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موفقيتوشاديچهنسبتيباهمدارند؟
موفقيت و شادي، ش��ادي و موفقيت. اغلب اوقات مردم 
گرايش دارند تا اي��ن دو واژه را اشتب��اه بگيرند و آنها را 
يكي ببينند، تا حدي كه نمي توانن��د بين اين دو واژه يا 
حالت بسيار متفاوت، اما به ظاهر يكسان، تمايزي قائل 
شوند. در بستر يك زيست بوم و فرهنگ مبتني بر درآمد 
و ماديات، مردم به نحوي پ��رورش مي يابند كه شادي 
و خوشبختي را محص��ول موفقيت مي دانند و خط كش 
اندازه گيري آنها در زندگي تعداد يا ميزان دستاوردها و 
اهداف محقق شده در زندگي شان است. برخي افراد در 
يك مقايسه و شبيه سازي نادرست، موفقيت را طاليه دار 
يا جلوتر از شادي و خوشبختي در نظر مي گيرند؛ گويا در 
يك معادله رياضي بخواهيم قسمت دوم معادله را قبل از 
قسمت اول قرار بدهيم. اين گروه افراد كه تعدادشان هم 
كم نيست، گمان مي كنند شادي و خوشحالي در نقطه 
پاياني صعود آنها منتظر اس��ت و موفقيت دقيقاً مقدار و 
اندازه اين شادي را مشخص مي كند. چنانچه نگاه خود را 
دقيق تر كرده و كمي با تأمل بينديشيم، مي بينيم كه اين 

روش تلقي شايد اشتباه ترين برداشت و رويكرد به اين دو 
حالت باشد. موفقيت، هيچ گاه نبايد بازتابي از شادي تلقي 
شود، بلكه اتفاقاً بر عكس، معيار و اندازه نهايي موفقيت 
آن است كه چقدر ش��اد بوديد يا هس��تيد. به نظر شما 
اين طور نيس��ت؟ كافي است چند مورد را مطالعه كنيم 
تا متوجه شويم موفقيت نمي تواند دستورالعمل و نسخه 

قطعي شادي باشد. 
آياموفقهاازهمهخوشحالترند؟

اگر موفقي��ت الزاماً به ش��ادي منجر مي ش��د، آيا نبايد 
ثروتمندتري��ن و موفق ترين افرادي ك��ه مي شناسيم، 
ج��زو خوشحال ترين مردم��ان بودند؟ آيا كس��اني كه 
شهرت، ثروت و موفقيت را انتخ��اب مي كنند نبايد در 
منتهاي درجه رضايتمندي باشن��د؟ واقعيت اين است 
كه موفق ترين و ثروتمندترين ه��ا هميشه شادترين ها 
نيس��تند، زيرا آنها فرصت واقعي شاد بودن را در مسير 
صعودي خود به سمت باال از دست مي دهند. همان گونه 
كه گفتيم، آنها معادله را برعكس مي كنند. سهواً جاي دو 
متغير را به جاي هم اشتباه مي گيرند و در نتيجه پاسخي 
كه متفاوت با آنچه فكر مي كردن��د، به دست مي آورند. 
آنها گمان مي كنند كه شادي فقط يك محصول جانبي 
و ثمره موفقيت بوده و در واقع موفقيت پاسخي به شادي 

و احساس خوشبختي مي باشد. 
همانند يك مس��ئله رياضي يا يك قي��اس و هم ترازي 
سنجيده، موفقيت و شادي جدا از هم، اما در عين حال 
اغلب داراي عواملي وابس��ته به هم هس��تند. مطمئناً 
موفقيت سهم��ي در ش��ادي دارد، اما ن��ه آن طور كه 
بسياري از مردم فكر مي كنند، چنانچه موفقيت حاصل 
نشد دنيا به آخر مي رس��د. موفقيت ي��ك دستاورد و 
پيشرفت است، اما شادي كمال است؛ به عبارت ديگر اين 
موفقيت است كه بايد به عنوان محصول جانبي شادي 
بيايد، عاملي كه از شادي مي آيد و از آن مشتق مي شود. 

معادله درست ما اين است. 
درسالجديدنگاهخودراعوضكنيد

شما مي توانيد در سال جديد نگرش خود را تغيير دهيد. 
چرا؟ براي اينكه خ��ود را در اين زندگي آزار ندهيد. براي 
اينكه نگذاريد عدم موفقيت، دور موت��ور حركت شما را 
كاهش دهد. براي اينكه براي فرزندان تان هم الگو سازي 
كنيد. براي اينكه به آنها ياد بدهيد جاي دو قسمت معادله 
را اشتباهي نبينند. اگر ما بخواهيم و رويكردمان را تغيير 
دهيم و تمرين كنيم، شادي و خوشبختي خود را منوط 
به موفقي��ت نمي كنيم. شادي خواهد مان��د حتي وقتي 
موفقيت برود و از معادله حذف شود. شادي وجود خواهد 
داشت، حتي زماني كه همه چيز ناكام بماند، حتي زماني 
كه پاسخ هاي دريافتي شما از زندگي هم تراز و هماهنگ 
نباشد و شماره هاي كارت شما با ك��ارت برنده مطابقت 
نكند. شادي تنها پاسخي است ك��ه همواره وجود دارد و 
خواهد داشت. موفقيت حالتي است كه تنها زماني اتفاق 
مي افتد كه شما در حال انجام آنچه دوست داريد، باشيد و 

در غير اين صورت خير. 
ازرموزموفقيتوشاديبيشتربدانيم

موفقيت محصول نهايي است كه به دنبال شور و عشق 
مي آيد. براي بس��ياري ممكن است موفقي��ت به مثابه 
هدف غايي به نظر برسد، اما شادي راهي براي رسيدن 
به موفقيت است كه هميشه وجود دارد. موفقيت مانند 
اين است كه همه پول هاي دني��ا مال شما باشد؛ شادي 
آن است كه همه مردم از ث��روت موجود استفاده كنند. 
موفقيت قابل سنجش است، اما ش��ادي بي حد و حصر 
است و نهايتي ندارد. موفقيت يك ماشين خيالي پرزرق 
و برق است، اما شادي يك سواري بزرگ است. موفقيت 
سخت كار كردن است، شادي دوست داشتن كار است. 
موفقيت شه��رت است، شادي در ارتف��اع بودن و ترقي 
است. موفقيت مس��ابقه است، شادي حض��ور در خط 

پايان اس��ت. موفقيت، يعني كاري كني��د همه نام شما 
را ياد بگيرند، شادي يعني افراد خوب نام شما را بدانند. 
موفقيت عايدي است كه با كوشش استحصال مي كنيم، 
شادي توفيق حاصل شده است. موفقيت جوايزي است 
كه اعطا مي شود، شادي خ��ودش نعمت و مزيت است. 
موفقيت مانند پول در بانك است، ش��ادي را نمي توان 
سپرده گذاشت. موفقيت مانند هواپيماي جت شخصي 
است، شادي در باال پرواز كردن اس��ت. موفقيت هرگز 
آسان نيست، با شادي هرگز دشواري احساس نمي شود. 
موفقيت مانند پول است، ش��ادي ارزش است. موفقيت 
در ساعات پايان��ي و دير وقت حاصل مي ش��ود، شادي 
تمام روز حضور دارد. موفقيت خان��ه دوم است، شادي 
هميشه در خانه است. موفقي��ت با ماديات همراه است، 
شادي در هر ماده اي وجود دارد. موفقيت رؤياهاي شما را 
دنبال مي كند، شادي زندگي كردن با رؤياهاي شماست. 
موفقيت با تحسين و ستايش همراه است، شادي هرگز 
به آن نياز ندارد. موفقيت رسيدن به باالست، شادي هيچ 
سقفي ندارد. موفقيت تنها در پيش روي شما قرار دارد، 
شادي هرگز آهسته تر از شما حركت نمي كند. موفقيت 
را بايد تعقيب كرد، شادي را بايد يافت. موفقيت گرفتن 
هر چيزي است كه شما هميش��ه مي خواستيد بگيريد، 
شادي به هيچ يك نيازي ندارد. موفقيت حس��اب گرانه 
است، شادي به تقل��ب روي برگه امتحان��ي نياز ندارد. 
موفقيت رشك و حس��د مي ورزد، ش��ادي خودش را به 
اشتراك مي گذارد. موفقي��ت رفتن به دور دست هاست، 

شادي از مسير و مقصد لذت مي برد. 
پس بياييد با تغيير نگاه خودمان، تالش كنيم از مس��ير 
لذت ببريم و اميدوار باشيم در زندگي موفقيت هايي هم 
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بياييد ف��رض كني��م مي خواهيم ب��ار و بند 
سفر ببنديم و براي يك مس��افرت كم هزينه 
برنامه ريزي كنيم. اولين سؤال اين خواهد بود 
كه كجا برويد و براي رفتن به جايي كه مي رويد 
چقدر بايد هزينه بپردازي��د؟ با چه وسيله اي 
برويد؟ كجا اقامت كنيد؟ و بعد نگاهي به جيب 
خود مي اندازي��د. يكي از راه ه��ا اين است كه 
مقاصد بكرتر را انتخاب كنيد و در اين صورت 
مي توانيد از مسيرهايي كه اغلب همه مي روند، 
خارج شده و به نقاطي كه م��ردم كمتر آشنا 
هس��تند يا مي روند، بروي��م. شهرهاي بزرگ 
و مناط��ق گردشگري مع��روف محبوب ترين 
مكان ها براي سفر هس��تند، اما آنها همچنين 
گران تر و پرهزينه تر هم هستند. با مسافرت به 
مقصدهايي كه مسافران كمتر به آنجا مي روند، 
مي توانيد پول زيادي صرفه جويي كنيد و سفر 
فوق العاده اي هم داشته باشيد. به عنوان مثال، 
به جاي اقامت در هتلي در شهرهاي بزرگ كه 
مقاصد گردشگري هم هستند، مي توانيد هتلي 
با يك فاصله زماني مناسب خارج از شهر يا در 
شهر كوچك تر مجاور رزرو كنيد تا هم هزينه 
اقامت تان كمتر شود و ه��م از مناظر طبيعي 
لذت ببريد و هم در شهري كوچك با آرامش 
بيشتري اقامت كنيد. به عالوه، اگر مي خواهيد 
از مكان هاي ديدني شهر ه��اي بزرگ بازديد 
كنيد، كافي است يك سفر يكروزه به آن شهر 

را برنامه ريزي كنيد. 
در صورتي ك��ه قص��د داري��د ب��ا هواپيما در 
مسيرهاي داخلي يا به خارج از كشور مسافرت 
كنيد، سعي كنيد كمي بيشتر وقت بگذاريد 
و جست وجو كنيد تا از سايت هايي كه بليت 
را با تخفي��ف عرضه مي كنن��د، خريد كنيد. 
همچنين مي تواني��د به دنب��ال آژانس هاي 
مس��افرتي باشيد كه امكان��ات خريد بليت 
يا تور را ب��ه صورت پرداخت اقس��اطي براي 
گردشگ��ران فراه��م كرده اند. مضاف��اً اينكه 
اكثر خطوط هوايي قيمت ه��اي پايين تري 
را براي كودكان دو تا 11 ساله و زير دو سال 
مي گذران��د. همچنين به دنب��ال سايت هاي 
گردشگ��ري باشيد كه خدمات مس��افرتي و 
گردشگري خود را ب��ا قيمت هاي متناسب با 

بودجه شما پيشنهاد مي كنند. 
شما مي توانيد به جاي هتل ه��اي زنجيره اي 
گران قيمت ي��ا ست��اره دار ب��ه اقامتگاه هاي 
محلي شخصي كه به گردشگ��ران اجاره داده 
مي شون��د يا در ص��ورت اطمين��ان از رعايت 
بهداشت به رستوران هاي محلي كه خدمات 
ارزان تري ارائه مي دهند، برويد. يا براي صرف 
غذا مي توانيد خودتان مواد اوليه تهيه و غذاي 
دلخواه خودتان را طبخ كنيد يا همين طور غذا 

را در رستوران هاي زنجيره اي صرف كنيد. 
يكي ديگ��ر از مزاياي رفتن ب��ه اقامتگاه هاي 
محلي آن است كه شما بيشتر با فرهنگ محلي 
آشنا مي شويد. اقامت در مهمانسراهاي محلي، 
صرف غ��ذاي بوم��ي در رستوران هاي محلي 
و تردد با وساي��ل نقليه محلي اي��ن امكان را 
به شم��ا مي دهد ت��ا با اف��رادي ك��ه در آنجا 
زندگي مي كنند، مالقات كني��د و با فرهنگ 
و آداب آنها ارتباط برقرار كنيد. يكي از مراكز 
توريستي كه مورد توجه قشر شهر نشين هم 
ق��رار گرفت��ه، بوم گردي ها هس��تند كه تمام 
خدمات گردشگري در محيط روستايي توسط 
روستايياني ك��ه داراي چني��ن مجموعه اي 
هستند، ارائه مي شود. به ويژه بچه ها به خاطر 
حضور در طبيعت روستا و مزارع كشاورزي و 
ديدن حيوانات مزرعه خاطرات بسيار خوبي از 
تعطيالت خود خواهند داشت. شما مي توانيد 
با جست وجو در اينترنت چنين مراكزي را در 

منطقه يا استان هاي مجاور پيدا كنيد. 
روش ديگري براي كم كردن هزينه مسافرت 
كه البته در تع��دادي از كشور ه��ا رايج شده، 
تبادل خانه بين گردشگ��ران مي باشد؛ يعني 
اقامت رايگان با برنامه اي تحت عنوان »تبادل 
خانه ها«. شركت هاي گردشگ��ري در برخي 
كشورها اقدام به ايجاد سايت هايي كرده اند كه 
عالقه مندان مشخصات خانه و منطقه سكونت 
خود را براي تبليغ و مبادله با گردشگران ساير 
مناطق در اين ساي��ت قرار مي دهن��د. خانه 
مبادله اي به شم��ا اجازه مي دهد ك��ه بهتر با 
زندگي محلي آشنا شويد. با اقامت در يك خانه 
مسكوني، شما نه تنها در يك محله بومي اسكان 
خواهيد يافت، بلكه نكته مثبت ديگر اين است 
كه شما مي توانيد با صاحب��ان خانه مكالمه و 
مالقات تصويري كني��د و آنها در مورد محله، 
مكان هاي بومي براي غذا خوردن، جاذبه هاي 
گردشگري مناسب براي شم��ا و نكات نا آشنا 
در خصوص جاه��اي ديدني ح��ول و حوش 
مكاني كه در آن اقامت داريد، به شما اطالعاتي 
خواهند داد. به عالوه برنامه »تبادل خانه« از 
اين حيث هم براي خانواده ها مناسب است كه 
به جاي هتل در منزل مسكوني اقامت دارند به 
اين معني كه تعداد زيادي اتاق در اختيارشان 
هست و همچنين آشپزخانه اي كه مي توانند 

غذا هاي مورد عالقه خود را تهيه كنند. 
اگر امكانات باشد، سعي كنيد در مس��افرت 
خودتان غذا تهيه و ميل كنيد. هزينه صرف غذا 
در رستوران ها مخصوصاً براي خانواده هايي با 
چهار يا پنج عضو ب��ه ويژه در شهر هاي بزرگ 
گران است. خوردن چند وعده غذايي به صورت 
كنس��روي هم مي توان��د به بودج��ه خانواده 
كمك كند. بهترين راه انج��ام اين كار اجاره 
يك خانه ك��ه داراي يك آشپزخان��ه يا اتاق 
هتلي با يك آشپزخانه اُپ��ن كوچك است تا 
امكان تهيه غذايي به اين سبك وجود داشته 
باشد. اگر قصد داريد بيرون غ��ذا بخوريد، از 
كاركنان هتل يا همس��ايگان خ��ود در مورد 
رستوران هاي محلي ب��ا قيمت مناسب سؤال 
كنيد، زيرا كمتر هزينه بر هس��تند و به شما 
امكان مي دهد از خوردن غذاهاي محلي لذت 
ببريد. همچنين پيشنهاد مي كنيم كه به بازار 
كشاورزان محلي بروي��د و مواد غذايي مانند 
انواع ميوه ها، نان، ماست و پنير و... را خريداري 
كنيد. اي��ن فرصتي براي چشي��دن غذاهاي 
مردم محلي هم هست. ضمناً شما مي توانيد 
با افراد زيادي در منطقه مالقات و با فرهنگ 

بومي آنها ارتباط برقرار كنيد. 
براي بازدي��د از مكان هاي ديدني برنامه ريزي 
و هدف گ��ذاري كنيد. اگر دق��ت كرده باشيد 
خود مردم محلي هم براي بازديد از مكان هاي 
ديدني پول زيادي خرج نمي كنند. طبيعتاً شما 
قصد داريد به بازديد از مكان هاي توريس��تي 
برويد و به همين دليل هم هس��ت كه به سفر 
رفتيد، اما به جاي مح��دود كردن اوقات سفر 
خود صرفاً به بازديده��اي روزانه از مكان هاي 
گردشگري، مي توانيد چند نقطه مشخص را 
انتخاب كنيد و الباقي را از فعاليت هاي روزانه 
مردم محلي كه ورودي گراني هم ندارد، لذت 
ببريد. اي��ن كار هم آرامش بخ��ش است و هم 
براي بودجه مسافرت خانواده مناسب تر است. 
يا مثاًل به جاي پرداخت وروديه و بازديد از يك 
مكان ديدني، مي توانيد سفره پيك نيكي پهن 
كرده و از اوقات خود در كن��ار آن مكان لذت 
ببريد. اغلب اوقات، اين كار يكي از ماندني ترين 
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مسئوليتپذيريچهابعاديدارد؟
  

در نگاه اول به مس��ئوليت پذيري انس��ان نس��بت به خود 
مي پردازيم. پروردگار انسان را مسئول سرنوشت خود قلمداد 
كرده است و هميشه انسان ها به كمال تشويق شده اند اما 
كمال محقق نمي شود، مگر اينكه انسان مسئوليت اعمال 
و رفتار خود را بر عهده بگيرد. اين در طيف گس��ترده اي از 
اعمال انس��ان صدق مي كند. براي مثال كس��ي كه سيگار 
مي كشد، رژيم غذايي مطلوب ندارد يا ورزش نمي كند، به 
معني واقعي در برابر بدن خود بي مسئوليتي مي كند. پيامد 
چنين اعمالي معموالً دامنگير خود فرد و خانواده وي شده و 

مشكالت فراواني براي آنها به وجود مي آورد. 
نوع ديگ��ر مس��ئوليت، مس��ئوليت و وظاي��ف خانوادگي 
انسان هاست. بسياري از اختالف ها و طالق هايي كه امروزه 
به وفور شاهد هستيم، نتيجه بي مس��ئوليتي و بي تعهدي 
است كه معموالً يكي از طرفين روا مي دارد. همسري كه سر 
كار نمي رود و خرج خانه نمي دهد، همسري كه وارد رابطه 
فرا زناشويي مي شود و خيانت مي كند، زني كه كارهاي خانه 
را به طور مطل��وب انجام نمي دهد و... سمبل انس��ان هاي 
بي مس��ئوليت هس��تند. نكته تأمل برانگي��ز اينجاست كه 
پيامدهاي منفي اين بي مباالتي ها تنها به خانواده محدود 
نمي شود و جامعه را ه��م تحت تأثير ق��رار مي دهد. چون 
خانواده كوچك ترين واحد اجتماع است و در عين حال كه 

از آن تأثير مي پذيرد، بر آن تأثير هم مي گذارد. 
مسئوليت اجتماعي نسبت به دو طبقه گفته شده جنبه هاي 
بيشت��ري را در بر مي گيرد. اولين مورد تعه��د كاري است. 
هنگامي كه فرد در برابر كار خود تعه��د دارد و كارش را به 
نحو احسن انجام مي دهد، ضمن خدمت رساني مطلوب از 
نظر دروني، احساس خوشايندي را نيز تجربه مي كند، اما 

كم كاري عالوه بر تأثير منفي در اقتصاد جامعه و ايجاد رخنه 
در سالمت اخالقي و اقتصادي باعث ايجاد نوعي بي اعتمادي 
در افراد جامعه مي شود و همچنين باعث مي شود آنها هم 
انگيزه كافي براي انجام مشاغل خود نداشته باشند و همين 

امر زمينه ساز بحران اخالقي و اجتماعي در جامعه است. 
براي مثال معلمي كه خوب درس نمي دهد تا دانش آموزان 
در كالس هاي خصوصي شركت كنند، يا پزشكي كه تأكيد 
دارد سونوگرافي يا سي تي اسك��ن فقط در بيمارستاني كه 
طرف قرارداد اوست انجام شود تا پورسانت او محفوظ بماند 

و... زمينه را براي انحطاط اخالقي فراهم مي كنند. 
مس��ئوليت پذيري در برابر جامعه براي رعايت قوانين هم 
اهميت بس��يار زيادي دارد. فرار از قوانين، فرار از ماليات يا 
پارتي بازي نشانگر عدم مس��ئوليت اخالقي انسان هاست و 
معرف اين است كه قوانين اجتماعي براي افراد آن جامعه 
دروني نشده است و بدون وجود زور و قدرت انسان ها از آنها 
فرار مي كنند و به هيچ عنوان احساس ناراحتي نمي كنند. 
همين مسئله بي قانوني و هرج و مرج ايجاد مي كند و باعث 
مي شود قانونگذاران مجبور به تصويب جريمه هاي سنگين 

براي حفظ قوانين شوند. 
حال سؤال اين است ك��ه چگونه مس��ئوليت پذيري را در 
خودمان تقويت كنيم؟ هنگام رويارويي با مشكالت سردرگم 
نشويد و سعي كنيد با يك تفكر انعطاف پذير تغييرات زندگي 
را بپذيريد و با صب��ر و حوصله مشك��الت را از سر راه خود 
برداريد. به جاي مقصر دانس��تن ديگران يا توجيه شكست 
آن را قبول كني��د و در صدد جبران برآيي��د و سعي كنيد 
ناكامي ها را تالفي كنيد و با تالش بيشتر آن را به موفقيت 
تبديل كنيد. براي اهداف خود برنامه ريزي هاي كوتاه مدت 
و بلند مدت تهيه كنيد. نوشتن و مكتوب كردن اين برنامه ها 
باعث مي شود به اندازه توان خود ت��الش كنيد و انتظارات 
غير واقع بينانه از خودت��ان نداشته باشيد و براي رسيدن به 
آنها تالش كنيد. اهداف بلند مدت را ب��ه گام هاي كوچك 
تقس��يم كنيد و هر روز خود را مجبور به رسي��دن به اين 
هدف هاي كوچك كنيد. همين شما را با انگيزه نگه مي دارد 
و مس��ير رسيدن به اهداف را هموارت��ر مي كند. داوطلبانه 
مسئوليت بر عهده بگيريد. تا زماني كه مسئوليتي نداشته 
باشيد، نمي توانيد ميزان تعهد و مس��ئوليت پذيري خود را 
محك بزنيد و از اطرافيان بازخورد بگيريد. سعي كنيد قدرت 
تصميم گيري خود را تقويت كنيد. بين مسئوليت پذيري و 
تصميم گيري ارتباط تنگاتنگي وج��ود دارد. توانايي اخذ 
تصميمات درست به شما احساس كنترل و تسلط در زندگي 
مي دهد. مردد و بي تصميم بودن راهي براي بي مسئوليتي 
است. بنابراين مه��ارت تصميم گيري و حل مس��ئله را در 
خود تقويت كني��د. كمك به ديگران ب��راي برنامه ريزي و 
رسيدن به اهداف نيز باعث ايجاد انگيزه اي دو طرفه در شما 

و ديگران مي شود. 
افراد مس��ئوليت پذير در جلب اعتماد ديگران بسيار موفق 
هستند و اين معتمد بودن عالوه بر ارزش اجتماعي كه به 
آنها مي دهد باعث مي شود عزت نف��س اين افراد به خوبي 
تقويت شود و احساس خود ارزشمندي پيدا كنند. در نهايت 
اين احساس منجر به شكل گيري يك چرخه مي شود و يك 
فرد هميشه مسئوليت پذير باقي مي ماند. بياييد سال جديد 

را با تمرين مسئوليت پذيري آغاز كنيم. 
*دكترايتخصصيروانشناسي
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