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 ی تسرسخ                                                      :عنوان   

 نوین توسعه  : انتشارات      8 : چاپ     ص334: تعداد صفحات    1400:  سال    سمانه سیدی:  ترجمه آنجال داک ورث  :  نویسنده

 است اما  شنیده را از پدرش می "تو نابغه نیستی!" داکورث همراه با بیان داستان زندگی خود، به عنوان دختری که همواره عبارت  فرازی از کتاب:

ای از اشتیاق و  کار است، نشان داده که برای موفقیت، ترکیب ویژه و  اکنون یک فرد موفق و پیشرو در زمینه روانشناسی موفقیت و مشاوره کسب

 .ندمدت ضروری استمداومت بل

 چکیده: 

 .ستقدرت اشتیاق و پشتکار اوکند که عامل اصلی موفقیت، نه استعداد، نه شانس و نه شرایط فرد بلکه  در این کتاب به ما ثابت می نویسنده

کوشی، به قدری مهم و  کند که عزم و سخت مطرح جهان، ثابت می و موفق افراد با با استفاده از نتایج آخرین تحقیقات خود و مصاحبه وی

آورد عشق، هدفمندی،  شوید که ره در این کتاب با تجسم عمیقی از پشتکار آشنا می.تواند کمبود استعداد را هم جبران کند موثر است که می

عالوه، این کتاب شیوه پرورش صبورانه و منظم و  به شود. های سخت آشکار می امانی است که تنها هنگام آزمون حقیقت وجود و اشتیاق بی

 .چگونه به هدفتان برسیدکه شما بیاموزد   تواند به همه گیرد؛ خصوصیتی که می پذیری را در بر می انعطاف  مطالعه درباره

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

سرسختتی  دخت     "و به معنای   "Grit : The Power of Passion and Perseverance"با عنوان انگلیسیکتاب 

ا زشخننت و ششخنگیرا اسختعتاد و    های   از دستیابی به دستاو دها و موفقیت این کتاب د با ه  باشت. می "اشتیاق و پشتکا 

انگیخه از اشختیاق و پشختکا      ای خخا  و شخگ ت   تی و د ونی نیست بلکه سرستتی است و سرستتی آمیخهه  های ذا توانایی

د  وادع سرستتی این است که حاضر باشیم برای اهتاف بلنتمت  خودمان اشتیاق و پشختکا  بخه خخره دهخیم و از      است.

این دت    ا دا نت بلکه آنها  های ویژه نیستنت دا ای توانایی انسانهای سرستت افراد خا  یا .هیچ تالشی فروگذا  نکنیم

های شکست و  وزهای تلخ و ستتا انگیهه خودشان  عهم  اسخ خودشان  ا ح ظ کننت و با وجود تجربه متعهت باشنت وکه 

 . ا ح ظ کننت
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 .پنج ایده اصلی و اساسی کتاب سرسختی

توانت به تنهایی زنتگی یک فرد  ا متحخو    کتاب سرستتی بر پنج محو  اصلی استوا  است که هر کتام از این محو ها می

کنت. حا  اگر کسی این هنر  ا داشته باشت که این پنج محو   ا به صو   هنهمان بخه حرکخت و شخرخر د آو دا بختون     

 شک موفق خواهت شت. 

و  یک هتف عالی و ا زشننت  ا د  یک بازه زمانی طوالنی مت  ح ظ و دنبا  کنیتسرستتی به این معنا است که .  1

این است که آن هتف محقق شود.  تالش تانیک هتف متعالی هنان شیهی است که بیشترین عالده  ا به آن دا یت و 

 .بتشت دهت و به آنها معنا می ننا است که به تنام اهتاف شنا جهت می  د  وادع هتف متعالی یک دطب

ا تنخرین ا عالدخه شناختی باا زش هستنت. این شهخا  دا ایخیا    های سرستتی دا ای شها  دا ایی  وان  هاسوالگوها و  .2

 .است امیتو  هتف
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های سرستت هیچ پروایی از تنرین و تجربه کردن نتا نت. این افراد دوست دا نت تجربخه بیشختری داشخته     انسان .3

 .باشنت و مطالب بیشتری یاد بگیرنت

ها و الگوهای سرستتی با  وزهای ستت و پرمشقت و عصرهای پر از خستگی مشکلی نتا نت. این افراد حتی  اسوه .4

برنت. شایت حتی حاضر شونت برای  سیتن بخه   های خودشان هم  نج می ها و شالر هاا شکست هاا ناامیتی از ناکامی

 . سانت ای آنها سود بیشتری به سایر مردم میه داننت که آخر کا  تالش هتفا خودشان  ا دربانی کننت؛ شون می

دانیم که این اهتاف نیاز به  کنیم که می گیریم و اهتافی برای خودمان تعیین می های مهنی می اغلب اودا ا تصنیم .5

 مطالعا  نشان داده است که این اهتاف و تصنیناتی که نیاز به سرستتی دا نتا مربوط به هویتسرستتی دا نت. 

 .ما هستنت
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 .سرسختی برای رسیدن به موفقیت یها درس

دهیما یک  های بالقوه خود انجام می یک بحث است ولی کا هایی که با استعتادها و تواناییاهای بالقوه ما  پتانسیل و توانایی

هخای   یترین شیهی که هر انسانی بایت بتانت این است که مخا دا یخم تنهخا از بتشخی از توانخای      بحث کامالً مت او  است. مهم

ای از آنهخا شخته    ترین اسخت اده  ها بتون اینکه کوشکیکنیم و منکن است خیلی از استعتادها و توانننت خودمان است اده می

 .باشتا هنراه با انسان به د  خاک سپرده شود

 .افراد دوست دارند خودشان را در مورد کلید موفقیت گول بزنند

اگر وا د جامعه شویت و از افراد متتلف بتواهیت که نظرشان  ا د  مو د مسخیر موفقیخت بیخان کننخت و بگوینخت کخه بخرای        

کوشخی و   تخر اسختا اک خر افخراد سختت      مهخم  تالش و کا  ستت و سرستتییا  استعتاد ذاتی و شانس سیتن به موفقیتا 

د صخت از شخرکت    66سنجی د  آمریکا برگها  شت و د  نهایت داننت. این نظر تر از شانس و استعتاد می سرستتی  ا مهم

کوشی و سرستتی اهنیت  نکته جالب این است که شایت افراد متتلف برای ستت. کوشی  ا انتتاب کردنت کننتگان ستت
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زنخته دو  کننت. به عنخوان م خا  یخک نوا    و احترام زیادی دائل باشنت ولی د  دلبشان افراد دا ای استعتاد ذاتی  ا ستایر می

دان پتر و به آنها گ ته شت که یک دطعه توسخ  یخک نوازنخته بخا      دطعه موسیقی نواخت. این دو دطعه برای شنت موسیقی

ای نواخته شته که با تنخرین و تکخرا  موسخیقی  ا فراگرفتخه اسخت.       استعتاد ذاتی نواخته شته و دطعه دیگر توس  نوازنته

ه توس  نوازنته دا ای استعتاد طبیعی نواخته شته بود. این د  حالی است که هر ای  ا انتتاب کردنت ک دانها دطعه موسیقی

این تنها نتیجه موجود نیست. مطالعا  نشان داده است که اگخر کا آفرینخانی   .دو دطعه توس  یک نوازنته نواخته شته بود

ی استعتاد ذاتی  دابت کننتا د  اغلب انت با کا آفرینان دا ا که با سرستتی و تجربه به مها   کا آفرینی دست پیتا کرده

کوشی و سرستتی بایت سرمایه و تجربه  شونت. کا آفرینان متکی به ستت موا د کا آفرینان دا ای استعتاد ذاتی پیروز می

ودتی :توان از این بتر گرفت این است که گذا ان داشته باشنت. د سی که می بیشتری برای موفقیت و جلب توجه سرمایه

شونت و ایخن ا زشخی کخه بخرای او دائخل       بیننت که دا ای استعتاد ذاتی استا ا زش زیادی برای او دائل می ی  ا میافراد کس

 .کوش و سرستت دائل هستنت شونت خیلی بیشتر از ا زش و احترامی است که برای فردی ستت می
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 .تر از مهارت است  تالش و کوشش خیلی مهم

د  تالشخی کخه   ا اگر کسی بتواهت میهان مها   خودش  ا د  یک زمینه بسخنجت بایخت اسختعتاد خخودش د  آن حخوزه  ا       

کخه د  آن زمینخه    ی ا د  تالشخ  ردهخت. اگخر مهخا ت     ا نشان مخی  اوضربا مها    ضرب کنت. اکنون نتیجه حاصل ؛کنت می

 .دهت  ا نشان می او حاصل ضربا دستاو د یا میهان موفقیت تا ضرب کنتکن می

 دستاو د یا موفقیت =تالش  ×مها                                                                                 مها   =تالش  ×استعتاد 

 :خواهیم دو معادله فوق  ا با یک م ا  توضیح دهیم حا  می

و کوشر کنت و خود  ا به زحنت بینتازد تا بتوانت تنخرین   یک و زشکا  بااستعتاد مجبو  است برای تنرین کردنا تالش

ای  کنت و استعتاد داشتن یا نتاشتن او هیچ اهنیتی نتا د. اگر این و زشکا  خواهان متا  طالی النپیک باشختا هخیچ شخا ه   

ش و کوشر اگر به تا یخ کشو های متتلف نگاهی بینتازیت متوجه خواهیت شت که کسانی که تال.جه زحنت و تالش نتا د
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تواننت افرادی  ا که تنها به استعتاد خودشان متکی هستنت  ا پشت سر  دهنتا به  احتی می کننت و سرستتی به خره می می

افرادی که بخرای غلبخه کخردن بخه یخک شخت  فادخت اسختعتاد         :گویت بگذا نت. آنجال داکو ث نویسنته کتاب سرستتی می

 .شونت وشر  وبرو میجنگنتا د  اغلب موا د با دت   تالش و ک می

 .ای که به آنها عالقه دارید، متعهد باشید به انجام کارهای روزمره

خواهت به موفقیت برست بایت هنخان   اگر کسی میاگر تنامی مطالب موفقیت  ا مطالعه کنیت به این نتیجه خواهیت  سیت که 

د  کتاب سرستتی هم این موضوع تأییت شته است ولی نویسخنته ایخن کتخاب از     کا ی  ا انجام دهت که به آن عالده دا د.

ها عالده دا یما متعهت باشیم.  متاطبان خودش یک خواسته دا د و آن خواسته این است که بایت به کا هایی که به انجام آن

د  زنتگی خودشخان   یه گ و مهنبسیا ی از افراد اهتاف ب . سانت این تعهت است که ما  ا به سنت موفقیت و پیروزی می

خواهنت یک کسب و کا  به گ و عالی  اه انتازی کننت یا تبختیل بخه یخک پهشخک مخاهر و حخاذق        دا نت. به عنوان م ا  می

کننت که برای  سیتن به این اهختاف بخه گ بایخت اهختاف خخرد و کوشخک بخرای خودشخان تعیخین           شونت ولی فراموش می
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خواهت شنین اهختافی  ا عنلخی کنخت بایخت د  گخام نتسخت        گیه هستنت ولی اگر کسی مینا اهتاف به گ خیلی هیجان:کننت

 .اهتاف کوشک برای خودش تعیین کنت

 .تمرین هوشمندانه، رمز و کلید رسیدن به موفقیت است

 ای تعیخین  تالش و تنرین هوشننتانه به معنای تعیین اهتاف هوشننتانها  وشن و ش اف است. این اهختاف بایخت بخه گونخه    

شخود کخه اهختاف     شود که د  صو   لهوم بتوان آنها  ا تغییر داد و اصالح کرد. د  کتاب سرسختتی بخه  وشخنی بیخان مخی     

شود کخه   تالش غیرهوشننتانه به تالشی گ ته می.خودمان  ا بایت به شکلی تعیین کنیم که به  شت و پیشرفت ما کنک کنت

به عنوان م ا  یخک دونخته  ا د     کنت. به کتام سنت هتایت می هیچ جهت و معنای خاصی نتا د و مشت  نیست که ما  ا

کنت د  زمینه دویتن  شت و پیشخرفت کنخت ولخی تخا زمخانی کخه اهختافی  وشخنا شخ اف و           ها تالش می نظر بگیریت که سا 

یخک  توانت  شت و پیشرفت خاصی د  زمینه دویتن احساس کنت. به عنوان م خا    هوشننتانه برای خودش ترسیم نکنت ننی

 .متر بیشتر بتود 100کنت که د  هر با  دویتن  دونته تالش می
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 .هدف، بهترین نیروی محرکه انگیزشی است

اگر افراد احساس کننت که دا نت با کا  و تالش خود به نخوعی بخه مخردم کنخک     دهت که  نشان می 2015های سا   پژوهر

توانیم برای  شت و پیشرفت و تالش بیشتر پیر  یکی از بهترین اهتافی که می کننت. کننتا احساس  ضایت بیشتری می می

هخای پایبنختی بخه      نوعان و انسانهای دیگر است. البته کنک به دیگخران یکخی از  اه    وی خودمان درا  دهیما کنک به هم

هختاف و آ زوهاینخان هختایت    های زیادی وجود دا د که ما  ا به سنت ا ها و نیرو محرکه اهتاف و سرستتی است. انگیهه

 .کنت می

 .کوشی و سرسختی بیشتر از استعداد ذاتی اهمیت بدهند معلمان و والدین باید به سخت

کودکان به شت  تحت تأثیر والتینا دوستان و معلنان خودشان هستنت. به هنین خاطر است که پت  و ماد ها بایت مرادب 

کننت. پت  و ماد ها و معلنان بایت یک نکته تربیتی مهم  ا  باشنت و ببیننت که فرزنتانشان شه دوستانی برای خود انتتاب می

کوشی نسخبت بخه اسختعتاد ذاتخی ا زش      ین است که بایت برای سرستتی و ستتسرلوحه کا  خود درا  دهنت و آن نکته ا



11 
 

اگر معلنان و پت  و ماد ها بتواهنت معیا  خودشان برای تشویق و تربیت کردن فرزنتان  اا اسختعتاد  .بیشتری دائل شونت

هخای   توانت توانایی ننی کوشی نتواهت شت و به هنین خاطر گاه فرزنتان متوجه ا زش و اهنیت ستت ذاتی درا  دهنتا هیچ

 .افتت بالقوه خودشان  ا بال عل کننت. د  حا  حاضر د  بسیا ی از جوامع ددیقاً عکس این مسئله ات اق می

تختوین   "دانر دت   اسخت " یک طرح به نام 1994مایک فاینبرگ و دیو لوین دو آموزگا  آمریکایی بودنت که د  سا  

گرفتنت و تشویق آنان ا تباطی با استعتاد ذاتخی   ساس تالش و یادگیریا جایهه میکردنت. بر اساس این طرحا کودکان بر ا

و د بحث این بود که سطح علنی دانر آموزان حتخی از میخانگین ملخی هخم فراتخر  فخت و ایخن        مآنان نتاشت. نتیجه طرح 

 و رستتی تشخویق کننخت  کوشی و س دهت که شقت  اهنیت دا د که والتین فرزنتان خود  ا به خاطر ستت موضوع نشان می

 .به آنها بگوینت که  شت و پیشرفتا شتنی و منکن است
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  .ترین خصوصیات افراد سرسخت است  یکی از مهم یدواریام

الزمه و اسخاس  دانیت  طو  که می ترین خصوصیاتی که د  افراد سرستت وجود دا د تسلیم نشتن است و هنان یکی از مهم

موفقیتی که د  این جهان حاصل شته از ثبا  دتم و  لحظه امیت خودمان  ا ح ظ کنیم. هرتسلیم نشتن این است که د  هر 

توانت ثابت دتم باشت که امیتوا  باشت و با هر شکست و تجربه تلخ امیت خودش  ا  گیرد و تنها کسی می   میاپایتا ی نش

است که با سرستتیا داطعیتا عهم  اسخا توان از این کتاب ا زشننت گرفت این  ترین د سی که می اصلی .از دست نتهت

پشت سر  اکه صرفاً به استعتاد ذاتی خود متکی هستنت  ا توان بر بسیا ی از موانع غلبه کرد و افرادی اشتیاق و پشتکا  می

  گذاشت.

 


