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 بیشتر آشنا شوید:« اثر مرکب » با کتاب 

توسط دارن هاردی نوشته شد و به چاپ رسید. دارن هاردی، یکی  2010کتاب اثر مرکب در سال 

فرد ها و رفتارهای هزاران از کارآفرینان بزرگ در آمریکا است. او برای نوشتن این کتاب عادت

موفق را بررسی کرده و مجموع آنها را در کتاب اثر مرکب نوشته است. فرقی ندارد در چه شغل و 

تر شوید و بیشتر پیشرفت کنید. اثر مرکب، اصل جایگاهی هستید، این کتاب را بخوانید تا موفق

های کوچک و هوشمندانه است. وقتی این دروکردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه انتخاب

گام به سمت موفقیت بهشبه دروغ است و باید گامموفقیت یک که فهمیدکتاب را بخوانید می

اثر »روی کنید. اگر قرار باشد تنها یک کتاب برای موفقیت و پیشرفت بخوانید، مطالعه کتاب پیش

 کند.کفایت می« مرکب

 

 آنچه در این خالصه کتاب خواهید خواند:

 ای برسید؟العادهک به نتایج فوقهای کوچتوانید با تالشچگونه می 

 های بد را ترک کنید؟چگونه عادت 

 های خوب را ایجاد کنید؟چگونه عادت 

 چگونه بهترین تصمیم ها را بگیرید؟ 
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 نکات کلیدی اثر مرکب:

 

 اهمیت وقتی به صورت مداوم اتفاق بیفتند، تغییرات بسیار های کوچک و به ظاهر کمگام

 کنند. بزرگی ایجاد می

 گذارد.تان تاثیر میمات روزانه شما روی اثر مرکب زندگیتصمی 

 .ثبات قدم تنها کلید موفقیت است 

 درصدی زندگی خود را  100ها را کنار بگذارید و مسئولیت شوید که بهانهوقتی موفق می

 بپذیرید.

 های موفق، افرادی پیگیر هستند.تمام انسان 

  تان را.پیدا کنید؛ همان قدرت چراییبه عمق وجودتان بروید و دلیل موفقیت خود را 

 تان جدا شوید و خود جدیدتان را بسازید.از خود قدیمی 
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 خالصه کتاب اثر مرکب:

خواهم فرمول حقیقی موفقیت را برایتان بازگو کنم. وقت آن رسیده من دارن هاردی هستم و می

ولی جادویی وجود کنید برای موفق شدن فرمکه بدانید رمز اصلی موفقیت چیست؟ اگر فکر می

دارد، همین حاال مطالعه را رها کنید و به تماشای تلویزیون و صحبت با دوستانتان ادامه دهید! من 

گر و متعهد کوش، تالشسال تحقیق و تجربه کردم تا فهمیدم که برای موفق شدن باید سخت 16

 تر از آن است.انهای پیچیده نیست؛ بلکه بسیار آسای از فرمولباشید. اثر مرکب، مجموعه

پشت، چه کسی برنده شد؟ الک پشت. چرا؟ چون راهی که شروع کرده در داستان خرگوش و الک

تنها کلید موفقیت است. شما باید « ثبات قدم»بود را ادامه داد؛ اما خرگوش در میانه راه خوابید! 

 یار تالش کنید. العاده و برای همین است که باید بسمعمولی باشید؛ یک فرد خارقفردی غیر

تواند باعث برتری هوش نمی»گفت: پدر من مربی فوتبال دبیرستان بود. او همیشه به من می

توانی از پس هر شرایطی بربیایی. می ،کنیمیفردی نسبت به دیگری شود. وقتی به سختی کار 

 «ای را از تو خواهم پذیرفت. آنقدر تالش کن تا در نهایت موفق شوی.هیچ بهانه

های بیشتری ریاضی هم برای اینکه از دیگر خواهر و برادرهایم عقب نمانم، مجبور بودم ساعتمن 

که نتیجه پذیر بار آورد؛ طوریتمرین کنم تا بتوانم ضعف خود را جبران کنم. پدرم ما را مسئولیت

 گرفتیم. او بابت درس نخواندن یا درس خواندنخوب یا بد هر تصمیمی را خودمان بر گردن می

برد و فروشی میداد؛ اما هر زمان که نمره خوبی می گرفتیم پدرم ما را به بستنیبه ما دستور نمی
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خرید. همین کارهای پدرم بود که باعث شد ذهنم مانند جسمم خواستیم را برایمان میهر آنچه می

 پرورش پیدا کند و من برای به موفقیت رسیدن حریص شوم.

هوش باشید. باید خیلی سخت کار کنید که بتوانید کمبود مهارت، در نتیجه: مهم نیست چقدر با

 4یا  3تر است، باید تر یا باتجربهتان را جبران کنید. اگر رقیبتان باهوشهوش یا استعدادهای ذاتی

 برابر بیشتر کار کنید تا بتوانید بر او پیروز شوید.

های کوچک و ی از انتخاباهای بزرگ از طریق مجموعهاثر مرکب، اصل درو کردن پاداش

اهمیت وقتی به صورت مداوم های کوچک و به ظاهر بیهوشمندانه است. به یاد داشته باشید گام

 کنند.و طی زمان اتفاق بیفتند، تغییرات بسیار بزرگی ایجاد می

 اثر موجی

د شاد برای درک اثر مرکب، مثالی را برای شما توضیح خواهم داد. فِرِد، کسی است که دوست دار

های زندگی کند. او تلویزیون بزرگی خریده است تا بیشتر از تماشای فیلم لذت ببرد و در کالس

ای های خوشمزهپزی نیز شرکت کرده است. او هر روز غذاهای جدید و شیرینیآشپزی و شیرینی

ز خوب کند. ظاهراً همه چیاش را به صرف چای و شیرینی مهمان میپزد و بعد از شام خانوادهمی

بینیم که فِرِد هر شب کالری بیشتری نسبت به گذشته دریافت است. اگر کمی دقیق شویم می

کند. این کالری اضافی مانع از کند و بدون ورزش کردن شبش را با تماشای فیلم تمام میمی

ها، فِرِد خواب خوبی ندارد. به همین دلیل است که زودخوابیدن او شده است و بسیاری از شب
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رود. تازه وقتی هم که سرکار است، شود و باعجله و کالفه به سرکار میها دیرتر بیدار میحصب

شود. فِرِد با مدیر و کند و مدیرش از این وضع ناراضی میآلودگی میاحساس خستگی و خواب

شود. مشکالت سرکار اش پرتنش میکند و محیط کاریهمکارانش بر سر مسائل کوچک بحث می

شود. چندسال بعد اگر شود و باعث دعوای بین فِرِد و همسر یا فرزندانش میرد خانه هم میفِرِد، وا

نفس بهفرد را ببینیم، کسی است که اضافه وزن داشته و ظاهر خوبی ندارد. ظاهر نامناسبش اعتماد

دی او را گرفته است و او احساس بدی نسبت به خودش دارد. محل کار فِرِد برای او دردسرهای زیا

تدریج از او فاصله دارد و در خانه نیز هیچ محبوبیتی در بین فرزندان خود ندارد. همسرش نیز به

رود. همین رفتار ساده یعنی شیرینی خوردن بعد از گیرد و با دوستانش به ورزش و تفریح میمی

 شام و جذب چند کالری اضافه، به مرور زمان باعث شد فاجعه به وجود بیاید.

ی دارند که هرگز به زندگی همین است. اتفاقات بزرگ زندگی ریشه در موضوعات کوچکواقعیت 

 !آیندچشم نمی
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 ذهنیت ماکروویو

سریع  ،گیری سریع را فراموش کنید. هیچ یک از قهرمانان موفقخواهد نتیجهاثر مرکب از شما می

ب هستند از خواب بیدار که بیشتر مردم خواحالییابند. آنها صبح زود، دربه قهرمانی دست نمی

ها نیز تا دیروقت مشغول کار هستند. رسیدن به موفقیت، کنند. شبشوند و شروع به تمرین میمی

خواهم با تمام وجودتان درک مرغ در ماکروویو، آنی و سریع نیست. از شما میمانند پختن تخم

 کننده است. خسته کنید که تنها راه موفقیت انجام دادن کارهای معمولی تکراری و گاهی

 با خواندن ادامه این خالصه کتاب، بیشتر متوجه منظورم خواهید شد.

 

 هاانتخابمهم نقش 

ای بعد از این ورود بزرگ، زندگی مجموعه سواد.برهنه، هراسان و بی ایم.همه ما یکسان به دنیا آمده

ن دوست یا بدترین توانند بهتریهای ما میهایی خواهد بود که خودمان داریم. انتخاباز انتخاب

افتاده بفرستند تا دور خودمان ای دورتوانند ما را به اهدافمان برسانند یا به سیارهدشمن ما باشند، می

بچرخیم. من به شما خواهم گفت چگونه تصمیماتی آگاهانه بگیرید تا زندگی خود را در جهت 

 رسیدن به اهدافتان هدایت کنید.
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 گیرندها هرگز گاز نمیفیل

اند. ها شما را بارها نیش زدهبینید که یک فیل شما را گاز بگیرد، اما تاکنون پشههرگز نمی شما

شوند. شاید یعنی اینکه تصمیمات و اقدامات کوچک هستند که باعث ایجاد تغییرات بزرگ می

کنند. امروز باورتان نشود ولی تصمیمات کوچک و مخرب، به شدت آبرو و زندگی شما را تهدید می

 ها را انتخاب کنید.های خود فرصت دارید، بهترینه برای انتخابک

 

 درصدی 100مسئولیت 

های تواند آن را انجام دهد؛ اما انسانترین کاری است که هر کسی میمتهم کردن دیگران، راحت

خواهید به موفقیت گیرند. اگر شما هم میدرصد مسئولیت زندگی خود را به گردن می 100موفق 

در روابط خود از طرف مقابل هیچ انتظاری نداشته باشید. مسئولیت کامل کار یعنی اینکه برسید، 

ها با شما است و تنها شما هستید که نتیجه تصمیمات خود شما صاحب قدرت هستید، تمام انتخاب

ام، شرایطم به طور کلی تغییر ام را پذیرفتهرا خواهید دید. از وقتی مسئولیت صددرصدی زندگی

  کرد.
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 سالح سری

کنم که حتما ام و به شما پیشنهاد میهایی که من برای موفقیت استفاده کردهیکی از استراتژی

 است.ثبت جزئیات  آن را به کار گیرید،

تر تصمیم بگیرید. هر خواهید باید بسیار آگاهانهخواهید باشید؟ اگر تغییر میتصور کنید چگونه می

خواهید الغر شوید، هر آنچه شود را ثبت کنید. مثالً اگر مییرفتاری که به تغییر شما مربوط م

کنید را بنویسید. خواهید پولدار شوید، هر اسکناسی را که خرج میخورید را بنویسید. اگر میمی

همیشه و تحت هر شرایطی به نوشتن پایدار باشید. نوشتن و ثبت جزئیات به شما این امکان را 

شتباهات خود را زیر نظر بگیرید. نوشتن موارد کوچک، یکی از دالیل دهد تا همه تغییرات و امی

بینید که در بلندمدت آن را انجام دهید و تکرارش موفقیت من است. جادوی نوشتن را زمانی می

 کنید. 

هزار دالر بدهی مالیاتی داشتم  100سالگی مشغول به فروش امالک بودم. در همان زمان  20در 

ام نداشتم. در نتیجه دست به کار شدم و شروع به نوشتن پرداخت بدهی و هیچ پولی هم برای

ماه فهمیدم تا چه اندازه بیهوده  1نوشتم. بعد از شد را میدالری که از جیبم خرج می 1کردم. هر 

کنم و آداب خرج کردنم تا چه اندازه ایراد دارد! به کمک نوشتن توانستم کنترل مخارجم خرج می

خریدم؛ زیرا نوشتن آن برایم سخت بود. با تکرار این م. بعضی اوقات چیزی را نمیرا در دست بگیر
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خواهید موفقیت خود را پیگیری کنید، همه هایم را بپردازم. اگر میعادتم، توانستم تمام بدهی

 اتفاقات زندگی خود را پیگیری کنید.

روز ادامه دهید. باور کنید  21خواهید رفتاری به عادت شما تبدیل شود، آن را به مدت اگر می

 وقت برای شروع دیر نیست؛ فقط باید قاطعانه تصمیم بگیرید؛ همین امروز و همین االن.هیچ

های روزانه یا درس خواندن. اثرمرکب کردنبا یکی از موضوعات شروع کنید، مثل اضافه وزن، خرج

 را جدی بگیرید و همه موضوعات کوچک مرتبط با هدفتان را بنویسید.
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 هاعادت

ها با کمترین ها، رفتارهایی هستند که تا حدودی یا به طور کامل غیرارادی هستند. انسانعادت

های خود را در خانواده دهند. ما بیشتر عادتهای خود را انجام میسطح اراده و هوشیاری، عادت

مسواک زدن یکی  های خوب و بد هستیم. مثالای از عادتایم. ما مجموعهو جامعه خود یاد گرفته

خواهیم مسواک بزنیم، به چگونگی اجرای آن فکر بار که می های خوب ما است. هراز عادت

 ایم که به عادت ما تبدیل شده است.نخواهیم کرد؛ زیرا این کار را به قدری انجام داده

های خواهم عادتبرنده بودن یک عادت است و بازنده بودن نیز یک عادت است. من از شما می 

های تان تزریق کنید. برای این کار باید ابتدا عادتموفقیت و برنده شدن را آرام آرام به زندگی

های مثبت و سازنده را جایگزین کنید. آن وقت مخرب خود را حذف کنید و به جای آنها، عادت

ترین است که قادر خواهید بود زندگی خود را به هر سمتی که تمایل دارید، هدایت کنید و دور

 تصوراتتان را به واقعیت تبدیل کنید.

های بزرگی در زندگیتان ایجاد کنید، باید دلیل داشته باشید. برای اینکه خواهید پیشرفتاگر می

خواهید این کار را انجام مجبور شوید تغییرات ضروری زندگی خود را ایجاد کنید، باید بدانید چرا می

 دهید.
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 قدرت چرایی

فرسا ادامه دهید. شود به تالش سخت و طاقتان چیزی است که باعث میقدرت چرای شما، هم

 معنی هستند.های شما بیمادامی که چراهای شما مشخص نشده باشند، چگونه

کنید و دانم در زندگی شما بارها پیش آمده که تصمیم بگیرید الغر شوید، چند روز مراعات میمی

 کنید!د از چندروز همه اینها را رها میروید، اما بعبا دوستانتان به باشگاه می

تواند افراد را هدایت کند؛ بلکه برای هر کاری باید چرایی من اعتقاد دارم که اراده، به تنهایی نمی

خواهید اندام زیبایی خواهید الغر شوید، از خودتان بپرسید چرا؟ زیرا میآن را نیز بدانید. مثال اگر می

های پارسالتان را امسال هم خواهید لباسمناسبی نیست. زیرا میداشته باشید؟ نه، این دلیل 

 تر از اراده است. بپوشید؟ درست شد. این دلیل قوی

العاده درونتان را فعال کنید؛ همان باید به عمق بروید تا انگیزه اصلیتان را پیدا کنید و قدرت فوق

را روشن کند و به حرکت شما شتاب تواند آتش درونتان تان را. دلیل درونی شما میقدرت چرایی

 ببخشد.
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 اهداف

انداز و اهداف زندگیشان را به صورت اند: آنها چشمتمام افراد موفق دنیا به یک دلیل موفق شده

خواهند و با باور قلبی خود به سمت اهدافشان حرکت دانند چه میشناسند. این افراد میکامل می

 کنند.می

کنید؛ اما طور که انتظار دارید پیشرفت نمیاگر آن»گوید: بزرگ من، پاول.جی مایر، میاستاد 

کنید، تنها به این دلیل است که اهدافتان را به روشنی تعریف توانایی آن را در خود حس می

هر آنچه را به روشنی تصور کنید، از صمیم قلب بخواهید و با »گوید: و همچنین می« اید.نکرده

وجود آن را باور داشته باشید و مشتاقانه برای رسیدن به آن تالش کنید، باید بدون تردید  تمام

 «برایتان رخ دهد.
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 گذاریراز پنهان هدف

آورید که به دنبال آن هستید. اگر به دنبال چیزی نباشید یا آن را با تمام شما هدفی را به دست می

دهد که به رد. ذهن ما تنها چیزی را به ما میوجودتان نخواهید، هیچ چیزی به دست نخواهید آو

 آن فکر کنیم و روی آن تمرکز کنیم.

خواهی بیشتر داشته باشی، باید به بیشتر تبدیل شوی. موفقیت چیزی اگر می»گوید: جیم ران می

نیست که بخواهی به دنبال آن بگردی. هر چیزی را تعقیب کنی، از تو دور خواهد شد.  این کار 

ها است. موفقیت، چیزی است که با تبدیل شدن به شخصیتی که ش برای گرفتن پروانهمانند تال

 «خواهی به دست می آید.می

 مانعی که بین شما و هدفتان قرار دارد، رفتار شما است. رسیدن به اهداف در گرو قاعده زیر است:

 ان( = اهدافانتخاب شما )تصمیم( +  رفتار )عمل( + عادت )عمل تکراری( + مرکب شدن )زم

رفتارهایی که باید متوقف شوند تا شما به اهدافتان برسید را مشخص کنید. همان طور که 

 3ای بردارید و رفتارهایی را ایجاد می کنید تا در مسیر رسیدن به اهدافتان قرار گیرید. دفترچه

ت شما را های بدتان که ممکن اسآرزوی بزرگ خود را در آن یادداشت کنید. حال، فهرست عادت

 از رسیدن به این اهداف باز دارد را بنویسید. تمامی آنها را روی کاغذ بنویسید.
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 کن کردن عادات بداستراتژی برای ریشه 5

 های خودتان را بشناسید.محرک -1

کند. باید بفهمید های بدتان مشخص کنید چه چیزی آنها را تحریک میبرای هرکدام از عادت

چه »و « چه کسی»شوند. برای هر عادت چیزی تحریک میبد با چه های هریک از این عادت

را مشخص کنید. مثالً آیا عادت دارید در ساعات مشخصی « چه وقتی»و « چه جایی»و « چیزی

 ها را داخل دفترچه یادداشت خود بنویسید.از روز یا شب چیپس و پفک بخورید؟ این محرک

کند خالص های بد شما را تحریک میی که عادتسازی کنید. از شر هر چیزخانه را پاک -2

های خانه خود درآورید. بهانه خواهید دیگر تنقالت نخورید، آنها را از کابینتشوید. مثال اگر می

ها را دوست دارند. عادت گرفتن هم ممنوع است. نگویید دیگر اعضای خانواده این جور خوراکی

های عضای خانواده شما هم باید سالم و به دور از عادتبد، بد است، شما و آنها هم ندارد! دیگر ا

 بد باشند.

های خوب و سالم جایگزین کنید. مثالً  های بد خود را با عادتآنها را جایگزین کنید. عادت -3

خورد، وقتی عاداتش را نوشت فهمید خواهر همسرم شبها موقع تماشای فیلم چیپس و پفک می

برد، در نتیجه هویج و کرفس را جایگزین ها لذت میاین خوراکی که از احساس ترد بودن و صدای

 بخش هستند و هم سالم.آنها کرد که هم لذت
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آرام شروع کنید. بعضی از افراد قبل از وارد شدن به آب دریا و اقیانوس، اول کمی پاهایشان  -4

صورت کامل در آب فرو دهند، بعد تا کمر وارد آب می شوند و سپس آرام آرام به را در آب قرار می

زنند. شیرجه زدن برای همه عادتها ها هم هستند که یکباره به درون آب شیرجه میروند. بعضیمی

اند و از بین بردن آنها به زمان نیاز ها به مرور زمان شکل گرفتهروش خوبی نیست؛ زیرا عادت

 دار موثرتر است.ریشه های قدیمی وکن کردن عادتهای کوچک برای ریشهدارد. برداشتن قدم

گو نیست. گاهی برخی از عادتها ها، روند آرام پاسخبه درون آن بجهید. برای برخی از عادت -5

ها بهتر است که عادات بد خود را یکجا ترک کنند. در این نیاز به شیرجه دارند. بعضی از انسان

ها را به شیرجه زدن به دلِ عادتحالت شاید بترسید و بخواهید به عقب برگردید، اما درونتان شما 

پرید، ترکیبی از احساس لذت و ترس شوید و به درون آن میکند. زمانی که موفق میتشویق می

 آید.در درون شما به وجود می
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 های خوب استراتژی برای ایجاد عادت 6

را تغییر  تان را تغییر دهید؛ مگر آنکه کاریتوانید زندگیوقت نمیهیچ"گوید: جان مکسول می

  "دهید. راز موفقیت در کارهای روزمره شما نهفته است.دهید که آن را هر روز انجام می

های خوب و سازنده پر کنید. آورید، باید جای آنها را با عادتمیهای بد را از ریشه درتوقتی عاد

آن عادت جدید را در بار یک رفتار را تکرار و تقویت کنید تا بتوانید  300یادتان باشد باید حدود 

خواهید عادات خوب را حفظ کنید، اطمینان حاصل کنید که در ناخودآگاهتان جای دهید. اگر می

 کنید. طول روز به آن توجه می

 های خوب شما باید:برای ایجاد عادت

راستا با سبک زندگی خود انتخاب خودتان را برای موفقیت آماده کنید. عادتهای جدید را هم -1

کنید، به خودتان متعهد شوید که در روز . مثال اگر در روز چندین بار ایمیل خود را چک میکنید

 زنید.هایتان سر میبار به جعبه ایمیل 3فقط 

جای فکر برید، بهمیسربه اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. مثال اگر در دوران رژیم به -2

های سالمی فکر کنید که به تازگی به سبد خوراکیتوانید بخورید، به کردن به غذاهایی که نمی

 اند.غذایی شما اضافه شده
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خواهید عادت جدیدی را در خودتان ایجاد پذیری در جمع باشید. اگر میبه دنبال مسئولیت -3

کنید، از خانواده و دوستان خود بخواهید شاهد شما باشند. با این کار احساس مسئولیت شما بیشتر 

 شود. می

ک شریک برای موفقیت پیدا کنید. برای باال بردن شانس موفقیتتان، همراه پیدا کنید. کسی ی -4

 های جدیدتان متعهد نگه دارد. که شما را بابت ایجاد عادت

تواند حس رقابت را چیز بهتر از یک مسابقه دوستانه نمیرقابت و رفاقت را جدی بگیرید. هیچ -5

ای دوستانه راه بیندازید و در طی آن توانید مسابقهتانتان میدر شما به وجود آورد. با کمک دوس

 عادات جدیدی یاد بگیرید.

های خود جشن بگیرید. زمانی را برای جشن گرفتن اختصاص دهید تا بتوانید از ثمره موفقیت -6

در طول مسیر لذت ببرید. همیشه باید برای رفتار و عادت جدیدتان هدایای کوچکی به خودتان 

تواند هر چیزی باشد: شامی خوشمزه در رستوران، جلسه ماساژ، استخر و... . هدیه شما میبدهید

 چبخشی آنها را حس کنید.قدرت هدایای کوچک را جدی بگیرید و انگیزه
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 فرآیند تغییر دشوار است

کنند. عادی به همین دلیل است که مردم عادات بد خود را ترک نمی ؛تغییر همیشه دشوار است

کند. ایجاد العاده بودن است که شما را از سایر مردم دنیا متمایز میان است. خارقبودن آس

شوند و ناامید های معمولی با اندکی سختی خسته میهای جدید نیازمند زمان است. آدمعادت

 شوند.دهند و به فردی متفاوت تبدیل میشوند؛ درحالی که افراد موفق، به تالش خود ادامه میمی

 

 تکانشقدرت 

شوند؟ این شوند و افراد فقیر هر روز فقیرتر میروز پولدارتر میاید که افراد پولدار هرآیا دقت کرده

انگیزترین بخش کتاب است. این راز، همان راز افراد موفقی مانند بیل گیتس، استیو قسمت، هیجان

در مسیر رسیدن به اهداف، چیز برید، دیگر هیچجابز و مایکل فلیپس است. وقتی به این راز پی می

ترین و قدرتمندترین اسرار موفقیت قدرت تکانش است که در مانع شما نخواهد شد. یکی از مهم

 این قسمت با آن آشنا خواهید شد.

اجسام تمایل دارند تا حرکت یکنواخت خود را حفظ کنند؛ مگر آنکه »گوید: قانون اول نیوتن می

وضوع، تکانه است. ایجاد تکانه نه تنها ساده نیست؛ بلکه انرژی این م« نیرویی به آنها وارد شود.

 چیز مانع شما نخواهد بود.گیرد؛ اما کافی است تکانه شروع شود، دیگر هیچزیادی نیز از شما می
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تطبیق پیدا کردن با هر تغییری به همین صورت است. ابتدا با برداشتن یک قدم کوچک شروع 

زمان. پیشرفت بسیار کند است؛ اما وقتی بعد از مدتی به عادت تبدیل کنید، تنها یک قدم در هر می

شود. موفقیت و نتایج همواره به صورت مرکب و سریع ظاهر ظاهر می« تکانش بزرگ»شد، 

 شوند.می

 برای تغییر کردن و ایجاد تکانش بزرگ باید چه کارهایی انجام دهید؟

 ای جدیدی را انتخاب کنید.های اصلی خود، رفتارهبر اساس اهداف و ارزش -1

 های مثبت به کار بگیرید.این رفتارها را بر اساس عادت -2

 های جدید خود را هر روز تکرار کنید.عادت -3

 شود.هایی را بسازید که منجر به ایجاد نظم در زندگی شما میرویه -4

 قدم بمانید.ثابت  -5

 ی شما خواهد شد.کار به ظاهر ساده، تکانه بزرگ وارد زندگ 5با این 

نظیر تکانه را در زندگی خود دیدند. آنها تا قبل مایکل فلیپس، استیو جابز و بیل گیتس قدرت بی

دادند و هرگز از تکرار آن روز انجام میهای یکسانی را هرها و رویهاز به دست آوردن تکانه، عادت

 ه آنها برسد.دوید تا بشدند. بعد از آن، موفقیت در پشت سرشان میخسته نمی
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 هاقدرت عادت

بینید که تغییرات کم میدهید، کمهای هفتگی و روزانه مطابقت میوقتی رفتارهای جدید را با رویه

های مثبت را وارد ضمیر ناخودآگاه خود کنید. مثال من آیند. شما باید رویهمثبت به وجود می

ام که به عادتم تبدیل شده تکرار کرده ای روزانه مخصوص به خودم را دارم که آنقدر آن رابرنامه

آید، میصبح به صدا در 5است. برنامه روزانه من به این صورت است: زنگ بیداری من ساعت 

دقیقه فرصت  8آید، در این میدقیقه دیگر دوباره به صدا در 8دانم کنم و میصدای آن را قطع می

 ام را انجام دهم:کار مهم روزانه 3دارم تا 

 گویم.کنم و بابت آنها خدا را سپاس میهایم فکر میها و داشتهتمام نعمت به -1

 ام.کنم که نام آن را نامه عاشقانه ذهنی گذاشتهبرای یک نفر آرزوی موفقیت و خوشبختی می -2

 کنم.کند فکر میکاری که مرا به هدفم نزدیکتر می 3ترین هدفم و به مهم -3

دقیقه حرکات  10ام آماده شود، شوم. تا زمانی که قهوههوه میبعد از آن مشغول درست کردن ق

 1خوانم. پس از آن به مدت دقیقه مطالبی مثبت و آموزنده می 30دهم و سپس کششی انجام می

صبح  7دهم. هر روز راس ساعت کنم و آن را انجام میترین کارم تمرکز میساعت روی مهم

ساله  5ساله،  1هدف مهم  3کنم. ی آن روز را بازبینی میهاتک برنامهجلسه بازبینی دارم و تک

های من است. کنم. این برنامه ثابت و همیشگی صبحام را مرور میترین هدف ماه و هفتهو مهم
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صفحه از یک  10هایم را بررسی کنم. شبها قبل از خواب نیز عصرها هم عادت دارم که حساب

 .خوانمبخش و انگیزشی را میکتاب الهام

 ثبات قدم

تان کند و تکانه بزرگ را در زندگیهمان چیزی است که شما را از دیگران متمایز می« ثبات قدم»

های خوب، ثابت اندازد. داشتن انتخاب مناسب، حفظ رفتارهای صحیح، تمرین عادتبه جریان می

ثابت قدم بودن آید. تر از چیزی است که به نظر میقدم ماندن و نگه داشتن تکانش، بسیار آسان

سال انجام  50ای داشته باشید که بتوانید آن را برای عامل مهمی در موفقیت است. باید برنامه

 ماه! 5هفته یا  5دهید، نه 

برنده شدن در مسابقه، نتیجه تاثیرات مثبت است. همیشه الک پشت باشید؛ یعنی کسی که زمان 

در نتیجه داشتن عادات مثبت و به کار بستن کافی دارد تا هرکسی را در مسابقه شکست دهد. این 

 ثبات قدم است.
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 عوامل بیرونی و درونیر تاثی

سازند؛ در نتیجه باید عواملی که بر تصمیمات های شما زندگیتان را میمتوجه شدید که انتخاب

ها )آنچه وارد ذهن شما نوع از تاثیرات عبارت هستند از: ورودی 3گذارند را بشناسید. شما تاثیر می

 تان.ات و افرادی که در زندگی شما هستند و محیط زندگیشود(، ارتباطمی

 ها. ورودی1

خواهید عملکرد مغز شما عالی باشد، آید. اگر میاگر زباله وارد ذهنتان کنید، زباله از آن بیرون می

های مفید را به خوردِ او بدهید. به جای خواندن اخبارهای مختلف و منفی، مطالب مفید و خوراکی

 ها را وارد مغزتان کنید.ترینرا بخوانید تا خوببخش الهام

های نامطلوب باید چه کار برای محافظت از ذهنتان در برابر ورودی

 کنید؟

گام اول برای این کار نگهبانی دادن است. ذهن ما به صورت ناخودآگاه به دنبال افکار منفی است؛ 

ینکه ذهنتان را از افکار منفی، اخبار، ولی شما باید مطالب منفی را از ذهنتان دور کنید. یعنی ا

نتیجه ای بدهید. تصاویر بیتلویزیون، رادیو و تبلیغات دور نگه دارید و به خودتان رژیم رسانه

 گذارد.ها به شدت ذهن شما را فلج کرده و روی خالقیت شما اثر میرسانه
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های هایی کافی نیست ورودیگام دوم این است که هنگام رانندگی در دانشگاه ثبت نام کنید. به تن

ها را بیرون بریزید و منفی را حذف کنید. برای حرکت کردن در مسیر مثبت، باید ابتدا تمام بدی

انگیزشی و آموزشی موقع رانندگی و سفر  DVDیا   CDها پر کنید. به جای آنها را با خوبی

کنم: و چیز حرکت نمیخواهم با ماشین جایی بروم هرگز بدون دگوش دهید. من زمانی که می

 ام.های آموزشی. من با همین کار بسیار پیشرفت کردهبنزین و فایل

 . ارتباطات2

گردد؛ میدرصد از موفقیت یا شکستتان به گروه مرجع شما بر 95ارتباطات خود را بررسی کنید. 

افراد منفی بیرون توانید با کنید. هرگز نمییعنی افرادی که بیشترین زمانتان را با آنها سپری می

بروید و انتظار اتفاقات مثبت را در زندگی داشته باشید. جیم ران معتقد است که هرکسی ترکیبی 

نفر از افرادی که بیشتر  5فردی است که بیشتر از دیگران با آنها در ارتباط است. شما باید نام  5از 

های اصلیشان را بنویسید. افرادی که روید و در ارتباط هستید را به همراه ویژگیبا آنها بیرون می

توانند شما را بندی کنید. یادتان باشد ارتباطات میگذرانید را اولویتبیشتر اوقات خود را با آنها می

دسته تقسیم  3پرورش دهند یا کاری کنند که در مشکالت گیر کنید. ارتباط با اطرافیان خود را به 

و گسترش دادن ارتباط. با افرادی مانع از رسیدن شما به کنید: قطع ارتباط، محدود کردن ارتباط 

شوند قطع رابطه کنید. ارتباط خود را با افرادی که سرعت حرکت شما در مسیر موفقیت اهدافتان می
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کنند محدود کنید و با افراد موفق در حوزه خودتان بیشتر رابطه داشته باشید. مثال را کُند می

 جزو افرادی هستند که باید بیشتر با آنها در ارتباط باشید.سخنرانان و معلمان انگیزشی، 

موضوع مهم بعدی پیدا کردن یک همراه موفق است. همراه موفقیت شخصی است که همانند 

دقیقه با همراه موفقیت خود تلفنی  30شما متعهد به مطالعه و توسعه شخصی باشد. هر هفته جمعه 

توانید قوت خود سوال کنید و بپرسید در چه مواردی میحرف بزنید. از آنها درباره نقاط ضعف و 

 گوید را یادداشت کنید و برای انجام آنها متعهد باشید.پیشرفت کنید. نکاتی که همراه موفقیتتان می

های معمولی است. ها را به کار گیرید. سرعت قدم زدن مربی معادل سرعت دویدن انسانمربی

گوید: ها را در کنار خود دارند. کن بالنچارد میبهترین مربیترین افراد کسانی هستند که موفق

های خود اولین چیزی که باید یادتان باشد این است که الزم نیست وقت زیادی را از مربی»

ام در عبارات کوتاه خالصه شده بودند. خوردن ناهار یا هایی که من شنیدهبگیرید. بهترین توصیه

پول دادن برای استخدام مربی، یک « تمام! هایشان ووصیهصبحانه با یک مربی، دریافت ت

 گذاری عالی برای بهبود عملکرد شما است.سرمایه

تر بودن و داشتن گروه مشاوران شخصی خود را تشکیل دهید. برای خردمندتر بودن، استراتژیک

تی را پیدا کنید عملکرد بهینه، باید گروهی از مشاوران شخصی را در کنارتان داشته باشید. افراد مثب

اند دستاوردهایی را که در زندگی به دنبالشان هستید را به دست آورند. از تخصص که موفق شده

 و توانایی های این افراد در کارهایتان استفاده کنید.
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 . محیط3

دهد. آرزویی که در قلبتان دارید، شاید بزرگتر از گاهی اوقات تغییر محیط رویکردتان را تغییر می

کنید. گاهی اوقات الزم است از محیط خارج شوید تا ی باشد که خودتان را در آن پیدا میمحیط

دار بینید که بعد از ریشهگلدان بکارید، می بپیوندند. وقتی نهال بلوط را در آرزوهایتان به وقوع

 شود؛ زیرا نهال به فضای بیشتری نیاز دارد تا به درختی تنومند تبدیلشدن، رشدش متوقف می

 خواهید را به دست آورید.اید خارج شوید و هدفی که میشود! از محیطی که در آن گیر کرده

یادتان باشد محیط اطرافتان فقط محل زندگی شما نیست؛ بلکه همه چیزهایی است که شما را 

نظمی را از زندگیتان پاک کنید. محیطی را ایجاد کنید که اهداف شما اند. هر گونه بیاحاطه کرده

 ا حمایت و تقویت کند.ر
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 شتاب بخشیدن

در مسیر موفقیت باید بدانید که محدودیت ها برای همه وجود دارند، مهم نحوه مواجه با آنها است. 

شوید، به خودتان یادآوری کنید که هر بار که با یکی از دیوارهای ذهنی یا احساسی مواجه می

که شما بعد از انجام بهترین تالشتان انجام  ها مواجه هستند. کاریرقبای شما هم با همین چالش

ها مانع نیستند؛ بلکه فرصتی برای برتری هستند. شود. محدودیتدهید، سبب موفقیت شما میمی

 چیز آسان است.وقتی شرایط عالی است، همه

 «تر بود، آرزو کنید کاش شما بهتر بودید.آرزو نکنید که ای کاش شرایط آسان»گوید: جیم ران می 

تان را برای موفقیت و پیشرفت رسند، این شما هستید که باید ارزش خودوقتی مشکالت از راه می 

تان جدا کنید. ثابت کنید. اندازه دیوارهای محدودیت را تغییر دهید و خود جدیدتان را از خود قدیمی

 قطعا خودِ جدید شما نیرومند و پیروز است. 

های چند برابر نتایج رین رقیبتان، یکی از بهترین روشنگاه کردن به خودتان به عنوان سرسخت ت

رسید، فراتر و باالتر روید. راه دیگر برای چندین برابر نتایج این است. وقتی به دیوار محدودیت می

است که نسبت به گذشته تان و انتظاری که سایرین از شما دارند، تالش بیشتری کنید. همیشه 

 د.کار انجام دهی« کافی»بیشتر از 
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 فراتر از انتظارات ظاهر شوید

روز تالش کنید؛ بلکه کمی فراتر از انتظارات بودن سخت یا غیرممکن نیست. الزم نیست شبانه

توانید فراتر کند. با کمی تالش بیشتر میتالش بیشتر نتایج شما را در طول زمان چندین برابر می

تنها یک تغییر، موضوعی کوچک باشد؛ ولی از حد انتظارات رفته و نتایج خود را شتاب دهید. شاید 

کند. در دنیایی که فراتر از حد انتظار است و تاثیرپذیری شما و دانش مشتریانتان را چند برابر می

بیشتر چیزها حتی در حد انتظار هم نیستند، شما می توانید به صورت چشمگیری، نتایج خود را 

 شتاب ببخشید و در میان سایرین برجسته شوید.

 

 منتظره انجام دهیدارهای غیرک

آورند. با معمولی بودن دردسری نخواهید داشت؛ اما کارهای معمولی، نتایج معمولی هم به بار می

های زندگی قابل العاده باشم. غیرمنتظره بودن در تمام جنبهمعمولی و خارقدهم غیرمن ترجیح می

ای زندگی خود به دنبال فرصتی ههای کوچک زندگی. در تمام بخشاجرا است؛ حتی در بخش

 هایتان باشید. برای چندین برابر کردن تالش
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 از شوک و ترس استفاده کنید

گاهی انجام یک عمل غیرمنتظره، مستلزم این است که کاری کنید صدایتان شنیده شود. اگر دلیل 

هید تا صدایتان ای عالی دارید که ارزش توجه کردن را دارد، هرآنچه را الزم است انجام دیا ایده

 پروایی به خرج دهید تا دیده شوید.شنیده شود. کمی بی
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 گیری:نتیجه

ارزش است. اثر مرکب و نتایج آن واقعی هستند. اثر مرکب، ابزاری است یادگیری بدون عمل بی

های بزرگ در بلندمدت قدمی و عمل مثبت ترکیب کنید، منجر به ایجاد تفاوتکه اگر آن را با ثابت

اند، این خالصه های ضعیف دوباره به زندگی شما وارد شدهشد. هرگاه حس کردید عادت خواهد

خواهید اکنون تمام آنچه برای موفقیت میکتاب را دوباره بخوانید. وقتتان را تلف نکنید؛ زیرا شما هم

را های چشمگیری داشته باشید، از همین امروز کارهایتان خواهید پیشرفتدانید. اگر میرا می

متفاوت انجام بدهید. اجازه بدهید اثر مرکب، راهنمای زندگی شما به سمت موفقیت باشد. کاری 

تر باشد. بعد از اتمام این خالصه کتاب، سال قبل بسیار جذاب 5سال آینده زندگی تان از  5کنید 

ز این کنید که برای موفقیت متعهد هستید، لحظه به لحظه تصمیمات مثبت بگیرید. اگر ادرک می

نفر دیگر که برایتان اهمیت دارد معرفی  5نکات خوبی یاد گرفتید، آن را به حداقل  خالصه کناب

کنید. شاید این کتاب برای همیشه مسیر زندگی آنها را تغییر بدهد. بدون شما ممکن است هیچ 

 گاه راز اثر مرکب را پیدا نکنند.

 درباره نویسنده:

شاگرد  ( در آمریکا است. دارن هاردی،successوسس مجله موفقیت )دارن هاردی، مدیر م

آنتونی رابینز بر این اعتقاد است که دارن یر و جیم ران است. ام جی استادان بزرگی مانند پاول

مانند هایی از کتاب اثر مرکب، کتاب غیر هاردی، مجموعه بهترین اصول موفقیت است. او به

 را نیز نوشته است.« قطار سرعت به سوی کارآفرینی»و « بهترین سال زندگی تو»
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 خدمات آکادمی فرجی برای موفقیت شخصی و شغلی شما
تصمیم گرفتم که مسیر شغلی آزادانه ای را برای خودم  94سال از من امیرحسین فرجی هستم. 

این کار شدم. من  انجام ترسیم کنم تا پول، آزادی و اثرگذاری را با هم داشته باشم و موفق به
توانستم از زندگی کارمندانه و اجباری به زندگی آزادانه و دلخواهم برسم و برند شخصی خودم را 
داشته باشم. هدف من و تیمم در آکادمی فرجی این است که به افراد مختلف کمک کنیم تا پول، 

ایی را طراحی کرده ام آزادی و اثرگذاری را با هم در زندگی داشته باشند. با همین هدف، دوره ه
 که دوست دارم شما را با آنها آشنا کنم:

 است که در آن، به شما کمک می کنم  ، دوره ایثروتمندان جدید: دوره ثروتمندان جدید
در حوزه ای که به آن عالقه دارید، برند شخصی خودتان را بسازید و ایده ها و عالیق خود 

شما می توانید از طریق لینکی که در پایین  کسب و کار سودآور تبدیل کنید.یک را به 
 همین صفحه قرار دارد، در دوره رایگان ثروتمندان جدید شرکت کنید.

  مرحله ای خودم برای  7نوابغ اینستاگرام: در دوره نوابغ اینستاگرام، من شما را با فرمول
قدرتمند ساخت یک کسب و کار اینستاگرامی آشنا می کنم و کمکتان می کنم که پیجی 

شما می توانید از طریق  در اینستاگرام داشته باشید و با کمک اینستاگرام درآمدزایی کنید.
 لینکی که در پایین همین صفحه قرار دارد، در دوره رایگان نوابغ اینستاگرام شرکت کنید.

  طراحی زندگی دلخواه: مجموعه محصوالت طراحی زندگی دلخواه که شامل برنامه اثرگذار
وره شغل رویایی و دوره میلیونر اینترنتی است، به شما کمک می کند کسب و کار شو، د

شما می توانید از طریق لینکی خودتان را راه اندازی کنید یا شغل دلخواه خود را پیدا کنید. 
که در پایین همین صفحه قرار دارد، در دوره های رایگان مجموعه طراحی زندگی دلخواه 

 شرکت کنید.
 برای شرکت در دوره های رایگان آکادمی فرجی، روی لینک زیر کلیک کنید:

www.farajiacademy.com/fc 
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