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 (هفت عادت مردمان موثرچکیده کتاب )

 

، محصول منش بودن خواه در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران   موثر که دهد می توضیح کتاب این

عناصر اساسی موثر بودن  ،می توانیم از طریق هفت عادت  .ونی برای اداره یا کنترل دیگران نه ثمره قواعد و فنماست 

را در دراز مدت بیاموزیم و درونی سازیم. این عادتها درباره افراد و سازمانها )خواه سازمان خانواده و زندگی زناشویی و 

 ، خواه سازمانهای خصوصی و عمومی( به طرزی یکسان صدق می کنند. اگر می خواهید رفتار اشخاص را تغییر دهید

 قابلیتِنتیجه ا بسطح اعتماد یا اندوخته عاطفی  ، روابط حاصل تمام ود دارند عوض کنید.تصویری را که از نقش خ

در مورد داراییها یا سرمایه های  کرده اید. حفظ تعادل میان تولید و قابلیت تولید مخصوصاً تولیداست که محصولی 

به این امر بستگی دارد که نسبت  است و عمدتاًای ه حائز اهمیتی ویژ (مشتریان و کارمندان) انسانی یک سازمان

آیا چنان سطح اعتماد باالیی را ایجاد کرده اید که مشتری برای خریدن  د.یبه محصول یا خودتان چه نگرشی دار

 ؟ورزدد و حتی اسرار بکنید راغب باش کاالی شما یا خدماتی که عرضه می

 رفتار کنید که میخواهید با مشتریتان رفتار کنند.: با کارمندان خود به شیوه ایی اصل حفظ قابلیت تولید می گوید 

 : عادت یک 

 عامل باشید

(( یعنی عامل اندمالمت نکردن اوضاع و شرایط یا اشخاص. مردمان موثر )) ولیت خود را بعهده گرفتن ،ئیعنی مس 

نقطه  . ستو مبتنی بر ارزش هااست نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان  و(( مسئولند))

صفت افراد واکنشی این است  . خواهند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند مقابل افراد عامل افراد واکنشی اند که می

 که همواره در حال مالمت کسی یا چیزی هستند .

اعتبار آنها را  بتواند صحت و کند که خودش دروناً حال آنکه انسان عامل فقط ارزش ها و اصولی را انتخاب می

د که زیر نفوذ مستقیم خودشان قرار دارد و بر نپرداز ید کند. افراد عامل فقط به مسایلی میتشخیص بدهد و تائ

. طبیعت انرژی آنها مثبت است. عامل بودن یک بینش شخصی است  به  تواند درباره اش کاری بکنند اموری که می

 ید.هست  این مفهوم است که خودتان برنامه نویس

 

 



2 
 

 :  عادت دو

  پایان آغاز کنید از ذهناً

خواهید به کجا  انید که میدتا ب مشخص کنید گوید برنامه خود را بنویسید و به روشنی مقصدتان را عادت دو می 

کند و توجه آن به ایجاد فرهنگ یا  تاکید می (ارزش های بنیادی شخص یا سازمان  )رهبری برادت دو ـید . عــبرس

سازمان ها حداقل شش ماه یا یک سال  کند شخصی یا شعار رسالت سازمانی معطوف است .توصیه می شعار رسالت

شعار رسالت این است که همه  رند زیرا رمز موفقیتِا(( برای نوشتن شعار رسالت خود وقت بگذ و حتی دوسال))

اگر  . استین همه افراد استمشارکت ر ، افراد در آن شرکت کنند و ذهن و دل خودرا در آن بگذارند. راز تعهد

مانند قانون اساسی  ایجاد شعار رسالت یا نظام ارزشی ، عادت دو ، تعهدی نیز در کار نیست . مشارکتی در کار نباشد ،

برای انجام آن باید عامل باشید یعنی نخست معتقد باشید که خودتان برنامه نویس هستید آنگاه برنامه   کشور است.

 را بنویسید .

 :سهعادت 

 اولویت بندی کنید

اجرا  دادن امور آنها راسازمان با را قرار دهید یعنی الویت های خودتان را تشخیص دهید و  مهمامور  قبل از هر چیز

امور   کنیم وقت خود را صرف دو دسته از امور می بینیم که اساساً اگر به مساله مدیریت زمان توجه کنیم می.  کنید

 ور اضطراری نیاز به توجه فوری و بی درنگ دارند مثل تلفنی که زنگ میزند .اضطراری. ام امور مهم و

 اگرچه جزو امور مهم نیستند. امور مهم غیر اضطراری اند یعنی مستقیماً هستندامور اضطراری غالبا مرئی و ملموس 

بپردازید پس بهتر است  ابند اما لزومی ندارد که همین لحظه به آنهای هدفها و رسالت شخص ارتباط می ،با نقش ها 

بنویسید آنگاه رسالت خودرا اجرا کنید حتی اگر انجام آن به بهای نه گفتن  وخود را تعیین کنید  یکه رسالت شخص

گویید. هرچه بیشتر به این فعالیت ها بپردازید  گفتن به مهمترین امور آری می هبه سایر امور باشد زیرا با این ن

کمرنگ تر میشود وامور مهم را قربانی امور غیر ضروری نگرده اید مثل اینکه تلفن  محتوای امور اضطراری کمتر و

زنگ بزند و به آن جواب ندهیم حال آنکه شاید پاسخ دادن به آن تلفن تمام وقتتان را به هدر بدهد و کوچکترین 

هدف ها و ایجاد انظباط  ، ربطی به نقش و هدفهایتان  نداشته باشد در واقع عادت سه برنامه ریزی پیرامون نقش ها

 درونی برای اجرای آنهاست.

کند که زندگیش را بر پایه اصول متمرکز سازد و به شیوه روشن غایتها و ارزشهایی  مدیریت امروز انسان را تشویق می

ادل کند در زندگی تع خواهد در تصمیم های روزانه اش متجلی سازد تعیین و بیان کند . اینکار کمکتان می را که می

 به وجود آید.
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 تفویض: افزایش تولید و قابلیت تولید 

دهد که نیرو هایتان را صرف فعالیت  تفویض و انتقال مسولیت به افراد ماهر وآموزش دیده این توانایی را به شما می

 است. (هم برای سازمان هم برای فرد )های مهم و نافذ کنید. تفویض مسولیت به مفهوم رشد

 (.نظارت کننده( و تفویض ناظر)فرمان دهندهدارد: تفویض آمرانه ) دونوع تفویض وجود

تفویض آمرانه می گوید این کار را بکن و آن کار را نکن و وقتی این کار را به انجام رساندی به من اطالع بده تفویض 

، اجازه میدهد  کند توجهش را به جای شیوه ها و روش ها به نتایج مورد نظر معطوف می کند . ناظر فقط نظارت می

ول و متعهد میسازد تا نتایج مورد نطر را به ئافراد خودشان شیوه ها و روش های خود را انتخاب کنند اما آنها را مس

 وجود بیاورند .

 تواند پیروزی عمومی خوانده شود چون دیگران را نیز وارد کار می کند . تفویض مسئولیت  می

 

 : عادت چهار

 یدبرنده بیاندیش / برنده 

 

برنده زندگی میدان همکاری  /با نگرش برنده  یعنی اینکه همواره جویای منافع  متاقبل و دو یا چند جانبه باشید . 

برنده اند بهتر است فرآیند چهار مرحله ایی زیر را / سازمانهایی که جویای راه حل های برنده  شود نه رقابت . می

 رعایت کنند.

را حتی بهتر از  و نگرانی های او هابخواهید که نیاز واقعاً مقابل بنگرید ،نخست مساله را از دیدگاه طرف  -1

 خودش دریابید و بیان کنید .

 .نکته ها یا مسایل عمده و کلیدی را مشخص کنید  ونگرانی ها  -2

 . مشخص کنید که کدام نتایج راه حل قابل قبول یا مطلوب خواهند بود -3

توانند همان نتایج را ایجاد کنند مشخص کنید و در ضمن  می ی را کهسایر راه حل ها و امکانات تازه ا -4

 . باید میان احترام به خود و احترام به دیگران تعادل ایجاد کنید

عالوه بر نیکی باید سرشار از شهامت باشید عالوه بر همدلی باید اعتماد به نفس  کند که  می بیان برنده/ نگرش برنده

 بودن باید شجاع باشید.داشته باشید عالوه بر با مالحظه 
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 : عادت پنج

 شنوا باشید

این عادت مستقیما به شیوه ارتباط برقرار کردن مربوط  سپس بخواهید به شما گوش دهند . نخست گوش فرا دهید ،

 برنده است . /شود و کلید ایجاد همدلی و روابط مبتنی بر نگرش برنده  می

بیان عادت پنجم  . نیت فهمیدن و قصد درک کردن گوش دهیم کنیم که یاد بگیریم که با در عادت پنج سعی می

 نگاه نظرتان را بیان کنید .فرا دهید آنخست گوش  می کند که 

 

 عادت شش: 

 سینرژی بودن

گیرید و راه حل های تازه و بهتری را  درعادت ششم خالقیت خودرا بکار می  کند( انرژی گروهی ایجاد می سینرژی )

 کنید در این صورت همه پیشنهادهایتان را خواهند پذیرفت. نیاز مشتری های خود توجه میکنید و به  جستجو می

 

 عات هفت:

 خود را بازسازی کنید

عادت هفت به  اره را تیز کنید )بازسازی خویشتن( عادت هفتم عبارت است از ایجاد مجال برای بازسازی خویشتن .

 پردازد. اجتماعی و عاطفی می ، معنوی ، ذهنی ایجاد تعادل میان چهار بعد وجود :جسمانی ،

بعد ذهنی مثل مطالعه اما ابعاد اجتماعی و عاطفی به یک  بعد معنوی مانند مراقبه ، بعد جسمانی مانند ورزش کردن ،

 دیگر مرتبط اند.

 .بخشد. کند و بهبود و تعالی می حفظ می هستید بزرگترین سرمایتان را که خودتان عادت هفتم )بازسازی (

 

 با تشکر از حسن توجه شما                                                                                                  

 کردستان  -وریا فیضی                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   09/12/96 


