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 اگر کسی این کتاب را به شما داد
  شما را یک انسان واقعی دانسته و  ،اگر کسی این کتاب را به شما داد

  .شما زندگی بهتر و سعادتمندتري داشته باشیدکه مند است عالقه
. انددسته سهاصوالً سخنی که از دل بر آید الجرم بر دل نشیند لذا اهل دل بر 

پذیر هستند و یا اینکه هر ا داراي دلی سخنیا داراي سخنی دلپذیر بوده و ی
تدوین  ،این کتاب نیز با نیتی خیر و برآمده از دل. دارندبا هم دو ویژگی را 

  .شما قرار گرفته است نازنینِ شده و در پیشگاه دلِ
تواند کتاب است چرا که می دادبه دیگران  وانتاي که میشاید بهترین هدیه

کنار هم یک کتاب که از باور کنید . را دگرگون سازد هاآنزندگی و سرنوشت 
. اي به پا کندتواند زلزلهمیدرست شده است، کلمات اي از مجموعه چیدنِ

لذا اگر با این . کنیدبقدرت کلمات خیلی بیشتر از آنی است که فکرش را 
کتاب تغییري کردید، اولین حقی که بر گردن شماست آن است که دیگران را 

زندگی شما را افزون  مند سازید و این اقدام، برکتهاي خود بهرهآموختهاز 
  .خواهد کرد

یک کتاب خوب را  ،گاهی اوقات الزم است به جاي خواندن چندین کتاب
ی که در دست شاید کتاب. دیخوانبپیدا کرده و آن را چندین و چند بار 

ب را مفید پس شما هم نیت کنید اگر این کتا. همان کتاب باشد شماست
  .مند سازیدبا هدیه دادن آن به دیگران، آنها را از این موهبت بهره ،یافتید

   



 

 

  مقدمه
شرط الزم . بدست نخواهد آمدطاقت فرسا  با کارِ موفقیت و ثروت، صرفاً

درست براي دست یافتن به آن  مسیرِ براي موفقیت تعیین هدف و طراحیِ
د که آن را مطالعه کنید و زودتر به ایاگر این کتاب را در دست گرفته. است

  .نتیجه برسید و بعد آن را به دیگران معرفی کنید سخت در اشتباه هستید
این  بسیاري از خوانندگانِ. هاي مفید و پرطرفدار در دنیا کم نیستندکتاب
برند و به سرعت آن را به دیگران فقط از خواندن آنها لذت می ،هاکتاب

چقدر  واقعاً چیزي که مهم است این است که این افراداما . کنندمعرفی می
  .کنندمطالب کتاب را در زندگی خود جاري کرده و از آن استفاده می

به این صورت است که خواننده در  ،یک کتاب مفید يِمطالعه ي درستشیوه
گیرد، مطالعه را متوقف کند و عمیق به واقعی که تحت تأثیر مطالب قرار میم

اگر الزم است قدم بزند و یا اینکه شروع به نگارش . اندیشدمطالب بی
 ،در جایی که نویسنده یک مرجع را معرفی کرده است. تفکرات خود نماید

. به جستجوي آن مرجع بپردازد و سعی کند آن مرجع را مطالعه نماید
ممکن است چندین ماه به  ،مفید و ارزشمند ي یک کتابِلعهبنابراین مطا
  .انگیز خواهد بودشگفت ،د اما تأثیر آن در تفکرات و زندگیطول بیانجام

ي محترم این است که با ي نگارنده از شما خوانندهبنابراین اولین خواسته
این کتاب آن را شروع نکنید و بدانید که  تمام کردنِ هدف:  

  بخوابیم از آن لذت ببریم و خوانیم که ما کتاب نمی
  و به آن عمل کنیم بیدار و هوشیار شویمو  شدهه زدهیجانخوانیم که بلکه می

  



 

 

ي از آنجایی که نگارنده بیش از ده سال است که در دانشگاهها به حرفه
هاي خود تفکرات و اندیشه ،معلمی اشتغال دارد و در تمام این مدت مقدسِ

ي بسیاري از خود در میان گذاشته است و حاصل آن مراجعه را با مخاطبانِ
 هبوده است لذا ب مباحثي آنها به این مخاطبان و ابراز عالقه دانشجویان و

  :ي تحریر درآمده استاین کتاب به رشته ،دلیلچند 
 يمطالعه و بررسی صدها کتاب و تبادل فکر با اشخاص بسیار زیاد - 1

به تفکرات، ي  همه يدر این مسیر، امکانی براي انتقال یکباره
و آنها نیز به ناچار  کردنمی فراهممند را ي دانشجویان عالقهمجموعه

 لذا را بپیمایند است طی نموده نگارندهمسیري را که بایست می
 .مندان باشدي راهی براي عالقهتوانست نقشهمی نگارش یک کتاب

فرصت کافی براي مطرح کردن تمام  ،هاي آموزشیدر کالس -2
ترتیب و انسجام  ستتوانو این مطالب نمی شتتفکرات وجود ندا

هاي مختلف در از سویی شرایط و موقعیت. الزم را داشته باشد
که بعضی مطالب در بعضی از  دشموجب می ،هاي مختلفکالس
بنابراین آشنایی با بخشی از این تفکرات  .ها مطرح نشودکالس

 .ممکن بود مخاطبان را دچار سردرگمی نماید

و کتاب  بودنددانشگاهیان نمخاطبان این مطالب فقط دانشجویان و  -3
 .فرصت برابري را در اختیار همگان قرار دهد ستتوانمی

شاید با . است بدون تردید این تفکرات داراي موافقان و مخالفانی -4
با مخاطبان بیشتري ارتباط برقرار نمود و به  شدمیاین روش 

  .ها پرداختتکامل هر چه بیشتر این اندیشه



 

 

خود در خصوص  در تمام طول تحصیل و تدریسِ با توجه به اینکه نگارنده
دغدغه داشته است و  ،زندگی تکامل تفکرات خود و شناسایی راه درست

ي تمام سطوح تحصیل را نیز با موفقیت طی نموده و همواره به شیوه
لذا شاید آگاهی الزم  ،نگریسته استتحصیالت رسمی با دید انتقادي می

  .، تحصیالت و مدرك را داشته باشدبراي اظهارنظر در خصوص دانشگاه
 ياست و همواره دغدغه 1از سوي دیگر با توجه به اینکه نگارنده یک مهندس

استفاده از تخصص و مهارت خود در جهت حل مسائل صنعت و جامعه را 
سعی داشته است به عنوان یک  ،ي خصوصیاندازي یک مجموعهداشته و با راه

هاي مطالعاتی وي با توجه به اینکه یکی از زمینهو ایفاي نقش نماید  ،کارآفرین
آگاهی الزم براي لذا شاید ها کسب و کار و کارآفرینی بوده است در این سال

  .داشته باشدنیز اظهارنظر در خصوص کسب و کار و تجارت را 
که در ایجاد آگاهی براي کسانی است  ،نگارندهبا این حال مهمترین هدف 

 سؤالو در این مسیر هنوز در پاسخ به  ندجستجوي ثروت واقعی هست
  .برنددر تردید به سر می ،علم بهتر است یا ثروت متداولِ

 باشدمیهاي کتاب به این صورت ترتیب فصل. فصل است 8این کتاب مشتمل بر 
فصل دوم که . اشاره دارد ،به موضوع اهمیت هدف در زندگی ،که فصل اول

یل تیم و هدایت آن جهت دستیابی به به اهمیت تشک ،مدیریت و رهبري است
ریزي، مدیریت زمان و غنیمت شمردن فصل سوم بیانگر برنامه. پردازداهداف می

که  ییهاها و مهارتي توانمنديفصل چهارم به معرفی مجموعه. هاستفرصت
. است مفید هستند، اختصاص یافته ها ي درست و به موقع از فرصتبراي استفاده

 صورتفصل ششم به . پردازدفصل پنجم به تشریح اهمیت شغل در زندگی می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي کتاب داراي مدرك دکتراي مهندسی صنایع استنویسنده 1



 

 

در فصل هفتم، ثروت و . کشدرا به تصویر میمفصل موفقیت و شکست 
قرار گرفته است و در نهایت فصل هشتم به  و بررسی ثروتمندي مورد تحلیل

  .تپرداخته اس ،نگرش و نوع نگاه به عنوان یکی از عناصر کلیدي زندگی
  

 ریزي برنامه مدیریت و رهبري و تشکیل تیم  اهمیت هدف 
  نگرش ثروتمندي  موفقیت  اهمیت شغل  ها ها و مهارتتوانمندي

  

توان فصل چهارم بنابراین فصول کتاب با هدف مشخصی طراحی شده است اما می
  .نمودمطالعه پس از فصل هشتم  ورا در پایان ) هاها و مهارتتوانمندي(

کسانی که در گردآوري این مجموعه به اینجانب دانم از تمام الزم می ،در پایان
انی دي عزیزم تشکر و قدراز خانواده. نمایمو سپاسگزاري یاري رساندند تشکر 

هایی را که متعلق به آنها طلبم چرا که زمانکنم و از آنها عاجزانه حاللیت میمی
شک آنها سهم زیادي در بی .ترویج آن نمودمتحصیل علم و دانش و  بود، صرف

  .ثواب احتمالی این امر خداپسندانه خواهند داشت
اي که پیش از آقایان امین منصوري، مسعود مجیدي و احمد بادکوبه ،مهندسین عزیزاز 

هاي ابتدایی بنده را مطالعه و نظرات نوشتهدست ،ايبا حوصله و صبر ویژه ،نشر کتاب
  .نمایمصمیمانه تشکر و سپاسگزاري می ،بهبود آن ارائه فرمودندارزشمندي در 

جویندگان حقیقت به این اثر بدون هیچ ادعایی و در کمال خضوع و خشوع تقدیم 
ي این از تمام کسانی که با صبر و شکیبایی وقت خود را صرف مطالعه. گرددمی

نظرات و  از www.saaedbook.comاز طریق سایت  کتاب کرده و اینجانب را
  .سازند کمال تشکر و سپاس را دارممند میخود بهرهارزشمند انتقادات 

  

  دکتر احسان منصوري               
      1394بهار              
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