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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
مقدمه 

تجربه ســاليان متمادى ارتباط با اقشار مختلف مردم ، خصوصا جوانان عزيز ، 
ذهن بنده را درگير اين موضوع مى كرد كه چرا برخى از افراد احســاس رضايت از 
زندگى بااليى دارند ولى بيشتر افراد در مسير زندگى خود دچار روزمرگى هستند و 
بارى به هر جهت عمر خود را مى گذرانند . تفاوت عمده اين دو گروه در چه موضوع 
يا موضوعاتى است ؟  در پاسخ به اين پرسش ، بررسى شيوه گذران زندگى توسط 
افراد موفق ، تفاوت را آشکار مى كند . اولين موضوعى كه به آن برخورد كردم را با 
اين عبارت خودمانى بيان مى كنم : افراد موفق تکليف شان را با خودشان و مسيرى 
كه مى خواهند در زندگى تعيين كنند مشخص كرده اند . پس از مطالعه و مشورت 
با اســاتيد صاحبنظر ، تصميم گرفتم مجموعه اى به نام طراحى آينده را به رشته 
تحرير در آورم كه در آن ضمن پرهيز از گزافه گويى نکات اصلى ، مهم و كاربردى 
براى بهبود شــيوه و ســبك زندگى و تنظيم برنامه هاى آينده ، به عموم جامعه 
خصوصا جوانان عزيز ارائه نمايم . در اولين جلد از مجموعه "طراحى آينده" پس از 
آنکه ياد گرفتيم مسئوليت صد در صد زندگى خود را برعهده بگيريم و دست از گله 
و شکايت برداريم ، مى آموزيم خواسته هاى خود را به صورت شفاف مکتوب كنيم 
و از بين آنها اهداف مان را مشخص نماييم . تعريف درست اهداف و ويژگيهايى كه 
يك هدف صحيح بايد داشته باشد را مى آموزيم و روش تعيين اهداف و شيوه تعيين 
اهداف اصلى را در ادامه مرور مى كنيم . جايگاه قضا و قدر در سرنوشــت انسان و 
ارتباط اين دو مفهوم با اختيار انســان را در فصل پنجم مى آموزيم . پس از تعيين 
اهداف ، به بحث پشــتکار  بعنوان شــاه كليد در مسير رسيدن به اهداف در فصل 
ششم پرداخته ايم و در ادامه دور ريختن ترس هاى نابجا و نترسيدن از شکست و 



حركت مستمر در مسير موفقيت را عنوان كرده ايم . در فصل هشتم كاربرد قانون 
پارتو در هدف گذارى بيان گرديده است و در فصل آخر به نکات مهمى كه تکميل 

كننده مباحث قبلى است پرداخته ايم .
اميد كه مطالب ، قابل اســتفاده شما عزيزان باشــد و اين تالش مورد قبول 
حضرت  حق واقع گردد . قطعا نظرات شما عزيزان مى تواند در تکميل اين اثر راه 

گشا باشد . 

على پارسانيا     
تهران    

شهريور  1398    
ايميل جهت دريافت پيشنهادات و انتقادات    

parsaniaali@chmail.com    
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فصل اول: مسئول وضعیت فعلی زندگی شما کیست؟

مسئولیت پذیری

مســئوليت پذيرى را داشتن تعهد الزم براى انجام كارى كه به خود يا ديگرى 
قول داده ايد تعريف مى كنند.

مســئوليت پذيرى به مرور زمان و بر اساس آموزشهاى خانواده و اجتماع يا بر 
اساس تجربيات به دست مى آيد و يك ويژگى اكتسابى محسوب مى شود ، يعنى 
مهارتى قابل يادگيرى اســت و براى كســب آن تمرين هاى مختلفى وجود دارد. 
شخص مسئوليت پذير در مسير زندگى ، اهداف مشخصى دارد و پيامدهاى عملکرد 
خودش را مى پذيرد و اين پيامدها را گردن ديگران نمى اندازند بلکه مسئوليت آن را 
خودش بر عهده مى گيرد. در اين مسير تجربيات و مهارت هاى خودش را افزايش 

مى دهد. مسئوليت پذير بودن در شخصيت فرد به مرور شکل مى گيرد.
تمرين هاى مختلفى براى باال بردن روحيه مســئوليت پذيرى ذكر شده است 
كه در اينجا محل بحث ما نيست. آنچه در اين چند صفحه به آن پرداخته مى شود 
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را مى توانــم در اين عبارت خالصه كنم : برای قدم برداشتن در مسیر زندگی 
بهتر باید بپذیریم که تنها و تنها خودمان مسئول کیفیت زندگی خودمان 

هستیم ، دنبال مقصر دیگری نگردیم ، مسئولیت صددرصد زندگی خود 

را بپذیریم و با برنامه و اهداف مشــخص از تک تک ثانیه های عمر خود 

استفاده کنیم.

مسئول وضعیت فعلی زندگی تان را بشناسید 

گام اول قــدم نهادن در جــاده موفقيت و طراحى آينده اى روشــن پذيرش 
مسئوليت زندگى است بايستى مسئوليت جز به جز زندگى خود را بر عهده بگيريد 
و بدانيد كه هيچکس شــرايط زندگى تان را عوض نمى كند جز خودتان هيچکس 

باعث توقف شما نمى شود جز خودتان.
این نکته مهم را فراموش نکنید که آدم های موفق مسیر موفق شدن 

را انتخاب می کنند آدم های ناموفق مسیر عدم موفقیت را .

مسئولیت صددرصد زندگی خود را بر عهده بگیرید 

علت اصلى در اينجا روى اين نکته متمركز اســت كه از خودمان بپرسيم چرا 
عادت كرده ايم به اتفاقات پيرامون خودمان ،  اتفاقات ناخوشايند را به عوامل خارج 
از خودمان نسبت دهيم و هميشه دنبال مقصر مى گرديم غافل از اين كه مشکل 
واقعى خود ما هستيم. يك شب مردى در حال قدم زدن از دور ديد يك نفر زير تير 
چراغ برق دنبال چيزى مى گردد جلو رفت و پرسيد دنبال چه ميگردى ؟  جواب داد 
: كليدم را گم كرده ام . ميخواهى كمکت كنم ؟ خالصه با هم حدود نيم ســاعت 
گشــتند اما چيزى پيدا نکردند . مرد به او گفت ما همه اينجا را گشــتيم ، مطمئن 
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هستى كه آنرا همينجا گم كرده اى ؟  جواب داد نه ! در خانه ام كليد را گم كرده ام 
، اما اينجا زير اين تير چراغ برق نور بيشترى وجود دارد . اين مرد تا صبح هم آنجا 

بگردد قرار نيست چيزى پيدا كند چون جايى كه بايد بگردد را نمى گردد.
حال اين حکايت بســيارى از ماســت وقت آن رســيده كه جستجوى بيرون 
خودمان را براى يافتن علت ناكامى هاى مان متوقف كنيم چون هيچکس جز خود 
خودمان چگونه بودن زندگيمان را معين نمى كند . خودمان هســتيم كه نتايج را به 

وجود مى آوريم نه هيچ كس ديگر . 
شــما نمی توانید خیلی از اتفاقاتی که در محیط اطرافتان می افتد را 

تغییر دهید اما می توانید خودتان را تغییر دهید باید عذر و بهانه ها را کنار 

بگذارید . 

جورج كارور شيميدان برجسته مى گويند: 99 درصد همه شکست ها از كسانى 
ناشى مى شود كه عادت دارند عذر و بهانه بياورند.

در تمامــى جوانب زندگى فعلى تان خوب فکر كنيد و همه عوامل بيرونى كه 
تاكنون آنها را در رســيدن به موفقيت هايتان مقصر مى دانستيد از ذهنتان بيرون 
بريزيــد. هرجايى كه برنامه هايتان خوب پيش نرفته از خودتان ســوال كنيد: چرا 
اينگونه شد؟ باور من چه بود؟ چه بايد مى كردم كه نکردم؟ چگونه بايد حرف مى 
زدم كه نزدم؟ چه كار ديگرى را بايد پيگيرى مى كردم كه نکردم؟ چه كار متفاوتى 

بايد انجام مى دادم كه ندادم؟
خبرنگار شــبکه ســى.ان.ان در مصاحبه اى از آقاى آنتونى رابينز  )نويسنده و 
سخنران برجسته موفقيت در آمريکا ( ، مى پرسد : آقاى رابينز مردم معتقدند شما 
خيلى آدم موفقى هستيد ، همزمان 20 كمپانى را اداره مى كنيد ، ميخواهم بببينم 

چه شد كه شما به اينجا رسيديد ؟ همه ميگويند شما خارق العاده ايد !
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رابينز مى گويد : من تا 24 سالگى مثل همه ى مردم فکر مى كردم يك روزى 

شانس بايد در خانه ام را بزند ،  24 سال گذشت و اتفاقى نيفتاد.
خبرنگار : پس چه چيزى شما رو متحول كرد ؟

رابينز : رنج ، من خيلى رنج كشيدم.
خبرنگار : آقاى رابينز خيلى از انســانها رنج مى كشند ولى به جايى نمى رسند 

واتفاقا همان رنج باعث نابودى آنها مى شود .
رابينز  : اشتباه نکنيد ، رنج از ديگران نه ! مردم گناه نرسيدن به خواسته هايشان 
را گردن ديگران مى اندازند ، اما من از خودم رنج مى بردم. من كاســه ى صبرم 
لبريز  شده بود ، حالم از خودم بد مى شد ، به خودم گفتم تا كى ميخواهى بشينى 

تا شانس در خانه ات را بزند ؟ چرا اقدامى نمى كنى ؟
خبرنگار  : خيلى ها هم هســتند از خودشان رنج مى برند ، ولى خيلى هايشان 

به جايى نمى رسند !
رابينز  : بله ، كسانى كه از خودشان رنج مى برند ، بر سر يك دوراهى قرار مى 
گيرند ، بســيارى از اينها راه اول را انتخاب مى كنند ، راهى كه در آن  از خودشان 
ســوال مى پرسند اما ســواالت منفى: مى پرسند من چرا اينقدر بدبختم ؟ چرا هر 
مشکلى هست براى من بوجود مى آيد ؟ چرا من بدشانسم ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟...اما 
عده ى كمى هم راه دوم رو انتخاب مى كنند و از خودشان مى پرسند "چگونه مى 
توانم؟" من از خودم رنج مى برم ، چگونه مى توانم وضعيت را بهتر كنم ؟ چگونه 
مى توانم زندگى بهترى داشــته باشم ؟ چگونه مى توانم .... ؟ ؟ ؟ رابينز مى گويد 
مــن راه دوم را انتخاب كردم و به جاى اينکه ديگران را مقصر بدانم و بگويم چرا 
شرايط خانواده ام اين است ؟ چرا كشورم اينگونه است ؟ چرا بدبختم ؟ چرا ندارم ؟ 

و ...    از خودم پرسیدم چگونه می توانم ... ؟


