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 از آب ات رساب

 محسن صادقی نیه

 جور جام موّفقّیت را هب کسی دهند هک 
 هفت جان خویش را رد راه هفت خان

 موّفقّیت فدا کند. 
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 این کتاب را هب

 همسر فداکارم  و ،افطمه

 وپسر زعزیم   ،زبرگمهر

 مدختر دلبند بانو،مهر

.کنم تقدیم می 
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 مقذمه

 رسیم.  اه، دنبال آب هستیم. اّما هب رساب می گاهی ما انسان

نشیه  کنیم رفش گاهی رب آن هستیم ات رعش نشیه شویم اّما چشم هک باز می

 ایم.  شذه

 ایم.  زعت سواریم اّما ردواقعیت رب تخت رلت نشستوگاهی رد رهه، رب اسب 

 یم جاىالهن. ا ههک کار رکد ایم مارهاهن، غافل از آن کنیم تمام عمر کار رکده گاهی امگن می

 ایم.  بینیم ایپده شویم می ایم چون بیذار می گاهی رد خواب، سواره
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 ی دوستان  کشم جور ایپهل کنیم، مه می گاهی ادعا می

 کشنذ دوستان.  ی ما می رسذ هب جود، ایپهل کار هب کارزار عمل هک می

کار کنیم.  ایم موفقیت آدمه کنیم  گاهی امگن می  اه را احت

 اه افتخار کنیم.  ایم هب موفقیت هک آدمه غافل از آن

  روشه فکریم و اهل منارظه،کنیم گاهی ادعا می

 ایم  رویم، اهل مبارزه هب محافل هک می

 ..گاهی ..
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شود  هچ حاصل می خواهیم و آن هچ هک می شایذ ایه همو اختالف بیه آن

فاوت خواهیم، بایذ ت  هک بذانیم هچ می خواهیم. ربای آن دانیم هچ می است هک دقیقاً نمی آن

 بذانیم.  ،خواهیم هچ را هک می یم و آنا هچ را هک هب دست آورده آن

اه را ربشماریم. باشذ ات رد  رد ایه کتاب تالش شذه است تعذاد کمی از ایه تفاوت

خواهیم و هچ چیس را کمتر  خواهیم یا هچ را می خواهیم و هچ نمی رت بذانیم هچ می دقیق  آینذه

 خواهیم.  می
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 تفاوت اثز بخشی و کارایی -1

حَصُ سكتبس ػبصهبًی ٍ ّذف تلبٍت دس هب ثِ

ٍ ثِ هؼبًی  گزاسی دس هذیشیت صهبى هی پشداصین 

ّوبى  ٍاطُ دس ػلَم دیگش تَخِ ًذاسین. ایي دٍ

ًیبص ثِ اػتلبدُ ثشای ّش ًبسی عَس ًِ هی داًین 

 . اكضایؾ ًبسایی یؼٌی؛اص هٌبثغ هختلق ٍخَد داسد

اًدبم ؿذُ  یي كؼبلیت، دسػت ثب هٌبثغ ًوتش، 

www.takbook.com



 

 

اػت ٍ هٌبثغ ثیـتشی حلظ هی ؿَد. اگش ثشای 

پشٍطُ ای پَل، صهبى یب اكشاد ًوتشی ثِ ًبس 

اهب ثگیشین، اكضایؾ ًبسایی دس پی خَاّذ داؿت. 

، ًن ؿَد ثِ ّش دلیلی ، ٌّگبم ًبس اگش توشًض هب

دس  ُ اػت ًٍـذاص هٌجغ صهبى  اػتلبدُ دسػت

  ًتیدِ ًبسایی ًن هی ؿَد.

ًبسی ایی هْن ًیؼت ٌیذ دس تؼشیق ًبسدهت ً

دس  ؛دّیذ دسػت اػت یب ًبدسػت ًِ اًدبم هی
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ٍاهغ هیضاى هلشف هٌبثغ ثشای ّویي ًبس هَسد 

 تَخِ اػت. 

 اثش ثخـی ثِ ّن ػَ ثَدى كؼبلیت ّب ٍ

، تَخِ ّبی اًدبم ؿذُ ثب ّذف تؼییي ؿذًُبس

یؼٌی  ؛پغ ّشچِ اثش ثخـی ثیـتش ؿَدداسد. 

 ثَدُ هب هتٌبػتكؼبلیت ّب ثیـتش اص هجل ثب اّذاف 

ثشای اكضایؾ اثش ثخـی ثبیذ اص ّوچٌیي اػت. 

اص ٍ هبهَسیت خَد ثیـتش ثذاًین. اّذاف، چـن اًذ
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هب اًؼبًْب هؼوَال دًجبل اكضایؾ  ،دس صًذگی ٍاهؼی

ًوتش تَخِ  ،اهب ثِ اثش ثخـی، ًبسایی ّؼتین

 داسین . 

آیب هغبلؼبت هي دس خْت  ؛اثش ثخـی یؼٌی

 اّذاف هي اػت؟ 

تخبة دٍػتبى هي دس خْت اّذاف هي آیب اً

 اػت؟ 
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دٍسُ ّب ٍ هذاسى ًؼت ؿذُ دس  ،آیب ًالع ّب

 خْت اّذاف هي اػت؟

 

 تفاوت بین استاد و مزبی -2

 ّویـِ دس صًذگی ًلوبتی هبًٌذ اػتبد ٍ هشثی
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اهب چٌذاى ثِ تلبٍت آًْب تَخِ ًوی  ،هی ؿٌَین سا

 ًٌین.

ؿبگشداى ؽ الصم سا ثِ آهَص ،یي هؼلن یب اػتبد

ػجت سؿذ ٍ پیـشكت ؿبگشداى  خَد هی دّذ ًِ

هؼیش سؿذ ٍ پیـشكت ثِ ؿیش اص هؼلن ؿَد؛ اهب هی 

ًیبص داسد. اكشادی ٍ اػتبد ثِ اكشاد دیگشی ّن 

یب ی سا ثِ كشد یب اكشاد هی آهَصًذ هْبست ّؼتٌذ ًِ

اػتؼذاد خبكی سا دس اٍ ًـق هی ًٌٌذ ٍ آى سا 
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 .پشٍسؽ هی دٌّذ

ـدَیی ًِ دس یي سؿتِ كٌی داً ؛ثشای هثبل 

كبسؽ التحلیل ؿذُ ٍ ًیبص داسد ثِ ػٌَاى هذیش 

بیذ اص كي ثیبى خَثی ثشخَسداس اػتخذام ؿَد، ث

یبى ثجت ًبم هی ًٌذ ٍ ثِ ث ع كياٍ دس ًالثبؿذ. 

 هی پشداصد.  یبدگیشی آى هْبست

اهب یي ػَال : آیب ایي كشد هی تَاًذ ثشای چٌذ 

ػخٌشاًی ...  هذیش ٍ هٌْذع،كذ پشػٌل، 
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  تبثیشگزاسی داؿتِ ثبؿذ؟

 

هشثی ًؼی اػت ًِ هْبست ؿوب سا چٌبى 

اٍ  .دّذ تب دس آى ثِ حذ اػال ثشػیذ كیول هی

سا آًبلیض ًشدُ ٍ ًوبط ضؼق ٍ چٌبى كي ثیبى ؿوب 
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سا پیذا هی ًٌذ ٍ ثب تالؽ ٍ خالهیت اص  هَت آى

دسٍى ؿوب یي ػخٌَس ثیشٍى هی ًـذ ًِ هی 

 .ذیتبثیش گزاس داؿتِ ثبؿذ ػخٌشاًی ّبی یتَاً

ؼلن ٍ اػتبد اص دسٍى تَػظ ه چیضی ًِّوبى  

آؿٌبس ٍ سؿذ تَػظ هشثی  ،ًـق ًـذُ ثَدؿوب 

د سا ب هؼوَال هؼلن ٍ اػتب. اًؼبى ّدادُ هی ؿَد

دس عَل صًذگی تدشثِ هی ًٌٌذ؛ اهب اگش هی 

خَاّیذ یي اًؼبى تبثیش گزاس ثبؿیذ، ثبیذ هشثی 
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تب ثتَاًیذ هتوبیض  یذّبی هختللی سا اػتخذام ًٌ

یي هشثی، هؼلن ٍ اػتبد  ًیبص اػت گبّیثبؿیذ. 

ّن  ؛ صیشا ّوَاسُ ایي تخلق ّب ًیض،ذّن ثبؿ

 هر انساى هوفق در طول عور،پَؿبًی داسد. 

اها اگر  شاگرد هعلن و اساتیذ هختلف است،

هی خواهیذ آینذه کسی را پیش بینی کنیذ 

، درهسیر هوفقیت قرار دا و بذانیذ در کذام
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 به هربیاى اطراف او بنگریذ.

 پشتکار وتفاوت اراده -3 

دس رّي هب اتلبم  ، هذست دسًٍی اػت  ًِاسادُ

ًوي  اػت ٍ گبُ پیچیذُ گبُ ػبدُ ٍ ؛ اهبهی اكتذ

هی ًٌذ تلوین ّب ٍ اًتخبة ّبی كحیح تشی 

تالؽ ٍ پـتٌبس ػجت هی  ؛ ّوچٌیيداؿتِ ثبؿین

اسادُ ؿوب، هتَلذ ؿذُ ٍ ثضسٍ ٍ ثضسٍ تش  ؿَد
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ثب . هب آگبُ ؿًَذ دیگشاى اص ثَدى اسادُ ؿَد ٍ ًیض 

ّذف ؿشٍع  ، گبم ثشداؿتي  ثِ ػوت یي اسادُ

خلَ اسادُ دس رّي،  اهب تلِ ّبی هختلق ،هی ؿَد

 ی  ًِ ثِ عَس هی گیشًذ. ؿوب سا ٍ ػپغ اًتخبة 

ؿذُ رّي هب هحذٍد   ثِ  ،اسادُ دس هؼیش هَكویت

تالؽ ٍ ّش چِ . ٍ كَست ظبّشی پیذا ًوی ًٌذ

اسادُ ٍ ػوش  ،پـتٌبس ؿوب ثیـتش ثبؿذػپغ 

 اًتخبة ؿوب ثیـتش اػت . 
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ی ثلٌذ ؿَین ٍ ؿَت اسادُ ثِ ٍسصؽ ًٌین ٍ اگش

اهب اگش   ،اسادُ ثِ یي ثبسُ هتَلذ هی ؿَد ثضًین،

 اًؼبى اسادُ ااًثش. اسادُ هی هیشد ،اداهِ ًذّین

دس ؿٌن رّي  چَى ّوشاُ تالؽ ٍ پـتٌبس ًیؼت،

اهب ّؼتٌذ اًؼبى ّبی ثضسگی یذ. هشدُ ثذًیب هی آ

ًْب ثب آداسًذ. ٌبستالؽ ٍ پـتاسادُ ٍ  ًِ ػبدت ثِ

 هی ػوش دٍثبسُ ،ىثِ آ تَلذ ّش اسادُ دس  رّي

دػت  اثتذا اسادُ ًٌین ٍ  ثب كـشدى پغ.دٌّذ
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 بٍ ثًٌین هی ّذف ّبیوبى سا ٍاهؼی  ، تالؽ

كلت  ؿشایظ ػخت، دس ثِ تالؽ هبًذى ٍكبداس

ٌبس ٍ ّوت سا ثشای خَد ایدبد ًشدُ ٍ پـت

اص  اكشاد ثب اًگیضُ ؿیشهوٌي ّب سا هوٌي ًٌین.

 هؼتوش ٍ دسػت، تالؽ،ّوشاُ اسادُ خَة

اهب اكشاد اهیذٍاس اص ّوت ٍ  پـتٌبس ، ثشخَسداسًذ

 .ػبلی ثشخَسداسًذ
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 تفاوت ارسش و قیمت-4

چیضی اػت ًِ ؿوب پشداخت هی هیوت آى 

اسصؽ آى چیضی اػت ًِ ؿوب دسیبكت ًٌیذ ٍ 

 هی ًٌیذ. 

اسصؿی،  ٍهتی چیضی سا هی خشد ًِ ،هـتشی

ثیـتش اص هیوتی ًِ پشداخت هی ًٌذ، ثِ دػت 

اگش هی خَاّیذ دس دًیبی سهبثت هَكن آٍسد. 
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ًٌیذ تب هـتشی  ی خلنثبیذ اسصؽ ثیـتش ،ؿَیذ

ّب ػوَهب  اًؼبىِ دػت آٍسیذ. ّبی خَد سا ث

ؽ ثؼیبسی اص اهب اسص، هیوت ّش چیضی سا هی داًٌذ

ّش چیضی هی تَاًذ ثشای ّش چیضّب سا ًوی داًٌذ. 

وَم ػهیوت ٍ اسصؽ هتلبٍت داؿتِ ثبؿذ،  كشد

ّبی  اهب اًؼبى هشدم كوظ ثِ هیوت تَخِ داسًذ،

ّن ثِ اسصؽ تَخِ داسًذ. هَكن ّن ثِ هیوت ٍ 

توبیل ثِ  هشدم ،ض گشاى هی ؿَدٍهتی یي چیچشا 
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هیوتی  ،چَى كٌش هی ًٌٌذ!!پیذا هی ًٌٌذ؟ خشیذ

خَاّذ  دسآیٌذُ  ًوتش اص اسصؽ آى،ًِ هی دٌّذ

ایي دٍ  سػیذى ثِ چیضی، ثشایّب اًثش  اًؼبى. ثَد

آًْب ػذدی سا ثشای . سا خبی ّن اػتلبدُ هی ًٌٌذ

اهب اسصؿی دٌّذ، خشیذ یي ثبصی سٍی گَؿی هی 

آى ، چیؼت ؟ ثِ آًْب اضبكِ هی ًٌذ ًِ آى ثبصی

 ، ثلٌِثِ آًْب ًوی دّذ اسصؿیّیچ  ًِ تٌْب ثبصی

 :هبًٌذ .ّبی آًْب سا هی گیشد ثؼیبسی اص اسصؽ
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اهب اگش  .  صهبى، ػوش، ػالهتی، ًبّؾ استجبط ٍ ...

ّوبى هجلؾ یب هجبلؾ هـبثِ آى سا كشف ثجت ًبم 

ثؼیبس ثیـتش اص  ّبی تَػؼِ كشدی ًٌٌذ، دس ًالع

    هی دٌّذ، اسصؽ ًؼت هی ًٌٌذ. ًِ هجلـی
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 تفاوت استزس و اضطزاب-5

ایي دٍ ٍاطُ ثشای ثیبى تدشثِ ّبی احؼبػی 

اهب  ،اػتشع هَهت اػت ًبس هی سٍد.ِ هٌلی ث

اػت ثِ  یاػتشع ٍاًٌـ. اضغشاة دائوی اػت

ذ هحشًی ثشای تَاًٍ    هی  هـٌالت ٍ كـبسّب

شاة ٍاًٌـی اػت ثِ اضغ اهبایدبد اضغشاة ثبؿذ 

بًِ ّبی ًـ ،دس ٍاهغ اضغشاةٍخَد اػتشع ّب؛ 
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اكشادی ًِ ثیشًٍی یي اػتشع حبد اػت. 

ػَاهل ثیشًٍی  ثش اصًذ، هؼوَال هتأاضغشاة داس

اػتشع صهبًی توبم اػتشع صا ّؼتٌذ. دس ٍاهغ 

اهب حل  .هی ؿَد ًِ ػبهل اػتشع صا توبم ؿَد

ٍاًـٌبػی ٍ ، ًیبصهٌذ هـبٍسُ، سهـٌل اضغشاة

داسٍ دسهبًی اػت. ّوَاسُ، ّوِ هب اػتشع ٍ 

 ،اگش یبد ًگیشین. تدشثِ هی ًٌین اضغشاة سا

، اػتشع ٍ اضغشاة هـٌالت صًذگی سا حل ًٌین
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سا تلخ ٍ تلخ دس هب ّویـگی خَاّذ ؿذ ٍ صًذگی 

ّوَاسُ یي تشع ٍ دس اضغشاة ًٌذ.  تش هی

كَستی ًِ تْذیذی ٍخَد دس  ًگشاًی ٍخَد داسد

ٍ هی تَاًذ  اػتشع دلیل سٍؿٌی داسد. سد.ًذا

اهب اضغشاة دلیل سٍؿٌی ًذاسد ٍ  ،هثجت ثبؿذ

دسى  تحت ّیچ ؿشایغی هلیذ ًیؼت ٍ دس ٍاهغ

هؼوَال صهبًی  .خغش ؿیش ٍاهؼی ٍ ؿیش كَسی اػت

حغ هی ًٌین دس  هی ؿَین، اػتشع ًِ دچبس
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ؿلجِ ثش  ساُ ًٌتشل آى ًبتَاى ًیؼتین ٍ هی تَاًین

اهب هؼوَال دس اضغشاة تلٌش ًٌین، سا پیذا  آى

 ایي اػت ًِ ًبسی اص دػت هب ثش ًوی آیذ. ؿبلت،

 ،اگش اػتشع سا ًتیدِ یي ػبهل ثیشًٍی ثذاًین

اػت ًِ اص رّي هب خبسج  یاضغشاة ّوبى ػبهل

 ًـذُ ثبؿذ. 
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 تفاوت اشتباه و خطا-6

اهب ٌّگبم  ،نیسا داس یهَضَػ اؿتجبُ یؼٌی ػلن

هـٌالت كشدی یب هحیغی آى ًبس سا  ثِ دلیلاخشا 
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اهب خغب یؼٌی ػلن آى . نیدسػت اًدبم ًوی دّ

ین. دػت ثِ آى ًبس هی صً لین ٍیهَضَع سا ًذاس

، خغبّب سا اص صًذگی اًؼبًْب ثبیذ ثب یبد گیشی

دس ٍاهغ هَكویت یؼٌی حزف خغبّب حزف ًٌٌذ. 

تب اؿتجبُ . ػوَم هشدم خغبًبس ّؼتٌذ ثب یبدگیشی

 دم اكَل هَكویت سا ًوی داًٌذ ٍهش ػوَم.ًبس

پغ خغب ًبس ّؼتٌذ ًِ اؿتجبُ  ،هَكن ًوی ؿًَذ

یؼٌی دػت  ،اًؼبًی ًِ اؿتجبُ ًوی ًٌذٍ  ًٌٌذُ
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ؿلظ  ّن، اهالی ًٌَؿتِثِ ّیچ ًبسی ًضدُ اػت ٍ 

 ًذاسد. 

 

 

 تفاوت انعطاف پذیزی و ساسگاری -7
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ػت ًِ ػجت یٌذ پَیبآاًؼغبف پزیشی یي كش

دس اًغجبم پزیشی اثؼبدی  .ؿَداًغجبم هثجت هی 

چَى  ى ؿخلیت، هٌؾ، هضاج ٍ هْبستی خبفچَ

بف پزیشی اًؼغپغ ؿَد.دسگیش هی   ،حل هؼئلِ

هٌظَس اص  یي ػبختبس چٌذ ثؼذی اػت؛ الجتِ

هؼٌبی تؼلین ؿذى  اًؼغبف پزیشی ثِ ّیچ ٍخِ

دس  ًٌذاًؼغبف پزیشی ًوي هی ًیؼت، ثلٌِ 

چبس ػشدسگوی ٍ د ،هوبثل ؿشایظ خذیذ ٍ پیچیذُ
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اًتخبة  يی دس ٍاهغ خَد ثبختگی ًـَین ٍ

ًوي هی ًٌذ  ٍ سؿذ ٍ تَػؼِ اػت یآگبّبًِ ثشا

 .اًؼبى داسای دٍس اًذیـی ٍ آهبدگی ثبؿذ

"ّوشًگی" سا هی تَاى تـییش دس سكتبس یب  

ػوبیذ ؿخق دس ًتیدِ اػوبل كـبس ٍاهؼی یب 

دیگش یب گشٍّی اص هشدم خیبلی اص عشف كشدی 

اًؼبى ّوَاسُ دس ثیي اسصؽ ّبی هشثَط . داًؼت

ثِ كشدیت ٍ اسصؽ ّبی هشثَط ثِ ّوشًگی ثب 
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ًِ  خوبػت دس حبلتی پش اص تٌؾ ثِ ػش هی ثشد

كشد هی  ثی ًلبیتی ػوَهب اصثب خوبػت،  ّوشًگی 

ًَسی رٌّی اػت ٍ  هجتال ثِ ثِ ًَػی ثبؿذ ًِ

یي اًتخبة اص سٍی اخجبس ثشای حلظ ؿشایظ 

ش، اهٌیت ٍ آساهؾ هی دّذ، هَخَد اػت ٍ ثِ ظبّ

چَى دالیل  ،آساهؾ دائوی ًیؼتهب ایي اهٌیت ٍ ا

 .ًوی داًذ ًبسی سا ًِ هی ًٌذ،
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اًتخبة ٍ تلوین گیشی ثؼیبس  كبكلِ هلَْهی

هْبست  یٌذ ثَدُ ٍتلوین گیشی یي كشآ. ًن اػت

یٌذ اػت ًِ تؼذادی حل هؼئلِ خضئی اص ایي كشآ

ثب تَخِ ثِ داًؾ خَد  گضیٌِ هوبثل ؿوبػت ًِ

ثِ ػوت اًتخبة یٌی اص ایي گضیٌِ ّب ّذایت هی 

اگش ثیي گضیٌِ ّبی هختلق ػشگشداى ؿَیذ ٍ 

یٌذ تلوین آٍاسد كش هؼئلِ، ّؼتیذ ثب هْبست حل

حل اخشای هْبست ثب ؿَیذ ٍ ػپغ گیشی هی 
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هؼئلِ ؿوب ثِ گضیٌِ هَسد ًظش ًِ ثبیذ اًتخبة 

ثِ عَس خالكِ تلوین گیشی ػیذ. هی س ،ًٌیذ

 ثْتشة گضیٌِ ًْبیی هبػت ٍ ٍ اًتخب یٌذآیي كش

داًؾ ٍ حل هؼئلِ ثبؿذ تب  پبیِ ػول، ثش اػت

اهب ػوال احؼبع ّن ثش تلوین گیشی ، احؼبع

تش ٍ تؼلظ هب ّشچِ اعالػبت هب كضٍى . تبثیش داسد

كشدی ٍ اختوبػی ثیـتش ثبؿذ ٍ  ،ثِ ػَاهل سٍاًی

 ثْبم سا تحول ًٌین ٍ ًوجَد هٌبثغاثتَاًین ؿشایظ 
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احتوبال ؿشایظ ثشای یي تلوین ًذاؿتِ ثبؿین، 

ٍ اًتْبی ایي تلوین گیشی،  گیشی هٌبػت ثَدُ

ثب تـییش ّش یي ٍ  خَاّین داؿتدسػتی  اًتخبة

كشآیٌذ خذیذی آؿبص  هی ؿَد. هَثش،  اص ػَاهل

ثب یٌذ پَیبػت ًِ پغ تلوین گیشی یي كشآ

یٌذ دیگشی آثبص كش ،تلوین گیشییٌذ آاتوبم ّش كش

  ی دیگش.ؿشٍع هی ؿَد ٍ ثبص اًتخبث
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 تفاوت انگیشه و امیذ-9

 .اگش اهیذ ًجَد، ّیچ ثبؿجبًی ًْبلی ًوی ًبؿت
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دس ًٌبس تالؽ هؼٌی پیذا هی ًٌذ ٍ  ذاهی

دس ؿشایظ ػخت خَد سا ًـبى هی دّذ. ٍاسی اهیذ

اهب ػوش  بى ّب اثتذا اًگیضُ پیذا هی ًٌٌذ،اًؼ

س عَالًی هذت ثِ ًْب سا دآآًچِ  ٍ اًگیضُ ًن اػت

اًگیضُ ثیـتش حشًت ٍا هی داسد، اهیذ ٍاسی اػت. 

اهب یٌذُ ًضدیي هشثَط هی ؿَد، آثِ صهبى حبل ٍ 

ٍ ّن ًـیي  ٍاسی ثِ آیٌذُ دٍس هی ًگشداهیذ

اًگیضُ ٍ  آهیضد.اًگیضُ ثب ّذف دس هی . آسصٍّبػت
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. یشاهَى هبػتپ هحیظ ٍصاییذُ دسٍى  ،اهیذ

ػبدتی هحلَل ًگشؽ ٍ ثبٍس هثجت ٍ ٍاسی اهیذ

هب سا یبسی هی  ،پؼٌذیذُ اػت ًِ دس ًٌبس ثبٍس

دّذ ًِ اص صًذگی ػخت ّن احؼبع هثجت ٍ 

ًٌذ  ّوچٌیي ًوي هی؛ خَة دسیبكت ًٌین

ٍس اص اًتظبس سا دس ّبی د، دػتبٍسدػجذ صًذگی هب

ی ٍ كجش دس اًؼغبف پزیش خَد خبی دّذ ٍ ثِ هب

دس هوبثل ًن اًگیضُ  ایظ ػخت سا هی دّذ.ؿش
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ؿذى ثِ هب ثی تلبٍتی هی دّذ ٍ ًباهیذی، 

اهیذ، هتبثش اص  ّن اًگیضُ ٍ ّن. اكؼشدگی هی آٍسد

ثش اص َّؽ ، هتأتشدٍػتبى اػت ٍ اص آى هْو

یوبًی خَد سا ّشچِ ساثغِ ا . ثٌبثشایيهؼٌَی اػت

ثب خذای هتؼبل صیجبتش ًٌین، اًگیضُ هب خَؿبى تش 

 ، هٌغن،ٍاسیدس اهیذ .اهیذٍاسی، ثیـتش هی ؿَدٍ 

ٍهتی اسد. تبثیش هی گز ثِ ٍ ثبٍس ّبی هب،تدش

ٍهتی ؿیش هوٌي هی ؿَد،  ؿشایظ  تیشُ ٍ تبس
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 ثِ خَد هــَل هی ًٌذ، سا ، رّيثیـتش اص هوٌي

اًتوبد  اكٌبس هٌلی ٍ تشع اص ؿٌؼت ٍ ٍهتی ػپبُ

تب سطُ هی سٍد  ، هذام دس رّي،ٍ دیگش تشع ّب

استؾ تي ، خشؽ سا ثٌـذآًلغ ّبی  گیضُ،اً

، ػبهل ّوشاُ كجش ٍ تبهل هی تَاًذًلشُ اهیذ، 

 هب ؿَد .ًدبت ٍ پیشٍصی 
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 تفاوت انگیشه و انگیشش-11
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ّوشاُ ثب خْت، ؿذت ٍ  رٌّی یگشایـاًگیضُ، 

. ثشای هَهؼیت ثؼتگی ًذاسدًِ ثِ  پبكـبسی اػت

توبیل ثِ پیـشكت ٍ هب، دس ّش ؿشایغی  هثبل

 ضُیهب اًگ ،اص هَاهغ یبسیدس ثؼ هَكویت داسین.

 نیخَاّ یٍ دس تلَسات خَد ه نیداس تیهَكو

ٍ خَد سا دس  نیػش ثجش یسا ثبال تیخبم هَكو

ٍ اًگیضُ  نیٌیجث گشاىید تحؼیي ٍ نیتـَ ظیؿشا

ی ٍ اهب هوٌي اػت اهذام ػول ثبالیی دس هب ثبؿذ،
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 ؛ چشا ًِنیًذاؿتِ ثبؿ ٍ تـییش اكالح سكتبس

دس  شییتـ ؛اػت شییدس ًٌبس تـ تیّوَاسُ  هَكو

 ّب ٍ ...  . سكتبس، ّب اكٌبس، ثبٍس ّب، ػبدت

 ، اهذام ٍ ػولی دس هؼیش هَكویت ٍاًگیضؽاهب 

ثِ هؼٌی هدوَع هتـیشّبی پیچیذُ سكتبسی ٍ 

لیت ّبی ًِ هٌدش ثِ اهذام ٍ ػول ثِ كؼب هحیغی

ًلیذ ٍاطُ  خْت داس ٍ ّذكوٌذ هی ؿَد؛ ثٌبثشایي

تش هی ثبؿذ، ثب هَكویت هتٌبػت تش ٍ هَثشی ًِ ا
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  .اػت اًگیضؽ

اص یي كشد ثب  هب ثبیذ هشاحلی سا عی ًٌین ًِ

پغ اًگیضؽ . اًگیضُ ثِ كشد اًگیضؿی تجذیل ؿَین

كشآیٌذی ًِ اًگیضُ سا دس ؛ اص خٌغ كشآیٌذ اػت

یب تین ایدبد هی ًٌذ، یب ًبّؾ ٍ گشٍُ  ،كشد

اهذاهی ایدبد هی  اكضایؾ هی دّذ. اًگیضؽ دس هب،

ى ّیدب ؿٌبخت ؛ؿٌبخت اػت ًٌذ ًِ  ّوشاُ ثب

 ًِ ثِ سكتبس هب ًیشٍ ٍ خْتٍ سٍیذادّبی ثیشًٍی 
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 .هی دّذ
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اسائِ اعالػبت ٍ داًؾ اص  آهَصؽ ثِ هؼٌبی

ٌی یبدگیشی یؼ؛ اهب ًَؿتي ٍ ... ، عشین ػخٌشاًی

ثذٍى آهَصؽ .ٌبسگیشی آًچِ آهَصؽ دیذُ اینث

هب تلٌش ًشدى سا یبد  ،یبدگیشی ػجت هی ؿَد

خالهیت هب  ٍ ػذم یبدگیشی ػجت ًبّؾ ًگیشین

 .هوذهِ یبدگیشی اػت ،آهَصؽ هی ؿَد؛ ثٌبثشایي

ّوَاسُ هذسع ٍ داًـدَ حضَس داسًذ، دس آهَصؽ 

اهب دس یبدگیشی ّوِ چیض ثِ كشد یبد گیشًذُ 
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، خٌجِ دسًٍی ٍ یبدگیشی. دس ٍاهغ ثؼتگی داسد

تَػظ  ،ؿشایظ آى خٌجِ ثیشًٍی داسد ٍ ،صؽآهَ

ػجت ػولٌشد  گشدد ٍ كشد یبد گیشًذُ تؼییي هی

 ظیًٌذ تؼبهل هب ثب هح یٍ ًوي ه ؿذُثْتش هب 

ؿشایظ  دس كَستی ًِ ؿَد. ـتشیث بسیاعشاف ثؼ

 ؿَد.تَػظ كشد یبد دٌّذُ هـخق هی  ،آهَصؽ

ثِ  تحتَخِ ًٌیذ ًِ لضٍهب ّش آهَصؿی هٌ

آهَصؽ هؼوَال صهبى هـخق .ًوی گشدد یبدگیشی
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، اهب اػت یكَس بصیتَخِ ثِ ً ٍ ٍ ًَتبّی داسد

هـخق ٍ عَالًی تشی داسد ٍ یبدگیشی، صهبى ًب

یبدهبى ثبؿذ ّبی حشكِ ای اػت. توشًض سٍی ًیبص

اهب  ًیؼت، هٌبى یبدگیشی، هحذٍد ثِ صهبى ٍ

 .تَاًذ هحذٍد ثِ صهبى ٍ هٌبى ثبؿذآهَصؽ هی 
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 استزاتژی  تفاوت بزنامه ریشی و-12

هدوَػِ ای اص تلویوبت دس یي  ؛ِ سیضیثشًبه
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كشاّن ًشدى اهٌبًبت ٍ  ثب دٍسُ صهبًی هـخق

؛ اػت هٌبثغ دس خْت هحون ؿذى اّذاف

ثِ  ًِ یي خشیبى هذاٍم ٍ پیَػتِ اػت ّوچٌیي

 تَخِ داسد ٍ ًیضلَیت ّب ٍ آیٌذُ ًگشی اٍ

ثشای هحون ؿذى ّذف ّوبٌّگی  ثیي اهٌبًبت، 

ساُ ّبی هختلق ثِ  ساُ اص ثیي اًتخبة یي ٍ 

دس ثشًبهِ سیضی، تأًیذ ثش گزؿتِ  ٍخَد هی آٍسد.

ٍ عجن هشاحل هـخق ثِ اػتوجبل    ٍ حبل اػت 
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 ییًبسّباًدبم  اػتشاتظی یؼٌی. اهب سٍد آیٌذُ هی

ًِ ثِ ٍ ًگبّیؼت  ًغ اًدبم ًذادُ اػت چیًِ ّ

دس  شكتي صهبى.كشكتْب داسد، ثذٍى دس ًظش گ

 نیسهبثت ًٌ سهیت چگًَِ ن ثبیثذاً اػتشاتظی ثبیذ

ٍ ثِ  هبًٌذ ثشًبهِ سیضی هذاٍم ٍ پیَػتِ ، چشاًِ

ًِ اص هشحلِ ای ثِ یٌذ ًیؼت آیي كش كَست

  .هشحلِ دیگش ثشٍین
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 اس آثار نویسنذه  بزخی
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