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پشتكار

باالخره نتيجه مي دهد

کد مقاله89012 :

کد مقاله89011 :

يك ذهن بهاري همچون يك بوم سفيد است كه هرچه در آن نقاشي كنيد،
نقش مي بندد .حال مي خواهيد چه چيز را در آن نقاشي كنيد .البته اين موضوع
بسته به اين است كه چگونه مي انديشيد و چه طرحي براي امروز و فردايتان
داريد .چه آينده اي را اليق و درخور خود مي دانيد .آيا مي خواهيد يك جنگل
سرسبز و زيبا در آن نقاشي كنيد كه پر از نهال هاي جوانه زده و زيباست و جوي
آبي در آن جاري و روان است و لبريز از زندگي و شادابي است يا عكس آن
را ميخواهيد و يا اص ً
ال چيزي نمي خواهيد و برنامه اي نداريد؟! اگر عكس آن
مدنظر باشد ،ذهن شما ديگر بهاري نيست ،بلكه تنها در فصل بهار به سر ميبرد
بدون آنكه متوجه حضور اين بهار زيبا و پر از شگفتي باشد .يك ذهن بهاري
شاهد تولدي ديگر در خود است و اين زايش را با تمام وجود در خود حس و لمس
ميكند .يك ذهن بهاري به فصل ها ،ماه ها و روزهاي پرفراز و نشيب و تلخ و
شيريني كه پشت سر گذاشته است نمي انديشد بلكه او تولدي ديگر يافته است.
او يك نوزاد است ،نوزادي كه مي تواند خود را آنگونه كه دوست دارد بزرگ
كند و بپروراند .چشم او بر روي يك روز نو گشوده شده است .درخشش آفتاب
بهاري ابتدا كمي چشمانش را منقبض مي كند اما كم كم به نور و روشني عادت
ميكند ،بوي زمين را استشمام ميكند .صداي پرندگان را ميشنود .به آبشاران
گوش ميدهد .خواهان گسترش افقهاي زندگي خويش است و برنامهاي
گسترده براي پيشرفت و تعامل با جهان پيرامون خويش دارد.

اگر ميخواهي��د در زندگيتان تغيير ايجاد كني��د يا به اهدافتان
دس��ت پيدا كنيد پس پشتكار نشان دهيد .در ايجاد پشتكار به غير از عوامل
س��ازنده اي مثل گفتن « ادامه بده »« ،تس��ليم نش��و» و «پشتكار باالخره
نتيجه ميدهد » عوامل ديگري نيز دخيلند.
پش��تكار داش��تن يك روز يا چند هفته را دربر نم��ي گيرد ،بلكه نوعي
فلسفه دراز مدت زندگي است .پشتكار يكي از ملزومات اوليه براي موفقيت
و پيش��رفت در زندگي است .با اين حال ،مش��كل زماني بوجود مي آيد كه
اغل��ب ما ،خواهان تغيير بدون تالش هس��تيم .ايده و فكر تغيير را دوس��ت
داريم اما از تالش براي رسيدن به تغيير ،خوشمان نمي آيد .چند بار تصميم
گرفت��ه اي��د ورزش كنيد ،وزن خود را كم كنيد ،نم��رات بهتري بگيريد .چه
عواملي دس��ت به دس��ت هم داد تا تصميمهاي خود را در صحنه عمل پيدا
نكنيد .به نظر ما بخش��ي از اين مسئله به مشغله و درگيريهاي زندگي شما
مربوط مي شود .حتي اگر بگوييد انگيزه كافي براي تغيير داريد به اين معنا
نيست كه تغيير رخ خواهد داد .انگيزه شما سه مولفه دارد :
ميخواهيد چهكار كنيد و به چه چيزي دست پيدا كنيد.
 .1جهت
به چهقدر كار سخت و مداوم نياز داريد.
 .2تالش
ت��ا چه حد به ت�لاش خود ادامه ميدهيد ت��ا به هدفتان
 .3پش��تكار
برسيد.
ممكن اس��ت ،شما جهت خودتان را تش��خيص بدهيد و در ابتداي كار
ت�لاش زيادي به خرج دهيد ولي در نيمه هاي راه دس��ت از تالش برداريد
چون پشتكار الزم را نداريد « .رفتار هدفمند ،رفتاري است كه در طول 24
ساعت شبانه روز و هفت روز هفته دنبال مي شود».
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يك درصدِ نبوغ ،استعداد و
نود و نه درصد آن عرق ريزي است.

اديسون

در واقع اگر شما بخواهيد يك عادت بد را از بين ببريد ( عادتهايي مثل
تنبلي ،پرخوري ،عدم مطالعه) بايد ابتدا تكليف خود را كام ً
ال مشخص كنيد.
آي��ا واقع ًا ميخواهيد تغيير كنيد يا نه .براي از بين بردن يك عادت ،تنها به
انگيزه نياز نداريد ،بلكه پش��تكار هم مي خواهيد .بسياري افراد تعهدات خود
را نسبت به تغيير ،به «اما» و «اگر» ها مي سپارند ،مث ً
ال« اگر مطمئن باشم
كه موفق مي شوم تالش مي كنم».
شما به دنبال راه حل سريع و راحت براي حل مشكالتتان هستيد ،به
نوعي دنبال يك عصاي جادويي مي گرديد كه مشكالت را از پيش پاي شما
در يك چش��م به هم زدن بردارد .مي توانيد محاسبه كنيد كه چقدر وقتتان
را براي پيدا كردن راه حل هاي ساده و فوري سپري كرده ايد و چقدر وقت
گذاش��ته ايد تا واقع ًا مش��كل را حل كنيد .حتي اگر به دنبال حل مشكل نيز
باش��يد معمو ًال در پس ذهن خود به راه حلهايي مثل عصاي جادويي فكر
ميكنيد.

عوامل شكست در پشتكار

تجرب��ه ،حاكي از آن اس��ت كه افراد به دالي��ل مختلف در تالش خود
براي دس��تيابي به اهداف پش��تكار نش��ان نميدهند و يا با پشتكار نشان
ندادن ،تالشها و زحمات خود را بر باد فنا ميدهند .در اين قسمت به برخي
از عوامل تضعيف كننده پشتكار ميپردازيم :
 ل�ذت گرايي كوتاه مدت  :ش��ما در چني��ن وضعيتي به
دنب��ال لذت ها و رضايت هاي كوتاه مدت و گذرا هس��تيد ،به گونه اي كه
اهداف بلند مدت شما فدا مي شوند .براي اين كه به اهداف بلند مدت خود
برس��يد ،ناچاري��د از برخي لذتهاي كوتاه مدت ( البته نه همه آنها) چش��م
بپوش��يد .درايدن معتقد است  « :يكي از طاقت فرساترين كارها براي افراد،
كار ك��ردن در جهت دس��تيابي به اهداف بلند م��دت و تحمل ناراحتيهاي
كوتاه مدت است ».
لذتگرايي كوتاه مدت اغلب از فلس��فه كم طاقتي نش��ئت ميگيرد .در
چنين فلس��فهاي با اينكه مي دانيد تغيير سازنده براي شما كلي منفعت دارد
اما چنين كاري برايتان خيلي س��خت جلوه ميكند و از طرفي ش��ما تحمل
سختي ها را نيز نداريد.
 توق�ع كمك از ديگران  :اگر تالش ش��ما براي تغيير بر
پايه كمك از ديگران بنا ش��ده اس��ت ،مس��ئوليت تغيير را بر دوش ديگران
ميگذاريد .گويي خود به تنهايي قادر به حل مش��كل نيس��تيد و فرد آسيب
پذيري هستيد .مث ً
ال ممكن است بگوئيد «اگر شما سيگارتان را ترك نكنيد
من هم نمي توانم سيگارم را ترك كنم ».
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 تكيه كردن ب�ر عوامل وراثتي  :برخ��ي افراد بر اين
باورند كه ش��خصيت من بطور ذاتي چنين اس��ت و نم��ي توانم تغيير كنم.
روانشناس��ان بر اين باورند ك��ه تمام رفتارها علل چندگان��ه دارند ،بنابراين
افرادي كه زمينه بيولوژيكي يك مشكل را دارند ،بهتر است بيشتر كار كنند
تا تأثيرگذاري عوامل رواني اجتماعي را به حداكثر برسانند.
 ع�دم تحمل ناكامي  :اي��ن نوع طرز فكر از فلس��فه كم
طاقتي نشئت مي گيرد مث ً
ال برخي بر اين باورند كه «شرايطي را كه به آنان
اطمينان كام��ل ندارم نمي توانم تحمل كنم و در صورتي كه حتم ًا مطمئن
باشم در پايان به نتيجه مي رسم تالش در اين راه را شروع مي كنم».
در واقع ش��ما بايس��تي هدفتان اين باش��د با تالش پ��ي گيرانه ،آينده
نامطمئ��ن را به نتايجي اميد بخش تبديل كني��د و با پذيرش بالتكليفي در
زندگي به عنوان يك پديده عادي بر مشكالت غلبه كنيد.
 از ي�ك كار به كار ديگر پريدن :برخ��ي افراد يكباره
در پي حل كردن چند مس��ئله هستند و بدون استمرار كافي در يك مورد و
ح��ل نمودن آن به موضوعات ديگ��ري مي پردازند .اين عدم تمركز بر يك
موضوع و پراكندگي فكري موجب عدم انسجام رفتارهاي معطوف به هدف
مي شود.
 اه�داف پنه�ان  :برخ��ي افراد ب��ه دليل س��ودي كه يك
رفت��ار ب��ه خص��وص دارد ب��ه آن متوس��ل ش��ده و ق��ادر به ادام��ه روش
م��ورد نظ��ر خ��ود نيس��تند ،و اي��ن دالي��ل پنه��ان ،پش��تكار را تخريب
مي كند .اگر واقع ًا نمي دانيد چرا هرچه تالش ميكنيد به در بسته ميخوريد،
صادقانه به سؤال هاي زير جواب بدهيد تا ببينيد كه در اين مسئله نفع ثانويه
يا اهداف پنهاني وجود دارد يا خير :
 .1مشكلي كه دارم از اين نظر خوب است كه ......
 .2آيا مشكل من تا به حال نفع يا مزيتي خاص داشته است ؟
 .3آيا تا به حال به خاطر مشكلم از موقعيتهاي خاصي اجتناب كردهام؟
 .4اگر مشكلم حل نشود چه مزايايي به دنبال دارد ؟
 .5آيا اين مشكل كمكي به من ميكند ؟
همه ما مايليم به اهداف خود دست پيدا كنيم ،اما بسياري از ما در اين
مس��ير با مشكالتي مواجه مي شويم .ريشه بسياري از اين عدم موفقيتها،
بي��زاري از پش��تكار يا عدم تحمل آن ميباش��د كه موجب ميش��ود خيلي
س��ريع دس��ت از كار بكشيم .تحمل تالش ،سخت اس��ت .اگر بخواهيم در
زندگي موفق باشيم بايد پشتكار داشته باشيم .دفعه بعد كه خواستيد از انجام
كارهاي مهمي دس��ت بكش��يد و براي اتمام آن پشتكار نداشته باشيد ،بهتر
است يادتان باشد كه پيامد پشتكار نداشتن احتما ًال بدتر از دست و پنجه نرم
كردن با مشكالت و حل آنهاست.

مؤلفه هاي يك رابطه
رضايت بخش
کد مقاله89013 :

ي��ك رابط��ه انس��اني رضاي��ت بخ��ش ،رابط��ه اي اس��ت ك��ه در آن س��ه
مؤلف��ه در ه��م تني��ده صميمي��ت ،مراقب��ت و آزادي وج��ود دارد .م��راد از
صميمي��ت ،اعتمادي اس��ت كه امكان درك ك��ردن و درك ش��دن را فراهم
مي كند .اعتمادي كه امكان درميان گذاش��تن احساس��ات و افكار خصوصي را
فراهم مي س��ازد .در يك رابطه صميمي ،طرفين از ته دل همديگر خبر دارند
و در نتيجه يكديگر را خوب مي شناسند و مي توانند افكار ،احساسات و اعمال
يكديگر را پيش بيني كنند.
اعتمادي كه س��بب ساز صميميت مي ش��ود ،محصول مراقبت و خودمختاري
اس��ت .مراد از مراقبت كمك به رشد و رضايت فرد مقابل است .در يك رابطه
رضايت بخش ،فرد نسبت به نيازها و تجارب فرد مقابل حساسيت نشان ميدهد
و در جهت خشنودي و رشد وي اقدام مي كند .در نهايت در يك رابطه رضايت
بخ��ش ،آزادي و خودمختاري ،در مقابل مهار و كنت��رل ،وجود دارد .به عبارتي
ديگر ،هنگامي رابطه براي فرد رضايت بخش است كه فرد مقابل به وي اجازه
دهد آنطور كه دوس��ت دارد عم��ل كند ،كنترل را به حداقل برس��اند ،و فرد را
همانطور كه هست قبول داشته باشد.
بر اس��اس توصيفي كه ازيك ارتباط رضايتبخش ارائه كرديم ،مي توان چهار
مؤلفه در سبك برقراري رابطه را شناسايي ،و بر اساس آن ،چهار سبك برقراري
رابطه را متمايز كرد .چهار مؤلفه س��بك هاي برقراري رابطه عبارت اس��ت از
صداقت ،صراحت ،احترام و خودمختاري.
صداقت در معناي عرفي راستگويي و در تضاد با دروغ است .اما مي توان نگاهي
دقيق تر و عملياتي تر به معناي صداقت انداخت .هنگام برقراري ارتباط شخصي،
ما سه مسير ارتباطي و يا به معناي دقيق تر سه زبان داريم .آنچه ديده مي شود
يا زبان بدن (زبان ديداري) ،آنچه گفته مي شود يا زبان گفتار ،و آنطور كه گفته
مي شود يا زبان لحن.
اگرچه در ارتباطات انساني سه زبان جهت انتقال پيام وجود دارد ،آدم ها معمو ًال
به يكي از آنها ،يعني زبان گفتار ،توجه آگاهانه نشان مي دهند و دو زبان ديگر
به صورت خودكار و ناهشيار پردازش ذهني مي شود ،و از اين روي فرد تدبيري
نسبت به آن دو ندارد.
ح��ال اگر بخواهيم صداقت را بر اس��اس اين س��ه مس��ير ارتباطي معنا كنيم،
هماهنگي اين س��ه زبان ،صداقت خواهد بود .به عبارتي ديگر ،صداقت طيفي
است كه به ميزان هماهنگي اين سه زبان اطالق مي شود .زماني كه عمل ما
(زبان ديداري يا بدن ) ،آنچه مي گوييم (زبان گفتار ) ،و نحوه اي كه ميگوييم
(زبان لحن) با هم ،هماهنگي داش��ت ،رفتار و ارتباط صادقانه تلقي ميشود .به
ميزاني كه اين هماهنگي از ميان برود ،رفتار به س��وي نقطه فقدان و يا دروغ
حركت مي كند .به عنوان مثال ،زماني كه ابروهاي فرد گره خورده است و اظهار
مي دارد كه ناراحت نيست ،مصداقي از رفتار غيرصادقانه تلقي ميشود.
چني��ن معنايي در مفهوم صداقت ،معناي آن را از حالتي صرف ًا بين ش��خصي،
به حالتي درون ش��خصي نيز گس��ترش مي دهد .يعني فرد مي تواند رفتاري
غيرصادقانه داشته باشد ،ولي خود به اين عدم صداقت آگاهي هشيارانه نداشته

باشد .در اين نظرگاه ،صداقت قرابت نزديكي با خودشناسي و خودآگاهي خواهد
داشت .ممكن است ميان زبان لحن ،گفتار ،و بدن فرد ناهماهنگي باشد ،اما خود
وي از آن باخبر نباشد .از اين روي ممكن است ما با ديگري ،خود ،و يا با هردو
صداقت داشته و يا نداشته باشيم.
صراحت نيز ديگر مؤلفه حاكم بر ارتباطات بين شخصي است .مراد از صراحت
اين اس��ت كه آيا پيامهايي كه ميان دو نفر ردوبدل مي ش��ود روشن و مستقيم
اس��ت .گاهي ما صداقت داريم ،يعني آنچه را در دل احس��اس ميكنيم بيان
ميكنيم ،اما ممكن است اين بيان مستقيم و روشن نباشد.
پيام مستقيم ،پيامي است كه در آن تاكتيكي وجود ندارد ،و كام ً
ال جزئي و عيني
است .به عبارتي ديگر ،پيام مستقيم ،فاقد كليت و واسطه است .مفهوم به در ميگم
تا ديوار بشنود مصداقي از پيام غير مستقيم است .هنگامي كه به جاي پرسش
در مورد مش��كل هم اتاقي يا دوس��ت خود ،در خصوص مشكالت هم اتاقيها و
يا انسانها به طور كلي سئوال ميكنيم ،پيام غير مستقيم است .هنگامي كه در
خصوص مشكل هم اتاقي يا دوستان به جاي مصاديق عيني و توصيف آنچه رخ
مي دهد ،صرف ًا برداش��ت هاي كلي خ��ود از مصاديق را بيان مي كنيم ،پيام غير
مستقيم است .از اين روي پيام مستقيم ،از جزئيت و عينيت برخوردار است .مراد
از روش��ن بودن پيام پردازش سهل آن است .پيام روشن پيامي است كه شنونده
زحمت زيادي براي درك منظور گوينده نميكش��د .پيام،كام ً
ال مشخص و قابل
درك اس��ت .از اين روي ،صراحت در ارتباط ،ارسال پيام هاي جزئي ،عيني،و
مشخص و روشن در مقابل پيام هاي كلي ،ذهني ،و نامشخص و مبهم است.
احت�رام متقابل ،به معن��اي ارزش گذاري ،پذيرش فردي��ت ،و حفظ حريم
ش��خصي و انس��اني خود و فرد مقابل اس��ت .احترام يعني اين تلقي كه فرد به
عنوان انسان موجود ارزشمندي است ،و نه ابزاري براي استفاده و يا شياي كه
قابل بهره گيري باشد .از اين روي احترام مفهومي سلبي و نه ايجابي است ،يعني
مفهوم احترام به آنچه كه در ارتباط نبايد ظاهر شود پوشش ميدهد ،نه آنچه كه
بايد .افزون بر اين ،مراد از تقابل اين است كه هنگام ارتباط ما در آن واحد ،احترام
دو نفر را حفظ مي كنيم و يا نمي كنيم  :يكي خود و ديگري فرد مقابل.
مؤلفه آخر هر ارتباطي خودمختاري در برابر كنترل است .در هر رابطه ،ميزان
آزادي و اختياري كه ما به فرد مقابل در نحوه عمل مي دهيم درجات متفاوتي
دارد .گاه��ي م��ا از فرد مي خواهيم صرف ًا مطابق ميل ما ،و نه خود رفتار كند ،و
گاهي اين امكان را مي دهيم كه در رابطه هرطور كه مايل است تعامل داشته
باشد .خودمختاري در رابطه يكي از مؤلفه هاي اساسي در ميزان رضايت از رابطه
است و زماني كه متقابل باشد ،از عوامل عمده تداوم رابطه است .در عين حال،
كنترل و سلب خودمختاري فرد مقابل ممكن است با انگيزه خيرخواهي و يا بهره
كش��ي صورت گيرد .بدون شك والديني كه به كودك خود در بازي با بخاري
آزادي نمي دهند در راستاي حمايت از وي قدم بر مي دارند ،از اين روي مفاهيم
كنترل و احترام با هم قرابت دارند .كنترل با هدف بهره كشي سلب كننده احترام
است ،اما گاهي كنترلي كه با آگاهي و اجازه فرد مقابل و براي كمك و حمايت
از وي اعمال مي ش��ود به معناي نفي احترام نيست .بر اين مبنا ،ميزان آزاديي
كه به فرد مقابل داده مي شود به درجه رشد و سالمت وي وابسته است .بديهي
است ميزان خودمختاري درروابط برابر (افقي) با روابط نابرابر(عمودي) همچون
مدير -كارمند و يا والد -فرزند متفاوت است.
بر اس��اس چهار مؤلفه ياد ش��ده در ارتباطات ،مي توان چهار س��بك يا الگوي
ارتباطي را از هم متمايز كرد كه در همين شماره به آن پرداخته مي شود.
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شما بازنده ايد يا برنده ؟
کد مقاله89014 :
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{
{
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برنده تعهد ميدهد
بازنده قول ميدهد
وقتي برنده خطا ميكند ،ميگويد  ،اشتباه از من بود
وقتي بازنده خطا ميكند ،ميگويد تقصير من نبود
برن�ده س��ختكوشتر از بازنده اس��ت و به همي��ن دليل زمان
بيشتري دارد
بازنده هميشه براي انجام امور ضروري وقت كم ميآورد
برن�ده ميداند براي چه موضوعي بجنگد و براي چه موضوعي
سازش كند
بازنده وقتي سازش ميكند كه نبايد سازش كند و وقتي ميجنگد كه
نبايد بجنگد
برنده سعي ميكند كه هرگز ديگران را نيازارد و اگر به ندرت اين
كار را انجام دهد ،هدف واالتري دارد
بازن�ده هرگ��ز نميخواهد ك��ه بطور ارادي ديگ��ران را بيازارد،
اما هميشه بدون اينكه بداند اين كار را انجام ميدهد
برنده گوش ميدهد
بازنده فقط صبر ميكند تا نوبت صحبت كردنش فرا برسد

برنده در جس��تجوي خوبيهاي يك فرد بد است و با آن بخش
از وجود وي سروكار دارد
بازن�ده فق��ط بديه��اي يك ف��رد خوب را در نظ��ر ميگيرد و
در نتيجه به سختي ميتواند با او كار كند

كداميــك برنـــدهايم؟
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دانشجويان و همراهان گرامي ،ضمن تشكر از همكاري صميمانه شما در
انتخاب بهترين مقاالت نشريه پيام مشاور و اعالم آن از طريق SMS
معرفي شده  ،بدينوسيله بهترين مقاله هر ماه طبق انتخاب شما عزيزان به
شرح ذيل اعالم مي گردد.
شماره نشريه

بس��ياري از ما براي بازن��ده يا برنده بودن در ب��ازي زندگي براي خودمان
مالكهاييداريم .ممكن است برطبق اين مالكها،خودمان را بازند يا برنده بدانيم.
از لحاظ منطقي ،انسان ها به دنبال برنده شدن در زندگي هستند اما تا به حال فكر
كرده ايد كه مالك هاي ش��ما براي برنده بودن كدامند؟ آيا كسب نمره خوب،
ازدواج موفق ،و روابط صميمانه با دوستان ،درآمد كافي ،ماشين مدل باال ،لباس
شيك ،مدرك تحصيلي و ...براي شما مالك برنده بودن به شمار ميروند؟
ممكن است براي بس��ياري از افراد دست يافتن به چنين مالك هايي،
دليل برنده بودن در زندگي باش��د ،اما در اين قس��مت قصد داريم ديدگاهي
ديگر نس��بت به مالكهاي برنده يا بازنده بودن ارائه دهيم .لطف ًا فارغ از هر
گونه خودفريبي به مالكهاي زير دقت كنيد تا متوجه ش��ويد كه در زندگي،
آدم برندهاي هستيد يا بازنده.
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ارديبهشت (ويژه نامه خوابگاه)
خرداد

نام مقاله منتخب

(اين ويژه نامه نظرسنجي نداشته است)
فرافكني و خودشناسي

تير (ويژه نامه اعتياد)

(اين ويژه نامه نظرسنجي نداشته است)

مرداد (ويژه نامه اردو)

(اين ويژه نامه نظرسنجي نداشته است)

شهريور (ويژه نامه وروديهاي جديد)

(اين ويژه نامه نظرسنجي نداشته است)

شهريور (ويژه نامه خوابگاه )

(اين ويژه نامه نظرسنجي نداشته است)

مهر

اهميت هدف گذاري در زندگي دانشجويي

آبان

اشتباهات شايع در هدف گزيني

آذر

دسترسي به آموزش /پيشگيري و مراقبت
حق هر انسان است

دي

شناخت كمرويي و غلبه بر آن

بهمن

همه با تفاوت داريم

اسفند

(متعاقبا اعالم مي گردد)

الزم به ذكر است ،عالقمندان به مطالعه نشريه پيام مشاور از طريق سايت
مركز مشاوره دانشگاه تهران قادر به دريافت مقاالت هستند .
با آرزوي موفقيت
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خواهشمند است ،بهترین مقاله
این ماه را انتخاب و کد آن
را به شماره 0935 2500468
 smsنمائید.
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