لحظِیّشکاسی،ششٍعآىاست؟

سختتشیي

چشا

ضایذ ایي جولِ اص "صیگ صیگالس" تشایتاى آضٌا تاضذ :الصمًیستبْتشیيباشیذتاششٍعکٌیذ،کافیست
ششٍعکٌیذتابْتشیيباشیذ.
تفاٍت افشاد هَفك ٍ ًاهَفك دس ّویي جولِ کاهالً هطَْد است .افشاد هَفك افشادی سیسک پزیش ّستٌذ .آىّا دس
لحظِ فکش هیکٌٌذ ٍ سپس الذام هیکٌٌذ .دس کل آًْا ضشٍع کٌٌذُّای خَتی ّستٌذ.
اها اًساىّای ًاهَفك دًثالِ سٍ افشاد هَفك ّستٌذ .آىّا ّویطِ ضشٍػی تشای ضشٍع هَفمیت اًساىّای هَفك
ّستٌذ.
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صثش ،تالش ٍ کَضص الصهِی یک ضشٍع هَفك است .اگش تتَاًیذ دس ایي هسیش هماٍهت کٌیذ ،تِ عَس حتن هسیش
هَفمیت تشای ضوا ّوَاستش اص لثل خَاّذ ضذ .ضشٍع تایذ تتَاًذ هسیش صًذگی ضوا سا تغییش دّذ ٍگشًِ تغییش دس
صًذگی ّوِ ٍجَد داسد .اها تغییشی کِ صًذگی سا هتحَل کٌذ کن است.

اهاٍاقؼاًچشاششٍعسختاست؟
دس لحظِی ضشٍع ّش کاسی افکاس هختلفی تِ رّي خغَس هیکٌذ .افکاسی کِ هیتَاًذ هسیش صًذگی سا تغییش دّذ.
اص جولِ ایٌکِ
آیاایيکاسبِدسدهيهیخَسُ؟
ًکٌِشکستبخَسم؟
هیخَسم.
دفؼِیقبلشکست 
حتواًایيباسّنهثل 
ًویدًٍن،شایذّنهَفقشذم.
خیلیّاتَّویيکاسشکستخَسدى.

ٍ...
کافی ّست کِ یِ همذاس افکاستَى سٍ تغییش دّیذ .اٍى هَلغ ّست کِ صًذگی تشایتاى گلستاى خَاّذ ضذ.
تین "کافِ ًیاص" دس ایي همالِ تِ ضوا خَاّذ آهَخت کِ چشا ضشٍع کشدى تشای تؼضیّا سخت است .ایي همالِ
ًکتِّایی سا تِ ضوا هیآهَصد کِ تتَاًیذ هثل افشاد هَفك یک ضشٍع عَفاًی داضتِ تاضیذ.
باهاّوشاُباشیذ....
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ّ .1وِکاسٍُّیچکاسُ

اٍلیي دلیلی کِ هیتَاًذ ضشٍع کشدى سا سخت کٌذ ایي است کِ هشدم ػادت داسًذ کِ چٌذیي هْاست داضتِ
تاضٌذ اها اص ّیچ کذام تِ صَست کاهل استفادُ ًویکٌٌذ .دس کل هشدم دٍست داسًذ کِ ضاخِ تِ ضاخِ کٌٌذ.
توایل افشاد اص فشاگیشی ّش في ٍ هْاستی تٌْا ٍلت تلف کشدى است ٍ اص ّیچ کذام ّن دسآهذصایی ًویکٌٌذ.
تِ عَس هثال ّن لَلِ کطی هیکٌذّ ،ن ًجاسیّ ،ن تشلکاسیّ ،ن تؼویش یخچالّ ،ن تؼویش تخاسی ٍ هتأسفاًِ
فمظ تؼویشکاس ضخصی خَدضاى ّستٌذ ٍلی دسآهذصایی خاصی ًذاسًذ.
صهاًی کِ ًذاًیذ کِ دس ایي جاهؼِ چِ کاسُ ّستیذ تِ ّیچ ػٌَاى ًویتَاًیذ کاسی سا ضشٍع کٌیذ ٍ ضشٍع کشدى
دس ایي هَالغ سختتشیي لحظِ تشای ایي اضخاظ است.
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سؼی کٌیذ سٍی یک في ٍ هْاست کِ تَاًایی ٍ استؼذاد آى سا داسیذ توشکض کٌیذ .ایي تَاًایی ٍ استؼذاد ضوا است
کِ هَفمیت سا تشای ضوا تِ ّوشاُ هیآٍسد.

 .2بیّذفبَدى


ّذفتاىاصیادگیشییکفيٍهْاستخاصچیست؟
ایياستکِفقطٍقتگزساًیکٌیذیاایيکِبایادگیشیآىبِدسآهذبشسیذ؟
هتأسفاًِ تیطتش هشدم ًویداًٌذ کِ چشا تِ دًثال یادگیشی یک هْاست هیسًٍذ ٍ ایي دلیلی تش تی ّذف تَدى ایي
اضخاظ است .فمظ چَى دیگشاى سفتِاًذ ٍ هَفك ضذُاًذ آًْا ّن هیسًٍذ .اها تِ ایي ًکتِ تَجِ ًویکٌٌذ کِ
ضایذ ایي اضخاظ تَاًایی ٍ ػاللِ تِ ایي کاس داضتِاًذ.
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ًذاضتي ّذف ٍ ًذاضتي یک تشًاهِی هصَس ضوا سا اص هسیش صًذگی دٍس هیکٌذ .تیطتش هشدم کاسی سا اًجام
هیدٌّذ کِ ًِ ػاللِای تِ آى داسًذ ٍ ًِ استؼذاد ٍ تَاًایی تِ آى 09 .دسصذ هَفمیت دس کسة ٍ کاس تِ تَاًایی ٍ
هْاست ٍ صذ الثتِ تِ ػاللِ تستگی داسد.
چِ تسا کسة ٍ کاسّایی کِ تا ػاللِ ضشٍع تِ کاس کشدُاًذ ٍ تْتشیي هَفمیتّا سا کسة کشدُاًذ .اها دس ایي هیاى
ّذفگزاسی دس کسة ٍ کاس هْوتشیي هَسد است .اگش ػاللِ داضتِ تاضیذ اها ّذفگزاسی ًکٌیذ ٍ ًذاًیذ کِ سلثای
ضوا چِ کساًی ّستٌذ ٍ چمذس اص تاصاس ّذف ضوا سا لثضِ کشدُاًذ تِ جایی ًخَاّیذ سسیذ.
تحلیلسقبادسّذفگزاسیبسیاسهْناست،ایيهَسدساجذیبگیشیذ.

ًشاًِیًضدىاست

 .3سٌگبضسگ

تؼضی هَالغ اگش کاسی سا ضشٍع ًکٌین تْتش اص ضشٍع کشدى آى استّ .ویطِ تِ ها گفتِاًذ اگش هیخَاّیذ کاسی
سا ضشٍع کٌیذ تصوینّای تضسگ داضتِ تاضیذ .اها داضتي تصوینّای تضسگ تا اّذاف تضسگ کاهالً فشق هیکٌذ.
توام تصوینّا دس رّي است اها اّذاف ّواى تصوینّایی است کِ سٍی تشگِّای کاغز یادداضت هیکٌیذ.
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فشض کٌیذ تصوین گشفتِایذ کِ ٌّشّای سصهی سا یاد تگیشیذ .اص ّویي فشدا ضشٍع هیکٌیذ توام کالسّای سصهی
اص کًَگ فَ ،کاساتِ ،تکَاًذٍ ،تَکس ،تَکس تایلٌذی ،تَکس چیٌی ٍ  ...سا ثثت ًام هیکٌیذ .توام فیلنّای
تشٍسلی ،جکی چاى ،تًَی جا ،طاى کلَد ٍ  ...سا هیتیٌیذ .کتابّای صیادی دستاسُ ٌّشّای سصهی هیخَاًیذّ .ش
سٍص توشیي هیکٌیذ ٍ ّوِ تکٌیکّا سا تا ّن اًجام هیدّیذ اها ّیچکذام سا یاد ًویگیشیذ.
ًشاًِیًضدىاست" .فْویذى ایي هَضَع کِ تِ ًتیجِ ًویسسیذ

دس ایٌجاست کِ هی گَیٌذ" :سٌگبضسگ
آى لذس ّن سخت ًیست .اگش لشاس است کِ تا اًجام کاسی دس آى استاد تاضیذ فمظ تایذ سٍی یک کاس توشکض
داضتِ تاضیذ ًِ سٍی چٌذ کاس.

هیکٌٌذ
 .4دیگشاىشواسااصاًجامکاسیهٌصشف 

ایي ضایغتشیي ًَع ضشٍع ًکشدى یک کاس استٌَّ .ص کاسی سا ضشٍع ًکشدُایذ ضخصی اص ساُ هیسسذ ٍ تا افکاس ٍ
صحثتّای هٌفی کِ داسد ضوا سا ًا اهیذ اص صًذگی ٍ سٍصگاس هیکٌذ.
تِ عَس هثال سؼی کشدُایذ کِ هکالوِ صتاى اًگلیسی سا یاد تگیشیذ .حتی لیوت توام کالسّا سا ّن پشسیذُایذ.
اها ّویي کِ هیخَاّیذ ثثت ًام کٌیذ یکی اص دٍستاًتاى تا توام افکاس هٌفی کِ داسد دلیماً تُشجک ضوا سا ًطاًِ
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هیگیشد ٍ هیگَیذ :تَ هی خَای اًگلیسی صحثت کٌی؟ هیذًٍی چمذس سختِ؟ هي خَدم دٍ سال سفتن حتی
ًوی تًَن یک کلوِ ّن صحثت کٌن.
ّویي صحثتّا کافی است تا ضوا ّن ضشٍع ًکشدُ ،هٌصشف ضَیذ ٍ سختتش اص آى ایي است کِ تخَاّیذ تا
توام افکاس دٍست خَد هماتلِ کٌیذ ٍ کالسّای خَد سا ضشٍع کٌیذ.

 .5خَدتاىسابادیگشاىهقایسًِکٌیذ

تِ جشأت هیتَاى گفت کِ تضسگتشیي هاًغ دس ضشٍع ًکشدى همایسِ کشدى است .ایي هاًغ تسیاس تضسگی است .اگش
تتَاًیذ ایي هاًغ سا اص سش ساُ تشداسیذ هیتَاًیذ یک ضشٍع عَفاًی داضتِ تاضیذ.
تِ عَس هثال تِ خَدتاى هی گَییذ :حتواً پذس ٍ هادسم ،تشادسم سٍ تیطتش اص هي دٍست داسًذ چَى ًوشُ ّاش تْتش
اص هٌِ ٍ تْتشیي داًطگاُ ّن لثَل ضذُ.
اها دس صَستی کِ ایي عَسی ًیست .چَى تشادست تْتش دسس خًَذُ است هضد صحواتص سٍ ّن گشفتِ ٍ ایي تصَس
دس ضوا ایجاد ضذُ ٍ اجاصُ ًویدّذ کِ ضوا ّن هثل تشادستاى دسس خَاًذى سا تِ صَست جذی دًثال کٌیذ.
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یکی اص هؼظالت سٍصهشُ ها ّویي همایسِ کشدى است .اگش اهشٍص دٍست ضوا هکالوِ صتاى اًگلیسی تلذ است حتواً
دٍ سال دسس خَاًذُ ٍ صحوت کطیذُ کِ تِ ایٌجا سسیذُ ٍ ستغی تِ سَاد ٍ استؼذاد ًذاسد .دٍست ضوا لثالً
صحوتص سٍ کطیذُ ٍ االى هضدش سا گشفتِ.
ضوا ّن هیتَاًیذ هکالوِ سا یاد تگیشیذ تِ ضشط ایٌکِ دست اص همایسِ کشدى تشداسیذ ٍ فمظ ضشٍع کٌیذ.

سخيآخش
تا تَجِ تِ توام هَاسدی کِ دس تاال رکش ضذ ،ضشٍع کشدى تِ ّیچ ػٌَاى سخت ًیست ،ایي ها ّستین کِ آى سا
سخت هیگیشین .اگش تصوین گشفتِایذ کِ اّذاف خَد سا دًثال کٌیذ تایذ اص ّویي اهشٍص سؼی ٍ تالش کٌیذ ٍ
ضشٍع کٌیذ.
تصوینّایشوااهکاىپزیشاست.

ششٍعٍسسیذىبِّشّذفیتٌْابااٍلیي


هاسادسشبکِّایاجتواػیدًبالکٌیذ
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