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 : پیش گفتار
شبیهِ لوبیايِ  هر وقت بکاري ؛... صبح باشد یا شب ... بذرِ امید ؛نه وقت می شناسد ،نه موقعیت... فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش

نا  !!! ... هرگز نا امید نباش ... اوج می گیرد و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ، ... جوانه می زند با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛ سحر آمیز ،
و معجزه هایت را  بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ، پس تا دیر نشده ،... به جانِ ریشه ي شعور و خوشبختی ات امیدي ، تیشه ي بی رحمی ست ؛

 ... درو کن
 

 گفتار                        پیش -
 مدیریت                    کالم -
 ماه شهریور متولدین  -
قایقتان را به کدام ساحل :  حکایت -

 بسته اید؟
چگونه عالیق خود را شناسایی و    -

 دنبال کنید؟
 بگذارید کودکتان کودکی کند -
اختالالتی که باید آنها را جدي  -

 گرفت
 
 

 همکاران عزیز:

الهام ناتوره، سیما خادمی، مهدیس السادات میري ها، هاجر مراقی، محبوبه اسماعیلی، معصومه  : ها خانم
زهرا امینی، معصومه شعبانی، زینب آرا، فاطمه محمدي، مریم خندان، زینب بقائی فر، نازنین نجفی، 

  آبیاري، مرجان شادپور

ابراهیمی، مرتضی خستوان، مرتضی حاجی علی  عبدالعلی مقصودي راد، حجت چهره سا،  :آقایان
، هادي رضائی، محمد غمگسار، هادي نژاد، ولی اینانلو، مجتبی کریمی، محسن یزدي، علی توکلی

محجوب، غالمعلی شیخلري، داریوش شریعتی، ارسالن شریف زاده، محمد موالئی، اسماعیل فتاحی، 
نلی، مهدي جعفري، سینا جمشیدي، فرشید فالح، حبیب گلعلی زاده، نایب علی نصیري، مرتضی ذی

 حمید رحیمی، عباس آتش افروز، محمود قاسمی، بهنام حقیقت، اسماعیل رضائی، مهرداد عرب زاده
 * تولدتان مبارك*

.سپري نمائیدرا امیدواریم سالهاي سال در کنار خانواده محترم، زندگی توأم با  سالمتی و خوشبختی   
 

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران 
 .باشد

 صفحھ
۱/۵  

 کالم مدیریت

 : مزیت رقابتی پایدار طراحی

ویژگی ایجاد  مزیت رقابتی به معناي داشتن تمایزي نسبت به رقبا است که براي سازمان سودآور است. در عصر صنعت (موج دوم)، مزیت رقابتی با یک یا چند
ت رقابتی داشته باشد. به جاي آن همانطور که پورتر آید که سازمانی تنها یک مزیشد اما امروز پیچیدگی رقابت به قدري زیاد شده که به ندرت پیش میمی

باشد، که همگی در کنار هم ارزشی یکپارچه و متمایز را به بازار عرضه  مزیت رقابتی چیدمان یکپارچه و هماهنگی از چندین فعالیت ارزش زا می"دهد: شرح می
 "کنند. این ارزش یکپارچه و هماهنگ به راحتی تقلید پذیر نیستمی
هاي ماهر نیست. یک استراتژیست ماهر باید طراح منظور وي استراتژیست "مدیران، تصمیم گیرندگان هستند"گوید کهنقل از ریچارد روملت، وقتی کسی میبه 

 ه نماید.هاي محتمل بین آنها را در ذهن خود درك و تجسم کند تا بتواند پیکربندي اثربخشی از آنها را ارائها و برهم کنشباشد و زیر سیستم
اي از منابع و اقدامات است که در موقعیتی هاي اثربخش امروزي از جنس طراحی هستند. یک استراتژي از نوع طراحی، ترکیب بندي ماهرانهاغلب استراتژي

 گردد.ات بیشتر میتر باشد، نیاز به یکپارچه سازي هوشمندانه منابع و اقدامانجامد. هرچه چالش رقابتی بزرگچالش برانگیز به یک مزیت می
 آفریند. استراتژي از نوع طراحی به نوعی، نوآوري در مدل کسب و کار است که مزیت رقابتی سودآور پایدار را می
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 !گرفت  جدي را  آن باید  که اختالالتی
 عضالنی   اسکلتی  هاي  آسیب
  این  از ناشی انگلستان در کارگران به پرداختی هاي غرامت سوم یک مثال طور به بوده، صنایع تمام در کار از ناشی هاي بیماري ترین شایع از یکی عضالنی اسکلتی هاي آسیب
 .است  مورد

  این  شرایط بعضی در. زند  می آسیب بدن به. بدن از دور اشیا سمت به دست بردن تکراري، حرکات کردن،  بلند مانند دهند می انجام کار حین افراد که هایی فعالیت از بعضی
  آسیب  اصطالحا ها آسیب نوع این به. گردند می پشت و پاها ها، دست بازوها، ها، شانه گردن، مفاصل، خونی، هاي رگ اعصاب، ها، تاندون ها، ماهیچه به آسیب باعث حرکات

 .شود  می  گفته  عضالنی  اسکلتی  هاي
 عضالنی   اسکلتی  هاي  آسیب  به  توجه  اهمیت

  درمان  برابر 3 ایدز، درمان برابر  5 معادل اي هزینه و دنیا در بستري علل درصد 19 همچنین. گردد می بر عضالنی اسکلتی هاي آسیب به دنیا در پزشکان ویزیت درصد 40
  اسکلتی  عصبی فشار این اگر که برند می رنج کمردرد از کشور در کودك هزار پنج دهد می نشان آمارها .شود می عصالنی اسکلتی اختالالت از ناشی هاي هزینه صرف آلزایمر
 .کنند  می  نرم  پنجه  و  دست  عوارض  آن  با  مختلف  سنین  در  جامعه  اقشار  سایر  و  کودکان  سالمند،  افراد  جوانان،  جامعه  نشود  تعدیل
 شغل  تغییر  براي  عاملی
  شامل  که نرم هاي بافت خونی، هاي رگ اعصاب، مفاصل، ها، رباط ها، تاندون ها، ماهیچه به آسیب یا اختالل هرگونه به عضالنی اسکلتی هاي آسیب شد، گفته که گونه همان
  شده  انجام آمریکا در که تحقیقی در .شود می گفته گردد تشدید فرد کار وسیله به یا باشد، آمده وجود به فرد شغل اثر در است ممکن و شود می درد و التهاب تنش، و فشار
  برآورد  دالر میلیون نیم و یک حدود 2007 سال در آن از ناشی هزینه و است عضالنی اسکلتی  هاي آسیب  شود می افراد شغل ترك باعث که مشکالتی درصد 35 تا 29 بین
  درصد  60 حدود که شود می مشاهده سنگین فلزات درکارخانجات و تولیدات در مثال طور به. است کرده  ایجاد را مشکالتی هم ما کشور در موضوع این همچنین .است شده

 .است  آنها  کاري  ساعات  و  سنگین  وزن  با  ارتباط  در  مشکالت  این  و  بوده  عضالنی  اسکلتی  مشکالت  داراي  ها  آن  کارگران
 :شامل   که  اند  مشاهده  قابل  دسته  یک  هستند،  دسته  دو  ها : عالئم  نشانه  و  عالئم

 تورم   و  قرمزي
 :شود   می  احساس  فرد  خود  وسیله  به  و  نبوده  مشاهده  قابل  دیگري  دسته  بدن و  از  قسمت  یک  حرکت  در  اشکال
 درد  گاها  و  شدن  سوزن  سوزن   احساس  -2کرختی  و  حسی  بی -۱

  این  تشخیص لذا. گیرد شکل  مدت دراز در است ممکن یا گردد ایجاد منتظره غیر رخداد یک اثر در ناگهانی طور به است ممکن عضالنی اسکلتی هاي آسیب هاي نشانه و عالئم
  از  پیشگیري جهت الزم اقدامات و گردد شروع تواند می بالفاصله باشد، نیاز مورد درمان که صورتی در تشخیص از بعد. است ضروري امر یک کارگران و کارفرمایان توسط موارد

 .گیرد  انجام  اوضاع  وخامت
 درمان 

  حتی  یا فیزیوتراپی دارویی، درمان موضعی، سرماي یا  گرما از استفاده شامل  است ممکن درمان. است متفاوت عارضه نوع به بسته عضالنی اسکلتی هاي  آسیب براي درمان نوع
 .باشد  می  پیشگیري  و  درمان  قابل  موثرتري  طور  به  شود  داده  تشخیص  موقع  به  که  صورتی  در  عضالنی  اسکلتی  هاي  آسیب  یک.  باشد  جراحی
 عضالنی  اسکلتی  هاي  آسیب  بروز  عوامل
 :از   عبارتند  خطر  اصلی  عوامل
 اشیا   با  موضعی  تماس  اثر  در  بدن  به  فشار  -4تکراري  حرکات  -3  بدنی  نامناسب  وضعیت  -2زیاد  بدنی  نیروي  بردن  کار  به -۱

  بدنی  توان میزان روي بر تواند  می که عواملی سایر همچنین .باشند  می مهم عوامل این بزرگی و است تماس در عوامل این با فرد که مدتی طول شده، گفته موارد تمام در
 :از  عبارتند  باشند  گذار  تأثیر  کار  یک  انجام  جهت  نیاز  مورد

   کار  ایستگاه  و  محیط  شرایط  و  جانمایی
 .گردد  می  فرد  بدن  نامناسب  وضعیت  آمدن  بوجود  به  منجر  کم  یا  زیاد  اندازه  از  بیش  کار  سطح  ارتفاع   با  کاري  ایستگاه  یک  مثال  براي

  شی  یک با مقایسه در گردد فرد روي بر نامناسب وضعیت یک ایجاد به منجر ممکن دستگیره بدون با و  ثبات بی و لیز شی دارد. یک سروکار  آنها با فرد که اشیائی خصوصیات
 .است  بیشتري  انرژي  صرف   به  مجبور  آن  با  کار  حین  در  فرد  مناسب  دستگیره  با

 کار   محل  محیطی  شرایط
 .باشد  می  بیشتري  چنگش  نیروي  صرف  به  مجبور  فرد  و  گردد  می  ضعیف  فرد  دست  و  شده  ها  دست  در  خون  جریان  کاهش  باعث   کار  محیط  در  باد  جریان  و  سرما

 کار   سازماندهی
  در  دهد می  انجام تکراري و مشخص   خطر عامل با را کار یک دائما کار شیفت طول در که فردي با مقایسه در دهد می انجام متنوعی کارهاي شیفت یک طول در که فردي مثال

 .باشد  می  کمتر  خطر  معرض
 شخصی   هاي  ویژگی  و  خصوصیات

 . گذارند  تأثیر  آسیب  ایجاد  در  نیز  است  متغیر  دیگر  فرد  به   فردي  از  که  …  و  خطر  عوامل  با  مقابله  در  بدن  توانایی  نژاد،  جنس،  قد،

صفحھ 
۲/۵  
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 کند  کودکی  کودکتان، بگذارید
  یا  کارها تمام در. گیرند می تصمیم آنها  جاي به حتی گاهی و دهند می قرار منگنه زیر زیاد را خود فرزندان است،  این درست تربیت که خودشان خیال به مادرها، و  پدر از بعضی 

 . شود  داده  ها  بچه  به  اجازه  این  باید  سالگی   هفت  تا.  کنند  کودکی  ما،  کودکان  دهیم  اجازه  است  بهتر.  گفتن  بله  یا  هستند  کودك  به  نه  گفتن  حال  در
  بعدازظهر  تا صبح. ندارد اشزندگی از چندانی  رضایت مهرسا خود اما برند،می  نام فرزندشان از افتخار با اقوام جمع در مادر و پدر. است کالسشان اول  شاگرد و  دارد سال ده مهرسا

  به  ماه یک حدود حاضر حال در. کند شرکت آموزشیفوق  کالس یک در باید روز هر تقریبا اما دارد، تکالیفی خانه در عصر. شودمی انجام آنجا هافعالیت  بیشتر. است مدرسه در
  او  براي مدت این. نیست گونه این او براي ولی باشد، قوا تجدید و استراحت  براي باید تعطیلی ماه سه ظاهرا  .دارد را روحیه بدترین مهرسا دلیل همین به و مانده باقی تابستان
  به  که هرچیزي و نقاشی ارف، نوردي،  صخره ژیمناستیک، شنا، فرانسه، انگلیسی،. کند شرکت هاکالس  انواع در باید ظهر از بعد دو تا صبح هشت از. است نادانی و عذاب یکپارچه

 .اندگرفته  پیش  در  او  براي  را  تربیت  و  رشد  رویه  بهترین  دارند  اصرار  مادرش  و  پدر  اما  نیست،  راضی  اشزندگی  از  مهرسا.  برسد  والدینش  عقل
  عقب  چیز هیچ و کس هیچ از دنیا این در تا کند شرکت …و هنري ورزشی، زبان، از اعم کالسی هر در بار یک حداقل فرزندش دارد اصرار که پدرهاست دسته آن از رهام پدر

  دوران  نابغه به را او آموزشی هايکالس تمامی در فرزندش نامثبت با کندمی فکر که اوست فکر طرز این. شود روزگاران سرآمد هازمینه همه در کافی اطالعات داشتن با و نباشد
  هنر  این شد متوجه جلسه چند گذشت از بعد و دانستنمی روغن رنگ  با نقاشی از خاصی چیز شد نقاشی کالس وارد رهام وقتی .است دیگري چیز رهام نظر اما کند،می تبدیل

  آن   ترم  یک  گذشت  از  بعد  شد،می  نامثبت  هاکالس   انواع  در  هدفبی  و  داشت  کردن  شرکت  براي  کالس  چند  همواره  که  آنجا  از  اما  است،  طوالنی  هايدادن   ادامه  و  ممارست  مستلزم
  همین  به و آلمانی رزمی، هندبال، خوشنویسی، پیانو، شنا، تنبور، فرانسه،  زبان والیبال،  سپس رسید، شطرنج  به نوبت . شد حاضر دیگر هايکالس  در حضور براي و کرد رها را

  کاره نصفه و آموزشی زمینه یک کردن شروع. باشد داشته را دیگر زمینه در حضور فرصت تا کردمی رها ترم دو یکی گذشت از بعد و شدمی نامثبت که بود هاییکالس ترتیب
  او  به بزرگی خدمت چه ممکن هايکالس  تمامی به فرزندش فرستادن با که است این دیگر والدین بسیاري مانند رهام پدر تصور. گذاشتمی او ذهن بر بدي تاثیر آن، رهاکردن

  این   جاي  به  چون  نرسیده  کامل مهارت  به  هازمینه  این  از  یک هیچ  در  رهام.  کندمی  تحمیل  پسرش  دوش بر  را  وحشتناکی  بار  چه  کار  این  انجام  با  شود  متوجه  که  آنبی  است  کرده
  است  استعدادبی و کفایتبی کندمی احساس رهام. است رسیده دیگر کالس نوبت و کرده رها را آن کند، موفقیت احساس و برساند انتها تا و کند شروع را زمینه دو یا یک که

  انواع با هابچه سر کردن شلوغ  آیا": پرسش یک طرح براي کردیم ذکر را مثال دو این. است داشته پی در سرخوردگی و افسردگی او براي این و ندرخشیده ايزمینه هیچ در چون
 " باشد؟   داشته  معکوس  نتیجه  است  ممکن  یا  کندمی   کمک  آنها  پیشرفت  به  مختلف  هايکالس   اقسام  و

 والدین  عقده
  خودش   اگر  کردهمی  گمان  مادر  یا  پدر.  دارد  آنها  شده  سرکوب  هايعقده  در  ریشه  موضوع  این  و  کنند  نامثبت  آموزشی  هايکالس  تمامی  در  را  فرزندانشان  دارند  اصرار  والدین  برخی

  راه  تنها و برپاست ماراتنی مسابقه انگار. دهد انتقال فرزند به را نداشته هايآموزش  تمام دارد اصرار حال و گشتمی تبدیل موفق فوق فردي به شدمی مندبهره  امکانات این از
  ظاهري  دارند  اصرار و کنندمی عمل کاردستی یک عنوان به خود فرزند  با والدین این واقع در. قراردهند هاآموزش  انواع تحت را فرزندان  که  است آن والدین این شدن برنده

 .خواهدکرد  وي وارد  به  ناپذیري  جبران  لطمات  چه  آموزشی  هايکالس   همه  این  و  است  روح  داراي  زنده  موجود  این  باشند  داشته  توجه  که  آنبی  ببخشند  وي  به  ترزیبنده
 شدن  قهرمان   براي میانبري 

  تبدیل  ناپذیروصف  ايآینده  با کوچک قهرمانی به کودکی همان از را او که این چیست؟ کنند، نامثبت مختلف کالس هاده  در را فرزندشان دارند  اصرار که والدینی هدف براستی
  بزرگ  وارمعجزه  را او فرزند، سمت به رفتنش نشانه با که است جادویی چوب منزله به آموزشی هايکالس  در شرکت کنندمی  تصور والدین این احمدي دکتر گفته به کنند؟

  بزرگ  اهداف باید شود تبدیل زدنی  مثال و بزرگ انسانی به دارد دوست کس هر و ندارد میانبر شدن قهرمان که اندنکرده  درك بدرستی را مساله این هنوز والدینی چنین. کندمی
 تا دهد ادامه ممارست با و جدي قدرآن اما برخیزد؛ جا از و بخورد زمین بارها بخورد، چراغ دود کند، ناپذیرخستگی هايتالش  کند، ریزيبرنامه آنها به نیل براي بشناسد، را خود

  هاي معلم انواع تعلیم از و کرده شرکت هاکالس  اقسام و انواع در والدین کردن هزینه لطف به که فرزندي  آیا .ببرد بهره زحماتش دسترنج از و  برسد آرزوهایش قله نوك به باالخره
 !دارد؟  پیش  در  را  واقعی  قهرمان  یک  آینده  گرفته،  کمک  خصوصی
 فرزند  انتخاب 

  اما  باشد، نداشته هنر به ايعالقه کودکی شاید. بدهند او خود به را انتخاب  حق باید دهد نشان را خود استعداد و نبوغ و بدرخشد ايزمینه در فرزندشان دارند دوست والدین اگر
  راه  و کرده پیدا را خود عالقه کنند کمک فرزندشان به باید والدین. دهد نشان را عالقه بیشترین ورزشی رشته یک به و باشد داشته ورزش به شدید عشق ابتدا همان از عوض در

 .ببیند  خود  در  را  مسیر  این  در  درخشیدن  استعداد  و  توان  و  باشد  داشته  زیادي  عالقه  ژیمناستیک  به  نوجوان  یک  شاید.  کنند  هموار  او  براي  را  زمینه  آن  در  رشد
 کودك خسته ذهن

 به که آموزشی هر همین براي. کند تمام را مادري حق کرده سعی او. است بوده خوشحال بسیار دلیل همین به و شده داربچه هاسال  از پس کردمی تعریف ناراحتی با مادري
 تا  هم هنري و ورزشی زمینه چند در و کرده کامل را فرانسه و انگلیسی هايزبان  آموزش دوره سالگی 15 در پسر که طوري به. دیده تدارك پسرش براي رسیدهمی  فکرش

 .است  داشته  آرزو  مادر  آنچه  برعکس  دقیقا.  است  برگزیده  را  هدفی  بی  و  جهت  هر  به  باري  زندگی   و  رهاکرده  را  درس  سالگی  17  در  پسر  اما  است،  رفته  پیش  حدودي
 ادامه در صفحه بعد ....

 
 

 حتی زمانیکه هیچکسِ دیگري باید خودت را باور داشته باشی  براي آنکه قهرمان باشی

 ! را باور نداردتو 
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صفحھ 
۴/۵  

لذت عبور از یک پله و  ،هیچ لذتی بزرگتر از غلبه بر سختی وجود ندارد در زندگی
همه ي  آنهاو تماشاي به ثمر نشستن  ساختن آرزوهایی جدید رفتن به پله ي بعدي

 .اینها لذت بخشند

 به نکته برهم و درهم حد در تنها کدام هر از که را هاییزمینه انواع گنجاندن تحمل دیگر او. شودمی خسته بشدت کودك ذهن بگذرد حد از فراوان هايآموزش که مدتی از پس
 عقب بشدت خود ساالن و سن هم از و ندارند را روزمره زندگی عادي امور حوصله فرزندان این از بسیاري. ببرد پیش را خود عادي زندگی تواندنمی حتی و ندارد شده وارد مغزش

 .آنهاست ذهن خستگی دلیل به این و داشت نخواهند را طبیعی انسان هر عادي هايرسیدگی و رفتن حمام حوصله حتی. افتندمی
 بچه طلبکارشدن

 افتخار فرزندانی چنین داشتن به همواره والدین. بردندمی بهره آموزشی هايکالس اقسام و انواع از کودکی دوران از والدین توجه لطف به که بودند برادري و خواهر فرزانه، و فربد
 در کس هیچ که بود آن حقیقت اما اند،کرده زبانزد جا همه را فرزندانشان بودند خوشحال والدین. بود قبولقابل و خوب هم آنها مدرسه نمرات معموال که بخصوص کردندمی

 درست ترها بزرگ حتی یا ساالنشان و سن هم از یک هیچ با و داشتند طلبکارمآبانه بشدت رفتاري کس همه با فرزانه و فربد. نداشت دوست را برادر و خواهر این آشنا، و فامیل
 .کردندنمی رفتار

 درك او. است کرده شرکت کالس این در که کرده بزرگی لطف چه کندمی احساس فرزند. دهندمی باج آنها به نحوي به کالس همه این به هابچه فرستادن براي والدین معموال
. دارد طلبکاري احساس همه از فرزند و کندنمی اثر هم دهیباج حتی مدتی از بعد. فهمید نخواهد را کس هیچ محبت قدر و دارند محبت و خدمت قصد والدین درواقع کندنمی

 .داشت خواهد دافعه همگان براي و نخواهدبود داشتنی دوست کس هیچ براي دیگر او
 کودکی براي فرصتی

 او حکم به شب تا صبح از. دادنمی را همسایه هايبچه با بازي اجازه من به و بردنمی پارك مرا مادرم. نداشتم را دوستان با بازي حق بودم کودك وقتی: کندمی تعریف آ پانته
 به وقت هر اکنون. شد گرفته تابستانم تمام بهانه این به و کردم یکی سال دو هم سال یک. بودم زدن تست و هاکالس تکالیف انجام مشغول یا گذشتمی کالس در یا زمانم
 بهتر کسی هر از من خود اما کنم، پیشرفت بتوانم و نرود هدر هابچه با بازي در من وقت تا کردهمی دلسوزي سر از را هاسختگیري این دهدمی پاسخ کنممی اعتراض مادرم

 را کودك وقت تمام که والدینی براستی. کرد محروم مرا مادرم اما داشتم، آنها به ناپذیريوصف احتیاج چه کودکی دوران در من و بود هابازي آن در انتهاییبی لذت چه دانممی
 براي مهمی بسیار الزمه کودکی دوران هايبازي هیجان و نشاط و شور اند؟کرده دریغ او از را کودکی فرصت که اندیشندنمی این به گیرندمی او از آموزشی هايکالس بهانه به

 .کندمی ایجاد ناپذیرجبران خالئی او زندگی از آن حذف و است کودك شخصیتی رشد
 والدین آموزش

 گوییقصه ساز، نواختن آشپزي، خیاطی، بافتنی، معرق، نجاري، باغبانی،. دهد آموزش فرزندش به را آن مستقیم تواندمی که است بلد هنري و حرفه خود نوع در مادري و پدر هر
 براي دهدمی یاد فرزند به را خود مهارت و دانش عاشقانه و کندمی صرف وقت که مادر و پدر. باشد فرزندان و والدین تر جدي پیوند براي شیرین ايبهانه تواندمی دیگر چیز هر و
 کافی، وقت نداشتن بهانه به پدرومادرها از بسیاري حال این با. است والدین تجربیات و هادانسته یادگرفتن آموزش، از فرزندي هر سهم. شودمی برخوردار متفاوت قربی و ارج از او

 .گذارندمی بهرهبی خود طالیی هايآموزه از را آنها و سپارندمی مربی و معلم دست به را خود فرزندان
 آموزش ترینمهم اجتماع، در حضور
 آموزي تجربه و یادگیري براي مناسبی فضاي درواقع برندمی خویش و قوم منزل و پارك مانند عمومی هايمحیط به زیاد را خود فرزندان و دارند آمد و رفت دیگران با که افرادي

 پیدا بهتري گیريتصمیم قدرت و شناسدمی را زندگی ترسریع شود آشنا بیشتري افراد با و کند پیدا حضور جامعه در بیشتر هرچه نوجوان و کودك. کنندمی ایجاد نونهاالن این
 آنجا در بازي براي که ساعتی از بتواند تا کند حفظ را خود حق طریق چه به حال عین در و کند دوستی دیگران با چگونه گیردمی یاد هابچه سایر همراه پارك در کودك. کندمی

 دهند،می اختصاص تکالیف انجام و آموزشی هايکالس به را زمان این و گیرندمی خود فرزند از را معقول اندازه در مهمانی و پارك وقت که مادري و پدر. ببرد را لذت نهایت آمده
 .اندکرده محروم اجتماعی آموزش از را او درحقیقت

 قایق تان را به کدامین ساحل بسته اید؟

 «!نیمه شبی چند دوست به قایق سواري رفتند و زمان زیادي پارو زدند. سپیده که زد گفتند: « چقدر رفته ایم؟ تمام شب را پارو زده ایم

 !از کنندولی دیدند درست در همان جایی هستند که شب پیش بودند! آنان تمام شب را پارو زده بودند، ولی یادشان رفته بود طناب قایق را از ساحل ب

 .در اقیانوس بی انتها هستی، انسانی که قایقش را از این ساحل باز نکرده باشد هر چه قدر هم که سختی بکشد به هیچ کجا نخواهد رسید

 ...شما قایق تان را به کدامین ساحل بسته اید؟ ساحل افکار منفی، ناامیدي، ترس، طمع ، تکبر ، غرور ، گذشته یا
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 چگونه عالیق خود را شناسایی و دنبال کنیم؟ 
کننده  اي و خسته کنند که باید به دنبال عالیق خود بروید، ممکن است براي شما نصیحتی کلیشهکنند و یا شما را نصیحت می وقتی دیگران از اهمیت شناختن عالیق صحبت می

کنید. وقتی گیرانه و متعهدانه کار میکوشی هستید که سختشاید شما از جمله افرادي سخت .وجود دارد که شما عالیق خود را به خوبی نشناسیدباشد، زیرا این احتمال 
کنید که در برداشتن قدم  اگر احساس می  .کنید، هیچ چیز توان مقابله و متوقف کردن شما را ندارد. اما پیش از آن باید بدانید که چگونه یک کار را آغاز کنیددانید چه کار می می

شناختن عالیق به شما پیشنهاد   اول ناتوان هستید و شناختی نسبت به عالیق خود ندارید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله یک دستورالعمل شش بندي براي
 .و دنبال کردنشان یاري کنندتوانند شما را در مسیر یافتن عالیق  خواهیم داد که رعایت کردنشان می 

 با نگرش درست کار را شروع کنید
رستوران برایتان جذاب نخواهد بود. بنابراین  اگر بدون اینکه گرسنه باشید پا به رستوران بگذارید، چیزي براي خوردن پیدا نخواهید کرد. حتی دوست ندارید در رستوران بمانید و منوي 

ها را  افتد. اگر قانع شوید که شناختن عالیق فرآیند سخت و دشواري است، محال است بتوانید آن این قاعده، دقیقاً در شناسایی عالیق هم اتفاق می  .نخواهید کردمنو را با دقت بررسی 
نکته مهم اینجاست که تمرکز شما باید بر کاري   به انجام برسانید؟ توانید کارهایتان را به خوبیبشناسید. در صورتی که عالیق خود را نشناسید و به خودتان باور نداشته باشید، چگونه می 

  .کنند ها را دنبال می اند و آن کند احاطه کردن خود با افرادي است که عالیق خود را شناخته هایی که این نگرش را در شما تقویت می برید. یکی از بهترین راه باشد که از انجام آن لذت می 
کنند  تر کنید و با افرادي که عالیق خود را دنبال می کنند؟ اگر تعدادشان زیاد نیست، زمان آن رسیده تا ارتباطات خود را بیش انواده شما عالیق خود را دنبال می چند نفر از دوستان و خ

 .بخش شما باشندرفت و آمد کنید تا آنان الهام 
 سنجی تمام لحظات زندگی خود را بررسی کنید با نکته 

ها باشید. اگر زندگی خود را مرور کنید، به لحظاتی  رسد که به دنبال شواهدي براي شناسایی آن توانید عالیق خود را شناسایی کنید، وقت آن مییجه رسیدید که می وقتی به این نت
براي مثال یکی از کارهاي مورد عالقه من   .عالیق خود را بشناسیدتر بر این لحظات، خواهید توانست آرام آرام  گیري به شما کمک کند. با تمرکز بیش تواند در تصمیم خواهید رسید که می 

متوجه شدم که عالقه من به رهبري جوامع و   تدریس زبان انگلیسی به نوجوانان است. در ابتدا تفکر من این بود که عالقه من به زبان انگلیسی و نوجوانان است، اما پس از مدتی بررسی
 .آموزش چیزهاي جدید به افراد است

 براي شناختن عالیق خود به دنبال یک چتر شغلی باشید 
رسند، به عنوان مثال، شما زبان فرانسه دوست دارید، قهوه دوست دارید، اسم و فامیل بازي کردن دوست دارید، تجزیه و  نگرید، به نظر کامالً نامرتبط می وقتی به نکات مدنظر خود می 

اي معنادار در میان آنان کشف کنید. در  در این لحظه باید این عالیق را کنار هم قرار داده و رابطه  توانید شغل خود را پیدا کنید؟چگونه می تحلیل کردن دوست دارید. حال با این عالیق 
لواي یک چتر جمع کرده و شغل خود را از مجموع  ها را در  نهایت باید آنان را زیر یک چتر قرار دهید؛ این چتر باید شغل شما را هم شامل شود. اگر بتوانید پس از شناختن عالیق خود آن 

 .ها استخراج کنید، شما فردي موفق خواهید بودآن 
 و عالیق خود تفاوت قائل شوید  میان سرگرمی 

هستند. باید به دنبال چیزي باشید که به   ها باعث شود به سراغ چیزهایی بروید که عاشقتش هستید. اما باید در نظر داشته باشید، عالقه و سرگرمی با هم متفاوتممکن است این بررسی 
بینانه به مسائل بنگرید. باید ببینید  اگر بخواهید به واسطه عالیق خود در جامعه مشارکت داشته باشید و همچنین درآمد هم کسب کنید، باید واقع .شما سود برساند و برایتان پولساز باشد 

ها به عنوان شغل خود دارید؛ براي بسیاري از افراد عالیق و اي به انجام همیشگی این سرگرمیعالوه بر آن باید ببینید آیا عالقه  .برسیدتوانید از عالیق خود به شغلی مناسب چگونه می 
برایشان تفاوت بسیاري دارد. پس به این  هند اشتیاق تنها براي مدتی کوتاه و براي خوشگذرانی است؛ و وقتی دوست داشته باشند کاري را انجام دهند تا مجبور باشند آن کار را انجام د

 .نکته دقت کنید
 انتظار عصیان داشته باشید 

توان مطرح کرد که در  هاي بسیاري می ها و بحثهایی از شخصیت شما به دنبال سرکشی و عصیان خواهند رفت. در این باره صحبتوقتی به دنبال شناسایی عالیق خود هستید، بخش 
حتی   اي که باید به آن توجه کنیم این است که زمانی که به دنبال عالیق خود هستید، بخشی از وجودتان ترس از شکست، عدم موفقیت، دیده نشدن ونکته  گنجد، امااین مقاله نمی

  .به خوبی عالیق خود را شناسایی و دنبال کنند دهد دهند. این عصیان و سرکشی به افراد اجازه نمی ها به صورت عصیان خود را نشان می پذیري خواهند داشت که عمدتاً این ترس آسیب 
طور که باید و شاید دنبال کنید. به جاي آن سعی کنید با بررسی درست متوجه شوید کدام یک از افکار شما منطقی  توانید عالیق خود را آن اگر به این افکار اجازه دهید پیروز شوند، نمی

توانید به خوبی به شناسایی عالیق و دنبال کردن آنها  کند، بنابراین میت خود را قانع کنید که کشتی شما در مسیر درستی حرکت میها خواهید توانسو درست است. بعد از این بررسی
 .ادامه دهید

 محدوده و دامنه شجاعت خود را کشف کنید 
ر بگذارید؛ نسخه جدیدي از شجاعت براي خود تعریف کنید؛ بررسی کنید چه  هاي قدیمی خود را کناهاي جدید، محدودیت همواره در زندگی خود سعی کنید با رسیدن به محدودیت 

د را بگسترانید، نه  کند، اشتیاق و عالیق شما چیزهایی است که به اندازه کافی شما را بترساند، نه اینکه یک هراس دائمی در شما ایجاد کند. دایره آسایش خو هایی به شما کمک می ریسک 
بر؛ و البته که نیاز به آزمون و خطا  پیدا کردن این مرز باریک میان ترس و ریسک مثبت و هراس و استرس همیشگی کاري است سخت وزمان  .خود را برچینید اینکه به طور کلی آسایش

 .دارد
 بندي جمع

کاري را کنار بگذارید و از این باید به دنبال عالیق خود بروید. محافظه  ها را دنبال کنید؛ جهان نیاز و شور اشتیاق شما دارد. همین امروز تصمیم بگیرید کهعالیق خود را بشناسید و آن
 .ها شما را به مسیر درستی هدایت خواهند کردوقتی عالیق خود را به درستی شناسایی کردید، مطمئن باشید آن   .دستورالعمل براي شناسایی و دنبال کردن عالیق خود کمک بگیرید
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