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 خواستن توانستن نیست                                              :عنوان  

 کتاب کوله پشتی  انتشارات:      3 :چاپ   ص229تعداد صفحات:  1399سال:   رویا درخشان ترجمه:   بنجامین هاردی نویسنده: 

ی رشد فردی است که به وزهحهای بسیارخوب درکتاب خواستن توانستن نیست اثر بنجامین هاردی یکی از کتاب فرازی از کتاب:

 .پردازدنامساعد بر روی افراد میمسائل مختلفی مانند قدرت اراده و میزان تاثیرگذاری محیط مساعد و 

 چکیده: 

خواهد به ما بگوید که است. این عبارت می «Willpower Doesn’t Work" "خواستن توانستن نیست در واقع ترجمه عبارت 

ترین بخش هر کار تلقی کرد. محیط و سایر شرایط موجود هم توان آن را اصلیقدرت اراده در زندگی، همه چیز نیست و نمی

 .تواند تأثیر بزرگ و عمیقی بر موفقیت یا عدم موفقیت ما بگذارد. در این کتاب، کلیدهای پنهان موفقیت را کشف خواهید کردمی

طور هدفمند محیط اطراف خود را تغییر داده و به  که چطور با ایجاد تغییرات کوچک، به این یادگیری  و این کلیدها چیزی نیست جز  

 .درآورید ا با اهداف خودو همراستشکل دلخواه 

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

انجام دهید ولی بعد از مدتی توانید کنید با قدرت اراده خودتان هر کاری میاگر از جمله افرادی هستید که تصور می

گذارد که به شما این کتاب تمرکز خود را میمطالب این کتاب مناسب شماست.  ،می شوید تالش سرخورده و ناامید

شود. باید بپذیرید که عوامل محیطی هم کاره محسوب نمیبگوید واقعاً خواستن توانستن نیست و قدرت اراده همه

 .ه تأثیر این عوامل را روی خودتان در نظر بگیریددخیل هستند و باید تالش کنید ک

 .محیط را جدی بگیرید

هزار و اما  گویند اگر واقعاً تمایل داشته باشی کاری را انجام دهی، دیگر هیچ مانعی جلودار تو نخواهد بودها میبعضی

 .کندمییک عامل محیطی وجود دارد که این تمایل و خواسته شما را نفی و در برابر آن مقاومت 

شناسی کنند تا در دوره تحصیالت تکمیلی روانبنجامین هاردی روزی با همسرش به کارولینای جنوبی مهاجرت می

گوید که هر چه جلوتر شرکت کند. او عالقه زیادی به مطالعه و پژوهش پیرامون قدرت اراده داشته است. وی می

 .گیری شخصیت ما نقش داشته باشدتواند در شکلحد می فهمیدم محیط چقدر قوی است و تا چهرفتم، بیشتر میمی
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 .یک اصل مهم که باید همیشه به خاطر داشته باشیم

)خود ما  همیشه بدانید که هر کدام از ما و محیطمان، مانند دو جزء از یک کل هستیم. در واقع هر کدام از این دو عامل 

اگر زندگی معتقد است:  ناخواه تغییر خواهد کرد. بنجامین هاردی  یا محیط( که تغییر کند، حتماً دیگری هم خواه

چیز قابل کنترل بینید که چقدر همهوقتی همین اصل را متوجه شوید می .خواهید، باید شخصی متفاوت باشیدمتفاوتی می

 ود باشیم. بینی است و چنین نیست که چیزی در دست ما نباشد و ما تنها قربانی شرایط پیرامون خو قابل پیش

خوانید، تجاربی که دارید و افراد هایی که میشما باغ ذهنتان را با کاشتن چیزهایی مشخص از محیط اطرافتان، مثل کتاب

 .کنیددهید و پُر میپیرامونتان شکل می

 .قدرت اراده مانند یک ماهیچه است

های خود مانند یک ماهیچه است. به ماهیچهدهد که قدرت اراده دقیقاً شناسی نشان میها و مطالعات روانپژوهش

شوند و نیاز به استراحت دارند. قدرت اراده هم دقیقاً چنین کنید خسته میها کار مینگاهی بیندازید. مدتی که با آن

کند و در پایان روزهای سخت و پرتنش کاری، کشید، احتیاج به استراحت پیدا میداستانی دارد. مدتی که از آن کار می
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کنند. بنابراین قدرت اراده، گزینه چندان محکم و خوبی برای موفقیت نیست؛ چون آدم دفاع رها میشما را بی

دهد قدرت اراده خیلی مهم و کاربردی است و در واقع نمود مطالعات نشان می .شودناخواه پس از مدتی خسته میخواه

گوید حدود زیادی به قدرت اراده بستگی دارد. کسی که می های ما تاها و کوششتالش .ظاهری رفتارهای انسانی است

 :ای گرفته استهمه چیز به قدرت اراده بستگی دارد، این دیدگاه را از دو منبع اساسی و پایه

 .شودخواهد و به همین خاطر دچار تضاد درونی میداند که در زندگی چه مینمی .1

ایجاد کرده است که بتواند تعهدات خود را کاهش دهد و به چیزی متعهد نشده است و به همین خاطر شرایطی  .2

 .تر کندراحت

گیرید، تمام وقتی که شما تصمیمی می":گویدرالف والدو امرسون جمله معروفی دارد که می تان چیست؟خواسته واقعی

 ".شوند تا تصمیم شما را محقق و عملی کننددست میجهان با هم متحد و هم

توان فهمید که وقتی شخص چیزی را بخواهد و در اندیشه آن باشد، تمام جهان)شرایط به خوبی میبا توجه به این جمله 

کرد، دیگر خبری از تأثیر گونه بود که تنها قدرت اراده آن را تعیین میو محیط( با او همدل خواهد شد. اگر زندگی این
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وقتی شما .های خود را معین کنندعالیق و خواستهتوانستند خواسته و عالقه نبود و اصالً افراد به صورت کامل نمی

حل شده و به پایان رسیده است و به همین خاطر تمامی تصمیمات مربوط به  "گیریتصمیم"د، مسئلهیگیرتصمیمی را می

وقتی که تصمیمی را گرفتم، ":گویدتر مایکل جردن میشده است. به بیان سادهله هم تقریباً مشخص و تعییناآن مس

تا زمانی که تصمیم اتخاذ شود، فرد باید از قدرت اراده خود استفاده کند.  ".به آن فکر کنم که گردمدوباره برنمی دیگر

های خود دست پیدا کنید باید های کوچکی را به همراه دارد. همچنین اگر قصد دارید به خواستهقدرت اراده، پیشرفت

 شود، خالص کنید. امی چیزهایی که مانع رسیدن شما به هدف میگیری و خواستن، خود را از شر تمجدای از تصمیم

 قدرتمندترین منبع انسان چیست؟

ترین هدیه و موهبتی که خداوند در وجود انسان قرار داده، قدرت تخیل و تصور او است. این منبع، باالترین بزرگ

ریزی کنیم. که برای فردای خودمان برنامهدهد تخیل و تصور آینده به ما این اجازه را می .قدرت را در زندگی دارد

کنید. این مسئله به ما ریزید در واقع دارید فردا را تصور میخودتان را در نظر بگیرید، وقتی دارید برای فردا برنامه می

نیم اگر ما بتوا.ها روبرو شویم، آگاهی داشته باشیمهایی که قرار است با آنکند که نسبت به افراد و گزینهکمک می
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شود. خودآگاهی همان چیزی است که مان نسبت به خودمان بیشتر می وقت بیشتری روی تصور آینده بگذاریم، آگاهی

 افتد، واکنش درست نشان دهیم و تصمیمات هوشمندانه و منطقی بگیریم.شود به اتفاقاتی که برایمان میباعث می

 

 ببینید آیا واقعاً متعهد هستید؟ 

هید به این سوال پاسخ دهید و تعهد واقعی خود را مورد ارزیابی قرار دهید، باید بدانید که اصالً تعهد که بخواقبل از این

 :تواند شامل موارد زیر باشدآید، تعهد میچیست. وقتی صحبت از رسیدن به اهداف به میان می

 گذاری صادقانه روی چیزیسرمایه 

 عمومی کردن و نترسیدن از عمومی شدن چیزی 

 ندی برای رسیدن به اهدافبزمان 

 ایجاد چندین راه برای ارائه بازخورد و پاسخگویی 

 اطراف شما که با تعهد شما در تناقض باشد طحذف یا تغییر هر چیزی در محی 
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کنید که موفق طور مجسم میهای خود وفادار و متعهد باشید، در ذهن خود ایناگر شما واقعاً و حقیقتاً به اهداف و آرمان

ن هستید، باید همه وتااید. دیگر شک و تردید در ذهن شما راه نخواهد یافت. اگر متعهد به پیروزی در یک مارشده

چیز را برای رسیدن به هدف خود آماده کنید. هرگز نباید این پیروزی را منوط به بخت و اقبال کنید. باید باور کنید که 

 .شویدپیروز می

 !ط مساعد باشداگر شرای ،خواستن توانستن است

اصالً مهم نیست که عزم درونی شما تا چه حد قدرتمند و منسجم است؛ زیرا اگر محیط خودتان را به درستی تغییر 

خورد. قدرت اراده به مشکل می "خواستن توانستن است "جاست که نظریه ندهید محکوم به شکست خواهید بود و این

گوید که تالش و کوشش خود را افزایش دهید تا اصالً کاری با تغییر دادن شرایط و محیط ندارد و دائماً به شما می

خواستن  "رسید که با به کار بستن این نظریه مطمئن باشید به این نتیجه می .بتوانید بر شرایط کنونی غلبه کنید

باید دائم تالش کنید تا به شرایط غلبه کنید و با عوامل محیطی بجنگید. در نهایت خواهید فهمید  زیرا" توانستن نیست

خواهید به تعهدات خودتان وفادار بنابراین اگر می .کردیدتر است و باید از اول محیط را مهیا میکه محیط از شما قوی
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کاری کنید که محیط در برابر شما نایستد  .خودتان تغییر دهید ها و نیازهایباشید، الزاماً باید محیط را مطابق با خواسته

تر به اهداف و آرزوهای خودتان برسید. در واقع اگر عاشق اهداف خودتان هستید، بلکه به شما کمک کند که راحت

 .باید محیط و امکانات الزم را فراهم کنید

 چه کنم؟ ،دوست دارم عادتی ناپسند را کنار بگذارم

 ر مجبور هستید دقایقی در کنار اگ .کنار افرادی که عادت ناپسند دارند، برای همیشه دوری کنید از حضور در

 .ا باشید، پس از انجام شدن کارهای ضروری، فوراً محیط را ترک کنیدهآن

 کند، حضور پیدا نکنید. اگر کنید شرایط را برای انجام آن عمل ناپسند فراهم میهایی که احساس میدر محیط

کنید؛ زیرا قدرت اراده در نهایت شکست خواهد افتد اشتباه میکنید و اتفاقی نمیکنید که حضور پیدا میمی فکر

 .خورد

خواهید بنابراین ترک یک عادت نادرست به شدت به محیط و شرایطی که در آن قرار دارید وابسته است. اگر واقعاً می

عادت خوب هم  .ای ترک آن فراهم کنید. لطفاً خودتان را گول نزنید، باید محیط الزم را برباشیدبه ترک عادت متعهد 
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هایی کنید که آن عادت همین طور است. اگر تمایل به فراگیری یک عادت خوب دارید، باید اطراف خود را پر از آدم

را طی کنید. محقق کردن اهداف کار چندان دشواری نیست. کافی است هوشمندانه و با تعهد کامل مسیر  خوب را دارند.

خواهید شخصیت خود را به کلی تغییر دهید باید سبک زندگی خودتان را متحول کنید. تا محیط را تغییر ندهید اگر می

 .مدت و گذرا استمطمئن باشید که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اگر هم اتفاقی بیفتد، کوتاه

 

 گیری نتیجه

شوند و بر ها به آرامی با محیطی که در آن قرار دارند سازگار میافتد. انسانمیهمه چیز در زندگی به طور طبیعی اتفاق 

تر و بهتری را پیش کشند یا اهداف عالیهای خودشان دست میاساس شرایطی که در این محیط وجود دارد، از آرمان

تمایل به تغییر دارید، باید محیط گوید که اگر واقعاً کتاب خواستن توانستن نیست به ما می.دهندروی خودشان قرار می

خود را متحول کنید. سعی کنید از اتکا به قدرت اراده دست بردارید و بیشتر روی تغییر محیط کار کنید. قدرت اراده به 

 مکند که تالشمان را مضاعف کنیما کمک می
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ای شکست باشد، هر عزم و ارادهولی لزوماً قرار نیست که این تالش دائمی باشد. اگر محیط مناسب و شرایط مساعد ن 

 .خواهد خورد

 


