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  بگذارید !هانه ها را کنار ب:                                              عنوان  

 نسل نو اندیش  انتشارات:      دوم  :چاپ       ص 364تعداد صفحات:    1396 سال:   مرتضی نظری     ترجمه:برایان تریسی       : نویسنده

تان به ی اصلی زندگیدهد چگونه از طریق قدرت و انظباط شخصی در سه حیطهاین کتاب به شما نشان می :فرازی از کتاب

 .دست یابیدموفقیت 

 چکیده: 

بیشتر مردم فکر می کنند که موفقیت از خوش شانسی یا نبوغ سرشار سرچشمه می گیرد؛ بسیاری از افراد موفق به روشی ساده تر 

های اتکا به خویشتن، آموزید چگونه عادتها را کنار بگذارید میدر کتاب بهانه ."با انضباط شخصی"به موفقیت دست می یابند :

هایی که شما را قادر خواهند ساخت هر هدفی را برای خود تعیین بودن و نظم و انضباط شخصی را در خود ایجاد کنید؛ عادتمصمم 

 .دست بگیرید طور کامل بهی خود را بهطور یاد خواهید گرفت کنترل بر ذهن، عواطف و آیندههمین نمایید و به آن برسید.

 از مطلب پرینت نگیرند! به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست ضمنن اکیدا توصیه می شود .موجود استاین کتاب در کتابخانه مرکزی بانک 
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 خالصه 

توانید به هایی است که با به کارگیری آنها میروش ها را کنار بگذارید به قلم برایان تریسی، دربردارندهکتاب بهانه

اغلب  .ها پیشرفت و ترقی شما را در زندگی به دنبال خواهند داشتیابید. این روشخوشحالی و موفقیت پایدار دست 

تر به شانسی یا نبوغ زیاد عامل موفقیت است ولی بسیاری از افراد موفق به روشی سادهکنند که خوشمردم گمان می

گام، به شما کمک خواهد کرد فردی  به عنوان یک راهنمای گام بهاین کتاب  ."انضباط شخصی"رسند: با موفقیت می

 انگیزه، جدی و با این کتاب برای زنان و مردان با .دست یابدزیادی های العاده شوید که قادر است به موفقیتفوق

برای کسانی  و بیاورنددست  پذیر است، بهخواهند هر چیزی را که در زندگی برایشان امکانای نوشته شده که میاراده

 .اند تا بیشتر انجام دهند، بیشتر داشته باشند و بیشتر از آن چیزی که هستند، باشنداست که تشنه
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های عالی دست یابید، باید که به خواستهی موفقیت باید بدانید، این است که برای اینای که دربارهترین نکتهمهمشاید 

ای که باید داشته باشید تا آن های فردیویژگیقدرها مهم نیستند، بلکه ی آنهای ماددارایی فردی متفاوت شوید.

 ایجاد نظم و انضباط شخصی، راهی مطمئن است که همهها را به دست آورید به مراتب بیشتر اهمیت دارد. دارایی

 .سازدهای دیگر را برای شما هموار میراه

نظم و انضباط شخصی "در بخش اول با عنوان تر، این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است. ی راحتبرای استفاده

های زندگی و انضباط در هر یک از حیطهدر هفت فصل خواهید آموخت که از طریق اِعمال نظم  "های شخصیو موفقیت



4 
 

 ولیت، ایجاد جرأت و جسارت، و پشتیبانی از همهگذاری، ساختن شخصیت، پذیرفتن مسؤتان، از جمله هدفشخصی

 .ی خود را آزاد کنیدتوانید بیش از پیش نیروهای بالقوهاینها با پایداری و جدیت، چگونه می

وکار، فروش و امور مالی بیش از پیش های کسبدر بخش دوم یاد خواهید گرفت چگونه در زمینهدر هفت فصل بعدی 

گیرید چرا و چگونه نظم و انضباط شخصی برای تبدیل شدن به یک همچنین یاد می .یابید های گسترده دستبه موفقیت

گذاری وکارتان، دریافت سود بیشتر، باالتر بردن فروش، سرمایهکسب مدیریتتان و برای ی کاریرهبر در حیطه

 .منظور دستیابی به بیشترین موفقیت، ضروری است تر و مدیریت بهتر زمان بههوشمندانه

تان ی نظم و انضباط شخصی در زندگی شخصیبخش سوم خواهید آموخت چگونه به معجزهدر نهایت، در هفت فصل 

ها، دوستان و رسیدن به ی زناشویی، بچههایی همچون شادی، سالمت، تناسب اندام، رابطهدر حیطهدست یابید و آن را 
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خود را در هر  تان را ارتقا ببخشید و روابطشما یاد خواهید گرفت چگونه کیفیت زندگی آرامش خاطر اِعمال کنید.

 .ای بهتر کنیدزمینه

توانید سطوح باالتر نظم و انضباط شخصی شان خواهد داد که چگونه میدر هر فصل از این کتاب، به شما ن برایان تریسی

 دهید، بگنجانید. و تسلط بر خویشتن را در هر کاری که انجام می

 این کتاب:ی جمالت برگزیده

 اولین و بهترین پیروزی، این است که بر خودتان غلبه کنید.  

 شوداگر بر نفستان مسلط نشوید، نفستان بر شما مسلط می.   
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 نظم و انضباط شخصی، پلی بین اهداف و دستیابی به اهداف است. 

 جرأت و جسارت، فقدان ترس نیست، بلکه داشتن کنترل روی ترس است. 

 ها دلیل خوبی نیستیک از آنهمیشه برای شکست هزاران بهانه وجود دارد اما هرگز هیچ. 

 برتری یک عمل نیست، بلکه یک . بنابراین  دهیمما همان کارهایی هستیم که مدام انجام می

 .عادت است

 .همانی بشوید که می توانید 
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 یند تالش برای رسیدن به موفقیت و اعمال انظباط شخصی در جایی که ضروری است آدر فر

 شخص برتری می شوید.

 .بر اساس ارزشهایی که ارج می نهید عمل کنید 

 .روی هر چیزی که تمرکز کنید رشد می کند 

  سرزنش دیگران دست بردارید.از مقصر دانستن و 

 .هرگز شکایت نکنید ، هرگز توضیح ندهید 

 .تنها پادزهر نگرانی خشم و اقدام است 
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 .کارهایی را انجام دهید که افراد حرفه ای انجام می دهند 

 .سطح استانداردهای خود را باال ببرید 

انضباط فردی دادن  به  اهمیتتاریخ  انسانهای بزرگ یویژگی هامهم ترین یکی از  با مطالعه کتاب خواهید آموخت

این انضباط فردی  .انضباط چیزی است که باید داشته باشید تا بتوانید در برابر وسوسه بهانه تراشی مقاومت کنیداست. 

انضباط فردی کلید رسیدن به یک زندگی عالی  بیرون بیایید. امن خود است که شما را قادر می سازد که از جزیره

مهم ترین توصیه ای که در مورد موفقیت وجود دارد این باشد که برای کسب موفقیت بیشتر باید به فرد شاید . است 

کیفیت شخصیتی که باید از آن برخوردار باشید تا موفقیت تان بیشتر از افراد عادی باشد مهم  متفاوتی تبدیل شوید.
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شاهراهی است که  ایجاد عادت انضباط فردی، ست.تر از کارهای مادی که انجام می دهید یا دستاوردهای مادی تان ا

 .همه چیز را برایتان ممکن می کند

 


