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اینهفته مطالبیدربارهرابطهیکپیرمردباآدمهاکه
نقطه ای شده ،خانمی که خاطراتش آزارش می دهد
و فردی که می خواهد به هر قیمتی شده به عشق اش
برسد،خواهیدخواند.

منبعeconomicclub.org :

«جفری پرستون بزوس» ،کارآفرین و ســرمایه گذار در زمینه
اینترنت و مدیرعامل و موســس شــرکت «آمازون» به عنوان
ثروتمندترین مرد کره زمین ،برنامه های روزانه جالبی دارد .او که
کمتر اهل مصاحبه است ،به تازگی و در مصاحبه ای تصویری با

کارمند شرکت
پست بودم

او در آگوست ۲۰۱۳
روزنـــامـــه «واشــنــگــتــن
پست» را خرید و در مارس
 ۲۰۱۸بــا  ۱۱۲میلیارد
دالر دارایـــــی ثــبــت شـــده بــه عــنــوان
ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد .این کارآفرین
موفق که به طــور قطع می تواند چیزهای زیــادی
درباره قوانین کار و تجارت به دوستداران پیشرفت
در کار و زندگی بگوید ،در این مصاحبه بنا داشت
نکاتی را دربــاره داستان موفقیتش با مخاطبان به
اشتراک بگذارد.
او قبل از هر چیز درباره روزهای ابتدایی شروع به
کارش گفت« :شاید شما به خاطر نداشته باشید اما
من مثل دیروز به خاطر دارم که بسته ها را با خودرو به
اداره پست می بردم و امیدوار بودم که روزی بتوانیم
کامیون باالبر تهیه کنیم».

من زود به
رختخواب می روم
و زود هم بیدار
می شوم .دوست
دارم صبح ها این
طرف و آن طرف
بپلکم و بچرخم.
دوست دارم
روزنامه بخوانم،
قهوه بنوشم و با
فرزندانم قبل
از رفتن شان به
مدرسه صبحانه
بخورم

رابطه ام با آدم ها نقطه ای شده !

بین زندگی و کارم تعادل برقرار کرده ام

او همچنین گفت که کارش را در شرکت «آمازون»
با پنج نفر آغاز کرده است .جالب است بدانید این
شرکت هم اکنون دارای  500هــزار نیروی کار
است .بزوس (با خنده) درباره شروع کارش با پنج
نفر افزود« :من همه کارهایم را از اندازه های کوچک
شروع کرده ام».
او به عنوان ثروتمندترین فرد جهان اظهار کرد:
برخالف آن چه انتظار می رود روال روزمره آرام و کم
مشغله ای دارم و تعادلی را که باید بین کار و زندگی
وجود داشته باشد حفظ کرده ام.
تصمیم گیری با الهام قلبی!

«بزوس» درباره نحوه تصمیم گیری هایش و اجرایی
کــردن آن ها گفت« :بهترین تصمیماتم در زمینه
تجارت و زندگی با درک درونی و قلبی گرفته شده
انــد نه با تجزیه و تحلیل .اگــر می توانید با تجزیه
و تحلیل تصمیم بگیرید ،این کار را بکنید اما در
نهایت مشخص می شود که مهم ترین تصمیمات

 Economic Club of Washingtonدربــاره برنامه های روزانه اش از زمان
خوابیدن و بیدار شدن تا نحوه اجرایی کردن تصمیم هایش ،حرف های جالبی زده است.
در ادامه ،برش هایی از این مصاحبه دو ساعته را که از روی کلیپ تصویری این مصاحبه
ترجمه شده است ،خواهید خواند.

زندگی تان را با درک و الهام قلبی گرفته اید .البته به
شدت هم اهل مشورت هستم اما حس خوبم به انجام
یک کار ،حرف نهایی را می زند تا آن تصمیم را بگیرم
و اجرایی کنم».
زود می خوابم و زود هم بیدار می شوم

موسس شرکت «آمـــازون» دربـــاره برنامه زندگی
روزمره اش اظهار کرد« :من زود به رختخواب می روم
و زود هم بیدار می شوم.
دوست دارم صبح ها این طرف و آن طرف بپلکم و
بچرخم .دوست دارم روزنامه بخوانم ،قهوه بنوشم
و با فرزندانم قبل از رفتن شان به مدرسه صبحانه
بخورم».
جلسات کاری ام را ساعت  10صبح برگزار می کنم

ثروتمندترین فرد جهان درباره جلسات کاری اش هم
گفت« :معموال اولین جلسه کاری روزانه ام را ساعت
 10صبح برگزار می کنم .من جلساتی را که به فکر
زیادی نیاز دارند ،قبل از ناهار برگزار می کنم و هرکار
دیگری هم که فکر را به چالش می کشد مانند این
جلسات ،ساعت  10صبح انجام می دهم .از ساعت
پنج بعد از ظهر به بعد دیگر نمی توانم درباره چیزی
فکر کنم .بنابراین همه چیز را به ساعت  10صبح روز
بعد موکول می کنم».
طرز تفکر «بزوس» تایید شده است!

نکته جالبی که مجری دربــاره این ادعای «بزوس»
مطرح می کند ،این است« :دو دهه تحقیقات علمی
درباره تصمیم گیری ،طرز تفکر بزوس را تایید می
کنند .توانایی ما در تصمیم گیری در طول روز رو به
کاهش می گذارد .دانشمندان از این پدیده به عنوان
«خستگی تصمیم» یاد می کنند .اگر هر تصمیمی
قدرت ذهنی ما را تحلیل می برد کاستن از تعداد
تصمیم ها در طول روز عاقالنه خواهد بود».
 8ساعت خوابیدن در روز برایم اولویت دارد

در حالی که برخی از افراد موفق جهان مانند «ماریسا

رابطههایخطیبااطرافیان!

بیماراولمپیرمردی 70سالهبود.بهمنگفت«:رابطه
ام با آدم ها نقطه ای شده است ».پرسیدم :یعنی چه؟
اوگفت«:یاپشتشانیکنقطهمیگذارمواینیعنی
تمام یا چند نقطه که یعنی ادامه دارد ».انگار هر آدمی
بااطرافیانشرابطهایخاصدارد.مثالبهرابطههای
خطی فکر کــردم .زیر برخــی آدم ها را مــی توان خط
کشــید .بعضی ها را خط خطی کــرد و برخــی را باید
دورشانخطکشید.

ِمیِر» مدیر عامل شرکت یاهو به چهار ساعت خواب
در شبانه روز شهرت دارد یا «ایــان ماسک» مدیر
عامل شرکت خودروسازی تسال شش ساعت خواب
را ترجیح می دهد« ،بــزوس» گفت« :هشت ساعت
خوابیدن در شبانه روز برایم اولویت دارد .کال خواب
برای من اولویت دارد .اگر خواب کافی داشته باشم،
بهتر فکر می کنم ،انرژی بیشتری دارم و روحیه ام
بهتر است».

بهترینوبدترینخصوصیتآدمها!

بیماربعدیخانمی 50سالهاستوبهشدتنگرانکم
شدن حافظه اش اســت .اصرار می کند لطفا دارویی
بنویسیدکهحافظهامرازیادکند.
بیمــار دیگــر خانمــی اســت 35ســاله که مــی گوید
خاطراتش آزارش می دهد و اصرار دارد دارویی به من
بدهیدتاحافظهامراپاککند
...ومنمثلهمیشهباخودمتکرارمیکنمکهبهترین
وبدترینخصوصیتآدمیهمینفراموشیاست.

روزانه  3تصمیم با کیفیت می گیرم

او با اذعان به این که با بیدار ماندن در شب و کاستن
از ساعات خــواب شاید بتوان تصمیمات بیشتری
گرفت اما نمی توان گفت که این رویکرد به طور قطع
درست است ،اضافه کرد« :وظیفه شما به عنوان یک
مدیر اجرایی ارشد ،گرفتن هزاران تصمیم در یک
روز نیست بلکه شما باید روزانه چند تصمیم باکیفیت
بگیرید .اگر خسته و بی حوصله باشید زمینه الزم
برای این کار را نخواهید داشت».
مدیر عامل آمازون افزود« :همه مدیران ارشد ما به
همین شکل عمل می کنند .آن ها در آینده کار می
کنند ،در آینده زندگی می کنند .هم اکنون من در
مکانی کار می کنم که شاید در سال  2021از آن
رونمایی شود».
بزوس همچنین گفت« :دوست دارم ،اگر بتوانم در
یک روز سه تصمیم خوب بگیرم و این تصمیمات باید
باالترین کیفیت را داشته باشند.
گرفتن همین سه تصمیم برایم کافی است که معموال
آن را اجرایی می کنم .گرفتن همین سه تصمیم
روزانه و اجرایی کردن شان در زندگی ام تحول ایجاد
کــرده اســت .حیف که مــردم روزانــه صدها تصمیم
کوچک از جمله این که چه بخورند ،چه بپوشند و ...
می گیرند اما یک تصمیم درست و حسابی برای آینده
شان نمی گیرند».
باید پذیرفت کــه تــعــداد کمی از تصمیم هــا فوق
هوشمندانه است و می تواند تأثیر مــادی میلیون
هــا دالری یــا تاثیر روانـــی بــرای داشــتــن احساس
خوشبختی داشته باشد و این کاری است که «جف
بزوس» دو دهه پیش آغاز کرد و به انجام رساند و امروز
ثروتمندترین مرد زمین با پشت سر گذاشتن «بیل
گیتس» و  ...شده است.

بیمار آخرم پیرمردی
 70ساله بود .به من
گفت« :رابطه ام با
آدم ها نقطه ای شده
است ».پرسیدم:
یعنی چه؟ او گفت:
«یا پشت شان یک
نقطه می گذارم و این
یعنی تمام یا چند
نقطه که یعنی ادامه
دارد»

ضمن عــرض تبریــک خدمت شــما مخاطب
مشاوره
گرامی بابت شــروع ســال تحصیلــی ،ظاهرا
نوجوان
تصمیــم گرفته ایــد دوســتان جدید داشــته
باشید و در این باره احساس نیاز کرده اید که
همفکــری کنید .از این بابت بســیار خوشــحالیم که بــه اهمیت
داشتن دوست خوب واقف هستید .در ادامه ،نکاتی برای کمک
به شما مطرح می کنیم.
تاثیرات دوست بر زندگی ما

عکس :ایسنا

زهره حسینی| مشاور و دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبایی

ازدواج در فرهنگ ما فقط ازدواج دو نفر با
مشاوره
هم نیست بلکه ازدواج دو خــانــواده با
ازدواج
یکدیگراست.روابطپسازازدواج،معموال
محدود به رابطه با اعضای درجــه یک
خانواده (پدر و مادر) نمی شود و عروس و داماد نیز همواره
درگیرروابطبااعضایدرجهدویعنیخواهروبرادرهمسرخود
هستند.
ازجوانبدیگرمشکلیندارید؟

مخاطب محترم ،متاسفانه ما اطالعات دقیقی از ویژگی های
دیگردخترمدنظرتاننداریممثلمیزانتشابهیااختالفشما
از نظر فرهنگــی ،مالی ،اعتقادی ،تحصیلی ،میزان آشــنایی
شماباویژگیهایاخالقیوشخصیتیو....درصورتیکهدر
دیگرمالکهانگرانیخاصینداریدوصرفانگرانیشماهمین
موضوعاستکهالبتهتقریبابعیدبهنظرمیرسد،توجهشمارا
بهچندنکتهاساسیدربارهاینموضوعجلبمیکنم.
اعتیادشصنعتیاستیاسنتی؟

درابتدابهتراستازنوع،میزانومدتاعتیادایشاناطالعاتی
داشتهباشید.بهطورقطعمیدانیدکهاعتیادبهموادصنعتی
مشکالتشدیدتریبرایخودفردواطرافیانایجادمیکند.
بنابراینباآگاهیوآمادگیبیشتریبامسئلهبرخوردخواهید
کرد.
نگرشتانبهفردمعتادچگونهاست؟

نکته بعدی نگرش و طرز تلقی شــما درباره فرد معتادی است
کهبایکرابطهسببیبهاووصلمیشوید.نگرششماهمواره
درباره یک فرد معتاد چه بوده است؟ فردی که نیازمند کمک
و رفتار محترمانه ماست یا معتاد را همواره باید تنها گذاشت،
تحقیروطردکردتاباالخرهبهخودبیایدواعتیادراکناربگذارد؟
بهتراستبدانیمافرادمعتاددرمقابلنگاهتحقیرآمیزوسرزنش
کنندهدیگرانبیشتربهموادپناهمیبرندتارنجوناراحتیخود

را فراموش کنند .بنابراین در صورت اقدام به ازدواج ،پذیرش
ایشان به عنوان برادر همســرتان قدم اول در کنار آمدن با این
مسئلهاست.آنوقتنگرانقضاوتودیددیگراننیستیدودر
ضمن تالشی هم برای پنهان کردن یا دوری از برادر خانم تان
نخواهیدداشتواینمسئلهکمتررویرابطهشماوهمسرتان
تأثیرخواهدداشت.
آیاخانوادهآندخترآشفتهنیست؟

نکته بعدی رفتار و مدیریت رابطه از جانــب دختر موردعالقه
تاناست.درروانشناسیمادرروابطخودبادیگرانمرزهای
مشــخصی داریم و در افراد ســالم مرز اعضای خانواده در هم
تنیده و آشفته نیست بلکه اعضای خانواده دارای فردیت جدا
هســتند و مشــکالت اعضای خانــواده باعث بهــم ریختگی و
نابه ســامانی زندگی افراد نمی شود .این توضیحات یعنی در
عین حال که اعضــای خانــواده درباره مشــکالت عضو دیگر
نگرش همدالنــه وحمایتگرانــه دارند امــا اجــازه نمی دهند
مشــکالت آن عضو باعث آشــفتگی زندگی خودشــان شود و
مدیریتروابطومرزبندیدرستیرااعمالمیکنند.
نظرخانوادهتانراهمجویاشوید

درپایانتوصیهمیشودنگرانیهایذهنیخودرادربارهدختر
موردعالقهتانقبلازگرفتنهرتصمیممهمیفهرستکنید
وپیشبینیمشکالتاحتمالیراهمداشتهباشید.سپسراه
حل های خود را در برابر این مشــکالت احتمالی یادداشت و
در پایان نتیجه گیری کنید که آیا چنین ازدواجی را می توانید
مدیریت کنید و امتیازات بر نگرانی ها و مشکالت این ازدواج
غلبه دارد یا خیــر؟ آن وقت تصمیم نهایی خــود را بگیرید .در
ضمنوهمانطورکهدرابتدایمطلبگفتهشد،یکباردیگر
تاکیدمیکنمکهازدواجدرفرهنگمافقطازدواجدونفرباهم
نیست بلکه ازدواج دو خانواده با یکدیگر است .بنابراین حتما
نظر خانواده تان را جویا شــوید و با آن ها هم مشــورت داشــته
باشیدتامنطقیترینتصمیمگرفتهشود.

انتخاب دوســت تاثیرات زیادی در زندگی شما خواهد داشت.
دوســتیابی نوجوانان موضوعی حســاس و سرنوشت ساز برای
آن ها تلقی می شود و داشتن مهارت دوســت یابی نوجوانان به
آینده بهتر آن ها کمک می کند چراکه دوست خوب می تواند در
رشــد معنوی و اخالقی ،رشــد تحصیلی و ادب و شخصیت شما
تاثیر داشــته باشــد .دوســت خوب می تواند در باال بردن ارزش
های دینی و مذهبی ،اعتقادات درست و نوع رفتار و شیوه سخن
گفتن شما تاثیر مثبت بگذارد.
نوع لباس پوشــیدن ،راه رفتن ،ســخن گفتن و حتی جســارت و
سخنوری شما در جمع از تاثیر دوســتان خوب است .بهتر است
قبل از دوست شدن و ایجاد رابطه در سطح باال به موارد مشترک
بین خود و او توجه کنید یعنی با کسی رابطه دوستی برقرار کنید
که در عالیق ،سلیقه ها ،ویژگی های خانوادگی و مواردی که در
خود سراغ دارید به شما نزدیک باشد.
اصول یافتن دوست جدید

ساده و بی پیرایه باشید و تا آن جایی که امکان دارد شما آغازگر
ارتباط باشید .مغرور نباشــید زیرا این رفتار موجب عصبانیت و
دوری دیگران از شما می شود.
خیلی رسمی و خشــک نباشــید زیرا این رفتار نیز مانع نزدیکی
دیگــران به شماســت .در مقابــل ،گشــاده رو ،مهربــان و خوش

روش های حفظ دوست

در پیامک تان اشاره کرده اید که دوستان گذشته تان را از دست
داده اید .البته از نظر خودتان ،مشــکلی از سمت شما نبوده اما
این موضوع قابل بررسی است .شاید شما هم ایرادهایی داشته
اید که این روزها تنها شده اید .با این حال اگر فردی را شایسته
دوســتی خــود یافتیــد و او را بــا توجه به مــاک هــا و معیارهای
مناســب انتخاب کردید باید این رابطه را به خوبی حفظ و سعی
کنید او را از دست ندهید.
در این جــا توصیه هایی به شــما دارم کــه به کمک تــان خواهد
آمد :با یکدیگر خوش اخالق و مهربان باشید ،به یکدیگر احترام
بگذارید ،بــه یکدیگر عالقــه و توجه نشــان دهید ،بــه هم کمک
کنید ،هنگام ناراحتی و شــادی در کنار هم باشید ،نکات خوب
همدیگر را تحسین کنید ،رازدار و امانتدار یکدیگر باشید مگر در
مواقعی که رعایت رازداری برای آینده دوســت تان دردسر ساز
شود ،هنگام ناراحتی و مشــکل با هم صحبت کنید و از مشورت
و راهنمایی های یکدیگر بهره بگیرید.
امیــدوارم یادگیــری ایــن مهــارت و اســتفاده از آن در زندگــی
برای تان کمک کننده باشد.

بهآدمهاحقانتخاببدهیم

یکی از بیمارهایم می گوید :حاال شما این همه حرف
زدید اما من به هر قیمتی شــده به دستش می آورم...
نگاهش می کنم و با خودم زمزمه می کنــم که با زور و
اصرار نمی شود آدم ها را کنار خودمان نگه داریم .آن
وقت حتی اگر جســم شان با ما باشــد ،فکرشان جای
دیگری پرواز می کند .به آدم هایی که دوســت داریم،
حــق انتخــاب بدهیم .صــدای پرنــده هــا در طبیعت
دلنشینترازقفسخواهدبود.

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی
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احترام اسماعیل زاده| روان شناس عمومی

اخالق باشید و به وسیله حرکات چهره و دست و سر ،تمایل خود
را برای برقراری ارتباط نشــان دهید .افرادی را برای دوستی و
رفاقت انتخاب کنید که در میان دیگران دارای احترام و ارزش
هستند.
با افــراد چاپلــوس و دروغگو و ســخن چین دوســت نشــوید زیرا
این گونــه افراد منتظر فرصتی هســتند تا به شــما ضربــه بزنند.
در ضمن ،مشــورت بــا دیگران در انجــام هر کاری یکــی از رموز
موفقیت اســت .پس با کســانی کــه مورد اعتماد شــما هســتند
مشورت کنید مثل والدین ،خواهرها و برادرها .آن ها تجربیات
مفیدتر و بیشــتری درباره انتخاب دوســت دارند و چون شــما را
خوب می شناسند به راحتی کمک تان می کنند.

می گوید دیگــر نمی توانم تحملش کنــم چون گاهی
اذیتممیکند.حاالمنبهشمامیگویم:
چشم هایتان را ببندید :هیچ وقت اذیت تان نکرده
اماحاالمردهوبرایهمیشهشماراتنهاگذاشتهورفته.
حاال چشم هایتان را باز کنید :روبهرویتاننشسته،
حرفمیزنداماگاهیاذیتتانمیکند.
شــما را نمی دانــم اما مــن دوســت دارم چشــم هایم
باز باشــد .خیلی وقت هــا دنیا همین اســت به همین
سادگی.

لطفــا در ســواالت خــود « ســن ،میــزان تحصیــات ،شــغل،
ســطح اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خــود و خانــواده»
(همیــن اطالعــات را دربــاره فــرد مقابــل خــود) درج کنیــد
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

دانش آموز هستم و امســال به کالس نهم می روم .در دوره ابتدایی دوستان خوبی داشتم اما به دالیلی از قبیل تغییر
مدرســه و تاثیر گذاشتن افراد ناباب روی دوســتانم ،همه آن ها را از دست دادم .اکنون برای سال جدید می خواهم
دوستان جدیدی پیدا کنم .لطفا در این مسئله به من کمک کنید.

برادر دختر مورد عالقه ام معتاد است .او دختری بسیار زیباست و فوق لیسانس جامعه شناسی دارد .پدرش
هم کارمند است .به نظر من ،خودش مهم است ولی می خواستم بدانم اعتیاد برادرزن آینده ام بر زندگی
من تاثیری خواهد داشت یا خیر؟

دوستدارمچشمهایمبازباشد!

پیامکهایشما

چگونه در مدرسه دوستان جدیدی پیدا کنم؟

اعتیاد برادر دختر مورد عالقه ام مهم است؟
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انتخاب دوست
تاثیرات زیادی
در زندگی همه به
خصوص نوجوانان
خواهد داشت.
دوستیابی نوجوانان
موضوعی حساس
و سرنوشت ساز
برای آن ها تلقی
می شود و داشتن
مهارت دوست یابی
نوجوانان به آینده
بهتر آن ها کمک
می کند چراکه
دوست خوب
می تواند در رشد
معنوی و اخالقی،
رشد تحصیلی و ادب
و شخصیت آن ها
تاثیر گذار باشد
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    بســیار ممنون از صفحه خوب تــان .مطالبی
کــه دربــاره بازیگرهــا نوشــته مــی شــود بســیار
خواندنــی ،جــذاب و درس آمــوز اســت .لطفــا این
مطالب را بیشتر کنید .البته اگر آگهی ها بگذارد.
    چرا جواب ســوال من را نمی دهید؟ عاشــق
رئیسم شــدم .او  31ساله اســت و یک دختر دارد.
هر بار مــی بینم اش ،دســت و پایم را گــم می کنم.
می دانم رفتارم اخالقی نیســت اما حاضرم برایش
بمیــرم .گاهی به ســرم مــی زند کــه حســم را به او
بگویم .چه کنم؟
اعتیاد عجیبی به خوردن نوشابه پیدا کرده ام.
اگر موقع ناهار نباشد و یک لیوان نخورم ،واقعا غذا
به دلم نمی چسبد و مدام احساس می کنم که غذا
چیزی کم داشته است .چطور این تمایل نامناسب
را از لحاظ پزشکی مدیریت کنم.
     مــادری  38ســاله ام .پســری  16ســاله و
دختری  12ساله دارم .احساس می کنم که برای
اذیت کردن من ،دســت بــه یکی می کنند .شــلوغ
کاری هایشان تمامی ندارد .گاهی مجبورشان می
کنم که جدا از یکدیگر در اتاق هایشــان بنشینند تا
دقایقی اســتراحت کنم و صدای شــان را نشــنوم.
بعد می بینم که از کانال کولر با هم حرف می زنند.
انــگار من را دشــمن خودشــان مــی داننــد و برای
شکست دادنم برنامه ریزی می کنند!
من چهار ســال پیش ازدواج کــردم .بعد از دو
ماه فهمیدم که شــوهرم هم معتاد است و هم با یک
زن متاهل ارتباط دارد .تصمیم گرفتم زندگی کنم
و او را بســازم .بعد از مدتی ،هم اعتیــادش را ترک
کرد و هم رابطه های نامناسبش را .بعد از یک سال
دوباره معتاد شــد و دوباره با تالش من ،ترک کرد.
این روزها خیلی رفتارهایش خوب شده اما تقریبا از
شش ماه پیش ،هیچ حسی به او ندارم و می خواهم
جدا شوم اما می ترســم که در آینده پشیمان شوم.
چه کنم؟
    دربــاره مطلــب تــان بــرای ایــن که بچــه ها
تلویزیــون و گوشــی تــا  2ســالگی نبینند ،شــدنی
نیست .شما در کره دیگری زندگی می کنید؟

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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