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ثْذاضت کن ٍ فمش ػوَهی دٍ دلیل  .هبِّ ٍ اهکبًبت کن 6فشصت هحذٍد  هبجشای سَء تغزیِ دس کَدکبى ٍیتٌبهی ٍ ساثطِ سشد هذیشاى دٍلتی ٍ

 اصلی سَء تغزیِ ثَد. اهب ًویطذ هٌتظش ثشطشف ضذى آًْب ضذ، ثبیذ کبسی هیکشد.

اش کن دٍس سش ٍ سبیش پبساهتشّبی ثچِ ّبی ًَاحی. ایي سَال کِ آیب خبًَادُ فمیشی ّست کِ ٍصى ثچِآهَصش هبدساى ثشای اًذاصُ گیشی ٍصى ٍ 

ّبی سبلن اهیذی ثشای یبفتي کٌٌذ. تالضْبی هَفك اسصش تملیذضذى داسد. حضَس ثچِجبضذ؟ جَاة ثلِ ثَد. پس ثبیذ ثشٍین ٍ ثجیٌین آًْب چِ هیً

اهب اگش یک هطت ثچِ ػلیشغن ّوِ ًبهالیوبت سبلن ثَدًذ،   حل کٌذ، ایتَاًست هطکل سا سیطِاٍ ًوی حلی ػولی ٍ کَتبُ هذت فشاّن هیکشد.ساُ

 ٌذسست ًطًَذ؟ّب تپس چشا ّوِ ثچِ

خَاستٌذ، ًِ سَاس هبدساى توشکض کشد، هبدساى ثِ اًذاصُ کبفی اًگیضُ ثشای ثْتش کشدى ٍضؼیت فشصًذاًطبى داضتٌذ. آًْب جْت هیسٍی فیلاستشًیي 

 ثذسد ًویخَسد. "چِ کبس کٌیذ کِ فشصًذ سبلوتشی داضتِ ثبضیذ"ایي ػٌَاى کلی  اًگیضُ.

ّب غزا ّبیطبى هیذادًذ. ّوچٌیي آًْب فؼبالًِ ثِ ثچِثِ ثچِسثبس اس غزا سا سٍصی چْبّوبى همذّبی ًمبط سٍضي ثجبی سٍصی دٍثبس، هبدساى ثچِ

ّبیی کِ دٍثبس غزا هیخَسدًذ، ثذى دچبس سَء تغزیِ آًْب گزاضتٌذ. ثشای ثچِضذًذ ٍ لموِ سا دس دّبًص هیهیذادًذ ٍ هٌتظش گشسٌگی خَد اٍ ًوی

 تَاًبیی ّضن توبهی غزا سا ًذاضت.

-ّب هیذادًذ. ایي ّوبى ثذیِْصهیٌی ضیشیي سا ثِ ثچِّبی سیتثشگ هیگَّب ٍ خشچٌگ تَی ضبلیضاس ٍ ّوچٌیي اٍ دیذ کِ هبدساى ًمبط سٍضي

 «ّبی ثِ ضذت هَسد ًیبص ثِ سطین غزایی کَدکبىّب ٍ ٍیتبهیيافضٍدى پشٍتئیي»ای ثَد: گَیی تغزیِ

پزیش ثَد. اهب اٍ حتی ٍلتی ساُ حل سا ّن داًست ثشای ٍ اداهِثیٌبًِ، اًجبم ضذًی ساُ حلی کِ اٍ یبفتِ ثَد ثَهی ثَد ٍ ثِ ّویي ػلت فطشی، ٍالغ

 ًکتِ طالیی! ثگَیذ. 5هبدساى جلسِ ًگزاضت تب ثِ آًْب 

 

هبدساى ثِ »ُ ًفشُ جوغ هیطذًذ ٍ ثب ّن غزا دسست هیکشدًذ. ّبی ددس گشٍُ خبًَاس دچبس سَء تغزیِ، بُی سا طشاحی کشد کِ دس آى پٌجاثشًبهِ

سَاس: دس ایٌجب ثِ ضوب ًطبى هیذّین چگًَِ سَاس سا ّذف لشاس داد. فیلاٍ ثب ایي کبس ّن فیل ٍ ّن فیل «ای آضٌب ضذًذ.طَس ػولی ثب تفکش تبصُ

، ٍالؼب ساُ اهکبى پزیشی ثشای سبلوتش ضذى ّبس خَضوضُ ای دسست کٌیذ. فیل: اهیذٍاس ضذى هبدساىهیتَاًیذ ثب هیگَ ثشگْبی سجض سیت صهیٌی ًب

 اٍ ثب ایي کبس هسیش سا ّن ّوَاس کشد، کالس آضپضی فشٌّگ سٍستب سا تغییش داد.الجتِ  َچَلی هي ٍجَد داسد.دختش ک

 اغلت سِ سکي تغییش ثب ّوذیگش ّستٌذ. ّبی ٍاسداتی ثذثیي ّستٌذ. هب ّوِ فکش هیکٌین هشدم جبهؼِ هب ثبَّضتشیي ّستٌذ.هشدم ثِ ساُ حل

 یوبى ػویك ثِ ًمبط سٍضي حتی ثذٍى استفبدُ اص کبسضٌبسبى ٍ ثب استفبدُ اص هبدساى ًتبیج ضگفت اًگیضی داضت.ا

ضبع سا ثذتش ًطبى دّذ. تحلیل سشدسگن هیطَد، اٍ توبیل داسد ثیٌذیطذ، تحلیل کٌذ ٍ اٍسَاس ًمطِ ضؼف ثضسگی داسد ٍ اغلت ثِ ّویي خبطش فیل

ایذ دٍستی اص خَة ثَدى ٍضؼیتص تؼشیف کٌذ؟ اٍ اغلت اص ثذ ثَدى اٍضبع هؼوَال هتَجِ هطکالت است ٍ ًِ ًمبط سٍضي. چٌذثبس ضٌیذُاٍ 

 ضکبیت هیکٌذ.

                                                                                                                              کىذ، ا عًض ومیاوسته رفتار رد

 شًد.چاق ي مشايران عالق گرفتٍ زیادی یافت میدر دویا رياوشىاسان دیًاوٍ، دکترَای 
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سَاس هطکالت صیبدی سا خَاّذ دیذ ٍ ٍلت صیبدی سا فیل تحلیل کشدى هفیذ ٍ ضشٍسی است، اهب تحلیل صیبد اص حذ هیتَاًذ تالش سا خشاة کٌذ.

چشخبًذ ٍ سشدسگن است هگش آًکِ جْت سَاس افسبسش سا ثِ ّش سَ هیفیل دچبس ضَد.« فلج تصوین»صشف آًْب خَاّذ کشد ٍ هوکي است ثِ 

 دسست ثِ اٍ ًطبى دادُ ضَد.

ّب. دس ایي سٍش حفبسی حلهطکل کَدکی کِ خیلی دس هذسسِ ًبٌّجبس ثَد ٍ هطکالت خبًَادگی ّن داضت. استفبدُ اص سٍش هتوشکض ثش ساُ

ایي ًتیجِ ثشسیذ کِ هطکل اص ضٌبسبًِ ساجغ ثِ گزضتِ ٍجَد ًذاسد. دس سٍش فشٍیذی هوکي است ثؼذ اص صشف کلی پَل ٍ صهبى ثِ ثبستبى

ایي سٍش دسهبًی  کٌذ.دٌّذ داًستي هطکل لضٍهب آى سا حل ًویضٌبسی اّویت ًویحل ثِ ثبستبىهبًگشّبی هتوشکض ثش ساُهبدستبى است! دس

 کَتبُ هذت ّن ّست.

ّبی چیض خَة ضذ، چِ چیضّبیی تغییش خَاّذ کشد؟ دس هَسد ًطبًِ، اگش اهطت هؼجضُ ضذ ٍ اص فشدا ّوِ«هؼجضُ»پشسص ضشٍع ایي دسهبى ثب 

 ایي پشسص ّن ثِ ػولکشدی هلوَس خَاّذ سسیذ.« د؟ضوب دس همبثل چِ خَاّیذ کش»ص کِ هلوَس پشسیذُ هیطَد ٍ ضوٌب ایي پشس

ّبی هؼجضُ چیست کِ ضوب سا ثِ ایي فکش ثیبًذاصد کِ هطکل اٍلیي ًطبًِ»ًیبفتٌی اجتٌبة هیطَد. ّبی ثضسگ ٍ دستدس ایي سٍش اص پبسخ

 «فَق الؼبدُ ثبضذ ام پشپَل ثبضذ، ضغلن سا دٍست داضتِ ثبضن، اصدٍاجنحسبة ثبًکی»ّبی ثضسگ هثل پبسخ «ثشطشف ضذُ است؟

تش حَل ایي ثب کٌکبش ثیط «ایذ کی ثَد؟آخشیي ثبسی کِ هؼجضُ سا حتی ثشای هذتی کَتبُ هطبّذُ کشدُ»است: « استثٌب»پشسص ثؼذی پشسص 

 تشی دست پیذا خَاّین کشد.پشسص ثِ اطالػبت ضفبف

 دٌّذ.کٌٌذ ثلکِ ثِ فیل اهیذ ٍ اًگیضُ هیسَاس هطخص هیًمبط سٍضي ًِ تٌْب هسیش سا ثشای فیل

 

ذُ ثَد داسٍ ثْتش ثفشٍضذ، آًْب ثِ دس تجبست ّن توشکض ثِ ًمبط سٍضي هَثش است. ػولکشد هَثش دٍ خبًن فشٍضٌذُ دس فشٍش داسٍی جذیذ ثبػث ض

 لبثل تملیذ ثَد.ّویي ًمطِ سٍضي  ضضکبى کوک هیکشدًذ ًحَُ تجَیض داسٍ سا ثفْوٌذ.پ

 تش است.ثب سَال هطخص ضذ اٍ سش کالس یک هؼلن چَى ثب اٍ احَالپشسی هیکٌذ ساضی ثشگشدین ثِ هبجشای پسش ًبٌّجبس دس هذسسِ، ثبثی.

فبیذُ اطالػبت ساجغ ثِ گزضتِ فشد هَسد هطبٍسُ اغلت ٍالؼی، اهب ثی ّوچٌیي ثِ اٍ تکلیف صیبدی ًویذاد ٍ دس حذ تَاًص اص اٍ کبس هیخَاست.

صیبثی کٌٌذ: ػولکشد ثبثی سا اس «هؼیبس هطخص»پس اص تَصیِ کشدى سفتبس آى ًمطِ سٍضي ثِ سبیش هؼوبى اص آًْب خَاستِ ضذ ثب تَجِ ثِ سِ  است.

اٍ داًص آهَص ًوًَِ ًطذ، اهب ػولکشدش ثِ طشص هحسَسی ثْتش  لغ سسیذى سش کالس، اًجبم تکبلیف دس کالس ٍ سفتبس هؼمَالًِ دس کالس.ثِ هَ

 تغییشات کَچک ضشٍع هسیش تغییش ّستٌذ. ضذ.

 

 حلی است کِ ثب اًذاصُ هطکل تٌبست داضتِ ثبضذ.سَاس هؼوَال ثِ دًجبل ساُاهب فیل

                                                                                                                             تریه اسرار تغییر:کی از بىیادیی

 چٍ کاری بایذ بغًر متفايتی اوجام شًد؟ "دقیقا"

                                                                     يسعت مشکل ي يسعت راٌ حل يجًد وذارد. ىاسبی میانتاغلب 

 َای کًچکی داروذ.حلمشکالت بسرگ، راٌ
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ثشای پیگیشی ًمبط سٍضي ثبیذ ایي  ای هْبس کٌذ، اهب ایي الگَی رٌّی اضتجبُ است.حل ّوبى اًذاصُسبًتی سا ثب ساُ 66سَاس هیخَاّذ حفشُ فیل

پشسین: اهب هب اغلت ایي سَال سا هی «چِ ساُ حلی هَثش ٍالغ ضذُ ٍ هب چگًَِ هیتَاًین آى سا ثیطتش اص گزضتِ اًجبم دّین؟»سَال پشسیذُ ضَد: 

 «چِ اضتجبّی سشصدُ ٍ چگًَِ هیتَاًین آى سا ثشطشف کٌین؟»

 هثجت استفبدُ هیطَد.تحمیمبت ًطبى دادُ کلوبت ثب ثبس هؼٌبیی هٌفی ٍ هطکالت ثیطتش اص کلوبت 

 کٌٌذ.غ ثذ سا ثیطتش اص ػکسْبی ثب ٍلبیغ خَة ًگبُ هیْب ػکسْبی ثب ٍلبیًطبى دادُ آده یتحمیم

 اًذ.ًبهیذُ« هیبى هثجت ٍ هٌفیػذم تسبٍی »هبًذ، هحممبى آى سا تش دس خبطش هیتحمیك دیگشی ًطبى دادُ ضبیؼِ ثذ ثِ هذت طَالًی

 دیگشی ًطبى دادُ هشدم ثصَست غیشاسادی سٍیذادّبی هٌفی سا ثیطتش اص سٍیذادّبی هثجت رکش کشدُ ٍ سؼی دس تَضیح آى داسًذ.تحمیك 

ضٌبسین کِ ثب ًَیسی سا ًویهب ّشگض سهبى است. َةخهذام لَیتش اص  ذثتحمیمبت دس ایي صهیٌِ صیبد است ٍ هتبسفبًِ استثٌبیی ّن ٍجَد ًذاسد، 

 ًَضتي سهبى دسثبسُ اصدٍاجی خَضجخت ثِ فشٍش ثبال سسیذُ ثبضذ، اهب ثشػکسص صیبد اتفبق افتبدُ.

ثبلی است کِ دس یک دسس ًوشُ خَة گشفتی. تَ ػضیضم، جبی ضکشش »ٍلتی ثچِ تؼذادی ًوشات خَة ٍ تؼذادی ثذ داسد هیطَد ثِ اٍ گفت: 

اهب ثِ جبی ایي جوالت هب سٍی ًوشات ثذ اٍ هتوشکض « ي دسس خیلی لَی ّستی، چطَس هیتَاًین آیٌذُ تَ سا سٍی آى ثٌب کٌین؟حتوب دس ای

 تب ٍلتی آًْب خَة ًطًَذ اٍ اص یک سشی اهتیبصات ّن هحشٍم خَاّذ ضذ. هیطَین ٍ احتوبال

اًذیطذ. اهب صهبًی کِ اٍضبع خشاة هیطَد، تَجْص جلت ضذُ ٍ ثیٌذ کِ اٍضبع خَة پیص هیشٍد، صیبد ثِ آًْب ًویسَاس هیٌّگبهی کِ فیل

تشی داضت، آى ٍلت چِ؟ دًیبیی سا تصَس کٌیذ کِ دس آى ّش ثبس کلیذ گیشی هثجتسَاس جْتاگش فیل گیشد.ّبی حل هطکلص سا ثکبس هیهْبست

کشدیذ. دًیبیی سا تصَس کٌیذ کِ دس آى پس اص آًکِ ضَّش سٍص تَلذ صدیذ ٍ اتبق سٍضي هیطذ، حسی اص سپبس ٍ خَضحبلی سا تجشثِ هیسا هیثشق 

طی چْبسدُ سبل گزضتِ تَ سیضدُ سبل سٍص تَلذ هشا ثخبطش داضتی! ایي » :گفتثَسیذ ٍ هیکشد، خبًن اٍ سا هحکن هیّوسشش سا فشاهَش هی

 «فَق الؼبدُ است!

گیشی کٌن ثِ صهبًی کِ صشف اًذاصًُسجت صهبًی کِ صشف حل هطکالت هی»اص خَد ثپشسیذ:  ّب ضشٍسی است.ٍلت تغییش تَجِ ثِ هَفمیت

 «ّبین هیکٌن چمذس است؟هَفمیت

تغییش »ایي ًمبط سٍضي ایي اهیذ سا هیجخطٌذ کِ  «.حتی دس ضکست ّن هَفمیت پیذا هیطَد»دٌّذ کِ ًمبط سٍضي ثِ هب یبد هی شتوشکض ث

 «هوکي است.


