیری زبان انگلیسی هستید. همان طور که به آن اشاره کردم، ذهن ما از دو قسمت 
منطقی و احساسی تشکیل شده است. در این کتاب ذهن احساسی ما به فیل تشبیه شده است، 
یعنی اگر ذهن منطقی ما یا همان فیل سوار، تصمیم بسیار مهمی مانند یادگیری زبان انگلیسی 
بگیرد و از طرفی ذهن احساس��ی ما یا همان فیل که همیش��ه دنبال راحتی هست، راضی به 

انجام آن کار نباشد، کاری از پیش نمی رود.
 بس��یاری از انسان ها در زندگی خود تصمیم های بسیار بزرگی گرفته اند که هرکدام از آن 
تصمیمات، می توانست سرنوشت آن ها را تغییر دهد و آن ها را تبدیل به انسان بزرگ و موفقی 
کند، ولی فقط افس��وس های آن برایشان باقیمانده است. به بیان دیگر فیل سوار وجودشان یا 
همان ذهن منطقی تصمیم مهم و درس��تی گرفته اس��ت، ولی چون فیل وجودشان یا همان 
ذهن احساسی، تنبلی کرده، به حرف فیل سوار گوش نکرده، کاری از پیش نرفته است. پس 
همان طور که گفتیم باید فیل سوار و فیل باهم به توافق کامل برسند تا بتوانند به هدف دست 

یابند.
 منظور من از نام کتاب یعنی سوخِت فیل، این مفهوم است که ما خیلی مواقع تصمیمات 
مناسب و درستی می گیریم ولی در میانه ی راه، از ادامه منصرف می شویم و بیشتر مواقع این 
فیل است که باعث انصراف ما از ادامه ی مسیر می شود. حال اگر ما بتوانیم مرتب به این فیل 
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سوخت برسانیم و همیشه او را به ادامه راه ترغیب کنیم، مطمئناً به هدف مان می رسیم.
 تمام تالش من در این کتاب این است که دالیل مختلف از پا ایستادن این فیل را بشناسیم 
و راه حل هایی برای آن ارائه کنیم و کاری کنیم تا به صورت مدام این فیل به راه رفتن ادامه دهد 

و تا رسیدن به هدف از پای نایستد.
 من به عنوان کسی که سالیان زیادی است که درباره ی این قضیه مطالعه کرده ام و جزء 
کسانی بوده ام که بیشترین شکست ها را در گذشته، در مسیر یادگیری زبان انگلیسی متحمل 
شده ام و فیل وجودم بارها و بارها مرا از رسیدن به اهدافم بازداشت. اکنون با تالش های بسیار 
توانس��ته ام موفقیت های مهمی در این عرصه به دست بیاورم، قصد آن دارم تا به شما مسیر 
درس��ت را نشان دهم تا بتوانید با شناسایی فیل وجودتان و دالیل از پا ایستادن آن، در مدت 

 زمان و تالش کمتری مسیر را طی کرده و به هدفتان برسید.
 در این کتاب، ابتدا دالیل عدم موفقیت را بررس��ی می کنیم و کاماًل ش��رح می دهیم که 
چه اتفاقاتی در این مس��یر برای شما رخ می دهد که از ادامه ی مسیر منصرف می شوید و در 
انتها راه کارهایی را پیشنهاد می کنیم که شما به کمک آن ها می توانید پرونده ی چرایی عدم 

یادگیری زبان انگلیسی را برای همیشه ببندید.
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ماراتن
در ابتدای مسیر در مسابقه ی دو ماراتن افراد بسیار زیادی شرکت دارند. همه مسابقه را آغاز 
می کنند، اما شما فکر می کنید چند نفر از این افراد، به پایان مسیر می رسند. خیلی کم. چرا؟ 
آیا تمام این افراد برای این در مسابقه شرکت کرده بودند که تا انتها بدوند و از خط پایان عبور 
کنند؟ البته نه همه؛ اما بیشتر افراد با این هدف مسابقه را آغاز می کنند. پس چرا نمی توانند تا 

انتهای مسیر بدوند. این امر دالیل بسیاری دارد.
 برای آنکه یک فرد بتواند در دو ماراتن از ابتدا تا انتهای مسیر را بدود، فارغ از اینکه مقام 
می آورد یا نه باید از قبل آمادگی های الزم را داشته باشد. آمادگی هایی از قبیل تمرینات مرتب 
روزانه، تغذیه ی مناسب، تفکر درست نسبت به این نوع مسابقات و ... پس نتیجه می گیریم 
که هرکسی با هر شرایطی نمی تواند در این مسابقات شرکت کند و مقام بیاورد. در این نوشته 
نمی خواهیم دالیل قهرمان ش��دن و مقام آوردن را بررس��ی کنیم، بلکه در نظر داریم تنها بر 
مسئله ی به پایان رساندن مسیر و ارتباط آن با یادگیری زبان انگلیسی تمرکز کنیم. اما واقعًا 

یادگیری زبان انگلیسی با موضوع دو ماراتن چه شباهت هایی دارد؟
 یادگیری زبان انگلیسی را از آن جهت می توانیم به مسابقه دوی ماراتن تشبیه کنیم که 
در ابتدای مسیر افراد زیادی شروع به یادگیری آن می کنند ولی متأسفانه تعداد خیلی کمی به 
انتهای مس��یر می رسند. همان طور که می دانید در آموزشگاه های زبان تعداد کالس هایی که 
برای ترم های اول تشکیل می شود، بسیار بیشتر از تعداد کالس هایی است که برای ترم های 

www.takbook.com



16

پایانی تشکیل شده است. حتی بعضی از مواقع در ترم های باال تعداد افراد شرکت کننده به حد 
نصاب نمی رسد و کالس تشکیل نمی شود.

 چ��را این اتفاق می افتد؟ مگر تمام افرادی که آموزش و یادگیری زبان انگلیس��ی را آغاز 
می کنند هدفشان این نیست که تا انتهای مسیر یادگیری را ادامه دهند و بتوانند به هدفشان 
برسند؟ برای  مثال اگر هدفشان ترجمه ی کتاب و متون انگلیسی بوده است، چرا در میانه ی   
راه از ادامه منصرف می ش��وند؟ یا اگر هدفشان این بوده است که بتوانند در مسافرت هایشان 

به راحتی انگلیسی صحبت کنند و هدف هایی به این بزرگی دارند، چرا ادامه نمی دهند؟
 اگر آموزش زبان انگلیسی را با دوی ماراتن مقایسه کنیم، می توانیم بعضی از دالیل آن را 
متوجه شویم.  اول گفتیم در دوی ماراتن افرادی که به انتهای مسیر می رسند، هر روز تمرینات 
منظمی دارند و روزانه زیر نظر مربی فعالیت      های خود را انجام می دهند. همین گونه اگر افرادی 
که یادگیری زبان را شروع می کنند، از عامل تمرین که کلید موفقیت است، استفاده کنند، به  

احتمال  زیاد در مسیر  درست قرار خواهند گرفت و تا انتها مسیر را به پایان خواهند رساند.
 تمرینات منظم در هر کاری بسیار مهم است. تا حاال برای شما پیش آمده که بعد از مدتی 
که هیچ تحرکی نداش��ته اید و ورزش نکرده اید، در ی��ک برنامه تلویزیونی یا رادیویی متوجه 
می شوید که ورزش نکردن و تحرک نداشتن، موجب بسیاری از بیماری ها می شود و اگر این 
کار یعنی بی تحرکی را ادامه دهید، باید منتظر تحمل بیماری های بسیاری باشید یا در تلویزیون 
یا پارک ها افرادی را می بینید که در حال ورزش، بسیار سرحال و شاد هستند یا بین دوستان 
کس��انی را مشاهده می کنید یا می ش��نوید که ورزش می کنند و به سالمتی خودشان اهمیت 
می دهند. در این هنگام ش��ما هم تصمیم می گیرید که ورزش را آغاز کنید. بالفاصله لباس 
ورزشی می پوشید و به نزدیک ترین پارک منطقه ی خود می روید و شروع به ورزش می کنید. 
در رؤیایتان خود را شخصی سالم، ورزشکار و شاداب می بینید که از ورزش لذت می برد. پیش 
خود می اندیشید که شاید ورزش را حرفه ای دنبال کنید یا حداقل روزی دو ساعت ورزش کنید 
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و شاید هم این قدر خوب کار کنید که به عنوان یک مربی ورزش در باشگاه های ورزشی آموزش 
دهید و هم ورزش کنید هم درآمد داشته باشید. فکر می کنید ورزش چقدر خوب است و چرا 
زودتر ا ز این، آن را شروع نکرده بودید و همچنان در حال لذت بردن از رؤیای تان هستید که 

ناگهان همه چیز خراب می شود.
 احس��اس می کنید که قلبتان به تپش افتاده اس��ت، احساس سنگینی می کنید. احساس 
می کنید که کاش در خانه بودید تا روی تخت یا کاناپه دراز می کش��یدید. از آمدن به پارک و 

ورزش هم پشیمان می شوید و هزاران افکار دیگر.
 به خانه  بر می گردید، اما فردا دوباره به پارک می روید و شروع به ورزش می کنید. باز دوباره 
همان اتفاق دیروز. روز بعد دوباره به پارک می روید ولی باز همان اتفاق تکرار می شود. این بار 
دیگر برای همیشه تصمیم می گیرید که ورزش را کنار بگذارید. به خانه می روید. با یک بسته 
چیپس روی کاناپه دراز می کشید و به جای ورزش به تماشای فوتبال می نشینید. در حال نگاه 
کردن به فوتبال، خودتان را توجیه می کنید که من خیلی دوس��ت داشتم، ورزش کنم و تمام 

سعی خودم را هم کردم ولی نشد.
 فکر می کنید که چرا این اتفاق برای شما افتاد. نه  فقط برای شما، بلکه برای خیلی از افراد 
این اتفاق رخ می دهد. چیزی که شما و خیلی از افراد به آن دقت نمی کنند این است که برای 

موفق شدن در هر کاری باید با سه مفهوم، »بودن«، »انجام دادن«، »داشتن« آشنا شوید.
 در کتاب چراغ جادوی پدر پولدار، نوشته ی رابرت کیو ساکی به این مفهوم به خوبی اشاره  
شده است. انسان ها معمواًل وقتی آرزوی داشتن چیزی را دارند، افسوس آن را می خورند یا برای 
رس��یدن به خواسته و آرزویشان گامی برمی دارند؛ این موضوع را نمی دانند که برای دستیابی 
به آرزوهایش��ان، قبل از آرزوی داش��تن آن و انجام دادن کاری، نخست الزم است مرحله ی 

»بودن« را پشت سر بگذارند.
 حتماً می پرس��ید که منظور چیس��ت؟ منظورم را با موضوع تناسب اندام با ورزش توضیح 
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می دهم. بعضی از افراد برای داش��تن تناسب اندام فقط در رؤیای خود به آن فکر می کنند، اما  
برای رسیدن به آن هدف هیچ کاری انجام نمی دهند، حال آنکه بعضی دیگر-همان طور که در 
باال هم به آن اشاره شد- بالفاصله شروع به انجام حرکات سنگین ورزشی در خانه یا باشگاه 

می کنند و همان اتفاقی که پیشتر توضیح دادم، برایشان می افتد.
مش��کل اینجاست که آنان  دقت نمی کنند که آغاز هر کاری از مرحله ی »بودن« شروع 
می شود. هر آرزو و هدفی که می خواهیم به آن برسیم باید در ابتدا آن را با تمام وجود بخواهیم و 
حاضر باشیم برای رسیدن به آن مشکالت و سختی های آن را تحمل  کنیم، بعد از آن کارهای 

درست را به خوبی انجام دهیم. 
در قسمت انجام دادن، مطلبی که بیشتر افرادی که شکست می خوردند به آن توجه ندارند، 
این است که ما نباید خود را با شخصی که با ورزش توانسته به تناسب اندام خوبی برسد، مقایسه 
کنیم، زیرا او سال ها زحمت کشیده است و بعد از انجام تمرینات منظم توانسته به موفقیت دست 
پیدا کند. ما هم باید مانند این گونه افراد به صورت مرتب و روزانه فعالیت هایی را انجام دهیم و 

تنها در آن صورت باید انتظار تناسب اندام و رسیدن به هدف مان را داشته باشیم.
 در یادگیری زبان انگلیس��ی هم روال به همین ترتیب اس��ت. اگر هدفی داریم باید ابتدا 
مرحله ی بودن آن را پش��ت س��ر بگذاریم و بعد با انجام تمرینات مرتب روزانه به هدف مان 
برس��یم. به یاد داشته باشید پیش از پشت سر گذاشتن مرحله ی »بودن«، تمرینات انگلیسی 
را آغاز نکنید. روال اش��تباه ما این گونه است که در ابتدا کالس های زبان را شروع می کنیم، 
بالفاصله کتاب ها و فیلم های آموزش��ی را خریداری کرده، ب��ه یادگیری می پردازیم ، اما بعد 
از مدتی به س��ختی های آن برخورد می کنیم و خودمان را با دیگرانی مقایس��ه می کنیم که 
سال هابه صورت مرتب تمرین کرده اند، درنتیجه مأیوس شده، از ادامه ی راه منصرف می شویم.

 انجام درس��ت تمرینات یادگیری زبان انگلیس��ی، راهکارهایی دارد که در انتهای کتاب 
مفصاًل به آن خواهیم پرداخت.
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تغذیه ی  مناسب
منظور از تغذیه مناس��ب در دوی ماراتن، مواد غذایی اس��ت که ورزشکار از آن ها استفاده 
می کند، ولی مقصود از این اصطالح در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، میزان معلوماتی است 
که ش��خص روزانه دریافت می کند و با آن  تغذیه می شود. اگر هر دانشجویی بخواهد روزانه 
بیش ازحد معلومات جذب کند و به قولی تغذیه شود، این روند باعث ایجاد فشار بیش ازحد بر 
او  می شود و امکان دارد که اصاًل از خواندن و یادگیری منصرف شود. اگر هم تمرینات خیلی 
کم باشد، سبب طوالنی شدن مسیر و زمان یادگیری می شود، درنتیجه موجب بی انگیزه شدن 
شخص و انصراف  او از یادگیری خواهدشود. پس بسیار مهم است که افراد طی زمان یادگیری 

زبان انگلیسی در روز چقدر تغذیه می شوند، به عبارتی ورودی های آن ها1چه میزان است.

مار و پله
 حتماً تا حاال بازی مار و پله را انجام داده اید. بارها پیروز شده و به مقصد رسیده اید و شاید 
چندین بار هم به دلیل نیش خوردن از مارها، از رسیدن به مقصد بازمانده اید. آیا وقتی مسابقه 
را شروع می کردید به این امید طاس می انداختید که شماره ی طاس شما را به خانه ی  مارها 
هدایت کند؟ یا تمرکزتان بر خانه ای بود که نردبان در آنجا وجود داشت و شما را به چند ردیف 
باالتر هدایت می کرد؟ مش��خص است که هرکسی به نردبان فکر می کند، چون اگر در فکر 
نیش مارها بودید، اصاًل بازی را شروع نمی کردید. در این بازی حتی زمانی هم که ماری شما 
را نیش  زده، به چند ردیف پایین تر سقوط می کنید، باز مأیوس نمی شوید و این قدر بازی را ادامه 

می دهید تا به نقطه ی پایان برسید. 
 این فرایند یعنی زندگی. زندگی همین گونه سخت است و با سختی های آن ما ساخته و 

1. بحث در مورد ورودی ها را در مقاله ای در سایت قرار داده ام، پیشنهاد می کنم آن را مطالعه کنید.
)www.jafarmadani.com(
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انسان بهتری می شویم. به قول نیچه، اگر مشکالت زندگی ما را از بین نبرد، از ما انسان بهتری 
می سازد و یا به قولی یک ابر انسان خواهیم شد.

 در مسیر یادگیری زبان انگلیسی هم  مارها شما را بارها نیش  می زنند و مجبور می شوید 
راه  رفته را دوباره تکرار کنید. افرادی به انتهای راه می رسند که مأیوس نشوند و از شکست ها 
نهراسند و تا انتها ادامه دهند، مانند دونده دوی ماراتن که شاید بارها و بارها احساس خستگی 
کند و این وسوسه در ذهنش شکل گیرد که دیگر بس است و مسیر را ادامه نده. فیل درون 
او که به دنبال آسایش، آرامش و استراحت است،می خواهد دست از کار بکشد، ولی دونده ی 

موفق دوی ماراتن تا انتها ادامه می دهد.
 پس یادگیری زبان انگلیسی را با این پیش فرض آغاز کنید که مشکالتی در مسیر وجود 
دارند ولی بر آن ها تمرکز نکنید، فقط به موفقیت ها فکر کنید و به تالش تان ادامه دهید تا به 
نردبان های مسیر برخورد و پیشرفت تان را سریع تر کنید. اگر از شکست ها نترسید، سخت کوش 
باش��ید و مرتب و مرتب تمرینات را انجام دهید، مطمئن باش��ید که به زودی قله هایی را فتح 
خواهید کرد که دیگران فقط در رؤیایشان آن ها را می بینند. این جمله ی طالیی را به خاطر 

بسپارید:

One tree can start a forest.     
یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد.

 از ب��ازی مار و پله یاد بگیریم و با علم به اینکه در مس��یر مارهای��ی وجود دارند که ما را 
احتمااًل نیش خواهند زد، به نردبان های پیشرفت تمرکز کنیم و تا انتهای مسیر را با لذت به 

پایان برسانیم.
 حتماً برای شما هم این اتفاق افتاده است که مثاًل مدتی است که از شروع یادگیری زبان 
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انگلیسی شما می گذرد، تعدادی لغت یاد گرفته اید، چندین جمله را می توانید از حفظ بگویید. در 
مورد دس��تور زبان اطالعاتی را کسب کرده اید و پیش خودتان فکر می کنید که چه پیشرفت 
خوبی داشته اید؛ اما در آزمون مؤسسه ی زبانی که در آن درس می خوانید، رد می شوید. نمره ی 
ش��ما کمتر از حدنصاب قبولی می ش��ود. یک دفعه دنیای که برای خود س��اخته بودید، خراب 
می شود. پیش خود می گویید این همه زحمت کشیدم و لغت و گرامر یاد گرفتم، آخرش شکست 
خوردم. فکرهای منفی سراغتان می آید. پیش خود می اندیشید من اصاًل استعداد زبان ندارم. 
حاال هرکس من را ببیند به من می خندد. حاال همه می گویند این همه درس خواندی و کالس 
رفتی، آخر نتوانستی نمره ی  قبولی بگیری. درست است حتی شاید بعضی هم به شما بخندند 

و شما را مسخره کنند.
 اینجا همان لحظه ای است که در بازی مار و پله، مار شما را نیش می زند و به چند ردیف 
پایین تر می آیید. فکر اش��تباهی که در ذهن شما شکل می گیرد این است که بعد از این همه 
خواندن زبان انگلیس��ی، شما هیچ چیز بلد نیس��تید و تصمیم می گیرید که دیگر ادامه ندهید. 

متأسفانه این اتفاقی است که برای بیشتر کسانی که در مسیر یادگیری هستند، می افتد.
 اما چیزی که شما به آن توجه نکرده اید، این است که شما فقط چند نمره با قبولی فاصله 
داش��ته اید و ش��اید به علت تمرین کم، یا عدم تسلط به سؤاالت امتحانی شما نتوانسته اید به 
آن ها پاس��خ دهید. به  اش��تباه شما خود را در حدی می بینید که اصاًل هیچ چیزی بلد نیست و 
این فکر به صورت ناخودآگاه ذهن ش��مارا درگیر می کند، آنگاه این مس��ئله را بارها و بارها در 
ذهن خود تکرار می کنید تا اینکه از ادامه ی راه منصرف می ش��وید و اینجاست که شما برای 
فیل وجودتان یا همان ذهن احساسی تان سوخت و غذای مناسب که باعث تحریک آن بشود، 
فراهم نکرده اید. در واقع شما با موفقیت فقط کمی فاصله داشتید. شاید اگر کمی، فقط کمی 

بیشتر مطالعه می کردید یا تمرکزتان بیشتر بود، قبول می شدید.
 اینجاست که شما باید به گونه ای دیگری به قضیه نگاه کنید. به خود بگویید من کسی 

www.takbook.com



22

هس��تم که فقط کمی با موفقیت فاصله داش��تم و با جبران آن در دوره ی بعد نمره ی عالی 
می گیرم. به خودتان بگویید که من کس��ی هس��تم که قبل از شروع یادگیری زبان انگلیسی 
اطالعات خیلی کمی داشتم. تعداد لغت کمی بلد بودم، در مورد گرامر همیشه اشتباه می کردم، 
ولی اکنون اطالعاتم خیلی بیش��تر از قبل اس��ت. در گذش��ته حتی یک جمله ی ساده راهم 
نمی توانستم بسازم و اکنون خیلی بهتر از قبل شده ام. مرتب به مسیر موفقیت تان نگاه کنید. 
س��عی کنید ایرادهای یادگیری تان را پیدا کنید و آن ها را از بین ببرید. البته در انتهای کتاب 

روش های درست مطالعه ی زبان انگلیسی را برایتان شرح می دهم.
 یادتان باشد شما وقتی بیمار می شوید و حتی بیماری سختی می گیرید، این بیماری کل 
موجودیت شما را از بین نمی برد. بلکه قسمت کوچکی از کل وجود شما را درگیر می کند و در 
نظر خودتان شما همان انسان قبلی هستید فقط کمی بیمار شده اید و به زودی به حالت اولیه 
خود بازمی گردید. ش��ما با یک بیماری روحیه خود را از دس��ت نمی دهید و نمی گویید که من 

دیگر از دست رفته ام.
 انس��ان های موف��ق همگی شکست هایش��ان  را راهی می بینند که مس��یر پیروزی های 
آینده شان را هموار می کند. شاید این جمله کمی کلیشه ای شده باشد، ولی واقعیت همین است. 
در اینجا نمی خواهم جمالت افراد موفق را تکرار کنم و از جمالت انرژی بخش اس��تفاده کنم، 
بلکه می خواهم این را بگویم که این  یک روش اس��ت، روشی برای نگاه کردن به مشکالت. 
ما با شنیدن جمالت اثربخش مدتی تحت تأثیر قرار می گیریم، اما بعد از مدتی اثر آن از بین 
می رود. ولی اگر روش نگاه کردنمان به مشکالت را عوض کنیم و مانند افراد موفق عمل کنیم، 
این نگاه برایمان به صورت عادت درمی آید، آنگاه شاید کمتر نیاز به شنیدن جمالت اثرگذار و 

انرژی بخش داشته باشیم.
این جمله ساده ولی پرمعنی را همیشه در ذهن داشته باشید:

  حتی در شکست هم موفقیت پیدا می شود.
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تقاضای ازدواج
وقتی که ش��خصی می خواهد از فرد مورد عالقه اش تقاضای ازدواج کند، در ذهن او چه 
اتفاقاتی رخ می دهد. به احتمال زیاد، در ذهن خود موافقت او را تصویر می کند و حتی ازدواج 
با او و زندگی در خانه ای مش��ترک در آینده و بچه دار ش��دن و خیلی چیزهای دیگری که در 
یک زندگی مشترک وجود دارد، همه را در ذهن می آورد. با این تصورات از او تقاضای ازدواج 
می کند. چون اگر غیر از این باش��د، مطمئناً هیچ اقدامی انجام نمی دهد. طبیعی اس��ت که او 
هرچند مخالفت را هم در ذهن خود دارد، ولی بیشتر بر موافقت تمرکز می کند و این تفکر باعث 

احساس شور و شعف در او خواهد شد و تمایل به اقدام را در او زنده می کند.
 در یادگیری زبان انگلیسی هم روال به همین شکل است. ما خود را در اوج موفقیت تصور 
می کنیم و بعد ش��روع به یادگیری می کنیم. مثاًل تصور می کنیم که می خواهیم در آینده در 
ش��رکتی به عنوان مترجم فعالیت خود را آغاز کنیم. صحنه ای را تصور می کنیم که مشتریان 
خارجی برای عقد قرارداد به آن ش��رکت آمده اند یا ش��رکت به همراه شما به آن کشور رفته 
است که با آن ها مذاکره کنند و شما در حال ترجمه سخنان بین رؤسای  آن شرکت و شرکت 
خودتان هستید. تصور آن بسیار لذت بخش است و به شما نیرو می دهد و این احساس، همان 

سوخت فیل است که شما به فیل وجودتان می دهید.
 اما اگر به این فکر کنید که االن حتی چند جمله ی ساده انگلیسی را هم بلد نیستم یا اصاًل 
معلوم نیست که در امتحانات قبول شوم یا اگر قبول نشدم چه و هزاران فکر منفی دیگر، کاری 
از پی��ش نمی برید، مانند تقاضای ازدواج، ما باید به موافقت فرد مورد نظرمان تمرکز کنیم تا 
انرژی الزم را پیدا کرده، حرکت کنیم.  زمانی که می خواهیم برای امتحانات درسی خود را آماده 
کنیم، فقط به موفقیت در آن درس فکر می کنیم تا دچار استرس نشویم. بعد از پایان امتحان 

می توانیم به این فکر کنیم که اگر قبول نشدیم، چه کاری انجام خواهیم داد.
 پس در یادگیری زبان انگلیسی نیز مانند تقاضای ازدواج یا شرکت در امتحانات، باید فقط به 
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موفقیت ها فکر  کنیم. البته این را هم بگویم که این انتظار موفقیت در صورتی تحقق می پذیرد 
که ما از قبل برای آن طراحی و برنامه ریزی کرده، هدف گذاری انجام داده باشیم1 تا در مسیر 
درستی قرار بگیریم و بعد انتظار موفقیت داشته باشیم. یادمان باشد مانند فرد پنجاه  ساله ای 
نباش��یم که درس نخوانده، پول، ش��غلی و هدفی هم ندارد، نه بدن س��المی دارد و نه خانواده 

خوبی،آنگاه انتظار دارد تقاضای ازدواج او با موافقت هم روبرو شود.

از پله ها باال بروید
 ت��ا حاال دقت کرده اید که وقتی از پله های زیادی ب��اال می روید، آنگاه که در میانه ی راه 
خسته می شوید، بیشتر به پله های باقی مانده نگاه می کنید یا به آن ها که پشت سر گذاشته اید؟ 
اگر فقط به پله های باقی مانده نگاه کنید و مرتب تکرار کنید که آه، چقدر این پله ها زیادند. پس 
چرا تمام نمی شوند و کاش نمی آمدم و از این قبیل جمالت؛ مطمئناً به انتهای پله ها نمی رسید 
و برمی گردید یا اگر هم برسید با ناراحتی و عصبانیت آن را به پایان خواهید رساند و مسیری 

پر از رنج و عذاب را پشت سر گذاشته اید.
 ولی اگر به پله های باقی مانده فقط هرازگاهی نگاه بیاندازید و بگویید که دیگر چیزی باقی 
نمانده و بیش��تر به پله های پشت س��ر فکر کنید و بگویید چقدر راه زیادی آمده ام و آفرین به 
من و ... . از همه مهم تر بیشتر تمرکزتان را فقط به پله ی  بعدی معطوف کنید و بگویید که 
اگر این پله را هم پشت سر بگذارم، یک گام به هدفم نزدیک تر شده ام و به پله های پشت سر 
یکی اضافه کرده ام، در این صورت ش��ما پیروز خواهید شد. توجه کنید که این بهترین روش 

موفقیت در کارهاست.
 زمان��ی که ما به باقی مانده ی راه آن  هم انتهای آن تمرکز می کنیم، راه آمده را فراموش 
کرده، زحمتی را که برای آن کشیده ایم، از یاد می بریم .باید به این فکر کنیم که درست است 

1. در مورد روش های هدف گذاری در ادامه توضیحاتی خدمت تان ارائه خواهد شد.
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که هنوز تا مقصد خیلی راه مانده است، ولی مسیر زیادی را هم طی کرده ایم.
 چنانچه ما هدف مان را خیلی بزرگ و ترسناک ببینیم، احتمال دست کشیدن از آن بسیار 
زیاد است ولی اگر آن را به هدف های کوچک تر تقسیم کنیم و هرازگاهی یکی  از آن اهداف 
کوچک را پشت سر بگذاریم، احساس ما برانگیخته می شود ، در نتیجه تا انتها مسیر را ادامه 
خواهیم داد. در کل امروزه تبدیل یک هدف بزرگ به هدف های کوچک، یکی از پرکاربردترین 
روش هایی است که انسان های موفق آن را انجام می دهند.  این روش نیز یکی از راه های تهیه 
سوخِت فیل وجودمان است. فیل وجود ما یا همان ذهن احساسی ما نیاز به این دارد که به طور 
مرتب برانگیخته شود و این کار با رسیدن به اهداف کوچک و موفقیت در آن ها شکل می گیرد. 

فیل وجود ما اگر به هدف های بزرگ فکر کند، مطمئناً از رفتن بازخواهد ایستاد.
 در کتاب کلید را بزن اش��اره  ش��ده اس��ت که مردم از اینکه حس کنند بخشی از سفری 
طوالنی را پشت سر گذاشته اند، انگیزه پیدا می کنند تا راه را ادامه دهند، نه اینکه همواره خود را 
در نقطه ی آغاز سفری کوتاه ببینند. این کتاب کارواشی را مثال آورده است که در آن، مسئول 
کارواش به افرادی که ماشین شان را برای شستشو به آنجا آورده بودند، کارتی را می داد. پس 
از هر بار شستشوی ماشین در آنجا یک برچسب روی کارت آن ها زده می شد. هر وقت تعداد 

برچسب ها به ده عدد می رسید، یک بار سرویس رایگان به مشتری تعلق می گرفت.
 کار جال��ب مس��ئول آن کارواش این بود که در همان ابتدا ک��ه کارت را به افراد می داد، دو 
برچسب روی آن می چسباند. افرادی که آن کارت ها را می گرفتند وقتی می دیدند که کارتشان 
دو برچسب دارد و در اصل قسمتی از راه را پشت سر گذاشته اند، بیشتر ترغیب می شدند که به 

آنجا بیایند. درصورتی که اگر کارتشان هیچ برچسبی نداشت، انگیزه ی آنان کمتر می شد.

پیش بینی بازی
 من یکی از عالقه مندان مسابقات فوتبال هستم. البته این عالقه در گذشته خیلی بیشتر 
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بود. هنگامی از تماش��ای مسابقه ی فوتبال لذت می بردم که نتیجه آن را از قبل نمی دانستم 
و اگر به نحوی از نتیجه ی آن مطلع می شدم، تمایلم به دیدن آن مسابقه بسیار کاهش پیدا 
می کرد. فکر کنم این قانون برای تمام افرادی که به مسابقات ورزشی عالقه مند هستند، صدق 
کند. حتی در سریال ها و فیلم های سینمایی هم این قانون وجود دارد. ندانستن پایان فیلم و 

حتی ناتوانی در حدس زدن آن، قسمتی از جذابیت های فیلم محسوب می شود.
 به نظر من در مسیر یادگیری زبان انگلیسی هم نباید چندان به پایان آن فکر کرد بلکه باید  
بیشتر به لذت بردن از مسیری بیاندیشیم که آن را طی می کنیم. چون اگر از لحظه لحظه ی 
پشت سر گذاشتن مسیرمان لذت ببریم، مطمئناً نتیجه ی پایانی آن  هم خوب خواهد بود و به  

احتمال  زیاد به هدف نهایی مان خواهیم رسید.
در فیلم سینمایی فارست گامپ با بازی تام هنکس، تام هنکس نقش شخصی را با ضریب 
هوش��ی پایین بازی می کند که به موفقیت های بسیاری دس��ت پیدا می یابد. یکی از دالیل 
موفقیت این شخص، آن است که او چندان به انتهای مسیر فکر نمی کند و تنها سعی می کند 
از انجام آن لذت ببرد. او هدف را برای خودش خیلی بزرگ و سخت جلوه نمی دهد و به همین 
خاطر به راحتی تا زمان رسیدن به هدف، به تالشش ادامه می دهد. شاید ما هم نیاز داریم در 

خیلی از مواقع به زندگی مان این گونه نگاه کنیم.
 همان طور که پیشتر هم گفتیم، فیل وجود ما یا همان ذهن احساسی ما با احساس لذت و 
کسب موفقیت های کم، با هر گام کوچک، کمتر احساس ترس می کند. چون اوضاع به سود 

او پیش می رود. با هر قدمی که برمی دارد، کم کم تغییر را احساس می کند. 
مطمئناً در سفری که با ترس از آینده شروع  شده باشد، اگر به حس اطمینان و غرور نرسد، 
احتمال بازایستادن فیل بسیار زیاد است و این تنها با تغییرات کم در مسیر رسیدن به اهداف 

کوچک لحظه به لحظه رخ می دهد.
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تقابل باور و نسخه ی کلیشه ای موفقیت
آقای س��ایمن ساینک در مجموعه ی سخنرانی های )TED( بحثی را مطرح می کند در 
مورد اینکه چگونه مدیران به حرکت ها الهام می بخشند.در قسمتی از این سخنرانی در مورد 
شخصی به نام سموئل پیربان النگلی -احتمااًل نام او را قباًل نشنیده اید- صحبت کرده، او را 
با برادران رایت مقایسه می کند که بسیار بحث و مقایسه ی جالبی است. در اوایل قرن بیستم 
بس��یاری از افراد سعی داش��تند تا هواپیمای سرنشین دار موتوری بسازند. النگلی هم یکی از 
همین ها بود . همه تصور می کردند که برگ برنده و نسخه ی موفقیت قطعی در اختیار اوست. 
آقای النگلی عضو هیئت مدیره ی دانش��گاه هاروارد بود و این باعث ش��ده بود که ارتباطات 
مؤثری داش��ته باشد. او دانش��مندان بزرگ آن دوران را می شناخت. وزارت جنگ در آن زمان 
برای پروژه ی مذکور پنجاه هزار دالر به النگلی پرداخت می کند تا ماشین پرنده بسازد،از آنجا 
که با مشکل مالی مواجه نبود، توانست نوابغ بزرگ آن زمان را با پول جذب کند. روزنامه ی 
نیویورک تایمز همواره فعالیت های او را دنبال می کرد. خالصه همه از اعتماد وزارت جنگ به 
آقای النگلی حمایت می کردند. پس چرا تا همین لحظه چیزی در مورد ساموئل پیربان النگلی 

نشنیده بودید؟
در هم��ان روزها، اورویل و ویربل رایت در ش��هر دیتن ایال��ت اوهایو در حالی بر پروژه ی 
مشابهی کار می کردند که هیچ کدام از عناصر تشکیل دهنده ی نسخه ی موفقیت فرضی را 
در اختیار نداشتند. این دو برادر هیچ پولی نداشتند، در واقع بودجه ی طرحشان از درآمد حاصل 
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از تعمیرگاه دوچرخه تأمین می ش��د. هیچکدام از اعضای گروه آن ها تحصیالت دانشگاهی 
نداشتند. روزنامه ی نیویورک تایمز هم حتی یک بار از آن ها خبر یا گزارش چاپ نکرده بود. 
آن ها باور داشتند که اگر بتوانند سر از راز ماشین پرنده دربیاورند، می توانند دنیا را متحول کنند.

تفاوت النگلی با این دو آن بود که او تنها می خواست پولدار و معروف شود و به همین دلیل 
فقط به دنبال کسب نتیجه بود. کسانی که رؤیای برادران رایت را  باور داشتند، با جان و دل 
برایشان کار می کردند و این در حالی بود که اعضای تیم النگلی فقط برای پول کار می کردند.

س��رانجام در هفدهم دسامبر 1903 میالدی برادران رایت پرواز کردند، بدون اینکه کسی 
آنجا باش��د تا این لحظه تاریخی را ثبت کند. النگلی به محض شنیدن خبر موفقیت برادران 

رایت، دست از کار کشید و این گواه دیگری بر نادرستی انگیزه ی او بود.
النگلی می توانس��ت از فناوری به کار رفته در هواپیمای برادران رایت اس��تفاده کند و بر 
پایه ی آن هواپیمای پیشرفته تری بسازد اما چون نتوانسته بود اولین ماشین پرنده را بسازد و 

پولدار و معروف شود، تصمیم گرفت همه چیز را رها کند. به خاطر بسپارید که:
  »مردم دلیل آنچه را که انجام می دهید، می پذیرند؛ نه آنچه را که انجام 
می دهید.«

اگ��ر درباره ی باورهایتان با م��ردم صحبت کنید، می توانید اف��رادی را جذب کنید که به 
باورهایتان ایمان دارند. اما چرا جذب افرادی که به باورهای شما ایمان دارند، مهم است؟

   اقدامک
به این فکر کنید که اگر کار مهمی راکه در زندگیتان می خواستید انجام دهید، 
باور داشتید و از باورهایتان برای دیگران با جدیت صحبت می کردید، امروز در 

آن زمینه به چه موفقیت هایی رسیده بودید. آن ها را بنویسید.
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مدل ذهنی شما چیست؟
در دنیایی هس��تیم که افراد با افکار متفاوت، در کنار یکدیگر زندگی می کنند. ما گاهی با 
هم ش��باهت ها ی��ا تفاوت هایی داریم. حتی گاهی پیش می آید که اف��راد یک خانواده با هم 
تفاوت های بسیاری دارند. چرا این شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟ آیا به خاطر این است که 

ما از الگوها و مدل های ذهنی متفاوتی استفاده می کنیم.
مدل ذهنی یعنی نگاه متفاوتی که هریک از ما به یک موضوع ثابت داریم. شاید معروف ترین 
آن مثال »فیل دروِن اتاق تاریک« از مثنوی معنوی مولوی باش��د که به زیبایی آن را مطرح 
کرده اس��ت. احتمااًل داستان آن را ش��نیده اید. خالصه آن این گونه است که افرادی که فیِل 
داخل اتاق را لمس می کردند بدون آنکه آن را ببینند، هر کدام نسبت به لمس قسمتی از بدن 
فیل، آن را تجسم می کردند و توضیح می دادند. کسانی که به پای فیل دست می زدند، آن را 
به صورت یک س��تون می دیدند و آن هایی که به گوش او دس��ت می زدند، آن را شبیه بادبزن 

تجسم می کردند.
به طورکل��ی افراد مدل های ذهن��ی متفاوتی دارند و این مدل های ذهنی باعث موفقیت یا 
شکست آن ها می شود یا به عبارتی ترجمه ی ما از دنیای بیرون و حوادث و اتفاقات اطرافمان 

نشان می دهد که ما دنیا  را چگونه می بینیم.
سؤال اینجاست که این مدل های ذهنی چگونه ساخته می شوند؟ مدل های ذهنی بیشتر 
مواقع از طریق تکرارشکل می گیرند، برای مثال اگر شما در زمان تحصیل چندین بار مسائل 
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ریاضی را خوب حل کنید و آن را در کالس ارائه دهید و همه بگویند که ش��ما در ریاضیات 
خیلی قوی هس��تید و این داستان چند بار برای شما تکرار شود، درنتیجه مدلی در ذهن شما 
شکل می گیرد که شما در فهم ریاضیات قوی هستید. در قسمت منفی آن هم می تواند اتفاق 
بیافتد اگر اطرافیان شما هر بار که می خواستید در کودکی، در مورد موضوع خاصی نظر بدهید، 
شما  را منع کرده باشند، این مدل ذهنی در شما شکل می گیرد که در این زمینه ی خاص هیچ 

استعداد و توانایی ندارید.

تغییر مدل ذهنی
ما می توانیم مدل های ذهنی اشتباهمان را تغییر دهیم. برای تغییر مدل های ذهنی اشتباه، 
در ابتدا باید بپذیریم که آن مدل اشتباه است،آنگاه مصمم شویم که آن را تغییر دهیم و آگاه 
باشیم که نیاز داریم که آن را تغییر دهیم، یعنی گاهی برای حل یک مشکلی که بارها برایمان 

اتفاق افتاده است، الزم است تا به فکر تغییر خود باشیم.
بعضی مواقع جمالت خطرناکی در ذهن ما می گذرد، برای نمونه: »دیگر از ما گذش��ته«؛ 
»دیگر س��نمان باال رفته«؛ »دیگر کاری از دس��تم برنمی آید« و ... .  یادتان باشد نود درصد 
مدل های ذهنی قابل تغییرند. تصور کنید جامعه ای را که بیشتر افراد آن بخواهند با این جمالت 
منفی و این مدل های ذهنی اشتباه، زندگی کنند. واقعاً برای آن جامعه، شهر یا کشور چه اتفاقی 

خواهد افتاد. واقعاً تصور آن هم وحشتناک است.
در ادبیات ما بس��یار به این موضوع اش��اره شده است که در اینجا فقط به دو بیت از اشعار 

مولوی اشاره می کنم:
ای نسخه ی نامه ی الهی که توئی                       ای آینه ی جمال شاهی که توئی
بیرون ز تو نیست، آنچه در عالم هست          از خود بطلب هر آنچه خواهی، که توئی
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ما مدل های ذهنی متفاوتی داریم و این مدل ها بس��ته به آن اس��ت که در دوران کودکی 
چه رفتاری با ما شده باشد یا چه شرایطی بر شهر یا کشور ما در آن دوران، حاکم بوده است، 
مثاًل در دوران کودکی من شرایط انقالب و بعد از آن جنگ، حاکم بود و این دورهی زمانی در 
شکل گیری مدل های ذهنی  من و هم دوران هایم -نسبت به شخصی که این دوران را تجربه 

نکرده است- بسیار تأثیرگذار بود.
اگرطرافیان مان یا شرایط جامعه ، مدل ذهنی ما را در کودکی به این شکل ساخته شده باشد 
که برای مثال »تو باید همیشه دنبال درآمد ثابت کارمندی باشی تا آب باریکه ای در زندگی ات 
باشد که محتاج دیگران نباشی.« یا »در اولین قدم سعی کن بعد از اتمام درست، در یک اداره 
استخدام شوی تا هم بتوانی ازدواج کنی و هم زندگی حداقلی برای خودت داشته باشی« و... 
اگر ما با چنین مدلهای ذهنی رشد کنیم، هیچگاه نمی توانیم یک کارآفرین شویم. چون اولین 
گام برای کارآفرین شدن، پذیرش ریسک است. تا  زمانی که این مدل ذهنی را تغییر ندهیم، 
همیشه باید با مدل ذهنی فقر یا فرد کم درآمد زندگی کنیم. همچنین در این مدل ذهنی ما 
نمی توانیم ثروتمند شویم، البته ثروتمند بودن فقط پولدار بودن نیست، بلکه برخورداری از مدل 

ذهنی ثروتمند بودن است.
در حقیقت این خود ما هستیم که مدل ذهنی مان را می سازیم و محیط، خانواده و فضاهای 
آموزشی اطرافیانمان، فقط آن را تقویت می کنند، یعنی گاهی ممکن است که ما موضوعی را 

در مدل ذهنی خود به صورت فاجعه بسازیم و دیگری آن را فرصتی برای پیشرفت بداند.
با توجه به این مطالب،  دانستیم که بسیاری از مشکالت ما مربوط به ضمیر ناخودآگاهمان 
می شود که اگر در مورد آن اطالعات کافی نداشته باشیم، تغییر مدل ذهنی برایمان مشکل تر 

می شود. 
برای تغییر ناخودآگاه، ابتدا باید به آن نفوذ کنیم و این کار با مشخص کردن هدف و تالش 
برای رس��یدن به آن و جمالت مثبتی که برای رس��یدن به آن هدف هر روز تکرار می کنیم، 
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میسر خواهد شد. کار دیگری که می توانیم بکنیم این است که مدل ذهنی مان را شارژ کنیم 
و البته ش��ارژ مثبت نه شارژ منفی، یعنی به جای اینکه با جمالت منفی مثل»این کار شدنی 
نیست«، »هرکاری می کنم، نمی شود«و  ... . با چنین جمالت مثبتی مانند:»حتماً راهی پیدا 
خواهم کرد«، »من حتماً به هدفم می رسم« و... آن را تقویت کنیم. ما باید به مدل ذهنی مان 

باور و ایمان داشته باشیم.

موج قدرت
کسانی که موج سواری را به صورت حرفه ای انجام داده اند، معتقدند که در موج سواری زمانی 
که موج قدرت خود را پیدا کنی، کافی اس��ت که س��وار آن شوی و اجازه بدهی این موج تو را 
باخود ببرد. آن قدر لذت دارد که احساس می کنی تمام اقیانوس، سرسره تو شده است. بدانید:

  »اگر کسی می خواهد از زندگی لذت ببرد، 
باید موج قدرت خود را پیدا کند.«

تا به حال به این فکر کرده اید که موج قدرت ش��ما کجاس��ت، شما در زندگی تان چه موج 
قدرتی دارید که می توانید به وسیله آن از زندگی تان لذت ببرید؟آیا تا به حال تالش کرده اید که 
برای خود، موج قدرت بسازید. شما نمی توانید از موج های قدرت دیگران استفاده کنید. چون 
آن موج ها به راحتی به شما سواری نمی دهند،پس باید خودمان اقدام کنیم و موج قدرت خود 

را بسازیم. 
موج قدرت هر ش��خص می تواند منحصر به فرد باشد، برای مثال شاید کسی موج قدرت 
خود را تحصیالت عالیه ای بداند که با آن به در آمد خوبی رسیده و زندگی نسبتاً مرفهی را برای 
خود فراهم کرده اس��ت. شاید فرد دیگری شرکت یا تجارتی را موج قدرتش بداند که سال ها 
برای ایجاد آن تالش کرده اس��ت و اکنون از به ثمر رس��یدن آن، احساس لذت و خوشبختی 
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می کند و هر روز به آن تجارت می پردازد. ش��اید ش��خص دیگری بیان کند که خانواده اش 
موج قدرت اوست، چون همیشه زمانی که در جمع آن هاست، احساس بسیار خوبی دارد و از 
زندگی اش لذت بسیار می برد و خانواده اش به او کمک می کند تا در زندگی  فرد موفقی باشد.

ام��ا منظور من از م��وج قدرت در اینجا، تالش برای کمک به دیگران و خوبی به آن ها و 
بخشش است. کاری که فقط از افراد سخاوتمند بر می آید. به  گفته ی دکتر هالکویی یکی از 
بزرگ ترین کارهایی که هر شخص می تواند برای خوشبختی خود انجام دهد، بخشش است. 
افراد س��خاوتمند در ازای هر مبلغی که کس��ب می کنند، درصدی از آن را برای بخشیدن به 
دیگران کنار می گذارند. آنتونی رابینز یکی از گران قیمت ترین س��خنرانان حال حاضر جهان 
می گوید در هفده سالگی در فقر شدید زندگی می کرده اند تا جایی که افراد سخاوتمند برایشان 
غذا می آوردند، چون می دانستند که توان مالی آنها در حدی نیست که بتوانند غذا تهیه کنند. 
در آن دوران او تصمیم می گیرد در قبال درآمدی که کس��ب می کند، هر روز به یک نفر غذا 
بدهد. س��ال بعد به سه نفر و سال های بعد به کمک دوستان تعداد نفراتی را که به آن ها غذا 
می دادند، بیشتر می شود. این روند تا جایی پیش رفت که خود بیان می کند که در سال گذشته 

به بیش از دو میلیون نفر غذا داده اند.
بخش��ش به دیگران و البته نداش��تن هیچ توقعی از آن ها، نه تنها احساس خوبی به شما 
می دهد، بلکه در واقع ساختن موج قدرتی است که در آینده می توانید با  آن رشد کنید. کسی 
می گفت اگر می خواهیم قد بکشیم و بلندشویم، باید به دیگران کمک کنیم تا آن ها رشد کنند 
و ما را روی دست های خود بگیرند و باال ببرند. در واقع قدرت ما در دستان کسانی است که 

کمکشان کرده ایم تا قوی تر شوند.

تیم فوتبال
شاید این موضوع را بتوان با مثال تیم فوتبال بهتر توضیح داد. تصور کنید مربی ای تمام 
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تالش خود را برای رشد بازیکنانش انجام می دهد. سعی می کند تا آن ها بازیکن بهتری شوند 
و به همان نس��بت به تیم کمک کنند تا تیم بهتری داش��ته باشند. او در ساعات تمرین تمام 
تمرکز خود را بر بازیکنانش معطوف می کند، مثاًل اگر بازیکنی حرکت اشتباهی انجام می دهد 
که هم به زیان خودش و هم به ضرر تیم باش��د، به او گوش��زد می کند و راه درس��ت را به او 
آموزش می دهد. تمرینات روزانه سختی از قبیل بدن سازی، تکنیک های فردی و گروهی و... را 
با آن ها انجام می دهد. بعد از مدتی در مسابقات شرکت می کنند و دوباره در حین انجام بازی ها 
آن ها را هدایت می کند. نقاط ضعف و قدرتشان را به آن ها می گوید. به آن ها آموزش می دهد 

که چگونه در خدمت تیم باشند.
در این صورت وقتی تیم نتیجه ی مثبت گرفته، در جدول مسابقات در رده های باالی آن 
قرار می گیرد. در اصل این مربی اس��ت که موج قدرتی س��اخته است و به سبب آن به عنوان 
یک مربی موفق ش��ناخت می ش��ود و امکان دارد که به تیم های بهتری دعوت شود و درآمد 

بیشتری داشته باشد.
در اصل این مربی بدون آنکه خود شخصاً در زمین بازی کند، به کمک بازیکنانش توانست 

به موفقیت برسد و این تالش و زحمت باعث ایجاد موج قدرت بسیار قوی برای او شد.
این مثال را در موضوعات مختلفی می توان مطرح کرد. مانند مدیری که با مدیریت درست 
خود تیم بس��یار قوی ای می س��ازد و با تعاملی که با کارمندان و کارگرانش دارد ، ش��رکتی را 
درست می کند که باعث پیشرفت او می شود. او در واقع موفقیت خودش را با این موج بیشتر 

کرده است.
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سخن پایانی

ای��ن کتاب ماحصل مطالعه ی بیش از ده ها کتاب  و تجربه ی چند دهه یادگیری اس��ت 
که می تواند شما را در مسیر دستیابی به هدف این کتاب-آموزش زبان انگلیسی- یاری کند. 
همان گونه که در ابتدای کتاب گفتم، هدف من از نوشتن این مطالب  آن است که بتوانیم 
به کمک آن ، فیِل احساسی درونمان را خوب تغذیه کنیم و سوخت الزم را به او بدهیم تا از 

راه رفتن باز نایستد و تا رسیدن به اهدافمان ما را همراهی کند.
با خواندن این کتاب ش��ما می توانید با شناخت کافی، نسبت به مسیری که در زندگی تان 
انتخاب کرده اید، تصمیم درس��تی بگیرید. البته هدف اصلی من ارائه ی مطالب برای کسانی 
است که مانند خودم بارها و بارها در مسیر یادگیری زبان انگلیسی شکست خورده اند و به دنبال 

دالیل و در جستجوی راهکارهایی برای حل آن ها هستند. 
البته نویسنده تالش دارد تا در کتاب بعدی ، به صورت مفصل و کاربردی بر راهکارهای این 

معضل تمرکز کرده، کتابی کاماًل عملی و کاربردی خدمت تان عرضه دارد.
از آنجایی که س��اخته های دست بش��ر خالی از ایراد نیست، این کتاب هم دچار نواقص و 
ایرادهایی است. خوشحال می شوم که انتقادات خود را از طریق ایمیل یا وب سایت به نویسنده 

اطالع دهید. حتماً وارد وب سایت من بشوید.و از مطالب رایگان آن استفاده کنید.
)www.jafarmadani.com(

در آخر بسیار از شما متشکرم که وقت گذاشتید و این کتاب را مطالعه کردید.
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پیشنهادهایی برای مطالعه ی بیشتر

برخی از ایده های این کتاب، برگرفته از کتاب های زیر است
کلید را بزن نوشته ی چیپ هیث و دن هیث

چراغ جادوی پدر پولدار نوشته ی رابرت کیو ساکی
چهار میثاق نوشته ی دون میگوئل روئیز
شناخت توانایی ها نوشته ی امیر مهرانی

افزایش عملکرد نوشته ی ژان بقوسیان و امیر رضا ثابت
از شنبه نوشته ی محمد پیام بهرام پور

انسان 2020 نوشته ی ژان بقوسیان، محمد پیام بهرام پور، سعید محمدی
هفت عادت مردمان مؤثر نوشته ی استفان کاوی

گاو بنفش  نوشته ی ست گادین
فرد سالم برگرفته سخنرانی های دکتر فرهنگ هالکویی

مبحث یادگیری برگرفته از سایت متمم، نوشته ی محمدرضا شعبانعلی
و...
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