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 گرایی   اصل                                                           :عنوان  

 آموختهنشر  انتشارات:      18:چاپ       ص227 تعداد صفحات:    1400سال:       بهنام شاهنگیانترجمه:   گرگ مک کیوننویسنده: 

 "کمتدر ویدی بهتدر   "شدود  بکهده    نمدی  "بهتدر "منجدر بده    "بیشدتر "خاص به بعدد  ز یک نقطه ا فرازی از کتاب:

 .کند اهمیت توجه به این اصل صحبت می  تر است  کتاب اصل گرایی درباره بخش نتیجه

کاری را انجام بدهیم. چیزی که در اصل گرایی مطرح است، کمتر ولی بهترر اسرت.    ،گرایی یعنی درکمترین زمان به بهترین شکل اصل :چهیده

نیست بلکه به معنی انجام کارهای درست است؛ به این معناست که فعالیتی که انجرام   یا حتی کمتر هماصل گرایی به معنی انجام کارهای بیشتر

اصل گرایی در واقع یک  انرژی ما صرف رسیدگی به کارهای ضروری شرود. میدهیم در باالترین سطح اثربخشی مان باشد به طوری که زمان و 

و به جای منفعالنه تصدمیم   زندگی کردن راه و رسم اصل گرایی یعنی با نقشه قبکی .نظم است که ما باید تمام عمر به آن وفادار باشیم

و مسیری اسدت کده بده سدط      شود  های خودمان ختم می است  اصل گرا شدن به کنترل انتخاب های آگاهانه داشتن انتخاب گرفتن

 .حائز اهمیت استجدیدی از موفقیت و معنا می رسد  در این مسیر فقط رسیدن به مقصد مهم نیست بکهه یذت بردن از مقصد است هم 

 پرینت مطالب خودداری گردد.از  به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست ی شوداکیدا توصیه م در ضمن.این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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 خالصه:

کتاب در ابتدا ممکن  افراد نوشته شده است. عنوان کارایینظیری است که در زمینه بازدهی و  های بی از کتاباین کتاب 

این احتمال وجود دارد که از خودتان سوال کنید: اصل گرایی چه ارتباطی به بازدهی و ؛ کننده به نظر برسد گمراه است

این کتاب نگرشی نوین در شما ایجاد  کامل برای شما بیان خواهیم کرد. له را به صورتأدارد؟ در ادامه این مس کارایی

بهترین تعریف ممکن برای اصل گرایی را گرگ مک کیون در این کتاب  .توانید کارآمدتر از گذشته عمل کنید کند و می می

در طول روز کارهای کمتری انجام دهیم ولی همین کارهای کمتر را به گرایی یعنی   گوید که اصل وی می .بیان کرده است

شلوغ نکنیم؛ زیرا درگیر بودن به معنای  هدر واقع باید یاد بگیریم که سر خودمان را بیهود بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

کنند ولی هیچ گاه به هدف و مقصد خودشان  ازدهی باال نیست. ممکن است افراد زیادی را بشناسیم که خیلی کار میب

تالش و کوشش بیهوده را متوقف کنیم و یاد بگیریم به تمامی  قد است،تنویسنده مع.رسند و فقط سر در گم هستند نمی

خواهید موثر باشید باید فقط به چیزهایی  اگر میواب رد بدهیم. کنند ج چیزهایی که بازدهی و اثربخشی را از ما سلب می
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آیا چیزی که  هر گاه در زندگی به مشکل یا چالشی برخورد کردید از خودتان سوال کنید: بپردازید که واقعاً اهمیت دارند.

ر این صورت آن را کنار من با آن روبرو هستم واقعاً ضروری است؟  اگر جوابتان مثبت بود به آن کار بپردازید و در غی

 :پردازیم در ادامه به چند اصل مهمی که در این کتاب به آن اشاره شده است می بگذارید.

  در زندگی ایجاد کنید را  تنها بودن با خودفضای مناسب برای   1

 ".نیستپذیر  بدون تنهایی و خلوت، انجام هیچ کار مهمی امکان":گوید پابلو پیکاسو جمله معروفی دارد که می

له در أاحتیاج داریم تا در آن فضا به این نتیجه برسیم که یک مس تنها بودن باخودما در زندگی خود به یک فضای مناسب 

دهد و باعث  وری ما را به شدت افزایش می زندگی ما واقعاً مهم است یا اهمیت خاصی ندارد. داشتن چنین فضایی بهره

یک شود.  پیش کار کنیم. در واقع آزادی خالقانه با داشتن چنین فضایی فراهم میشود که روی خالقیت خودمان بیش از  می

او در ماه یک تواند به ما کمک کند.  که دانستن آن خیلی مهم است و می نکته مهم در مورد زندگی بیل گیتس وجود دارد

 .دنک صرف فکر کردن و مطالعه می ،هفته از زمان خود در مایکروسافت را
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 .بررسی و کاوش در زندگی خود وقت بگذاریدبرای   2

کنند برای بررسی زندگی خود وقت صرف کنند، از خودشان سوال بپرسند و کارهای  افرادی که اصل گرا هستند تالش می

بررسی و فکر کردن پیرامون زندگی باعث افزایش خالقیت، اضافی را تا حد امکان از زندگی خودشان حذف نمایند. 

فکر کردن به زندگی کاری ندن کتاب اصل گرایی متوجه خواهید شد که ابا خو شود. باز شدن ذهن می پذیری و انعطاف

 .است که باید به صورت منظم انجام دهید

    این را بدانید که فقط یک انتخاب در زندگی خود دارید  3

کنیم چندین انتخاب در زندگی خودمان  شود این است که تصور می وری ما می یکی از مسائلی که باعث کاهش شدید بهره

تواند بهترین انتخاب ممکن را انجام دهد.  کند و نمی داریم. وقتی کسی چنین تفکری داشته باشد، دور خودش را شلوغ می

ترین گزینه را  توانیم بهترین انتخاب ممکن را انجام دهیم و مهم میوقتی فهمیدیم که فقط یک انتخاب در لحظه داریم 

دانیم که  ای و اضافی به صورت خودکار از زندگی ما حذف خواهند شد؛ زیرا می انتخاب کنیم. در واقع سایر مسائل حاشیه
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هایی است  ترین انتخاب هماصل گرایی یکی از متوجه داشته باشید که .باید چیزی را انتخاب کنیم که برایمان اهمیت دارد

هایی که  . در واقع ما موظف هستیم که بهترین انتخاب ممکن را از میان گزینهکه باید برای سراسر عمر خودمان انجام دهیم

و  بریم هایی که پس از مطالعه کتاب اصل گرایی به آن پی می ترین مهارت از مهم یکیپیش روی ما است انجام دهیم. 

 .مهارت انتخاب کردن و گزینش استروی این مهارت کار کنیم، فهمیم که باید  می

 .اهمیت هستند هدف خودتان را مشخص کنید  بقیه چیزها بی  4

هایی که پس  بنابراین یکی از مهارت. هیچ چیز دیگری مهم نیست ،داند که به جز هدف اصلی که اصل گرا باشد می فردی

 متعهد باشید. . اگر هدف خودتان را تعیین کنید و به آنتعیین هدف است برید از مطالعه کتاب اصل گرایی به آن پی می

بقیه مسائل  ،متوجه خواهید شد که بقیه مسائل در زندگی هیچ اهمیتی ندارد. وقتی به این باور برسید که جز هدف اصلی

کنید که کارهای مهم انجام دهید و کارهای غیرضروری را کنار بگذارید. گفتنی است که  هیچ اهمیتی ندارد، عادت می

 .تمرکز روی هدف و رها کردن بقیه موارد واقعاً دشوار است
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  به جای حرکت در مسیرهای مختکف  در یک جهت مشخص با تمام توان حرکت کنید  5

آیا با مفهوم .به صورت قطعی به موفقیت برسید باید بدون هیچ توقفی در یک مسیر مشخص حرکت کنیدخواهید  اگر می

تمام توان تنها در یک جهت شروع به حرکت کنید. حال این تکانه همان مفهومی یعنی با تکانه آشنا هستید؟ تکانه در واقع 

خواهید به موفقیت برسید باید از حرکت کردن آهسته در چند جهت  دهد. اگر می است که راز موفقیت را به شما نشان می

ن و با سرعتی نامحدود به مختلف دست بردارید و تمرکز خودتان را روی یک هدف مشخص و واحد بگذارید و با تمام توا

 :سمت آن هدف حرکت کنید. حال چند نکته را در کنار هم بگذارید تا بتوانید نتیجه این نکات را بهتر متوجه شوید

 .شما فقط یک هدف دارید .1

 .شما در لحظه فقط یک انتخاب دارید و باید تمام تمرکز خود را روی آن انتخاب بگذارید .2

حال با  .اهمیتی ندارد چیز باشید، باید بدانید که در زندگی غیر از هدف اصلی هیچگر شخصیتی اصل گرا داشته ا .3

توان فهمید که اگر طبق کتاب اصل گرایی عمل کنید و به یک شخصیت اصل گرا تبدیل  توجه به این سه نکته می
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 کنید؛ پیدا تدس خود اصلی هدف به وای جز موفق شدن ندارید و مجبور هستید که موفق شوید  شوید هیچ چاره

 .اید کرده فراهم را خود هدف به دستیابی برای الزم مقدمات و شرایط تمام زیرا

  خواهید مبادیه را در زندگی خود به کار ببندید تا ببینید واقعا چه می  6

ترین مسائلی است که باید در زندگی خودمان یاد بگیریم. ما باید بدانیم که واقعاً دنبال چه چیزی  مبادله کردن یکی از مهم

ها را بپذیریم و سرنوشت  هستیم و برای رسیدن به کدام هدف حاضریم سختی بکشیم. ما باید مسئولیت تمام این انتخاب

د و نشو دیگری پیدا می افرادار را برای خودمان انجام ندهیم مطمئن باشید که خودمان را در دست بگیریم. اگر ما این ک

ترین و ارزشمندترین مسائل را مد نظر قرار دهید و سایر  همیشه باید مهم. گیرند کنترل همه چیز زندگی ما را به دست می

توانید  رسید بلکه نمی به هدف خودتان نمیمسائل و نکات را به دست فراموشی بسپارید؛ زیرا اگر این کار را نکنید نه تنها 

شما یا باید یک شرکت عالی خلق کنید و یا اینکه " : گوید در سایر مسائل هم به موفقیت برسید. جمله معروفی هست که می

 ".های عالی بیافرینید ولی هر دوی این مسائل قابل دستیابی نیست ایده
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  نه گفتن را یاد بگیرید  7

 را یاد بگیریم. "نه گفتن"یکی از مسائل مهمی که باید در زندگی و کسب و کار خود به آن دقت کنیم این است که باید 

دهند و وقتی یک پروژه غلط پیش  موفق کسانی هستند که به یک موضوع و پروژه درست و مناسب پاسخ مثبت می افراد

های نامناسب و  های عالی را بپذیرید و به ایده کسب و کار خود ایدهسعی کنید در  .دهند آید به آن پروژه پاسخ رد می می

 .ناکارآمد خیلی سریع جواب رد بدهید

  خواب خودتان را جدی بگیرید 8

خواهد  وری تأثیر دارد. کسی که واقعاً می دهد که حتی چرت زدن هم در افزایش خالقیت و بهره مطالعات علمی نشان می

وری  توانیم در طول روز با بهره دش اهمیت بدهد. وقتی خواب کافی و آرام داشته باشیم میموفق شود باید به خواب خو
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دهد و  بیشتری کار کنیم و در فعالیت خودمان مثبت و موثر باشیم. یک خواب عمیق بیشترین بازدهی ممکن را به ما می

 .تر وارد عمل شویم شود که در طول روز خیلی قوی باعث می

 

 

 

 

 


